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Barna arver jorda og plasten - og de
gjør noe med det!

Foto: Katrine Lunke/Apeland

Foto: Katrine Lunke/Apeland

Miljøagent Ulrik Hellum styrer dronen som om han aldri skulle
gjort annet. Han flyr mot en strand i nærheten og zoomer inn
på noe plast, og går og henter det. Dette er lett match for
smarttelefon-generasjonen. Klima- og Miljøminister Elvestuen
har også god kontroll. Bare daglig leder Rasmus Hansson i
Handelens Miljøfond gjør ærlige forsøk på å kutte mobilmaster
og furutrær med det teknologiske vidunderet.
– Med pengene fra Handelens Miljøfond skal vi rydde plast
over hele landet, sier Miljøagentenes frontfigur Penelope Lea.
– Vi er nødt til å rydde plasten nå, ellers sitter vi med et
enda større problem når vi blir voksne, sier hun.
Miljøagentene fikk 1,2 millioner kroner fra Handelens
Miljøfond til sin ryddekampanje som skal mobilisere agenter
over hele landet. I tillegg skal de bruke avanserte droner så det
blir lettere å finne plast på vanskelige steder.

– Marin forsøpling er en stor utfordring, og
krever bred handling i hele verden. Jeg er
glad for at Handelens Miljøfond er kommet
på banen. Et stort fond øremerket til å
løse problemet kan bidra i stor grad, både
nasjonalt og internasjonalt. Jeg ser fram til et
godt samarbeid fremover.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen
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Noe helt nytt i
norsk miljøvern!
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Det startet med
et direktiv
EUs plastposedirektiv gjelder også for Norge
gjennom EØS-avtalen. Handelens Miljøfond er
Norges viktigste grep for å oppfylle direktivet.
Regjeringen og handelen valgte en ny løsning:
I stedet for en vanlig, lang prosess med offentlige krav og avgifter
ble regjeringen og de store kjedene i dagligvarehandelen, samt
organisasjonene Dagligvarehandelens Miljøforum, Virke og NHO
Service og Handel, enige om at handelen selv i stor grad skulle ta
ansvar for å oppfylle plastposedirektivet. Foreningen Handelens
Miljøfond er handelens virkemiddel for å bidra til å oppfylle
kravene i plastposedirektivet.
Handelens Miljøfond samler inn 50 øre per plastbærepose
fra medlemmene og bruker midlene til å oppfylle direktivets
formål. Foreningen ble stiftet i 2017, og var operativ før årsskiftet
2018/19.

Foto: Katrine Lunke/Apeland

EUs plastposedirektiv
Plutselig har Norge et stort privat fond som skal dele ut opptil
300 millioner kroner årlig til arbeid for å løse miljøproblemer
knyttet til plast. Regjeringen legger vanlig avgiftstenking til side
og gir et stort miljøansvar til forbrukerne og handelen. Sammen
bidrar de med pengene som Handelens Miljøfond forvalter.
Med et så stort fond må vi løfte ambisjonsnivået. Sammen
med myndigheter, frivillige og næringsliv, satser Handelens
Miljøfond på at Norge skal ryddes for plastsøppel.
Samtidig skal vi investere stort nasjonalt og internasjonalt
for å finne løsningene som stanser forsøplingen og sikrer at all
plast blir samlet inn og gjenbrukt.
Plast er et klassisk miljøproblem. Først lager vi et veldig
nyttig og billig stoff, så gir vi det et enormt bruksområde og
gjør oss helt avhengige av det. Så lukker vi øynene i 50 år for at
dette stoffet ikke brytes ned i naturen, men samler seg opp i
større, og større, og større mengder….
Helt til en gåsenebbhval dør i fjæra på Sotra med magen
full av plast, og sammen med bildene av utrolige plastmengder

på sydhavsstrender og i asiatiske elver gjør det umulig å lukke
øynene lenger. Plastforsøplingsproblemet er blitt enormt. Fra
før er ødeleggelse av leveområder, overbeskatning, miljøgifter
og klimaendring en altfor tung bør å bære for naturen og mange
arter. Plasten kommer på toppen, plasten dreper, og problemet
kommer til å bli større før det blir mindre.
Det finnes bare ett svar på plastforsøplingsproblemet:
Kretsløpsøkonomien. Vi må stanse forsøplingen, stanse lekkasjene i systemet og sørge for at all plast samles inn og gjenvinnes.
Da får også plasten langt større verdi.
Handelens Miljøfond er handelens og forbrukeres fond.
Vår forpliktelse er å bruke midlene så de gjør en varig og vesentlig
forskjell for miljøet. Butikker og kjeder over hele landet som er
medlemmer av Handelens Miljøfond er ivrige etter å gjøre en
innsats selv, og gjennom de mange prosjektene fondet støtter.

Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/720 om endring
av direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall for å
redusere bruk av lettvekts plastbæreposer ble vedtatt 29. april
2015.

Direktivets mål:
Redusere bruken av “lette plastbæreposer”, altså den typen
bæreposer som vanligvis brukes i butikker i Norge.

Slik virker direktivet:
Hensikten med direktivet er å redusere miljøskade fra plastbæreposer ved å redusere forsøpling (spesielt marin forsøpling),
redusere avfallsmengder og mer effektiv ressursutnyttelse.
Medlemslandene skal rapportere om tiltak og effekter av tiltakene.
Direktivet krever at landene enten gjør tiltak for å nå et
vedtatt mål for antall plastbæreposer per person, eller sikrer at
plastbæreposer ikke lenger er gratis. I Norge valgte vi å legge 50
øre på kjøp av alle plastbæreposer og samle pengene i et fond
som skal støtte tiltak som reduserer miljøproblemer knyttet
til plast.

Foto: Shutterstock
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Kan plast bli en
velsignelse for
Melkadida i Etiopia?

Foto: NGI

Foto: NGI

I den svære etiopiske flyktningleiren i Melkadida ved grensen
til Somalia, flyter plastsøppelet over alt. Samtidig mangler
folk det meste, fremfor alt arbeid. Cathrine Eckbo fra Norges
Geotekniske Institutt (NGI) leder prosjektet "Trash into Cash"
sammen med Ingeniører Uten Grenser (IUG) og FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR). Prosjektet skal forsøke å
omskape plastforsøplingsproblemet til en løsning. Med enkel og
robust teknologi, skal plasten bli til produkter som er nyttige
for folket i leiren, for eksempel vanntønner eller vaskebaljer.
Enkle saker, men viktige for folk som har veldig lite. Samtidig vil
prosjektet prøve å skape noen arbeidsplasser og noen inntekter
for innbyggere. Hvis modellen fungerer, kan den skaleres opp og
involvere flere folk. Det er dessverre ingen mangel på hverken
flyktningleire, fattigfolk eller plastsøppel i verden. Handelens
Miljøfond støtter NGI-prosjektet fordi det er et eksempel på en
modell som kan gjøre stor nytte hvis den fungerer.

Side 11

Side 12

Årsrapport 2018

Lillestrøm tar plastansvar i Eliteserien

Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfonds
mål og hovedstrategi
2019 - 2022

Handelens Miljøfonds visjon er å:

«Gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet»
Foreningens vedtektsfestede hovedmål er:
Foto: LSK

– Vi er stolte over støtten fra Handelens Miljøfond som gjør at vi kan kalle oss miljøambassadører i 2019, sier LSKs
styreleder Morten Kokkim i eliteserieklubben Lillestrøm.
- Det forplikter, og det ansvaret gleder vi oss til å ta. Vi
skal gå foran som et godt eksempel og vise at vi bryr oss om
nærmiljøet. På hver hjemmekamp skal vi minne publikum på å
kaste søppelet der det hører hjemme. LSK-kapteinen skal spille
med grønt kapteinsbind med Handelens Miljøfonds logo for å
vise at LSK tar plastsaken virkelig alvorlig. Vi skal gjennomføre
en rekke tiltak som skal bevisstgjøre våre omgivelser og samarbeidspartnere. Og ikke minst skal vi gjøre en innsats for å
rydde Øyeren og Nitelva for plast.
- Idretten er Norges største frivillige bevegelse, og det
er på høy tid at idretten tar miljøansvar. Det var ekstra gøy for
Handelens Miljøfond å støtte Lillestrøm Sportsklubb som den
første klubben til å ta plastansvar i Eliteserien, sier Rasmus
Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

• Støtte tiltak som reduserer forbruket av
plastbæreposer,
• Støtte tiltak som styrker arbeidet mot marinog landbasert plastforsøpling, primært
nasjonalt, men også internasjonalt
• Støtte tiltak som styrker arbeidet med
økt ressursutnyttelse av plast, herunder
gjenvinning.
I perioden 2019 - 2022 skal vi gjøre dette gjennom to strategiske
hovedgrep:

Rydde Norge!
Bruke om lag halvparten av fondets midler på et kraftig ambisjonsløft i plastryddingen på kyst og innland i Norge og på Svalbard,
ved samarbeid med myndigheter sentralt og regionalt og støtte
til ideelle og frivillige tiltak.

Finne de effektive løsningene.
Utvikle og støtte prosjekter som skaffer viktig kunnskap og finner
løsningene som kan skaleres opp og få stor effekt. I Norge og
internasjonalt.
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Barneteater
mot plast i havet
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Plastsøppel –
er det farlig?
Plast blir ikke borte. Det tar opptil flere hundre år før plast brytes
ned i naturen. Nesten all plast mennesker har kastet i naturen
er der fortsatt. Hvert år havner nye 8 - 12 millioner tonn plast
i naturen. Det blir stadig mer plast, og den dreper stadig mer.
Derfor haster det å stoppe plastforsøplingsproblemet.
Fiskeredskaper som er mistet fortsetter å fange og drepe
fisk, sel og hval i mange år. Dyr tror ofte at plast er mat. Norske
kuer får i seg landbruksplast. Det er til og med blitt observert at
elefanter og bavianer spiser plast. Fugler som havhest og mange
albatrossarter plukker plastbiter i vannflaten og dør i titusenvis
hvert år. Det er vanlig å finne plast i magen til bunnfisk, sel og
hval. Småfisk, krepsdyr og plankton kan spise mikroplast. Hvor
mange dyr som dør av plast totalt vet vi ikke, men det er mange.
Plastdøden kommer i tillegg til forurensning, klimaendringer, beskatning og leveområder som ødelegges. Plast
er en av grunnene til at det ifølge miljøorganisasjonen WWF er
60% færre virveldyr (pattedyr, fugl, fisk osv) på jorda i dag enn
i 1970. Det er lett å regne ut hvor mange dyr verden har igjen i
2050, hvis dette fortsetter ….

Foto: Katrine Lunke/Apeland

Foto: Katrine Lunke/Apeland

– Vi skal ikke ha plast i havet, fiskene kan
spise det, og så dør de!, roper barna i Humlen
Montesorri barnehage i kor.
Eskils barneteater er nettopp ferdig med forestillingen “Fisken
og plasten”, en del av en teaterturne for barnehagebarn fra 1 til
6 år. Barna har danset og sunget mens gjøglerne sjonglerte med
plastflasker og lysende pinner. Jubelen står i taket og budskapet
går rett hjem.
Barneteateret har fått støtte fra Handelens Miljøfond til
60 forestillinger over hele landet for å engasjere de minste barna,
og hjelpe dem med å ta vare på livet i havet. Etter at en video fra
forestillingen ble spredt til medlemmene av Handelens Miljøfond,
har det strømmet inn med nye bestillinger til barneteateret. Enda
flere barn får inn et viktig budskap på en måte som engasjerer.

Foto: Shutterstock

Omkring 1 prosent av
plastsøppelet flyter i
overflaten. Omkring
5 prosent ligger på
strendene. Resten, 94
prosent, synker og blir
liggende der i hundrevis
av år. Vi vet lite om hvor
mye plast som ligger på
land, innsjøer og elver.
Det er mye, og mye av
det havner til slutt i havet.
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Søndre Lauer: Rydding
“Før fuglene kommer”

Handelens Miljøfond

Hvor blir det
av 50-øringen
forbrukerne
betaler for
bæreposen?
Alle butikker som er medlem av Handelens
Miljøfond gir 50 øre per plastbærepose til
fondet. Handelens Miljøfond bruker alle pengene
til arbeid som reduserer miljøproblemer knyttet
til plast.

Foto: Joachim Engelstad/Hold Norge Rent

– For et utrolig flott prosjekt dette er. Det er godt å vite
at fuglene nå kan komme hjem til renere omgivelser og gi ungene
sine en god start på livet, sier Mari Nordstrøm fra Handelens
Miljøfond mens hun røsker nok et plasttau opp av grusen på
Søndre Lauer i Hvalerskjærgården.
Noen av de viktigste hekkeområdene for sjøfugl blir
sterkt forsøplet av plast. Slike områder kan ikke ryddes når
fuglene ligger på reir. Handelens Miljøfond støtter prosjektet
«Før fuglene kommer», hvor profesjonelt mannskap rydder
viktige hekkeområder over hele landet, tidlig på våren før
hekkefuglene kommer tilbake fra vinteroppholdet i sør.
– Handelens Miljøfond åpner dører og skaper nye muligheter for arbeidet mot forsøpling. Dette er gode nyheter for alle
som ønsker et søppelfritt Norge, sier Lise Keilty Gulbransen,
daglig leder i Hold Norge Rent som driver prosjektet «Før
fuglene kommer» i samarbeid med Statens naturoppsyn, Norsk
Ornitologisk Forening og lokale krefter.

Mange butikker tar i tillegg noe betalt for kostnaden av posen,
og selger dette som en ordinær vare. Noen butikker som ikke
er medlemmer av Handelens Miljøfond gir noe av det de tar for
posene til andre gode formål.
Pengene som går til Handelens Miljøfond brukes til å støtte
prosjekter som reduserer miljøproblemer knyttet til plast. Støtten
deles ut gjennom åpne utlysninger, utlysninger rettet mot spesielle
tema, forskningsprosjekter i samarbeid med Norges Forskningsråd, eller prosjekter som Handelens Miljøfond utvikler sammen
med organisasjoner og bedrifter.

Sikker behandling av pengene
Handelens Miljøfond samler inn og deler etterhvert ut nærmere
300 millioner kroner årlig. Midlene plasseres i sikre fond med de
høyeste krav til miljø, bærekraft og etikk som finnes i det norske
markedet. Mindre enn 5% av midlene går til administrasjon.
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Plast i Norge

Det finnes ingen offisiell nasjonal plastpolitikk i
Norge. I den grad det finnes inngår den i norsk
avfallspolitikk som er regulert i avfallsforskriften,
blant annet gjennom kapittel om avgifter på
drikkevareemballasje, samt kapittel om
produsentansvar. Forsøpling reguleres gjennom
Forurensningsloven.

Det er ingen tvil om at plast og plastemballasje er en viktig kilde til
forsøpling, noe tall fra Hold Norge Rent dokumenterer. Det norske
systemet for håndtering av plastavfall er godt sammenlignet
med mange land, men langt fra godt nok. Plast «lekker» fra
alle deler av systemet. Det er viktig å stoppe lekkasjene som
skaper forsøpling, uansett hva de måtte være. For Handelens
Miljøfond er det en hovedoppgave å bidra til å stoppe norsk
plastforsøpling.
Avfallsforskriften som i noen grad regulerer avfallshåndtering av plast er basert på kravene som stilles i relevante
EU-direktiver, særlig Avfallsdirektivet, Emballasjedirektivet,
Engangsplastdirektivet (SUP) og plastposedirektivet. I tillegg har
EU en plaststrategi og en handlingsplan for sirkulær økonomi.
Juridisk bindende regler er nedfelt i direktivene.
Det brukes cirka 500 000 tonn plast i Norge. Cirka halvparten er emballasje og engangsplast, det vil si kortlivet plast.
Resten brukes i ulike installasjoner (f.eks. rør) og produkter (f.
eks møbler) som har forventet levetid på flere år.
For å håndtere brukt plastemballasje er det etablert to
produsentansvarsordninger, Infinitum som håndterer panteflasker (PET) og Grønt Punkt Norge som på vegne av Plastretur
as håndterer annen plastemballasje. Begge disse ordningene
er non-profit, og eies av næringslivet. På panteflasker oppnår
Norge cirka 90% materialgjenvinning, og for annen emballasje
cirka 40%. Plastemballasje som ikke blir materialgjenvunnet
utnyttes som energi i forbrenningsanlegg, noe som gjør at
mellom 99% og 100% håndteres på en forsvarlig måte.
For annen plast finnes det ikke nasjonale gjenvinningsordninger, og det er vanskelig å fremskaffe tall for hva som gjenvinnes.

Foto: ROAF
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Medlemmer
Handelens Miljøfond har mange store og små medlemsbedrifter,
som spenner fra storkonsernene Norgesgruppen, REMA1000
og COOP til enkeltbutikker som Tvedestrand Bokhandel. Til
sammen har medlemmene over 7 000 butikker over hele landet
(mai 2019).
Dagligvarehandelen utgjør den største delen av medlemmene, deretter følger klesbransjen og kiosk, bensin og
service. Fondet vil arbeide for å få inn flere medlemmer fra
faghandelen.
Medlemskap i Handelens Miljøfond er basert på omsetning
av plastbæreposer, fordi det formelle og politiske grunnlaget
for foreningen er EUs plastposedirektiv. Handelens Miljøfond
dekker omkring 80-90% av samlet omsetning av plastbæreposer
i Norge.

Hvem kan bli medlem av Handelens Miljøfond?
Alle butikker og kjeder i Norge som selger plastbæreposer til
forbrukere kan bli medlem av Handelens Miljøfond.

Hvordan bli medlem i Handelens Miljøfond?
Det er veldig enkelt for din bedrift å bli med i handelens store
miljøsatsning. Gå inn på Handelens Miljøfonds hjemmeside
(www.handelensmiljofond.no), velg digital innmeldingsguide.
Prosedyren er like enkel for små og store bedrifter.

Styret
Styrets leder
Nestleder

Peter Sundt
Jens Olav Flekke

Mepex
Dagligvarehandelens Miljøforum

Julie Bragli Eckhardt
Ellen Camilla Skjelsbæk Gramstad
Halvard Hauer
Kaia Østbye Andresen
Knut Lutnæs
Maren Aschehoug Esmark
Merethe Britt Sunde

Varner-Gruppen
Virke Handel
NorgesGruppen
REMA 1000
COOP
Naturvernforbundet
NHO Service og Handel

Styremedlemmer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Administrasjonen
Daglig leder
Økonomisjef
Fagsjef
Medlems- og komm. sjef

Rasmus Hansson
Truls Hoel
Eirik Oland
Mari Nordstrøm

Inter-Sun
Tvedestrand
bokhandel

DU T Y F REE
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Kajakkpadling
og søppelplukking

50 øre per plastbærepose for FNs
bærekraftsmål
FNs 17 bærekraftsmål er en felles global arbeidsplan for land,
næringsliv og sivilsamfunn, for å utrydde fattigdom, bekjempe
ulikhet og stoppe miljø- og klimaendringene innen 2030. Plastforsøplingsproblemet er i dag et større og mer alvorlig miljøtema
enn noen gang.
Med hver eneste 50-øring til Handelens Miljøfond bidrar
medlemmene til FNs bærekraftsmål 11, 12, 14 og 15, hvorav særlig 12
og 14 er direkte rettet mot typen problemene plasten i dag skaper.

FNs bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og
produksjon
Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer
med mindre ressurser, uten forurensning og miljøødeleggelse.
Redusert unødvendig forbruk, mer effektiv produksjon, resirkulering og gjenbruk av plast er eksempler på tiltak som bidrar
til bærekraftsmål 12, og som Handelens Miljøfond støtter. For

Foto: Bo Eide/Tromsø Havpadleklubb

Tromsø Havpadleklubb fikk midler fra Handelens Miljøfond til sin
plastrydding. De nyter naturen og plukker plast. Fra kajakken i
vannskorpen ser de søppel og kommer til på steder andre ikke
kommer til.
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eksempel gir fondet midler til rydding og forsøk med gjenbruk
av plastsøppel. Fondet støtter nasjonale holdningskampanjer
for å få nordmenn til å bruke plast mer fornuftig.

FNs bærekraftsmål nr. 14: Liv under vann
Havet gir mat og arbeid til millioner og er avgjørende for både
klimaet og luften vi puster i. For å ta vare på fremtiden, må vi
ta vare på havet. 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 delte
ut ved første utlysning i 2018, er direkte knyttet til arbeid for å
redusere marin forsøpling. Fondet støtter prosjekter som rydder
plastforsøpling på kysten og i havet, utvikling av teknologi som
hindrer forsøpling og markedsmekanismer som gjør resirkulering
av plast mer lønnsomt.
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Balanse
Eiendeler

Årsregnskap
2018

Handelens Miljøfond
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Note

31.12.2018

Immaterielle eiendeler

1

1 126 617

Varige driftsmidler

2

26 152

Anleggsmidler

Sum anleggsmidler

1 152 768

Omløpsmidler

Aktivitetsregnskap

Medlemsfordringer

3

56 855 797

Andre fordringer

3

373 329

Bankinnskudd, kontanter o.l.

4

67 981 940

Sum omløpsmidler

Note

2018

1,6

112 819 420

6

5 976 650

125 211 066

Sum eiendeler

126 363 834

Anskaffede midler
Medlemsinntekter
Donasjoner
Rente- og finansinntekter

118 858 087

31.12.2018

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

5

15 000 000

Annen formålskapital

5

51 400 512

Sum formålskapital

Forbrukte midler
Kostnader til anskaffelse av midler

287 875
7

Formålskostnader
Lønnskostnad

Note

Formålskapital

62 017

Sum anskaffede midler

Tildelinger

Formålskapital og gjeld

38 970 824
1 121 438

8, 9, 11

609 958

Annen driftskostnad

10

11 358 857

Avskrivning på varige og immaterielle driftsmidler

1,2

108 622

66 400 512

Gjeld
Langsiktig gjeld
Uopptjent inntekt

6

Sum langsiktig gjeld

14 737 892
14 737 892

Kortsiktig gjeld
1 590 086

Leverandørgjeld

141 730

Sum forbrukte midler

52 457 574

Skyldig offentlige avgifter

Årets aktivitetsresultat

66 400 512

Annen kortsiktig gjeld

3

4 522 789

Avsatte tildelinger

7

38 970 824

Tillegg formålskapital (overføringer)

Sum kortsiktig gjeld

45 225 430

51 400 512

Sum gjeld

59 963 322

66 400 512

Sum formålskapital og gjeld

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

5

15 000 000

Overført til annen formålskapital

5

Sum overføringer

126 363 834
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Kontantstrøm

Oslo, 26. mars 2019

Note
I Årets aktivitetsresultat

2018
66 400 512

II Poster i aktivitetsregnskapet uten likviditetseffekt
Peter Sundt
Styrets leder

Maren Aschehoug Esmark
Styremedlem

Julie Bragli Eckhardt
Styremedlem

Ordinære avskrivninger

1,2

108 622

Anskaffelse av immaterielle eiendeler

1

(1 233 700)

Anskaffelse av andre varige driftsmidler

2

(27 690)

Endringer i medlemsfordringer

3

(56 855 797)

Endring i andre fordringer

3

(373 329)

Endring i uopptjent inntekt

6

14 737 892

III Investeringer, avhendelser og finansiering

Jens Olav Flekke
Styrets nestleder

Halvard Hauer
Styremedlem

Knut Lutnæs
Styremedlem

IV Andre endringer

Kaia Østbye Andresen
Styremedlem

Merethe Britt Sunde
Styremedlem

Ellen Camilla S. Gramstad
Styremedlem

Endring i leverandørgjeld
Rasmus J.H. Hansson
Daglig leder

1 590 086

Endring i annen kortsiktig gjeld

3

4 664 519

Endring i avsatte tildelinger

7

38 970 824

Sum likviditetsendringer gjennom året

67 981 940

Likviditetsbeholdning 24.11.17

-

Likviditetsbeholdning 31.12.18

67 981 940
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Regnskapsprinsipper
Generelt

Nedskrivning av anleggsmidler

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Selskapet ble stiftet 24.
november 2017. Selskapet har videre valgt å følge unntaksbestemmelsen i Regnskapsloven § 1-7 annet ledd, og har derfor
slått sammen regnskapstallene fra stiftelsesåret (2017) med
regnskapsåret 2018.

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 selvstendige
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.

Medlemsinntekter
Kontingenter fra medlemmene inntektsføres i den perioden de
er opptjent. Medlemsinntekter i form av donasjoner inntektsføres
på mottakstidspunktet. Innskudd fra medlemmer i tilknytning
til medlemsoppstart og som skriver seg fra lageropptelling,
skal tilbakebetales ved medlemskapets opphør, hensyntatt
endringen i lagerbeholdning av plastbæreposer. Slike innskudd
regnskapsføres som langsiktig gjeld og klassifiseres som
"uopptjent inntekt".

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som
anleggsmidler. 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.

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

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

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, sannsynligheten 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 neddiskontering er
uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme
måte som for medlemsfordringer.

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

Pensjon
Selskapet har innskuddsplaner for de ansatte. Ved innskuddsplaner
betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap. 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
innvilgningstidspunktet. Midlene oppføres i balansen som
gjeldsforpliktelse 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.

Side 29

Side 30

Årsrapport 2018

Handelens Miljøfond

Note 1 — Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler

Note 3 — Fordringer og gjeld

Medlemsportal

Nettside

Sum

0

0

0

Tilgang

968 700

265 000

1 233 700

Avgang

0

0

0

968 700

265 000

1 233 700

55 556

51 528

107 083

Balanseført verdi 31. desember 2018

913 144

213 472

1 126 617

Årets avskrivninger

55 556

51 528

107 083

3 år

3 år

Lineær

Lineær

Anskaffelseskost 24. november 2017

Anskaffelseskost 31. desember 2018
Akkumulerte avskrivninger 31. desember 2018

Forventet økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Side 31

Medlemsfordringer

31.12.2018

Medlemsfordringer til pålydende

56 855 797

Avsetning til tap på medlemsfordringer

0

Sum

56 855 797

Fordringer med forfall senere enn ett år

31.12.2018

Andre langsiktige fordringer (husleie depositum)

373 329

Sum

373 329

Selskapet har ingen langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år.
Selskapet har ingen gjeld sikret ved pant.
I forbindelse med etableringen av fondet mottok selskapet kr 10 000 000 i likviditetslån fra Platretur AS.
Ved årsslutt gjenstod kr 3 671 351 som restlån.

Note 2 — Varige driftsmidler
Varige driftmidler

Kontormaskiner

Sum

0

0

Tilgang

27 690

27 690

Avgang

0

0

27 690

27 690

1 538

1 538

26 152

26 152

Anskaffelseskost 24. november 2017

Anskaffelseskost 31. desember 2018
Akkumulerte avskrivninger 31. desember 2018
Balanseført verdi 31. desember 2018
Årets avskrivninger

1 538

1 538

Note 4 — Bankinnskudd
Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 94 748, som utgjør
skyldig skattetrekk ved årsslutt.

Note 5 — Formålskapital
Formålskapital
med selvpålagte
restriksjoner

Annen
formålskapital

Sum

0

0

0

Årets aktivitetsresultat

15 000 000

51 400 512

66 400 512

Formålskapital 31. desember 2018

15 000 000

51 400 512

66 400 512

Årets endring i egenkapital
Formålskapital 24. november 2017

Forventet økonomisk levetid
Avskrivningsplan

3 år
Lineær

Årlig leie av ikke-balanseførte driftsmidler
Driftmiddel
Husleie

Leieperiode

Årlig leie

Løpende 3. måneder

387 000

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner gjelder styrevedtatt begrensning for maksimal årlig tillatt
tildelingsramme. Selskapet skal til enhver tid ha tilstrekkelig med midler for å sikre 1 års drift dersom
fondet avvikles. Ved en eventuell fremtidig avvikling av fondet skal midlene finansiere tilstrekkelig
operasjonell drift for å sikre hensiktsmessig oppfølging av utestående, flerårige prosjekter.
Selskapet har ingen grunnkapital. All formålskapital skriver seg fra opptjente medlemsinntekter.
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Note 6 — Medlemsinntekter og donasjoner

Note 9 — Ytelser til ledende personer

Medlemsinntekter og donasjoner

2018

Medlemsinntekter

112 819 420

Donasjoner

5 976 650

Sum

118 796 070

Fordeling av medlemsinntekter på bransjeområder

2018

Ytelser til ledende personer

Daglig leder

Styreleder

Lønn/styrehonorar

191 667

100 000

Pensjonsutgifter

27 358

0

1 473

0

Annen godtgjørelse

Daglig leder ble tilsatt 1. november 2018. Tilsatte i styret, herunder styreleder, var engasjert gjennom
hele 2018.

Dagligvarehandel

87%

103 306 250

Fag- og servicehandel

13%

14 489 820

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.

100%

118 796 070

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Sum

Note 7 — Tildelinger
Tildelinger

Note 10 — Revisjon
2018

Kostnadsført godtgjørelse til revisor

Vedtatte tildelinger – ikke utbetalt 24. november 2017

0

Lovpålagt revisjon

Årets utbetalte tildelinger

0

Annen bistand

Årets vedtatte tildelinger

32 970 824

Avsatt finansiering for tildelinger gjennom Plastreturs Miljøprosjekt

6 000 000

Bortfall av tildelinger, tidligere bevilget
Vedtatte tildelinger – ikke utbetalt 31. desember 2018

0
38 970 824

Note 8 — Lønnskostnader
Spesifikasjon av lønnskostnader
Lønninger

2018
318 008

Arbeidsgiveravgift

61 082

Pensjonskostnader

65 560

Andre ytelser
Sum
Selskapet har sysselsatt 0,3 årsverk i regnskapsåret, og hadde 2 ansatte ved årslutt.
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165 308
609 958

Sum godtjørelse til revisor

Note 11 — Obligatorisk tjenestepensjon
Selskapet har pensjonsordning som tilfredsstiller lov om OTP (obligatorisk tjenestepensjon). Pensjonsordningen, som gjelder for 2 ansatte, er en innskuddsordning.

2018
43 750
0
43 750
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Innledning

Handelens Miljøfond (HMF) 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. HMF er opprettet i samråd mellom
regjeringen og handelen som Norges oppfølging av EUs plastbæreposedirektiv, som trådte i kraft 1. januar 2019. HMFs
inntekter 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.
2.

3.

støtte tiltak som reduserer plastbæreposeforbruket,
støtte tiltak som styrker arbeidet mot marin- og landbasert plastforsøpling, primært nasjonalt, men også
internasjonalt, og
støtte tiltak som styrker arbeidet med økt ressursutnyttelse av plast, herunder gjenvinning.

HMF skal være Norges viktigste private bidragsyter for å øke
ressursutnyttelsen og redusere plastforsøplingen. Handelens
Miljøfond 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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Start og utvikling
i 2018

Økonomiske
resultater

Foreningen ble stiftet 24. november 2017 og grunnlaget for
virksomheten ble lagt i første halvår 2018. Det ble tidlig etablert
et arbeidsutvalg og flere arbeidsgrupper bestående av innleid
arbeidskapasitet og styrerepresentanter, som sammen la grunnlaget for etableringen av virksomheten til Handelens Miljøfond.
Kontingentinnhentingen startet opp 15. august 2018, hvor
HMFs medlemmer begynte å betale 50 øre per plastbærepose.
HMF ble offisielt lansert under Arendalsuka 2018, der HMF donerte
2,5 millioner kroner til utvikling av Ryddeportalen til Hold Norge
Rent og inngikk en intensjonsavtale med FNs miljøprogram.
Styret utlyste 4 stillinger i løpet av høsten 2018. Den 31.
oktober var 3 stillinger besatt: Daglig leder, Rasmus Hansson,
Økonomisjef, Truls Hoel, og Prosjektsjef, Eirik Oland.
HMF åpnet sin første utlysning 15. november 2018. Rammen
var 20 millioner kroner og søknadsfristen 15. desember. Det ble
lyst ut midler til prosjekter som oppfyller ett eller flere av HMFs
formål. Fokus var forebygging og opprydding av plastforsøpling.

Resultat for 2018

Tildelinger
Utlysningen ble en suksess. Det kom inn 190 søknader hvor
det var søkt om totalt kr 233 millioner kroner. Styret besluttet
at for å utnytte oppslutningen og kvaliteten på søknadene ble
tildelingsrammen hevet til 30,5 millioner kroner, som gikk til 73
prosjekter, hvorav 2 internasjonale. HMF har også avsatt midler
for å fullfinansiere tildelinger i 2018 fra Plastreturs Miljøprosjekt,
totalt 6 millioner kroner. Større tildelinger, herunder internasjonale tildelinger, forventes å skje i 2019 når HMF har en
fullt operativ administrasjon.
I tilknytning til den åpne utlysningen ble det utarbeidet
første generasjon av et system for håndtering og oppfølging av
søknader, samt oppfølging av disse. Systemet evalueres i 2019
som grunnlag for investering i et helhetlig prosjektstyringssystem.

Kunnskapsinvestering
For å sikre et selvstendig faglig grunnlag for virksomheten har
HMF selv bestilt flere faglige rapporter. I 2018 ble det produsert
tre rapporter ved hjelp av eksterne aktører; en rapport om
kartlegging av plast i ferskvann, en om kartlegging av plast langs
kysten og en oversikt over norske aktører innen fagfeltet marin
forsøpling. I 2019 er det i tillegg laget en rapport om utviklingen
av plastposeforbruket i 2018. Leverandører av disse rapportene

har vært NIVA, SALT, Hold Norge Rent og Mepex Consult.

Statistikk og rapportering
Foreningen har i 2018 utviklet en medlemsportal hvor medlemmer og poseleverandører kan rapportere kjøp og salg av
poser. Innrapporterte data brukes til fakturering og utgjør et
viktig grunnlag for fremtidig statistikk over utviklingen i plastbæreposesalget.

Hovedkomponentene i regnskapet:

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.
I 2018 ble det utarbeidet 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 rapportene løpende gjennom
året.

Åpen utlysning 2018
30,5 millioner NOK, 73 projekter
Rydding
Kommunikasjon
Forskning
Skole, undervisning og barnehager

Handelens Miljøfond har for 2018 et resultat på 66,4 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 synliggjøres
som en del av foreningens resultater.

Teknologi
Kunst og kultur
Kurs og møteplasser
Næringsutvikling

· Anskaffede midler utgjør 119 millioner kroner og består av:
· 113 millioner kroner fra medlemskontingent, og
· 6 millioner kroner fra donasjoner via medlemmer
· Forbrukte midler utgjør 52,5 millioner kroner og består av:
· Kostnader til anskaffelse av midler på 0,3 millioner kroner
· Kostnader til organisasjonens formål
· Tildelinger og gaver på 39 millioner kroner (se avsnitt
“Tildelinger”)
· Formålskostnader på 1,1 millioner kroner (se avsnitt
"kunnskapsinvestering")
· Lønnskostnader på 0,6 millioner kroner
· Annen driftskostnad på 11,3 millioner kroner. Nivået
på driftskostnader bærer i stor grad preg av selskapsetableringen, med ekstraordinære kostnader tilknyttet
etableringen av fondet. Fremtidige driftskostnader forventes å utgjøre en betydelig lavere andel av forbrukte
midler.
· Avskrivning av varige og immaterielle eiendeler på 0,1
millioner kroner
· Formålsprosenten, altså andel av sum forbrukte midler som går
til å oppfylle foreningens formål, var 76,4%. Formålsprosenten
forventes å bli betydelig høyere i kommende perioder etterhvert som fondet er tilstrekkelig driftsmessig operativt.
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avtale med ekstern kapitalforvalter. Avtalen ble først inngått i 2019.
Derfor har foreningen ikke hatt finansielle investeringer i 2018.

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. At 2019 er første hele driftsår med administrasjon, samt foreningens ambisjon om full
oppslutning i handelen, tilsier at HMF skal øke aktiviteten innenfor sine formål i tiden fremover.

Finansiell risiko
Foreningens finansielle risiko kan i hovedsak deles opp i
henholdsvis markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko.

Markedsrisiko
Foreningen vil fremover bli eksponert for endringer i aksjekurser,
valutakurser og rentenivå. Foreningens kapitalforvaltningsstrategi
legger derimot til grunn en meget konservativ investeringspolicy.
Kun 10% av overskuddslikviditeten skal plasseres i globale aksjer,
50% i norsk pengemarked og 40% i nordiske obligasjoner.

Kredittrisiko
Kredittrisiko, risikoen for at motparter ikke har økonomisk
evne til å oppfylle sine forpliktelser, anses moderat. Flere av
foreningens medlemmer tilhører en sterkt konkurransepreget
bransje med betydelige lønnsomhetsutfordringer i tiden fremover. Disse medlemmene utgjør likevel kun ca. 10-15 % av
foreningens medlemsinntekter. Over 85% av foreningens medlemsinntekter skriver seg fra store og solide aktører innen
dagligvarehandelen, hvor kredittrisikoen må anses lav.

Disponering av aktivitetsresultat

Likviditetsrisiko

Årets aktivitetsresultat på kr 66 400 512 foreslås overført til
annen formålskapital, hvorav kr 15 000 000 foreslås overført
til formålskapital med selvpålagte restriksjoner.

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 av styrets egne vedtak. Styret bestemmer
således selv omfanget av disse forpliktelsene. Styret vurderer
likviditeten som meget god og på grunnlag av ovennevnte
klassifiseres den totale likviditetsrisiko som lav.

Finansielle investeringer
Foreningen fikk likvide midler fra medlemskontingent først på
senhøsten 2018. Deretter ble det igangsatt en prosess for å inngå
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Organisering

Helse, miljø
og sikkerhet

Styrende organer

Ytre miljø

Foreningens øverste organ er årsmøtet. Ved utgangen av 2018
var det i underkant av 7000 medlemsbutikker i Norge som var
tilknyttet medlemskap i foreningen. For et medlem organisert
som en eller flere kjeder er det normalt virksomhetens ultimate
morselskap 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
styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer, samt valgkomite. Foreningen ledes av et styre bestående av 9 medlemmer, i tillegg til 9 personlige varamedlemmer. Styret består
av 3 representanter fra medlemskategorien Handelsvirksomhet
Dagligvare, 3 representanter fra ulike medlemmer innenfor
kategorien Bransjeorganisasjoner, 1 representant fra kategorien
Handelsvirksomheter Faghandel, 1 representant for miljøbevegelsen og 1 representant for avfallsbransjen. Styret har
siden starten blitt ledet av styreleder, Peter Sundt.

Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller
pålegg. Etter styrets vurdering er foreningens virksomhet av
en slik karakter at den i liten grad forurenser det ytre miljøet.
Foreningens indirekte utslipp er knyttet til reiser, drift av kontorer
og kjøp av varer og tjenester. Reisevirksomheten har vært lav,
men vil øke og må følges opp med klimatiltak. Foreningen gir
økonomisk støtte til en rekke miljøprosjekter.

Administrasjon
Administrasjonen i HMF har lokaler i et kontorfellesskap hos
House of Business ved Solli plass, Oslo, og hadde 2 ansatte
ved årsslutt. Ytterligere 2 ansatte hadde signert kontrakt ved
utgangen av året, med tiltredelse tidlig i 2019.
Rasmus Hansson har vært daglig leder i Handelens Miljøfond siden 1. november 2018.

Arbeidsmiljø
Sykefraværet var gjennom 2018 på 0%, noe som gjenspeiler få
ansatte som tiltrådte stillingene mot slutten av året. Det har
ikke forekommet 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 for forbedringer.

Likestilling
Foreningen legger vekt på å ha et inkluderende arbeidsmiljø.
For kommende ansettelser skal det tilstrebes en god kjønns- og
aldersbalanse i virksomhetens administrasjon. Foreningen skal
også arbeide aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter
og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet,
nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og
livssyn. Styret har ikke avdekket behov for å iverksette særskilte
tiltak utover dette.
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Styrets
redegjørelse
Redegjørelse for årsregnskapet og fortsatt drift
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og aktivitetsresultat.
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

Peter Sundt
Styrets leder

Maren Aschehoug Esmark
Styremedlem

Julie Bragli Eckhardt
Styremedlem

Jens Olav Flekke
Styrets nestleder

Halvard Hauer
Styremedlem

Knut Lutnæs
Styremedlem

Kaia Østbye Andresen
Styremedlem

Merethe Britt Sunde
Styremedlem

Ellen Camilla S. Gramstad
Styremedlem

Rasmus J.H. Hansson
Daglig leder

www.handelensmiljofond.no

