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Trond Bentestuen,
administrerende direktør i REMA 1000 Norge

Årsrapport 2019

“Med Handelens Miljøfond bidrar norsk 
handel til å løse plastens miljøproblemer ved 
å støtte prosjekter og tiltak som reduserer 
forsøpling, fremmer materialgjenvinning 
og reduserer bruken av unødvendig plast. 
Med miljøfondet kan vi være raskere, mer 
ambisiøse og mer fleksible, men det stiller 
også krav til at hver og en i handelen er med å 
gjør jobben i egen virksomhet.”

Handelens Miljøfond
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Om Handelens
Miljøfond

Landets største private 
miljøfond arbeider for å 
løse plastproblemet

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond, og er 
på kort tid blitt den største private bidragsyteren innen plast, 
miljø og samfunn. Fondet er resultatet av handelens felles 
storsatsing for å finne gode løsninger i kampen mot plastens 
miljøproblemer. 
 
Fondets medlemmer betaler en kontingent på 50 øre per 
plastbærepose de omsetter i Norge. Samlet gir det fondet årlige 
midler på rundt 300 millioner kroner. Midlene er øremerket 
miljøtiltak som oppfyller fondets tre hovedformål. Disse er:
 
• Redusere plastforsøplingen

• Øke plastgjenvinningen (ressurseffektivitet)

• Redusere forbruket av plastbæreposer

 
Fondets visjon er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet.

EU-direktiv ga unik og 
effektiv miljøløsning

Handelens Miljøfond oppstod som et svar på EUs plastbærepose-
direktiv. Direktivet gir to alternativer: EU og EØS-landene skal 
enten sørge for at alle butikker tar betalt for plastbæreposer, 
eller landene må forplikte seg til et gitt reduksjonsmål for en 
gitt periode. Norge valgte å ta betalt, men med en unik vri.  
I stedet for å innføre en statlig avgift overlot man arbeidet med 
å innfri direktivet til handelen selv, og dermed så Handelens 
Miljøfond dagens lys. To år etter at direktivet ble vedtatt var 
fondet i full drift.

Men Handelens Miljøfond er ikke bare en løsning for å oppfylle 
kravene i EUs plastbæreposedirektiv. Like viktig er det at 
fondet samler handelen på tvers av bransjer og konkurranse- 
situasjoner, om et felles mål; å bidra til å løse et av våre største  
miljøproblemer. Fondets midler er ikke bundet av offentlige 
regelverk eller byråkratiske prosesser, og kan derfor handle 
raskt og ta risiko for å oppnå resultater. Det gjør fondet spesielt 
effektivt og slagkraftig.
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Ikke bare et fond, 
men en viktig del 
av løsningen

Handelens Miljøfond har tilbakelagt sitt første fulle, og svært 
hektiske, driftsår. Dette er begynnelsen. Vi har skapt gode 
miljøresultater allerede etter et driftsår, og resultatene vil 
vokse i årene framover.

Interessen for fondet har vært veldig stor, både i Norge og 
internasjonalt, og fondet delte i 2019 ut rundt 150 millioner 
kroner. Samlet betyr det at over 132 prosjekter nå mottar støtte 
fra fondet. Disse er valgt ut i konkurranse blant mer enn 400 
søknader. Pengene som er delt ut går blant annet til utvikling 
av mer effektiv teknologi, testing av alternative materialer, 
studier av miljøeffekter, informasjonsarbeid, mobilisering av 
strandryddere, innsamling av forlatte fiskeredskaper og veldig 
mye mer.
 
Handelens Miljøfond er også i gang med å bygge opp Rydd Norge 
med Svalbard, et landsdekkende program for rydding av plast-
forsøpling langs kysten, innenlands og på Svalbard. Programmet 
gjennomføres i samarbeid med det offentlige, frivilligheten og 
næringslivet, og er landets største plastryddeprogram. Mange 
har allerede gjort en kjempeinnsats mot plastforsøplingen, men  
programmets midler gjør det nå mulig å samle alle aktører 
og løfte ambisjonsnivået dit det bør være; plastsøpla skal 
vekk! Ingen har formulert et slikt mål før Handelens Miljøfond  
gjorde det.
 
Forskere, miljøbevegelsen og engasjerte miljøvernere i alle 
generasjoner har ropt lenge. I årtier har vi sett forsøplingen 
øke, uten å tenke annet enn at det er prisen vi må betale for 
et stoff vi trenger. Plasten er innvevd i alle deler av samfunnet 
og økonomien. Først for få år siden begynte verden å forstå hva 
plastsøppelet egentlig gjør. Det dreper, og i enorme mengder. 
Fugl, hval, fisk og temmelig sikkert en rekke andre dyregrupper 
også. Dette kommer på toppen av ødeleggelsene av leveområder, 

miljøgifter, overbeskatning og klimaendringer. Plastforsøpling 
er en del av den byrden naturen, som også er menneskenes 
livsgrunnlag, ikke lenger kan bære. Vi er langt unna å greie oss 
uten plast. Plast danner grunnlag for produkter, hygiene, mat-
bevaring og emballasje. Plast gir effektivisering, arbeidsplasser 
og inntekter for millioner av mennesker. Men mye av grunnen til 
at plasten er nyttig er at den er anti-natur og anti-sirkulær. Den 
brytes ikke ned, og den er i utgangspunktet laget for å kastes. 
Plastøkonomien har vært bygget som en målbevisst snarvei forbi 
kostnadene ved gjenbruk og miljøhensyn. På mange måter er 
den kjernen i forbruksøkonomien, som verden nå betaler en 
stadig høyere pris for.

Det er med andre ord ikke gjort over natten å fjerne miljø- 
problemene plasten skaper. Vi må endre hvordan vi bruker 
og behandler plast, og endre deler av økonomien rundt plast. 
Plastprodukter må kunne gjenvinnes. Noe plast må erstattes av 
andre materialer. Unødvendige produkter må bort. Resirkulert 
plast må bli anvendelig og konkurransedyktig. Vi må stanse 
lekkasjen av plastavfall i alle deler av systemet. Og søpla som 
allerede er i naturen må hentes inn.

Dette er store oppgaver, som krever penger. Hittil har ikke plast- 
økonomien vært tilrettelagt for å betale for disse oppgavene. 
Handelens Miljøfond er eksempel på en modell som, til tross 
for lav kostnad for den enkelte, skaper så store midler at det 
utgjør en betydelig forskjell. Det gjør oss i stand til å trappe 
opp ryddingen av Norge, investere betydelig i ny kunnskap og 
miljøer med gode løsninger, samt støtte hundre andre tiltak det 
ikke fantes midler til for kort tid siden. Handelens Miljøfond er 
ikke bare et fond, men en viktig del av løsningen.

Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond
Foto: Kilian Munch
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Handelens Miljøfonds 
midler i 2019 har 
bidratt til:
Årsrapporten beskriver et utvalg av de 132 prosjektene Handelens Miljøfond støttet i 2019.

Over 500 tonn marin 
forsøpling ryddet:

Fordeling av midler 
per miljøområde:

Redusere forbruk av plastbæreposer

Kartlegge plastforsøpling

Rydde Norge og Svalbard

Forebygge plastforsøpling

Redusere forbruk av engangsplast

Redusere og forebygge plastforsøpling internasjonalt

Øke plastgjenvinning nasjonalt

Øke plastgjenvinning internasjonalt

Tildelt: 0M 5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M

Redusere plastbæreposebruken

Redusere forsøpling

Øke plastgjenvinning (ressurseffektivitet)

– 70 kommuner delaktige i ryddearbeid

– Minst 1 040 000 personer har blitt  
 eksponert for holdningsskapende  
 arbeid knyttet til plast

Profesjonell rydding: 

450 tonn
Frivillig rydding: 

56 tonn

Harald J. Andersen, 
styreleder i Handelens Miljøfond

 “Handelen har skapt noe som er større enn 
seg selv. Vi har nå et fond som har mange 
millioner kroner øremerket miljøtiltak knyttet 
til plast. Handelens Miljøfond er et bevis på at 
næringslivet kan gjøre vesentlig miljøforskjell 
gjennom en felles dugnadsordning, og dette 
er helt unikt.” 

Foto: Gaute Gjøl Dahle
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Medlemskap: 
50 øre blir millioner 
til miljøtiltak!

“Viktig bidrag som engasjerer, skaper synlige og langsiktige 
resultater bredt innenfor plast- og miljøområdet.” 

Kjetil Foyn, direktør for bærekraft og kommunikasjon i Circle K

 

“For aktører som selger plastbæreposer, bør medlemskap i 
Handelens Miljøfond være en selvfølge. For vår miljøinnsats 
er dette en hygienefaktor.” 

Odd Treffen, direktør forretningsutvikling i Optimera

 

“Denne gode dugnadsordningen for miljøet kan alle være 
med på. Det gjør noe for oss og ansatte på jobb å kunne 
bidra til noe som er større enn oss selv.” 

Magnus Brun, daglig leder i Baker Brun

 

“De 50 ørene per plastbærepose som Varner og kundene 
bidrar med, utgjør et betydelig beløp. Handelens Miljøfond 
gir oss trygghet for at midlene forvaltes og brukes på tiltak 
som gir stor miljøeffekt.” 

Marius Varner, CEO i Varner

 

“Samarbeidet med Handelens Miljøfond er et perfekt 
eksempel på hvordan FNs bærekraftmål 17, som handler om 
samarbeid, er avgjørende for å løse problemer og oppnå 
felles bærekraftmål raskere og mer effektivt.” 

Tatiana Gutierrez Eide, bærekraftsjef i Europris

En bredt sammensatt 
medlemsmasse

Handelens Miljøfonds medlemmer representerer rundt 85 %  
av det samlede antallet plastbæreposer som omsettes i Norge. 
Medlemmene består av til sammen mer enn 60 ulike kjeder 
med over 10 000 utsalgssteder, og spenner fra de store norske 
dagligvarekonsernene, fag- og servicehandelskjeder til en  
rekke enkeltbutikker.
 
Det er dagligvarehandelen som utgjør den største delen av 
plastbæreposesalget i Norge, og dermed også av Handelens 
Miljøfonds medlemmer. Oppslutningen er også høy i service-
handelen, og det jobbes kontinuerlig med få inn flere medlemmer 
fra faghandelen.
 
Oversikt over medlemmene finnes på handelensmiljofond.no
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Hva betyr medlemskap i 
Handelens Miljøfond?

Alle medlemskap i Handelens Miljøfond er viktige bidrag i kampen 
mot plastforsøplingen, og alle butikker, kjeder og grossister 
som omsetter plastbæreposer kan bli medlem. Medlemskap 
er frivillig, og målet er full oppslutning i handelen.
 
Å bli medlem og delta i handelens store miljøsatsing er like enkelt 
for store og små bedrifter. På Handelens Miljøfonds hjemmeside; 
handelensmiljofond.no finner du en digital innmeldingsguide 
med en enkel registrering. 
 
Hver enkelt butikk og kjede betaler 50 øre per innkjøpte 
eller solgte plastbærepose til fondet i medlemsavgift. Det er 
butikkene og kjedene selv som bestemmer utsalgsprisene på 
posene, og det er fullt mulig for medlemmer å donere mer enn 
fastsatte 50 øre per plastbærepose.

Hvorfor være medlem? 

• Du er med i handelens store plast- og miljøsatsing

• Du er med på å skape nye, viktige miljøresultater

• Du øker troverdigheten til bedriftens miljøansvar

• Du sparer administrative ressurser

• Du får økt kunnskap om plast

• Du gir din bedrifts bærekraftskommunikasjon  
mer konkret innhold

Medlemskap for 
FNs bærekraftsmål

Med hver eneste 50-øring til Handelens Miljøfond, bidrar medlem- 
mene til FNs bærekraftsmål  11, 12, 14 og 15. Særlig er målene 12 
og 14 direkte rettet mot den typen problemer plast skaper i dag.
 
Nr. 11: Bærekraftige byer og samfunn
Handelens Miljøfond støtter flere internasjonale prosjekter  
og bruk av teknologi som rydder opp og skaper verdi av plast- 
søppel. I mange tilfeller skaper dette også jobber og inntekt for 
lokalbefolkningen.
 
Nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Redusert unødvendig forbruk, mer effektiv produksjon, resirku-
lering og gjenbruk av plast er eksempler på tiltak som Handelens 
Miljøfond støtter. For eksempel støtter fondet nasjonale holdnings- 
kampanjer for å få nordmenn til å bruke plast mer fornuftig. 

Nr. 14: Liv under vann
Det er i havet svært mye av plastforsøplingen til slutt havner. 
Å forhindre marin forsøpling og forurensning er noe av det 
viktigste vi kan gjøre for å ta vare på livet i havet. Langt over 
halvparten av midlene Handelens Miljøfond deler ut, er direkte 
knyttet til arbeid for å redusere marin forsøpling.
 
Nr. 15: Liv på land
Svært mye av plastsøppelet kommer fra landjorda, og gjør 
stor skade der før det eventuelt havner i elver og går til havs. 
Handelens Miljøfond støtter mange tiltak som reduserer plast- 
problemer på land.  
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Vi er på god vei. 
Forbruket går 
nedover!

Målet med EUs plastbæreposedirektiv er enkelt. Vi må redusere 
bruken av lette plastbæreposer. Handelens Miljøfond har som 
mål å redusere det norske forbruket med 20 % fra 2016 til 
utgangen av 2020. Nye reduksjonsmål settes i løpet av 2020. 
 
I perioden 2016-2019 falt forbruket av plastbæreposer i Norge 
med 16 %. Det betyr at vi kuttet 140 millioner plastbæreposer. 
I 2019 gikk forbruket ned med 4,5 %. For å nå målet om 20 % 
reduksjon må vi klare det samme i 2020. I praksis betyr det at 
hver og en av oss må bruke 6 færre plastbæreposer i 2020. 
Det er selvsagt mulig! 
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Kan vi få flere til å rydde?

Frivillige plukket 14 tonn 
plast i Roan i Trøndelag

Kystlotteriet er et prosjekt under Naturvernforbundet som 
engasjerer og koordinerer ryddere over hele landet. Hver sekk 
med ryddet plastsøppel er også et lodd i Kystlotteriet. Her får 
frivillige en ekstra grunn til å rydde, i tillegg til miljøengasje-
mentet sitt. Premiene er opplevelser og nyttig friluftsutstyr, i 
tillegg til en renere kystlinje. 
 
Med støtte fra Handelens Miljøfond, har Kystlotteriet så langt 
bidratt til at 70 kommuner har vært delaktige og lagt til rette 
for utdeling av sekker og lodd. Fra mars til november 2019 ble 
det sendt ut 23 958 sekker, og 21 358 lodd. Nesten 24 000 
sekker fylt med plastsøppel ryddet av frivillige – det er 24 000 
sekker mindre plastsøppel i naturen! 

Med støtte fra Handelens Miljøfond deltok rundt 200 personer 
i en ryddeaksjon på fastlandet og øyene i skjærgården i Roan 
kommune. Aksjonen ble koordinert av Roan frivillighetssentral, 
og engasjerte både skoleelever og foreninger i hele kommunen. 
Totalt ble 14 tonn plast plukket vekk fra naturen.

Ryddeprosjekter 
2019

Foto: Kystlotteriet

Foto: Roan frivillighetssentral
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Krevende profesjonell 
rydding i Froan; 185 tonn 
plast

Tapte fiskeredskap fjernes 
fra havbunnen

Mange steder langs norskekysten er utilgjengelige, og krevende 
eller umulig for frivillige å rydde. Slike steder er avhengig av 
spesialkompetanse og profesjonell opprydding, og flere steder 
også spesialutstyr.
 
En av disse profesjonelle ryddeaktørene er Mausund Feltstasjon  
i Trøndelag. Selskapet har ti fast ansatte, i tillegg til at de  
organiserer frivillig rydding. Gjennom et nært samarbeid med 
NTNU arbeider de også med å finne nye og mer effektive metoder 
for rydding.
 
Med støtte fra Handelens Miljøfond gjorde Mausund Feltstasjon 
i 2019 et viktig ryddearbeid blant annet i Froan nasjonalpark –  
et naturreservat med fantastisk natur og dyreliv som dessverre 
lider av store mengder plastforsøpling. Arbeidet resulterte i at 
185 tonn plast ble ryddet vekk fra sårbar norsk natur.

Hvert år dør enorme mengder fisk og andre sjødyr over hele 
verden av fiskeredskaper som er mistet eller etterlatt. De fleste 
redskapene er laget av plast, som brytes svært sakte ned i 
havet. En lang rekke prosjekter som samler inn slike redskaper 
mottar støtte fra Handelens Miljøfond. 

Et av dem er Green-Bay AS, som med støtte fra Handelens 
Miljøfond rydder havbunnen ved uthavner i Agder. Slik rydding 
gjøres optimalt ved bruk av spesialutstyr, og Green-Bay har 
benyttet en kombinasjon av undervannsroboter, slepesonar, 
slepekamera og undervannsposisjoneringsutstyr (som forteller 
hvor du befinner deg under vann). Green-Bay har jobbet med 
dykkerklubber fra Høvåg, Søgne, Kristiansand og Arendal, og  
lokale fiskere har bidratt med verdifull lokalkunnskap.
 
Havbunnryddingen har resultert i mer enn 200 innsamlet teiner 
og ruser, flere kilometer med fiskegarn og rundt fem kilometer 
plasttau. Samlet utgjør det nærmere to tonn avfall. Det er også 
samlet inn mer enn ett tonn annet bunnsøppel, f.eks. moped, 
plastbåt og griller.

Foto: Green-Bay AS

Foto: Terje Eckhoff

Strategi med store 
ambisjoner for 
miljø og smartere 
plastbruk

I 2019 vedtok Handelens Miljøfond en fagstrategi for prosjekt- og 
miljøarbeidet i perioden 2019-2023. Fagstrategien tar utgangs- 
punkt i fondets tre vedtektsfestede hovedmål:

 • Redusere plastforsøplingen

 • Øke ressursutnyttelsen og gjenvinningen av plast

 • Redusere forbruket av plastbæreposer
 
Styret vedtok å fordele henholdsvis 70, 25 og 5 % av de årlige 
midlene til tiltak knyttet til disse målene. 25 % av dette skal 
brukes til internasjonalt arbeid. Vedtatt tildelingsramme i 2019 
var 150 millioner kroner.
                                                                                       
70 % av fondets midler skal redusere plast-
forsøplingen
Reduksjonen av marin og landbasert plastforsøpling i Norge 
har fire strategiske delmål:

 • Kysten av Norge og Svalbard, samt prioriterte vassdrag, skal 
kartlegges for plastsøppel.

 • 40 % av den ytre norske kystlinjen, prioriterte områder 
på Svalbard, samt prioriterte vassdrag, skal ryddes minst 
én gang for makroplast innen utgangen av 2023. Deretter 
settes nye mål.

 • De viktigste kildene til plastforsøpling identifiseres, og tiltak 
for å redusere de viktigste “lekkasjene” av plast støttes.

 • Tiltak som bidrar til å redusere bruk av kortlivet plast i Norge 
støttes.

I tillegg vil fondet støtte minst ti prosjekter med forsøplings-
reduserende tiltak i land med store plastproblemer og lite 
ressurser.

25 % av fondets midler skal øke  
plastgjenvinningen
Arbeidet med å øke ressursutnyttelsen og gjenvinning av plast 
støttes i hovedsak av to delmål:

 • Arbeidet skal bidra til at minst 50 % av all plast i Norge 
materialgjenvinnes innen 2025.

 • Arbeidet skal bidra til økt ressursutnyttelse og resirkulering 
av plast i land med store plastproblemer og små ressurser.

5 % av fondets midler skal redusere forbruket  
av plastbæreposer
Handelens Miljøfonds foreløpige mål er å redusere forbruket 
av plastbæreposer med minst 20 % innen utgangen av 2020, 
målt mot forbruket i 2016. Det viktigste tiltaket for dette var i 
2019 planleggingen av «Lommeposekampanjen» som gjennom- 
føres i 2020.

Fondet vil gjennomføre analyser for å kartlegge hvilke bære-
alternativer som er miljømessig best. Resultatene vil danne 
grunnlag for nye reduksjonsmål i løpet av 2020. 
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Rydding nytter!

Det nytter å rydde! I løpet av de siste åtte årene har mengden 
søppel som kommer inn blitt redusert med 25 kilo per 100 
meter ryddet strand. 

Lofoten Avfallsselskap (LAS) organiserer og dokumenterer 
ryddeaksjoner i Lofoten. Mer enn 1 600 frivillige har årlig deltatt 
i det som samlet har blitt over 800 strandryddeprosjekter. Dette 
har gitt verdifull data. Med støtte fra Handelens Miljøfond har 
en studie fått kartlagt om strandrydding har effekt på lengre 
sikt. Arbeidet ledes av kompetansebedriften SALT, i samarbeid 
med LAS.
 
I rapporten kommer det fram at frivillige i snitt har ryddet litt 
under 1 % av hele Norges kystlinje årlig, og at det i Lofoten har 
blitt ryddet rundt 5 %. Med solid datagrunnlag viser studien 
at strandsøppel er i moderat nedgang i Lofoten-regionen. 
Rydding nytter, og gir langvarig effekt. Studien er publisert i 
forskningstidsskriftet Marine Pollution Bulletin, og har fått god 
medieoppmerksomhet.

Forsknings- og 
kunnskapsprosjekter 
2019

Foto: SALT

Hvor kommer egentlig 
plastsøppelet fra?

Mikroplastens helse- 
og miljøkonsekvenser

Skal vi stoppe plastforsøpling i naturen, må vi vite hvor den 
kommer fra. Analyser av plasten man finner på strender er 
viktig i dette arbeidet. En metode som gjerne benyttes er et 
standardisert system for å kategorisere typer marint plastavfall 
fra OSPAR (Convention for the Protection of the Marine 
Environment of the North-East Atlantic). Metoden gjør det mulig 
å sammenlikne resultater på tvers av landegrenser.

Med støtte fra Handelens Miljøfond ryddet Oslofjordens Fri-
luftsråd og NIVA nesten 17 000 plastbiter på Akerøya i Ytre 
Hvaler, og Nordre Langåra i Indre Oslofjord, og analyserte dem 
i henhold til OSPAR-protokollen. Det meste av avfallet som 
ble funnet, målt i antall, var relatert til fiske. Mye av dette var 
såkalte «dollyropes», som er plasttau som brukes til å beskytte 
bunntråler. Disse slites av og blir til store mengder plastsøppel. 
Det var også mye uidentifiserbare plastbiter og disse har mange 
usikre kilder. I tilfellene hvor man har lykkes med å identifisere 
kilder har disse i hovedsak vært norske.

En undersøkelse viser at mikroplast fra bildekk kan stå for 
rundt 28 % av mikroplasten i våre hav. Hvor mye mikroplast fra 
veier som ender i havet som mikroplastforsøpling er imidlertid 
usikkert, og vi vet lite om konsekvensene dette gir. 

Med et prosjekt for Handelens Miljøfond jobber forskere fra 
Aquateam COWI med å utvikle analysemetoder, slik at vi kan måle 
hvor mye mikroplast som havner i naturen over tid. Metodene 
vil deretter benyttes på vaskevann fra tuneller og overvann 
fra veibaner. Ved å måle konsentrasjonen av mikroplast vil vi 
kunne bidra til å finne svar på hvor mye mikroplast naturen og 
vår egen helse faktisk tåler. Om den tåler noe i det hele tatt. 
Resultatene vil være klare i 2020.

Foto: NIVA

Foto: Aquateam COWI
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Sangstjerner motiverer 
og hedrer ryddere

For å hedre de mange engasjerte strandrydderne i hele landet, 
har norsk artistbransje samlet seg om CleanSounds. Clean-
Sounds organiserer og arrangerer overraskende opptredener 
fra kjente, norske artister i forbindelse med ryddeaksjoner. Ved 
endt ryddeaksjon belønnes frivillige strandryddehelter med en 
gratis spontankonsert av artiststørrelser som blant andre Maria 
Mena og Jarle Bernhoft. 
 
Med støtte fra Handelens Miljøfond har CleanSounds i løpet 
av 2019 samlet mer enn 30 av landets ledende artister, og 21 
fantastiske, overraskende konserter ble gjennomført fra mai til 
oktober. Som store forbilder og sterke stemmer når de mange 
med et viktig budskap, og bidrar med ekstra motivasjon til både 
potensielle og allerede engasjerte ryddere rundt om i landet.

Kommunikasjons-
prosjekter 2019

Foto: CleanSounds

Mange biter små kan 
mye kunnskap så

Med støtte fra Handelens Miljøfond fikk et unikt og oppsikts- 
vekkende kunstprosjekt liv på Averøya i 2019. Elever fra Averøy 
ungdomsskole, Idrettslaget Havørn og kunstneren Eirik Audunson 
gikk sammen om å samle og analysere et halvt tonn plast, som 
deretter ble til miljøskulpturen «Plastkrabben», som i dag står 
sentralt plassert ved Atlanterhavsveien.
 
- Jeg er takknemlig for å ha fått denne muligheten til å jobbe 
med ungdom og kunst for et friskere hav, sier kunstneren Eirik 
Audunson.
 
Kunstverket lever i dag videre som en offentlig attraksjon ved 
Atlanterhavsveien, som er ett av Norges store turistmål. 40 000 
norske og utenlandske turister, i tillegg til lokalbefolkningen, 
stopper årlig for å nyte kystnaturen her, og blir nå møtt av den 
iøyenfallende Plastkrabben. Skulpturen skal bidra til å skape 
forståelse og kunnskap om miljøproblemene plasten skaper, 
og om hvor lang tid det tar før plasten brytes ned i naturen.

Levende bilder for et 
mer levende miljø

Handelens Miljøfond støttet tre film- og TV-prosjekter i 2019.
 
Stiftelsen LOOP samarbeider med NRK for å lage holdnings- 
skapende filmer om plast og forsøpling. Filmene lanseres ved 
skolestart høsten 2020, og ventes å nå bredt gjennom NRK 
Skole og LOOPs egne kanaler.
 
Pandora Film AS lager et forprosjekt for en TV-serie om plast i  
havet. Prosjektet ønsker å belyse flere sentrale spørsmål knyttet 
til marin- og landbasert plastforsøpling og hvilke konsekvens-
er plasten har for oss og miljøet. Serien er planlagt publisert 
høsten 2021.
 
Norsk Fjernsyn AS utvikler en dokumentarserie om morgen- 
dagens bruk av havet, hvor blant annet den storstilte  
plastoppryddingen i Stillehavet vil være i fokus. Serien har 
internasjonale ambisjoner, og har FN som en av samarbeids- 
partnerne. En pilot har skapt stor interesse for prosjektet  
blant kringkasterne, og sannsynligheten for at piloten blir til 
en ferdig serie er stor. I så fall vil et stort publikum nås med 
et viktig budskap.

Foto: Eirik Audunson Skaar

Foto: LOOP
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Mindre plast og mer 
integrering i Kristiansand

Med støtte fra Handelens Miljøfond har Klimaalliansen i Kris-
tiansand i samarbeid med Integreringsmottaket i kommunen 
arrangert ryddeaksjoner som en del av integreringsarbeidet. 
Aksjonene ble gjennomført som en miljødag og kombinerte 
språkopplæring, rydding og servering. Nye grupper asylsøkere 
deltok hver gang, sammen med norsktalende frivillige. Dette er 
en fin sosial og miljømessig måte for deltakerne å lære norsk 
og bli kjent i nærområdet. I løpet av 2019 har dette resultert 
i at 319 personer har deltatt i et tyvetalls ryddeaksjoner, og 
samlet inn 288 kilo avfall.

Plastsøppel som 
konsertbillett

Sommerfesten på Giske har vært arrangert siden 2003 og 
er i dag en av de største og mest omtalte familiefestivalene i 
Norge. I 2019 kom arrangøren Momentium opp med den geniale 
idéen om at inngangsbilletten kunne betales med innsamlet 
plast fra naturen. Handelens Miljøfond støttet tiltaket ved å 
dekke inntektstapet arrangøren fikk når festivaldeltakere byttet  
festivalbilletter mot plastsøppel.
 
Av 5 000 besøkende på festivalen i 2019, betalte over 1 000 
inngangsbilletten med plast. Rundt 3,5 tonn plast ble samlet inn. 
For ytterligere å øke oppmerksomheten ble plasten brukt til å 
lage en stor kunstinstallasjon, som skapte mye oppmerksomhet 
både blant festivaldeltakerne og i en stor del av landets medier.

Foto: Momentium

Foto: KlimaalliansenFoto: Klimaalliansen

Dovettkampanjen

Det er mye som havner i toalettet som ikke skal kastes der. 
Eksempler er snusposer, våtservietter og bomullspinner. Disse 
er laget av plast – ikke papir som mange kanskje tror – og de 
forsvinner ikke i renseanlegg eller når de skylles videre til havs. 
Det er dessverre fremdeles mange som ikke vet hva som kan og 
ikke kan kastes i toalettet, og derfor er toalettet en vesentlig 
kilde til marin forsøpling.
 
Dovettkampanjen har pågått i flere år, og har som mål å øke 
kunnskapen om temaet. I 2019 støttet Handelens Miljøfond 
kampanjen, ledet av foreningen Hold Norge Rent og stiftelsen 
LOOP. Kampanjen fremmer dovett blant unge og studenter, 
og lærer dem hva som kan og ikke kan kastes i do. Den lands-
dekkende dovettkampanjen “ÆSJ!” ble gjennomført i perioden 
18.-24. november, med ekstra fokus på 19. november som er 
verdens toalettdag. Kampanjebudskapet nådde over 98 000 
personer i målgruppen, og er spredt i ulike kanaler. Instagram-
konkurransen hvor man kunne vinne en søppelbøtte til badet 
fikk inn nesten 2 000 svar.

Foto: Hold Norge Rent

Foto: Hold Norge Rent

Foto: Hold Norge Rent
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Strand og land hand i hand

Plastforsøpling er ikke bare et problem i havet og langs kysten, 
men også langs mange vassdrag og innsjøer i innlandet. Også 
der påvirkes natur og dyreliv av forsøpling. Kunnskapen om inn-
landsforsøplingen er foreløpig begrenset. Handelens Miljøfond 
har derfor gitt støtte til Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarks-
senters (DNV) arbeid med å kartlegge og rydde plastavfall fra 
Randsfjorden.
 
Tre områder ble valgt ut for grundigere undersøkelser av plast- 
avfallet fra ryddeaksjonene. Dette omfattet to områder ved 
Randsfjorden med tilløpselvene Dokka og Etna, samt fjellvannet 
Synnfjorden. Avfallet ble analysert og kategorisert, og så langt 
det var mulig ble også avfallets alder og opprinnelse bestemt. 
Analysen viste at en større andel av plastavfallet var ganske 
nytt, det vil si mindre enn ti år. En slik vurdering av plastens 
alder forteller noe om hvor nært plastmaterialet er å kunne 
brytes ned til mikroplast.
 
Det innsamlede plastavfallet ble etter undersøkelsene brukt til 
å lage en utstilling og quiz for våtmarkssenterets besøkende. 

Foto: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Plastutfordringen: Hvem 
klarer å bruke minst plast?

Miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender (FIVH) gjennom-
førte i 2019 et prosjekt hvor de ville engasjere innbyggere i fem 
utvalgte kommuner til å gjennomføre en spesiell plastutfordring. 
Målet var å bidra til holdningsendringer.
 
I en periode på 14 dager fikk deltakerne i prosjektet en rekke 
ulike utfordringer i form av konkurranser i den digitale platt- 
formen «Ducky». Alle utfordringene var relatert til å redusere 
deltakernes eget plastforbruk, og dokumentere effekten av 
aktivitetene.
 
Gjennom Duckyprosjektet engasjerte FIVH mer enn 130 deltakere 
til å gjennomføre over 21 000 miljøaktiviteter. Blant annet førte 
utfordringene til at deltakerne brukte 921 færre plastbæreposer, 
1 365 færre engangsplastflasker, og takket nei til unødvendige 
plastprodukter mer enn 900 ganger i løpet av de to ukene 
prosjektet pågikk. Men viktigst av alt er at prosjektet i følge 
FIVH førte til holdningsendringer blant de som deltok.
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Teknologi som reduserer 
tap av fiskeredskap 

Fiskeredskap som mistes eller dumpes fortsetter å fange og 
drepe dyr i måneder og år etter at de er mistet. Selskapet 
ResqUnit AS har utviklet en flottør med en line, som festes til 
teinen med en tråd som vil råtne dersom teinen blir liggende 
lenge i vann. Når det skjer, flyter flottøren opp til overflaten 
slik at det blir mulig å finne igjen teinen. 

ResqUnit er i ferd med å utvikles til et internasjonalt produkt.  
Det er et eksempel på en teknologi Handelens Miljøfond er 
med å få i gang, som er helt nødvendig for å redusere plast-
problemet, og som etter all sannsynlighet vil bli vanlig i mange 
varianter, og etterhvert påbudt i framtiden.

Innovasjons- og 
teknologiprosjekter 
2019

Foto: ResqUnit 

Små ting teller!

Roboter som plukker plast

Vi trenger ikke plast til alt. Konseptet Smallmatters tar utgangs- 
punkt i at selv små bidrag kan gjøre store utslag. Smallmatters 
produserer miljøvennlige gjenbruksposer av tekstilavfall, som 
erstatter plastbæreposer eller andre engangsposer. Tekstil- 
avfallet kommer fra norske hoteller og restauranter, og fra 
store klesproduksjoner. 
 
Støtte fra Handelens Miljøfond har bidratt til å gi selskapet en 
god start, som blant annet har sikret kontrakt med Hurtigruten 
om levering av poser til brukt sengetøy.

Plastproblemet er for stort til at vi kan basere all rydding på 
frivillige idealister. Derfor trenger vi teknologi som bidrar til 
å gjøre ryddingen enklere og mer effektiv. Vi har jo allerede 
selvgående gressklippere og støvsugere, så hvorfor ikke en maskin 
som plukker opp plastsøppelet vårt av seg selv? Med støtte fra 
Handelens Miljøfond utvikler selskapet Spilltech teknologi som 
kan rydde plast i elver, havnebasseng og på havbunnen. I 2019 
videreutviklet Spilltech sin robot til en selvgående farkost som 
kan rydde plast som flyter i overflaten. De utviklet også Trash-
Trawl, som er satt i drift i Akerselva. Denne samler opp plasten 
som renner ned elva ved hjelp av lenser som leder plasten inn 
i et nett.

Foto: Spilltech

Foto: Smallmatters
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Størstedelen av Handelens Miljøfonds midler tildeles gjennom 
faste utlysninger. Fondet er imidlertid også på utkikk etter  
prosjekter som ikke dukker opp i utlysningene, men som kan 
være viktige forutsetninger for at Handelens Miljøfond kan nå 
sine miljømål. Fondet skreddersyr selv slike strategiske prosjekter 
i samarbeid med utvalgte samarbeidspartnere. Dette kan for 
eksempel gjelde initiativ som sikrer ny kunnskap, nye metoder 
og løsninger som ikke finnes i dag. Handelens Miljøfond sørger 
for planlegging og iverksettelse, mens prosjektene utføres av 
eksterne partnere. Som oftest strekker slike prosjekter seg 
over flere år. Her er et utvalg av fondets strategiske prosjekter.

Strategisk viktige 
prosjekter

Null spøkelsesfiske i 
Raet nasjonalpark

Nytt, nasjonalt 
ryddeprosjekt: Norge og 
Svalbard skal ryddes for 
plast!

Sammen med Havforskningsinstituttet har Handelens Miljøfond 
besluttet en nullvisjon for spøkelsesfiske i Raet nasjonalpark. 
Prosjektet skal utvikle og teste ny teknologi og fjerne all gjen-
glemt fiskeredskap på havbunnen i en av landets vakreste 
nasjonalparker. Det skal også igangsettes tiltak som hindrer at 
nye redskaper forsvinner i havet.
 
For å lykkes er det nødvendig med en stor dugnad hvor både 
fiskere, offentlig forvaltning, næringsliv og andre brukere deltar 
i både planlegging og gjennomføring. Erfaringen og kunnskapen 
vil ha stor overføringsverdi for andre viktige norske kystområder 
med samme problem.

Handelens Miljøfond har, som første aktør i Norge, satt som 
mål at hele Norge skal ryddes for plastsøppel. Det betyr fra 
Svalbard i nord, til Lindesnes i sør. Allerede innen utgangen av 
2023 skal Handelens Miljøfond sammen med fylker, kommuner, 
næringsliv, fagmiljøer og profesjonelle og frivillige plastryddere 
ha sørget for at 40 % av den ytre kystlinjen i Norge er ryddet 
minst én gang for makroplast. Dette er et viktig delmål på 
veien mot målet om å rydde hele landet for plastsøppel. Dette 
koster mye, og Handelens Miljøfond bidrar med sine midler, og 
samtidig utfordrer staten og øvrig næringsliv til å satse mer. 
Planleggingen av ryddeprogrammet startet i 2019. En viktig del av 
arbeidet har vært å forankre programmet hos viktige strategiske 
partnere, som myndigheter, kompetanse- og ryddemiljøer. Med 
dagens tolv regioner, inkludert Svalbard, vil Handelens Miljøfond  
organisere arbeidet og utarbeide en skreddersydd ryddeplan 
med fremdrift for hver region.

Foto: Havforskningsinstituttet

Foto: In the same boat
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Hvor havner all 
plasten fra havet?

Kan Tysnes bli fullstendig 
fritt for plast?

Mange steder i landet har plastsøppel gjennom tiår bokstavelig 
talt vokst inn i og blitt en del av naturen. Et viktig spørsmål blir 
da hvor grundig vi kan rense naturen for plast, før vi ødelegger 
mer enn vi redder? For å finne noen av svarene på dette støtter 
Handelens Miljøfond prosjektet «Plastfritt Naturreservat Tysnes». 
Et prosjekt som går vitenskapelig til verks, i tillegg til å benytte 
teknologi for å finne metoder som senere kan benyttes i hele 
landet.
 
Prosjektet vil utvikle og teste metoder og utstyr for grundig 
opprydding av plastforsøpling i tre områder i et naturreservat 
i Tysnes kommune i Vestland fylke. Målet er å finne ut  
hvordan og hvor mye strender bør ryddes for å gi maksimal 
miljønytte og minimal miljøskade, inkludert de minste mikro-
plastpartiklene. Flere forskningsinstitusjoner som NORCE, 
Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet, i tillegg til 
selskaper fra avfallsbransjen deltar i arbeidet med alt fra rensing 
av sand og jordsmonn, til analyser av plasten som samles inn.

Skal vi lykkes med å rydde Norges langstrakte kystlinje på en 
god og effektiv måte, må vi vite hvor de store mengdene plast 
fra havet samler seg på land. Dette vet vi for lite om i dag. 
Prosjektet «Kvantesprang» har som mål å kartlegge og forutsi 
hva slags plastsøppel vi vil finne hvor. 
 
SALT og Hold Norge Rent er ansvarlige for prosjektet som vil 
gjennomføres i fire fylker: Oslo, Agder, Møre og Romsdal og 
Troms og Finnmark. Hensikten er å utarbeide verktøy for fylkes-
kommuner, kommuner, staten og privat sektor, som bidrar til 
å overvåke, kildeidentifisere og redusere marin og landbasert 
forsøpling i Norge. Det vil utvikles en modell som basert på 
geografiske variabler som for eksempel helningsgrad og kystens 
kurvatur (viker og odder), kan forutsi forsøplingsgrad. Et slikt 
informasjonsverktøy vil gi et bedre grunnlag for å planlegge og 
gjennomføre arbeidet mot forsøpling.

Foto: Terje Eckhoff

Foto: SALT

Samarbeid med Forskningsrådet skal 
gi bedre forskning på plast og miljø

Det er forsket forholdsvis lite på plastproblemet, og kunn- 
skapen er foreløpig for liten. I 2019 valgte Handelens Miljøfond 
å styrke Forskningsrådets Miljøforskprogram med til sammen 
20 millioner kroner, fordelt på tre prosjekter som alle bidrar 
til fondets formål.

Mikroplastforskning, ledet av SINTEF Ocean
Kunnskap om nano- og mikroplastens betydning for økosys-
temene er begrenset. Prosjektet skal bidra til å øke forståelsen 
av hvordan plast brytes ned i naturen, og effekter av mikroplast 
på organismer som lever i vann.

Forskning på nedbrytbar plast, ledet av 
NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)
Det brukes over 10 000 tonn plast i landbruket i Norge hvert 
år. Mye blir liggende igjen i jorda, og fører til at plastmengden 
i matjord bygges opp. Det er ingen grunn til å tro at dette er 
bra for matjorda, og det er mulig at det er skadelig. Det er 
nødvendig å finne nedbrytbare alternativer til ikke nedbrytbar 

landbruksplast. EU har utviklet en standard for nedbryting av 
“solfangerfolie” i jordbruket, men standarden er ikke tilpasset 
norsk klima. Prosjektet skal undersøke hvordan plast som er 
produsert etter EU-standarden faktisk brytes i norske forhold. 
Dette vil gi bønder nødvendig informasjon om når det er riktig 
å bruke nedbrytbar plast, og råd til komposteringsanlegg og 
gjenvinningsanlegg om hvordan den skal behandles.

Forskning på utnyttelse av hardplast fra 
havbruket, ledet av SINTEF AS
Oppdrettsnæringen bruker store mengder plast, for eksempel 
plastrør laget av hardplast som forsyner fisken med mat. I dag 
legges mesteparten av plasten fra oppdrettsnæringen i deponier. 
Forskningsprosjektet skal se helhetlig på utnyttelsen av plast i 
oppdrettsnæringen, inkludert hvordan den utvikles, produseres 
og brukes i hele forsyningskjeden. Målet er å få denne typen 
plast inn i en sirkulær økonomi. Prosjektet skal også bidra til 
bevisstgjøring og ny kunnskap i havbruksbransjen, samt øke 
gjenbruk og gjenvinning. 
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Årsregnskap 
2019

Anskaffede midler Note 2019 2018

Medlemskontingent  1,6  315 824 126 112 819 420

Donasjoner  6   1 918 518  5 976 650

Rente - og finansinntekter 13 6 150 095 62 017

Sum anskaffede midler   323 892 739   118 858 087 

Forbrukte midler   

Kostnader til anskaffelse av midler   675 000   287 875 

Tildelinger  7   151 616 484   38 970 824 

Formålskostnader  12   7 029 678   1 121 438 

Lønnskostnad  8,9,11,12   3 555 767   609 958 

Annen driftskostnad  10   5 657 198   11 358 857 

Avskrivning på varige og immaterielle driftsmidler  1,2   689 217   108 622 

Sum forbrukte midler   169 223 344   52 457 574

Årets aktivitetsresultat   154 669 395   66 400 512 

Tillegg formålskapital (overføringer)   

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner  5  0  15 000 000 

Overført til annen formålskapital  5   154 669 395   51 400 512 

Sum overføringer   154 669 395   66 400 512  

  2019 2018

Formålsprosent  93,7 % 76,4 %

Aktivitetsregnskap
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Eiendeler Note 31.12.2019 31.12.2018

Anleggsmidler   

Immaterielle eiendeler   

Egenutviklet programvare 1 1 863 491 1 126 617

Sum immaterielle eiendeler  1 863 491 1 126 617

Varige driftsmidler   

Maskiner og anlegg 2 98 018 26 152

Sum varige driftsmidler  98 018 26 152

Sum anleggsmidler   1 961 508   1 152 768 

Omløpsmidler   

Fordringer   

Medlemsfordringer 3 50 719 840 56 855 797

Andre fordringer 3 719 374 373 329

Sum fordringer  51 439 214 57 229 126

Investeringer   

Markedsbaserte aksjer og aksjefond 13 31 506 133 0

Markedsbaserte obligasjoner og andeler 13 113 042 491 0

Andre finansielle instrumenter 13 141 944 030 0

Sum investeringer  286 492 654 0

Bankinnskudd, kontanter og lignende   

Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 32 535 068 67 981 940

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  32 535 068 67 981 940

Sum omløpsmidler   370 466 936   125 211 066 

 

Sum eiendeler   372 428 444   126 363 834

Balanse
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Formålskapital og gjeld  31.12.2019 31.12.2018

Formålskapital   

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner  5  15 000 000 15 000 000

Annen formålskapital  5  206 069 907 51 400 512

Sum formålskapital 14  221 069 907   66 400 512 

Gjeld   

Langsiktig gjeld   

Uopptjent inntekt  4,6  14 437 047 14 737 892

Flerårige tildelinger 7 5 210 000 0

Sum langsiktig gjeld   19 647 047   14 737 892 

Kortsiktig gjeld   

Leverandørgjeld  2 758 196 1 590 086

Skyldig offentlige avgifter  563 221 141 730

Annen kortsiktig gjeld  3  602 904 4 522 789

Skyldig tildelinger  7  127 787 169 38 970 824

Sum kortsiktig gjeld   131 711 490   45 225 430 

Sum gjeld   151 358 537   59 963 322 

Sum formålskapital og gjeld   372 428 444   126 363 834

Harald Jachwitz Andersen 
Styrets leder

Halvard Hauer
Styremedlem

Skjalg Engebø
Styremedlem

Julie Bragli Eckhardt
Styremedlem

Rasmus J.H. Hansson
Daglig leder

Knut Lutnæs
Styremedlem

Cecilie Lind
Styremedlem

Jens Olav Flekke
Styrets nestleder

Kaia Østbye Andresen
Styremedlem

Maren Aschehoug Esmark
Styremedlem

Oslo, 21. april 2020
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Kontantstrøm

 Note 2019 2018

I – Årets aktivitetsresultat   154 669 395   66 400 512 

II - Poster i aktivitetsregnskapet uten likviditetseffekt   

Ordinære avskrivninger 1,2  689 217   108 622 

Verdijusteringer finansielle instrumenter   (5 991 947) -

III - Investeringer, avhendelser og finansiering   

Anskaffelse av immaterielle eiendeler 1  (1 395 597)  (1 233 700)

Anskaffelse av andre varige driftsmidler 2  (102 360)  (27 690)

Utbetalinger ved kjøp av finansielle instrumenter 13  (280 500 707)  -   

IV - Andre endringer   

Endringer i medlemsfordringer  3  6 135 958   (56 855 797)

Endring i andre fordringer 3  (346 045)  (373 329)

Endring i uopptjent inntekt 6  (300 845)  14 737 892 

Endring i flerårige tildelinger    5 210 000   -   

Endring i leverandørgjeld    1 168 110   1 590 086 

Endring i annen kortsiktig gjeld 3  (3 498 394)  4 664 519 

Endring i kortsiktige tildelinger 7  88 816 345   38 970 824

Sum likviditetsendringer gjennom året   (35 446 872)  67 981 940 

Likviditetsbeholdning 1.1.19   67 981 940   -   

Likviditetsbeholdning 31.12.19   32 535 068   67 981 940 
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Generelt
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regn-
skapsskikk for ideelle organisasjoner. 

Medlemsinntekter
Medlemskontingent fra medlemmer inntektsføres i den perioden 
de er opptjent. Medlemsinntekter i form av donasjoner inn- 
tektsføres på mottakstidspunktet. Innskudd fra medlemmer i 
tilknytning til medlemsoppstart og som skriver seg fra lager- 
opptelling, skal tilbakebetales ved medlemskapets opphør. 
Tilbakebetalingen skal hensynta endringen i lagerbeholdning av 
plastbæreposer og KPI-justeres fra innmeldingstidspunktet. Slike 
innskudd regnskapsføres som langsiktig gjeld og klassifiseres som 
“uopptjent inntekt”. Årlig resultatføring av uopptjent inntekt 
gjøres på bakgrunn av et “beste estimat”, hvor det foretas en 
skjønnsbasert estimering av medlemmenes lagerbeholdning av 
plastbæreposer ved årsslutt. 

Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever 
bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets 
regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder 
som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, 
høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og 
estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som an-
leggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.  
Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal 
tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier 
til grunn. 

Anskaffelseskost
Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen inkludert 
merverdiavgift, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, 
og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som 
ikke refunderes og andre direkte kjøpsutgifter). Merverdiavgift 
tillegges netto anskaffelseskost da selskapet ikke får fradrag 
for inngående merverdiavgift. Ved kjøp i utenlandsk valuta 
balanseføres eiendelen til kursen på transaksjonstidspunktet. 

For varige driftsmidler og immaterielle eiendeler omfatter 
anskaffelseskost også direkte utgifter for å klargjøre eiendelen 
for bruk, for eksempel utgifter til testing av eiendelen. 

Immaterielle eiendeler
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres 
en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identi- 
fiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig.  
I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført 
utvikling avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi 
over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring 
i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende 
avskrivningstid (“knekkpunktmetoden”).  Vedlikehold av drifts-
midler kostnadsføres løpende som driftskostnader. Påkostninger 
og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i 
takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/
forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand på anskaffelses- 
tidspunktet.

Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis 
leiekontrakten anses som finansiell.

Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er 
høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen 
foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selv- 
stendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere 
enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt 
bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi 
og gjenvinnbart beløp.

Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av 
goodwill, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen 
ikke lenger er til stede.

Fordringer
Medlemsfordringer føres i balansen etter fradrag for avsetning 
til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 
en individuell vurdering av fordringene for påregnelige tap. 
Vesentlige økonomiske problemer hos medlemmet, sann-
synligheten for at medlemmet vil gå konkurs eller gjennomgå 
økonomisk restrukturering, utsettelser og mangler ved betalinger 
anses som indikatorer på at medlemsfordringer må nedskrives. 

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, 
føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig 
verdi er nåverdien av forventede framtidige innbetalinger. Det 
foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskon-
tering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes 
på samme måte som for medlemsfordringer.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Aksjer, obligasjoner, grunnfondsbevis og andre eiendeler  
som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi  
på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra 
selskapene vurderes som annen finansinntekt.

Gjeld
Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, 
balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Regnskapsprinsipper

Pensjon
Selskapet har innskuddsplaner for de ansatte. Ved inn-
skuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikrings-
selskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse 
etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres 
som lønnskostnad. 

Skatt
Selskapet har ikke erverv til formål og anses av skattekontoret 
som en skattefri institusjon etter skatteloven § 2-32 første ledd.

Tildelinger
Tildelinger vedtas normalt av styret og kostnadsføres på inn-
vilgningstidspunktet. Midlene oppføres i balansen som gjelds-
forpliktelse inntil utbetaling finner sted.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte 
metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, 
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som 
umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til 
kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn 
tre måneder fra anskaffelsesdato.
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Immaterielle eiendeler Medlemsportal Nettside Sum

Anskaffelseskost 31. desember 2018 968 700 265 000 1 233 700

Tilgang 1 395 597 0 1 395 597

Avgang  0 0 0

Anskaffelseskost 31. desember 2019 2 364 297 265 000 2 629 297

Akkumulerte avskrivninger 31. desember 2019 625 945 139 861 765 806

Balanseført verdi 31. desember 2019 1 738 352 125 139 1 863 491

Årets avskrivninger 570 390 88 333 658 723

Forventet økonomisk levetid 3 år 3 år 

Avskrivningsplan Lineær Lineær

Varige driftsmidler  Kontormaskiner Sum

Anskaffelseskost 31. desember 2018  27 690 27 690

Tilgang  102 360 102 360

Avgang   0 0

Anskaffelseskost 31. desember 2019  130 050 130 050

Akkumulerte avskrivninger 31. desember 2019  32 032 32 032

Balanseført verdi 31. desember 2019  98 018 98 018

Årets avskrivninger  30 494 30 494

Forventet økonomisk levetid  3 år 

Avskrivningsplan  Lineær

Årlig leie av ikke-balanseførte driftsmidler  Leieperiode Årlig leie

Husleie  Løpende 3 mnd. 798 000

Note 1 – Immaterielle eiendeler

Note 2 – Varige driftsmidler
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Medlemsfordringer  31.12.2019 31.12.2018

Medlemsfordringer til pålydende  50 719 840 56 855 797

Avsetning til tap på medlemsfordringer  0 0

Sum  50 719 840 56 855 797

Selskapet har ingen fordringer med forfall senere enn 1 år.   
Selskapet har ingen langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år.   
Selskapet har ingen gjeld sikret ved pant.

Bundne bankinnskudd  31.12.2019 31.12.2018

Skattetrekksmidler  299 806 94 748

Uopptjente medlemsinntekter   14 437 047  14 737 892

Posten uopptjente medlemsinntekter består av medlemskontingent fra medlemmenes 
lagerbeholdning av plastbæreposer ved innmelding i foreningen. Midlene skal tilbakebetales 
dersom et medlem trer ut av foreningen eller fondet opphører. Forpliktelsen til å 
tilbakebetale midlene skal justeres i henhold til reell lagerbeholdning av plastbæreposer 
på tidspunktet for uttreden eller opphør. Nettoforpliktelsen skal indeksjusteres fra 
innmeldingstidspunktet.    

Formålskapital 31. desember 2018 15 000 000 51 400 512 66 400 512

Årets aktivitetsresultat 0 154 669 395 154 669 395

Formålskapital 31. desember 2019 15 000 000 206 069 907 221 069 907

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner gjelder styrevedtatt begrensning for maksimal årlig 
tillatt tildelingsramme. Foreningen skal til enhver tid ha en formålskapital som sikrer en styrt 
avvikling av virksomheten dersom alle inntekter forsvinner. Ved en eventuell fremtidig avvikling 
av fondet skal midlene finansiere tilstrekkelig operasjonell drift i minst ett år for å sikre en 
hensiktsmessig oppfølging og avslutning av tildelte prosjekter.

Selskapet har ingen grunnkapital. All formålskapital skriver seg fra opptjente medlemsinntekter.

Note 3 – Fordringer og gjeld

Note 4 – Bankinnskudd

Note 5 – Formålskapital

Årets endring i 
egenkapital

Formålskapital med 
selvpålagte restriksjoner

Annen formåls-
kaptial

Sum
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Medlemsinntekter  2019 2018

Medlemskontingent*  315 824 126 112 819 420

Donasjoner  1 918 518 5 976 650

Sum   317 742 644   118 796 070

*Resultatføring av uopptjent inntekt  2019 2018

Resultatført verdiendring av uopptjent inntekt  300 845 0

Uopptjent inntekt skriver seg fra medlemskontingent på eksisterende lagerbeholdning av 
plastbæreposer ved innmelding i foreningen. Dette gjelder kun for medlemmer som ønsker å unngå 
årlig lagertelling og lageravregning. Resultatført verdiendring er gjenstand for ledelsens “beste 
estimat” og baserer seg på forventet lagerbeholdning av plastbæreposer ved årsslutt, justert for 
utviklingen i konsumprisindeksen fra innmeldingstidspunktet.

Tildelinger  2019 2018

Vedtatte tildelinger - ikke utbetalt 31. desember 2018  38 970 824 0

Årets vedtatte tildelinger  151 616 484 32 970 824

Årets utbetalte tildelinger  -57 590 139 0

Avsatt finansiering for tildelinger gjennom Plastreturs Miljøprosjekt 0 6 000 000

Bortfall av tildelinger, tidligere bevilget   0 0

Vedtatte tildelinger - ikke utbetalt 31. desember 2019  132 997 169 38 970 824

Fordeling av medlemsinntekter på bransjer 2019 Andel 2018 Andel

Dagligvarehandel 285 334 150 90 % 103 306 250 87 %

Fag- og servicehandel 32 408 494 10 % 15 489 820 13 %

Sum 317 742 644 100 % 118 796 070 100 %

Note 6 – Medlemsinntekter

Note 7 – Tildelinger
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Spesifikasjon av lønnskostnader  2019 2018

Lønninger  2 605 270 318 008

Arbeidsgiveravgift  534 388 61 082

Pensjonskostnader  32 961 65 560

Andre ytelser  383 146 165 308

Sum  3 555 767 609 958

Selskapet har sysselsatt 4,83 årsverk i regnskapsåret, og hadde 7 ansatte ved årsslutt.    

Kostnadsført godtgjørelse til revisor  2019 2018

Lovpålagt revisjon    130 125   43 750 

Andre attestasjonstjenester   -     -   

Sum godtjørelse til revisor  151 985 43 750

Ytelser til ledende personer  Daglig leder Styreleder

Lønn/styrehonorar  1 103 690 100 000

Pensjonsutgifter  164 146 0

Annen godtgjørelse  18 581 0

Verken styreleder eller daglig leder har bonusavtaler. Daglig leder har avtale om godtgjørelse ved 
opphør av arbeidsforholdet som tilsvarer 9 måneder med etterlønn, estimert ut fra den lønn daglig 
leder har på opphørstidspunktet.  Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder 
eller andre nærstående parter. 

Note 8 – Lønnskostnader

Note 10 - Revisjon

Note 9 – Ytelser til ledende personer

Selskapet har pensjonsordning som tilfredsstiller lov om OTP (obligatorisk tjenestepensjon). 
Pensjonsordningen, som gjelder for 7 ansatte, er en innskuddsordning.

Note 11 - Obligatorisk tjenestepensjon
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Spesifikasjon av formålskostnader  2019 2018

Redusert plastbæreposebruk   790 000  0

Kunnskapsinnhenting, forskning og formidling   1 400 157   607 875 

Prosjektkommunikasjon   887 290  0

Prosjektoppfølging   21 424  0

Kostnader knyttet til behandling av søknader   791 245  513 563

Lønn direkte knyttet til oppfyllelse av formålet*   3 139 562  0

Sum  7 029 678 1 121 438

  2019 2018

Lønninger  2 276 065 0

Arbeidsgiveravgift  320 925 0

Pensjonskostnader  542 572 0

Andre ytelser  0 0

Sum  3 139 562 0

  2019 2018

Åpen utlysning 2018   1 021 927  0

Åpen utlysning 2019   761 658  0

Internasjonal utlysning 2019   422 585  0

Teknologi og Innovasjon, utlysning 2019   348 805  0

Plastbæreposekampanje    152 269  0

Prosjektrelatert kommunikasjon   127 780  0

Rydd Norge   118 048  0

Samarbeid med Forskningsrådet   24 489  0

Seminar   88 222  0

Strategiske prosjekter  73 780 0

Sum  3 139 562 0

Note 12 – Formålskostnader

*Spesifikasjon av lønnskostnader direkte knyttet til 
oppfyllelse av formålet (etter kostnadsart)

*Spesifikasjon av lønnskostnader direkte knyttet 
til oppfyllelse av formålet (etter aktiviteter)
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Aktiva

I tråd med reglene i NRS 3 om hendelser etter balansedagen, samt reglene i regnskapsloven om 
fortsatt drift, henviser selskapets styre og ledelse til det pågående Covid-19 utbruddet på nyåret 
2020. Selskapet er, som nær alle næringsdrivende selskaper, påvirket av utbruddet. Etter styrets 
vurdering vil likevel foreningens inntekter i liten grad bli påvirket av hendelsen.

Flere av foreningens medlemmer forventes i varierende grad å oppleve likviditetsutfordringer i 
2020 og kanskje fremover. Et sviktende inntektsgrunnlag kombinert med faste kostnader som 
husleie, lønn, mm. vil medføre betydelige økonomiske utfordringer for enkelte medlemmer innen 
spesielt fag- og servicehandelen. Siden 90 % av kontingentinntektene i foreningen skriver seg 
fra aktører innen dagligvarehandelen, som er lite negativt påvirket av korona-tiltakene, forventer 
styret likevel at foreningens inntektsgrunnlag blir lite påvirket av utbruddet. På tidspunktet for 
avleggelse av årsregnskapet er samtlige medlemsfordringer fra regnskapsårets slutt innbetalt, og 
finansielle omløpsmidler har kun tapt seg marginalt i verdi. Sistnevnte forhold skyldes foreningens 
konservative investeringspolicy, hvor 90 % av finansporteføljen er plassert i rentepapirer og 10 % i 
aksjefond. 

På tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet er det foreløpig ikke mulig å foreta et pålitelig 
estimat for hvilke konsekvenser dette utbruddet vil ha for selskapets økonomiske stilling. 
Foreningen har meget god likviditet og ingen rentebærende gjeld, og har dermed god evne til å stå 
gjennom et langvarig utbrudd. Styret og ledelsen forventer ikke at Covid-19 utbruddet vil påvirke 
forutsetningen om fortsatt drift. 

Note 14 - Hendelser etter balansedagen

Note 13 – Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Portefølje- 
andel

Balanseført 
verdi

Resultatført
verdiendring

Kostpris AvkastningVirkelig
verdi

Aksjefond 10 % 28 082 678 31 506 133 31 506 133 3 423 455 20,70 %

Obligasjonsfond 40 %  112 351 791   113 042 491   113 042 491   690 700  1,95 %

Pengemarkedsfond 50 %  140 066 238   141 944 030   141 944 030   1 877 792  1,83 %

Sum 100 %  280 500 707   286 492 654   286 492 654   5 991 947  3,37 %
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Årsberetning 
2019
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Innledning

Handelens Miljøfond er en ikke-kommersiell forening som skal 
sikre at innsamlede midler fra plastbæreposesalg fra medlemmer 
går til prosjekter som skal bidra til å løse miljøproblemer knyttet 
til plast. Fondet ble opprettet i samråd mellom regjeringen og 
varehandelen som Norges oppfølging av EUs plastbærepose-
direktiv, som trådte i kraft 1. januar 2019. Inntektene skriver 
seg fra medlemskontingent på 50 øre per solgte eller kjøpte 
plastbærepose, samt en liten andel donasjoner fra medlemmer 
som ikke bruker plastbæreposer.

Foreningen skal støtte prosjekter som oppfyller ett eller flere 
av foreningens vedtektsfestede formål: 

1. støtte tiltak som reduserer plastbæreposeforbruket,
2. støtte tiltak som styrker arbeidet mot marin- og land-

basert plastforsøpling, primært nasjonalt, men også  
internasjonalt, og

3. støtte tiltak som styrker arbeidet med økt ressurs- 
utnyttelse av plast, herunder gjenvinning.

Fondet skal være Norges viktigste private bidragsyter for å 
øke ressursutnyttelsen og redusere forsøplingen av plast, og 
skal gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet. Dette skal 
oppnås gjennom tildeling av midler til tiltak som har et betydelig 
potensiale for høy langsiktig miljøeffekt.
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Utviklingen 
i 2019

2019 var Handelens Miljøfonds første hele driftsår. Fondets første 
utlysning, som ble gjort på tampen av 2018, ble behandlet i 2019. 
Mange søknader viste at Handelens Miljøfond dekker et stort 
behov ved å tilføre midler til å løse plastens miljøproblemer. 
Dette ble bekreftet i de påfølgende utlysningene i 2019 (åpen, 
internasjonal og teknologi) som fikk søknader på alle områder 
for tigangeren av det utlyste beløpet.

Denne delen av fondets kjernevirksomhet ble gjennomført 
effektivt og med høy kvalitet. Det ble etablert rutiner for prosjekt- 
oppfølging, og rutiner for søknadsvurdering og tildeling ble 
forbedret. Samtidig viste søkermasse, tildelinger og prosess 
at det er rom for å øke kvalitet og treffsikkerhet i utlysninger 
og tildelinger. Styret godkjente flere strategiske prosjekter, dvs 
administrativt utvalgte, nyttige prosjekter som identifiseres og 
settes i gang av fondet utenom ordinær utlysning. 

Den andre delen av kjernevirksomheten, medlem og kommuni-
kasjon, var operativ fra ansettelse av medlems- og kommuni-
kasjonssjef tidlig 2019. Et funksjonelt system for kommunikasjon 
om fondets aktiviteter med fondets medlemmer ble utviklet og 
har fått gode tilbakemeldinger. Det ble vervet flere medlemmer 
med betydelig omsetning av plastbæreposer, samtidig som det 
ble klart at de mest lavthengende fruktene på medlemssiden 
er høstet og kostnadene ved ytterligere verving stiger raskt. 
Medlemmene omsetter rundt 85 % av det samlede antallet 
plastbæreposer som selges i Norge, og har over 60 kjeder med 
over 10 000 utsalgssteder som innhenter miljøkontingenten 
til fondet.

De fleste planlagte aktiviteter ble gjennomført under første 
halvår, tross en slank administrasjon på kun tre årsverk. Fra 
høsten 2019 ble administrasjonen fulltallig etter en ansettelses-  
prosess hvor fondet fikk tilført tre nye ressurser. Admini- 
strasjonen og administrative systemer har levert meget godt.

Fra begynnelsen av året ble det arbeidet med utvikling av det 
strategiske grunnlaget. Strategi og handlingsplan 2019 ble 
vedtatt tidlig på året. Evaluering ved årsslutt viste at strategi og  
handlingsplan i all hovedsak var oppfylt, unntatt mål for medlem- 
skap, som viste seg for optimistiske. Strategier for medlemskap 
og kommunikasjon ble vedtatt. Fagstrategi 2020-23 gjennom-
gikk betydelig arbeid, ble vedtatt i september med konkrete 
miljømål og delmål som styrker grunnlag for fondets faglige drift. 
Prosess for en ny, langsiktig virksomhetsstrategi ble igangsatt. 

En stor, nasjonal kampanje - Lommeposekampanjen - som skal 
bidra til at fondet oppnår målet om 20 % redusert omsetning av 
plastbæreposer i Norge innen utgangen av 2020, ble planlagt 
i 2019 for lansering i første kvartal 2020.

Utlysninger og tildelinger
Etter en forsiktig start i 2018 er antall utlysninger firedoblet i 
2019. Dette gir flere prosjekter, økt ressursbruk og større miljø- 
effekt. Utlysningssesongen startet i april. Da etablerte vi et 
samarbeid med Norges Forskningsråd og gjennom Miljøforsk- 
programmet utlyste vi 20 millioner kroner. På et fagseminar i 
august lanserte vi Åpen utlysning 2019 på 25 millioner kroner, og 
i september fulgte vi opp med en internasjonal utlysning på 20 
millioner kroner og en teknologiutlysning på 10 millioner kroner.

Utlysningene resulterte i over 400 søknader som ble behandlet 
i løpet av høsten 2019. Med unntak av søknadene til Forsk-
ningsrådet, ble samtlige søknader først behandlet av adminis- 
trasjonen, deretter av et innstillingsråd og til slutt av styret. 
Søknadene som ble behandlet av Forskningsrådet gjennomgikk 
en tilsvarende prosess der.

Gjennom Forskningsrådet finansierte Handelens Miljøfond tre 
prosjekter på totalt 20 millioner kroner. Fra Åpen utlysning 2019 
fikk 80 prosjekter støtte (ca 240 søknader). Den internasjonale 
utlysningen fikk 133 søknader fra hele verden. Det ble søkt 
støtte for 263 millioner kroner. Ti prosjekter fikk tilsagn, hvorav 
enkelte er flerårige. Teknologi-utlysningen fikk 72 søknader, 
hvorav åtte prosjekter fikk støtte på totalt 10 millioner kroner. 

Strategiske prosjekter
Det ble iverksatt seks strategiske, flerårige prosjekter som er 
basert på behov som defineres som viktige.

 • Norges Forskningsråd fikk 20 millioner kroner til forsknings- 
programmet MILJØFORSK 2019. Satsingen skal gå til prosjek-
ter som oppfyller et av fondets tre vedtektsfestede formål. 
Satsingen resulterte i tre prosjekter. SINTEF OCEAN skal 
undersøke effekten av mikro- og nanoplast på akvatiske 
organismer. NIBIO skal undersøke hvordan biologisk ned-
brytbar landbruksfolie brytes ned under norske forhold. 
SINTEF AS skal utvikle sirkulære verdikjeder for plast fra 
oppdrettsnæringen.

 • Bergen og Omland friluftsråd fikk 4,5 millioner kroner til å 
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Miljøfonds kunnskapsbase blir et av fondets viktigste produkter 
– og stadig viktigere ettersom den vokser. Den skal legges til 
rette og være tilgjengelig for alle som arbeider med plastens 
miljøproblemer, og gi et stadig bedre kunnskapsgrunnlag for å 
sikre høy miljøeffekt av fondets midler. 

Handelens Miljøfond bestiller også fagrapporter som en del av 
kunnskapsoppbyggingen, bl.a om bruk av plastbæreposer i de 
nordiske landene, om plastforsøpling langs vassdrag og kyst, om 
metoder for overvåkning og om materialstrømmen for plast.

Statistikk og rapportering
Foreningen har gjennom 2019 videreutviklet medlemsportalen 
hvor medlemmer og poseleverandører rapporterer kjøpte 
og solgte poser. Videreutviklingen skal sikre bedre bruker-  
opplevelse og gjøre fondet bedre rustet for eventuelle frem-
tidige endringer i rammebetingelser. Rapporterte data brukes 
til fakturering og utgjør grunnlag for statistikk over utviklingen 
i plastbæreposesalget.

Finansforvaltning
Styret skal påse at foreningens midler forvaltes i tråd med 
foreningens formål, at formuesforvaltningen er betryggende 
og at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid 
gjeldende regler og vedtekter. 

Foreningen har vedtatt en kapitalforvaltningsstrategi som 
omfatter investeringsprofil, rammer for aktivaplasseringer, 
avkastningsmål, risiko og etiske retningslinjer. 

Administrasjonen utarbeider månedlige rapporter som viser 
avkastning, allokering og transaksjoner. Styret behandler rap-
portene løpende gjennom året.

utføre en pilot for å utvikle og teste metoder for opprydding 
av plastforsøpling på strender i et naturreservat i Tysnes 
kommune i Hordaland. Prosjektet skal brukes til metode- 
utvikling og -testing i felt for å kunne bruke forskjellig utstyr 
for å rydde strender helt ned til de minste partiklene (mikro-
plast som er 5mm-1 mikrometer).

 • Havforskningsinstituttet fikk 10,3 millioner kroner til å 
oppnå en nullvisjon for spøkelsesfiske i Raet nasjonalpark.  
Prosjektet skal sikre opprydding i eksisterende tapte 
redskaper og sette i gang tiltak for å hindre at nye redskaper 
går tapt.

 • SALT og Hold Norge Rent fikk 8 millioner kroner til pros- 
jektet Kvantesprang. Prosjektet skal utarbeide verktøy for 
å redusere, overvåke og kildeidentifisere marin forsøpling 
langs norskekysten.

 • Avfall Norge fikk 5 millioner kroner til innovasjonsprogram-
met PreP2020. PreP2020 er rettet mot avfallssektoren, og 
tar sikte på å få fram sirkulære løsninger på utfordrende 
plastavfallsfraksjoner. Innovasjonsprogrammet har resultert 
i fire prosjekter, totalt tildelt 2.2 millioner kroner. PreP2020 
vurderer ny utlysning til høsten etter en markedsunder- 
søkelse.

 • NTNU Sustainability fikk 6,5 millioner kroner til “Interns 
for sustainability”. Prosjektet skal frembringe fremtidige 
bedriftsledere, forskere, lærere og offentlig ansatte i den 
globale kampen mot plastforurensning. Dette skal oppnås 
ved å tilføre studenter fra Norge og Sør-Afrika (m.fl. afri-
kanske land) relevant kunnskap, praktisk erfaring, verktøy, 
metoder, formelle kvalifikasjoner og internasjonale nettverk 
– og dermed sette de i stand til å “tenke globalt og handle 
lokalt”.

Investering i og oppbygging av kunnskap
Miljøproblemene knyttet til plast er fortsatt preget av begrenset 
og lite sammenhengende kunnskapsgrunnlag, både når det 
gjelder plastens miljøpåvirkning, og når det gjelder løsninger. 
Handelens Miljøfonds kanskje viktigste rolle er å fylle kunnskaps-
hull og øke innsikten i problemer og løsninger. 

Fondets strategiske prosjekter og et stort antall prosjekter fra 
utlysningene vil bidra til oppbyggingen av fondets kunnskapsbase 
om plast, miljø, næringsliv og samfunn. Utvikling av et system 
for denne kunnskapsbasen er under planlegging. Handelens 
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Økonomiske 
resultater
Resultat for 2019
Handelens Miljøfond har for 2019 et resultat på 154,7 millioner 
kroner. Foreningens regnskap presenteres i tråd med NRS God 
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Dette innebærer at 
føring av midler til gaver (tildelinger) og aktivitetstiltak synlig-
gjøres som en del av foreningens resultater.

Hovedkomponentene i regnskapet:

 • Anskaffede midler utgjør 324 millioner kroner (119 millioner 
kroner i 2018) og består av:

 – 316 millioner kroner fra medlemskontingent,

 – 2 millioner kroner fra donasjoner via medlemmer, og

 – 6 millioner kroner i finansiell avkastning fra markedsbasert 
investeringsportefølje.

 • Forbrukte midler utgjør 169,2 millioner kroner (52,5 millioner 
kroner i 2018) og består av:

 – Kostnader til anskaffelse av midler på 0,7 millioner kroner 
(0,3 millioner kroner i 2018)

 – Kostnader til organisasjonens formål:

 – Tildelinger på 151,6 millioner kroner (39 millioner kroner 
i 2018)

 – Formålskostnader på 7 millioner kroner (1,1 millioner 
kroner i 2018)

 – Lønnskostnader på 3,5 millioner kroner (0,6 millioner 
kroner i 2018)

 – Andre driftskostnader på 5,7 millioner kroner (11,3 millioner 
kroner i 2018).

 – Driftskostnadene var i 2018 av ekstraordinær karakter 
grunnet selskapsetableringen. 2019 var foreningens første 
hele driftsår med en stabil kostnadsbase.

 – Avskrivning av varige og immaterielle eiendeler på 0,7 
millioner kroner (0,1 millioner kroner i 2018).

 • Formålsprosenten, altså andel av sum forbrukte midler som 
går til å oppfylle foreningens formål, var 93,7 % (76,4 % i 2018).

Disponering av aktivitetsresultat
Årets aktivitetsresultat på kr 154 669 395 foreslås overført til 
annen formålskapital.

Finansielle investeringer
Ved utgangen av 2019 utgjorde finansporteføljen 286,5 millioner 
kroner (kr 0 i 2018) fordelt på 10 % i aksjeplasseringer, 40 % i 
kredittobligasjoner og 50 % i statsobligasjoner (pengemarkeds-
fond). Plasseringene i finansporteføljen har hatt en avkastning på 
3,37 % i 2019, mot 2,55 % for referanseindeksen. Hovedindeksen 
på Oslo Børs (OSEBX) økte i 2019 med 16,5 %.

Omgivelsene og fremtidig økonomisk utvikling
Foreningen baserer i liten grad sin aktivitet på overordnede 
makroøkonomiske forventninger. Virksomheten er først og 
fremst knyttet til medlemskontingenter samt avkastning fra
fremtidige finansielle investeringer.

Finansiell risiko
Foreningens finansielle risiko kan i hovedsak deles opp i hen-
holdsvis markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko.

Markedsrisiko
Foreningen er eksponert for endringer i aksjekurser, valutakurser 
og rentenivå. Foreningens kapitalforvaltningsstrategi legger 
til grunn en meget konservativ investeringspolicy. Kun 10 % 
av overskuddslikviditeten skal plasseres i globale aksjefond, 
40 % i nordiske kredittobligasjoner og 50 % i norsk pengemarked 
(statsobligasjoner).

Kredittrisiko
Kredittrisiko, risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne 
til å oppfylle sine forpliktelser, anses lav. Flere av foreningens 
medlemmer tilhører bransjer innen fag- og servicehandelen
som er beheftet med betydelig lønnsomhets- og likviditets- 
utfordringer i tiden fremover. Medlemmer i denne sektoren 
utgjør derimot kun 10 % av foreningens medlemsinntekter. 
90 % av foreningens medlemsinntekter skriver seg fra store og 
solide aktører innen dagligvarehandelen hvor kredittrisikoen 
må anses lav.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko, risikoen for at foreningen ikke vil kunne oppfylle 
sine forpliktelser etterhvert som de forfaller, anses meget 
lav. Foreningen har i det alt vesentlige kun prosjektorienterte 
forpliktelser som oppstår fra styrevedtak, samt noe mindre 
og løpende leverandørgjeld. Styret bestemmer således selv 
omfanget av egeninitierte forpliktelser. Likviditeten i foreningen 
vurderes som meget god, og på grunnlag av ovennevnte forhold 
klassifiseres den totale likviditetsrisiko som lav.

Organisering
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Styrende organer
Foreningens øverste organ er årsmøtet. Ved utgangen av 2019 
var det over 10 000 medlemsbutikker i Norge som var tilknyttet 
medlemskap i foreningen. For et medlem organisert som en 
eller flere kjeder er det normalt virksomhetens ultimate mor-
selskap som tegner medlemskap på vegne av kjedene og de 
enkelte butikkene. 

Hvert medlem utpeker én representant som skal representere 
medlemmet overfor foreningen, herunder i årsmøtet.

Årsmøtet vedtar årlig styresammensetningen, herunder styre- 
leder, styremedlemmer og varamedlemmer, samt valgkomite. 
Foreningen ledes av et styre bestående av ni medlemmer, i 
tillegg til ni personlige varamedlemmer. Styret består av tre 
representanter fra medlemskategorien Handelsvirksomhet 
Dagligvare, tre representanter fra ulike medlemmer innenfor 
kategorien Bransjeorganisasjoner, en representant fra kate-
gorien Handelsvirksomheter Faghandel, en representant for 
miljøbevegelsen og en representant for avfallsbransjen. Styret 
ledes av Harald Jachwitz Andersen, Virke.

Administrasjon
Administrasjonen har lokaler i et kontorfellesskap hos House of 
Business ved Solli plass, Oslo. Foreningen har sysselsatt i snitt 
4,83 årsverk gjennom 2019 og hadde syv ansatte ved årsslutt. 
Rasmus Hansson har vært daglig leder i Handelens Miljøfond 
siden 1. november 2018.
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Helse, miljø 
og sikkerhet
Ytre miljø
Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller 
pålegg. Etter styrets vurdering er foreningens virksomhet av en 
slik karakter at driften i liten grad forurenser det ytre miljøet.
Foreningens indirekte utslipp er i hovedsak knyttet til kapital-
forvaltning og utdeling av støtte til miljøprosjekter, ellers er det 
knyttet til reiser, drift av kontorer og kjøp av varer og tjenester.
Reisevirksomheten har vært moderat. I 2020 skal det utarbeides 
en miljøpolicy som setter tydelige rammer og krav til foreningens 
utslipp, CO2-kompensasjon, annen miljø/naturpåvirkning og et 
miljøregnskap. Ved innkjøp velges, så langt det er praktisk mulig,
de varer og tjenester som har høyest etisk standard og lavest 
miljø- og klimabelastning, og fortrinnsvis varer med anerkjent 
etikk- og miljømerking.

Arbeidsmiljø
Sykefraværet var gjennom 2019 på 0,2 %. Det har ikke fore- 
kommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker 
i løpet av året som har resultert i store materielle skader eller 
personskader. Styret anser arbeidsmiljøet som godt og det 
iverksettes løpende tiltak til forbedringer.

Likestilling
Foreningen legger vekt på å ha et inkluderende arbeidsmiljø 
og tilstreber en god kjønns- og aldersbalanse i administras-
jonen. De ansatte i administrasjonen består av fem menn og 
to kvinner. Styret består av fem menn og fire kvinner. Daglig 
leder, styreleder og nestleder er menn. I løpende arbeid, ved 
ansettelser og ved lønnsfastsettelse prioriterer foreningen 
likestilling, like muligheter og rettigheter og å hindre diskri- 
minering på grunn av kjønn, legning, etnisitet, språk, religion og 
livssyn. Styret har ikke avdekket behov for å iverksette særskilte 
tiltak utover dette.

Styrets 
redegjørelse
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Redegjørelse for årsregnskapet og fortsatt drift
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av forenin-
gens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og aktivitetsresultat.
I tråd med reglene i NRS 3 om hendelser etter balansedagen, 
samt reglene i regnskapsloven om fortsatt drift, henviser sel-
skapets styre og ledelse til det pågående Covid-19 utbruddet på
nyåret 2020. Selskapet er, som nær alle næringsdrivende 
selskaper, påvirket av utbruddet. Etter styrets vurdering vil likevel 
foreningens inntekter i liten grad bli påvirket av hendelsen.

Flere av foreningens medlemmer forventes i varierende grad 
å oppleve likviditetsutfordringer i 2020 og kanskje fremover.  
Et sviktende inntektsgrunnlag kombinert med faste kostnader 
som husleie, lønn, mm. vil medføre betydelige økonomiske utfor-
dringer for enkelte medlemmer innen spesielt fag- og service- 
handelen. Siden 90 % av kontingentinntektene i foreningen 
skriver seg fra aktører innen dagligvarehandelen, som er lite 
negativt påvirket av korona-tiltakene, forventer styret likevel 
at foreningens inntektsgrunnlag blir lite påvirket av utbruddet. 
På tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet er samtlige 
medlemsfordringer fra regnskapsårets slutt innbetalt, og finan-
sielle omløpsmidler har kun tapt seg marginalt i verdi. Sistnevnte 
forhold skyldes foreningens konservative investeringspolicy, 
hvor 90 % av finansporteføljen er plassert i rentepapirer og  
10 % i aksjefond. 

På tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet er det foreløpig 
ikke mulig å foreta et pålitelig estimat for hvilke konsekvenser  
dette utbruddet vil ha for selskapets økonomiske stilling. 
Foreningen har meget god likviditet og ingen rentebærende 
gjeld, og har dermed god evne til å stå gjennom et langvarig 
utbrudd. Styret og ledelsen forventer ikke at Covid-19 utbruddet 
vil påvirke forutsetningen om fortsatt drift. Handelens Miljøfond 
har i mars 2020 informert medlemmer om at fondet kan tilby 
utsatt kontingentinnbetaling for medlemmer som trenger det. 
Fondet har meddelt prosjekter som får problemer med opprin-
nelig planlagt gjennomføring at vi er åpne for tilpasninger. Disse 
tiltakene kan få en viss, men forventet liten, effekt på driften.

Årsregnskapet for 2019 er satt opp under forutsetning av fortsatt 
drift, og det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt 
drift er tilstede.

Styret er ikke kjent med øvrige hendelser etter regnskapsårets 
slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet.

Oslo, 21. april 2020

Harald Jachwitz Andersen 
Styrets leder

Halvard Hauer
Styremedlem

Skjalg Engebø
Styremedlem

Julie Bragli Eckhardt
Styremedlem

Rasmus J.H. Hansson
Daglig leder

Knut Lutnæs
Styremedlem

Cecilie Lind
Styremedlem

Jens Olav Flekke
Styrets nestleder

Kaia Østbye Andresen
Styremedlem

Maren Aschehoug Esmark
Styremedlem
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Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Handelens Miljøfonds årsregnskap som viser et overskudd på kr 154 669 395. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi
har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om
forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
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Revisors beretning 2019 for Handelens Miljøfond

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering er konsistente med
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin
plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om utdelinger og forvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige
i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi foreningen er forvaltet og
utdelinger er foretatt i samsvar med lov, foreningens formål og vedtektene for øvrig.

Oslo, 21. april 2020
RSM Norge AS

Ketil Bystrøm
Statsautorisert revisor
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Redegjørelse for årsregnskapet og fortsatt drift 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av for-
eningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og aktivitets-
resultat.

Årsregnskapet for 2018 er satt opp under forutsetning 
av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen for 
fortsatt drift er til stede.

Styret er ikke kjent med hendelser etter regnskapsårets 
slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet.

Oslo, 26. mars 2019

Styrets
redegjørelse

Peter Sundt
Styrets leder

Jens Olav Flekke
Styrets nestleder

Kaia Østbye Andresen
Styremedlem

Maren Aschehoug Esmark
Styremedlem

Halvard Hauer
Styremedlem

Merethe Britt Sunde
Styremedlem

Julie Bragli Eckhardt
Styremedlem

Rasmus J.H. Hansson
Daglig leder

Knut Lutnæs
Styremedlem

Ellen Camilla S. Gramstad
Styremedlem




