
Reduser plastforbruket
Prosjekt Søker Tildeling Om prosjektet Hvor
“Essentials” - ombruksplattformen for levering av forbruksvarer i 
gjenbrukbar og holdbar emballasje Lilleborg AS 1 200 000 Utvikle en ombruksløsning som sørger for at folk får hverdagsproduktene de bruker 

daglig enkelt og trygt levert på døra i en gjenbrukbar og holdbar emballasje. Oslo

Prosjekt Lignum 2.0 Looping AS 1 400 000 Kommersialisere tjeneste for utleie av ombruksemballasje for byggelementer og 
bygningsplater Oslo

Videreutvikling av hardware og software plattform som motiverer 
retur av resirkulerbare og gjenbrukbare objekter Grin AS 1 000 000 Videreutvikle GRINs egenutviklede plattform for retur mot belønning. Utvikle 

ombrukssystem for medisinsk utstyr, take-away-emballasje og pantepose. Oslo

Minimering av utslipp fra nest største kilde til mikroplast i naturen - 
effektiv sirkulær løsning for ressursgjenvinning av kunstgressanlegg Parkmaskiner AS  800 000

Utvikling av mobil enhet for opptak av sand og gummigranulat på og utenfor 
kunstgressbaner. Enheten kan skille og rense granulat og sand for gjenbruk ved 
renovering av kunstgressbaner.

Vestfold og Telemark

Kommersialisering av hanskesystemet AutoGlove Ecocentric Innovation AS  400 000 Kommersialisere hanskesystem som reduserer engangshanskeforbruket opp mot 70 
%. Viken

Miljøsmart Emballasje Nanopower AS  590 000 Integrere sensorer i gjenbruksemballasje som blant annet muligjør kontinuerlig 
overvåking av transportvarer. Vestfold og Telemark

Energon Enviro Shell (EES): Neste generasjon emballasje for aktive 
ernæringsløsninger Energonx AS 1 500 000 Skal videreutvikle og teste en ny miljøvennlig emballasjeløsning for feltrasjoner og 

turmat som minimerer plastbruken. Trøndelag

Brøytestikker og bardunanvisere produsert i norsk tettvokst kvistfri 
gran. SVEINUNG T ESPEDALEN AS  200 000 Produsere og teste brøytestikker og bardunanvisere produsert i norsk tettvokst 

kvistfri gran. Viken

Naturlig giftfri lekeplass - utendørs uten plast BIOREGION INSTITUTE AS  500 000 Utvikle plastfrie lekeplasser basert på lokalt biobasert avfallt Vestland
Kunnskapsoverføring og forskning på bruk av nedbrytbare 
hummerteiner HITTERØY KYSTLAG  60 000 Kunnskapsoverføring og forskning på bruk av nedbrytbare hummerteiner Agder

Packoorang Pilot PACKOORANG AS  500 000 Utvikling og pilotering av ombruksemballasje til distansehandel Viken
Utforske og pilotere gjenbruksemballasje for take-away og 
hjemlevering av mat EVIG SIRKEL AS  500 000 Utforske og pilotere gjenbruksemballasje for take-away og hjemlevering av mat Oslo

Miljøvennlig kunstgressbane - Egge IL Fotball EGGE IL  500 000 Innkjøp av granulatfri kunstgressbane. Trøndelag

Bærekraftig universell bærepose AVFALL NORGE  250 000 Utvikle bærepose tilpasset både innkjøp av dagligvarer og det norske 
avfallssystemet Oslo

Seaweed based packaging for fresh fruit/plants AS B'ZEOS  500 000 Utvikle biobasert emballasjeløsning for frukt- og grønt. Oslo
Sum 9 900 000


