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Infinitum eier og drifter panteordningen i 
Norge. Målet vårt er at alle flasker og bokser 
med pantemerke blir pantet. Vi jobber for at 
selve pantesystemet skal være effektivt og 
miljøvennlig. Ambisjonen vår er å sikre at alle 
flasker og bokser blir resirkulert til nye produkter 
av høy kvalitet.
 
Panteordningen betyr mye for miljøet. I 2020 
hadde Infinitum en rekordhøy panteandel på 
92 % og en total innsamlingsgrad på 98 %. 
Alt som pantes blir resirkulert, og Norge er et 
forbilde for andre land.
 
Å velge produkter med pantemerke og pante alt 
er noe av det enkleste og viktigste vi alle kan 
gjøre for miljøet. Da blir verdifulle materialer 
brukt igjen og igjen.
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Grunnavgiften er en særnorsk avgift 
på drikkevareemballasje som «ikke 
brukes igjen i sin opprinnelige form». 
Avgiften er på 1,27 kroner pluss moms 
for hver eneste flaske og boks, og ble 
i sin tid laget for å beskytte arbeidere 
som vasket ombruksflasker. Nå gjør 
avgiften bare skade.

88 prosent lavere grensehandel
Sverige har ingen grunnavgift, og det er 
mye av grunnen til at øl, brus og vann 
er gode «lokkevarer» for grensehandel. 
Mange har lurt på hvor omfattende 
denne handelen er, og de koronastengte 
grensene ga oss nye svar: Antallet bokser 
og flasker solgt i Norge økte med hele 
243 546 033 enheter, en økning på 
18,7 % fra 2019. Grensehandelen sank 
med over 14 milliarder kroner, ifølge SSB, 
selv om grensen ikke var stengt hele året. 

Grunnavgiften beskytter ikke lenger 
arbeidere, slik den skulle, men er med på 
å drive jobber ut av landet. For alle som 
driver dagligvarehandel på den norske 
siden av grensen ble 2020 et gullår, og 
staten har fått inn mer skatteinntekter, 
sukkeravgift og alkoholavgift. 

Stenging ga panterekord
Stengte grenser bidro også til den 
høyeste panteandelen noen gang. Hele 
92 % av alle bokser og flasker ble pantet. 
Når all emballasje man har i husstanden 
gir norsk pant, er det mer motiverende 
å følge vår oppfordring om å pante alt. 
Uten grunnavgiften ville vi trolig hatt 
like høy eller høyere panteandel hvert år. 

Hvis man legger hensynet til arbeids-
plasser bort, og ser på grunnavgiften kun 
som en avgift for å begrense bruken av 
resirkulerbar emballasje, fremstår den 
som Norges merkeligste miljøavgift. For 
det første er den urimelig høy: Når en 
boks som veier 14,5 gram belegges med 
en avgift på 1,27 kroner og får moms på 
toppen, blir grunnavgiften på over 100 
kroner per kilo, eller 100 000 kroner per 
tonn. For det andre er det få eller ingen 
andre materialer på det norske markedet 
som i like høy grad resirkuleres til 
samme produkt.

På tide å tenke nytt
Da grunnavgiften ble opprettet, trodde 
man at vasking av flasker og transport av 
brus- og ølkasser landet rundt var bedre 
enn komprimering og resirkulering. Nå 
vet vi at den mest miljøvennlige formen 
for ombruk er mekanisk resirkulering 
for å bruke materialene igjen og igjen, 
til nye bokser eller flasker. Dermed 
fremstår avgiften totalt utdatert. 

Bryggeriene, handelen og staten 
fikk enorm gevinst av økt salg da 
stengte grenser begrenset effekten av 
grunnavgiften. Vi fikk samlet inn mer 
enn noen gang, og mer enn noe annet 
land, og all plast og aluminium fikk nytt 
liv. Handelseffekten og miljøeffekten 
sammen gir god grunn til å tenke nytt 
om grunnavgiften. 

Kjell Olav Maldum
Administrerende direktør

Grunnløs grunnavgift
Koronaepidemien som 
rammet oss i 2020 ga 
ny panterekord og viste 
tydelig at det er på tide  
å fjerne grunnavgiften.
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Mepex er miljørådgivere med bred 
kompetanse på avfall og gjenvinning. 
Gjennom «Plastsamarbeidet» og 
flere andre prosjekter samarbeider 
Mepex med Handelens Miljøfond og 
Norner om å se på tiltak som kan øke 
bruken av resirkulert plast. Målet er å 
bidra til at Norge oppnår 50 prosent 
materialgjenvinning for alt plastavfall 
innen 2025. 

– Vi må tenke mer på hva som settes 
ut i markedet, designe produkter 
slik at de kan brukes om igjen, bruke 
prisvirkemidler slik at materialer som 
er mindre egnet for resirkulering koster 
mer, og vi må tenke lukkede kretsløp 
for flere produktgrupper. Infinitum har 
vært en foregangsaktør gjennom å ha 

strenge krav til produkter som skal inn 
i panteordningen, noe som har bidratt 
til å sikre god materialkvalitet, forteller 
Frode Syversen, daglig leder i Mepex.

For å oppnå et lukket kretsløp og en 
sirkulærøkonomi for plast, trengs det 
tiltak i ulike deler av verdikjeden, og 
myndighetene spiller også en viktig 
rolle. 
– Det er myndighetene som i stor grad 
sitter på nøkkelen til å finne en egnet 
virkemiddelpakke. Hvis vi skal nå 50 
prosent materialgjenvinning for alt 
plastavfall innen 2025, har vi dårlig tid, 
sier Syversen.

Produsentansvar og avgift 
Mepex har skissert åtte virkemidler som 

kan bidra til økt bruk av resirkulert plast, 
der de tre viktigste virkemidlene er krav 
om utsortering av plast for kommuner 
og næringsliv, forbedring og utviding 
av forskriftene om produsentansvar og 
produsentbetaling og materialavgift på 
jomfruelig plast. 

– Det er viktig å finne riktig balanse 
mellom produsentansvar og krav til 
kommunal sektor og private bedrifter; 
de som genererer plastavfallet. 
Kommunal sektor må få krav om 
utsortering og må investere i kapasitet, 
mens produsentene må få krav om å 
være med å betale, sier Syversen. 

For drikkevareemballasje i plast finnes 
det en god produsentansvarsordning, 

Trenger flere og 
bedre virkemidler
Bruken av resirkulert plast må opp, og Mepex har sett på 
tiltak som kan bidra til det. – De viktigste virkemidlene 
er nye krav til kommuner og næringsliv, sterkere 
produsentansvar og materialavgift på jomfruelig plast, 
mener daglig leder Frode Syversen.
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men for plast generelt er det ikke godt 
nok per i dag, mener Syversen. 

– Produsentansvarsordningen for 
drikkevareemballasje er likevel ikke 
tilstrekkelig alene. Avgiften er også 
avgjørende, der drikkevarenæringen 
motiveres til å få ned miljøavgiften 
gjennom å samle inn mest mulig. Mye 
tyder på at politikerne vurderer en form 
for avgift på plast, for å sette en pris 
på alle miljø- og klimaulempene plast 
medfører. Det er viktig at en ny avgift 
ikke ødelegger for norsk næringsliv, 
noe miljøavgiften på drikkevarer 
ikke har gjort. En avgift på plast bør 
derfor vurderes nøye og Europa burde 
komme frem til en felles løsning, mener 
Syversen. 

For å ta hensyn til miljøulemper, tror 
han en avgift som eventuelt innføres vil 
ha mange likheter med Infinitums ønske 
om en avgift på jomfruelig plast, som skal 
motivere til økt bruk av resirkulert plast. 
– Politikerne må se på hvor i verdikjeden 

de setter inn avgiften. Det er også mulig 
med avgift to steder, både på jomfruelig 
plast som går inn i verdikjeden og en 
CO2-avgift på fossil plast som brennes, 
sier Syversen. 

Samarbeid over ti år 
Mepex og Infinitum har samarbeidet i 
lang tid. I rundt ti år har Mepex kartlagt 
pant som ikke kommer inn gjennom 
panteautomatene, men kastes som 
plast-, metall-, eller restavfall. Dette 
gjør Mepex gjennom avfallsanalyser 
og stikkprøver i kommuner over hele 
landet. Når data for pant per tonn 
avfall samles inn fra mange kommuner, 
kan Mepex estimere nasjonale 
gjennomsnittsnøkkeltall for de ulike 
avfallstypene.  

– Vi finner pant i alle disse avfalls-
strømmene. Pantebokser i metallavfall 
resirkuleres, sammen med annet 
metall. Pantebokser i restavfall går inn i 
forbrenningsanlegg, og mesteparten av 
boksen kommer ut igjen i asken. Den 

sorteres og sendes videre til material-
gjenvinning, men av dårligere kvalitet, 
forklarer han. 

Begge deler teller som material-
gjenvinning, mens plastflasker som 
brennes sammen med restavfall 
teller som energigjenvinning. 
Slik dagens regelverk er, gir 
både materialgjenvinning og 
energigjenvinning reduksjon i 
miljøavgiften. Alt godskrives som 
gjenvunnet, med en korrigering for 
faktisk energigjenvinning. 

– Både vi i Mepex og Infinitum har 
foreslått at energigjenvinning ikke 
bør telle med, og vi har lenge trodd at 
myndighetene ville endre regelverket 
for drikkevareavgift, men det har latt 
vente på seg. Det som bør «premieres» 
er gode systemer og resirkulering, og 
det bidrar ikke energigjenvinning til, 
avslutter Syversen. 

– Det som bør «premieres» er gode 
systemer og resirkulering, og det 
bidrar ikke energigjenvinning til.

Frode Syversen, daglig leder i Mepex
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– På tide at Norge 
blir en pådriver for 
sirkulærøkonomi
– Norge må gå aktivt inn og bli en pådriver for 
sirkulærøkonomi. Som del av dette må forbruk og 
avfallsmengde reduseres, det trengs gode systemer 
for resirkulering av gjenværende avfall og det er behov 
for en avgift på jomfruelig plast, mener lederen av 
Framtiden i våre hender.
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– Er det noe verden trenger nå, så 
er det klimalederskap. Den nye EU-
kommisjonen har på kort tid lansert en 
klimaplan for enda større utslippskutt 
og nye grønne arbeidsplasser, og en 
ambisiøs ny handlingsplan for sirkulær 
økonomi. Dette er et helt annet 
ambisjonsnivå enn vår egen regjering 
viser i sin regjeringsplattform, sier leder 
Anja Bakken Riise i Framtiden i våre 
hender (FIVH). 

Hun har inntrykk av at den norske 
regjeringen sitter og venter på hva som 
kommer fra EU. 
– Det er på tide at Norge går aktivt 
inn og blir et pådriverland på 
sirkulærøkonomi. EU er også avhengig 
av støtte fra pådriverland for å få 
gjennomført sin klima- og miljøpolitikk. 
Dette betyr at den norske regjeringen 
må brette opp ermene for å ta vår del 
av utslippskuttene. Både innenfor 
industrien, transport, landbruket og 
olje- og gassektoren, sier Bakken Riise. 

Starte i bunn av 
avfallspyramiden 
Industrien og selskaper må også bidra i 
overgangen til en mer sirkulær økonomi, 
mener FIVH. Selskaper må fjerne farlige 
miljøgifter fra varer, øke varers levetid 
og holde verdifulle ressurser lenger i 
omløp. Graden av resirkulering må opp, 
og avfallsmengden ned. 

– Vi må starte i bunnen av 
avfallspyramiden og sette inn tiltak for 
å forebygge at de store mengdene avfall 
oppstår i utgangspunktet, gjennom å 
redusere forbruket. Vi opplever altfor 
ofte at det perspektivet blir oversett 
eller glemt når politikere og andre 
diskuterer hva vi kan gjøre for å få til en 
sirkulærøkonomi, sier Bakken Riise.

– Hver gang et materiale gjenvinnes, 
krever det ressurser og energi å 

gjenvinne, og noe materiale går 
tapt. Vi bør derfor kutte ned på 
engangsprodukter så langt det er mulig. 
Resirkulering bør være det siste tiltaket 
man tyr til i sirkulæreøkonomien for 
å holde materialer i omløp lenger 
og gi dem et nytt liv. Når det er 
sagt, vil selvsagt gode systemer for 
avfallshåndtering og resirkulering stå 
sentralt i den nye sirkulærøkonomien, 
forklarer hun. 

Øke forbrukernes tillit  
For at mer plastemballasje skal 
kunne inngå i en lukket krets i en 
sirkulærøkonomi, mener FIVH at det 
må stilles krav til bedre merking av 
plastproduktene. 

– Både hvilken type plast materialet 
består av, mengden resirkulert kontra 
jomfruelig plast, hvordan produktet skal 
håndteres, hvor produktet sendes til 
resirkulering og hva det blir til. Det øker 
forbrukernes tillit til at jobben de gjør 
hjemme på kjøkkenet har noe å si, sier 
FIVH-lederen. 

For at resirkulert plast i større grad skal 
bli brukt i stedet for jomfruelig plast 
laget av olje, mener hun plastproduktene 
i større grad må designes for 
resirkulering.

– Mange plastprodukter er sammensatt 
av mange ulike materialer og 

plasttyper. Produsenter bør designe 
for resirkulering, og dermed bør 
det designes produkter som er mer 
homogene. Det er også viktig at lover og 
regler for tilsetning av kjemikalier i ny 
plast også gjelder for resirkulert plast. 
Det er ekstremt viktig at produktene 
er trygge for forbrukerne så vel som 
miljøet, sier Bakken Riise. 

– I dag er det et dårlig marked for 
resirkulert plast. Markedsvolum 
og likviditet er begrenset, 
handelsstrømmene er små og 
markedsprisene er svært ustabile. Det 
er usikkerhet knyttet til kvaliteten og 
sikkerheten av resirkulert plast, spesielt 
med tanke på tilsetningsstoffer. Dersom 
vi håndterer og gjenvinner norsk plast i 
Norge, vil vi ha bedre kontroll på dette 
området. I tillegg bør produsentansvaret 
utvides og ikke bare gjelde emballasje. 
Plastprodusenter og importører bør ha 
ansvar for alle plastprodukter og dets 
kretsløp, sier hun.

Ønsker avgift på jomfruelig 
plast  
FIVH har tatt til orde for at det 
bør innføres en avgift på bruk av 
jomfruelig plast, og på plast som ikke 
kan resirkuleres. Dette foreslo de blant 
annet i sitt høringsinnspill til «Klimakur 
2030» våren 2020. 

– Plast egner seg godt til resirkulering, 
men det er ikke lønnsomt å bruke 
resirkulerte materialer i dag, fordi det 
er for rimelig med jomfruelig plast. Det 
skal lønne seg å handle miljøvennlig, 
og det skal lønne seg å resirkulere. 
Derfor bør vi få en avgift på fossil plast. 
Det må lønne seg å bruke resirkulert 
plast fremfor jomfruelig plast og i dag 
er det motsatt. Vi trenger derfor en 
materialavgift på jomfruelig plast, og den 
må gjerne reduseres i takt med graden av 
resirkulert materiale, sier Bakken Riise.  

Framtiden i våre hender mener 
myndighetene må gi både produsenter 
og forbrukere insentiv til å bruke 
alternativer til billig fossil plast. 
– Myndighetene må innføre tiltak som 
reduserer unødvendig engangsplast, 
reduserer forbruk og produksjon til et 
minimum, forbedrer avfallshåndteringen 
både hjemme og ute, sikrer design for 
gjenvinning, øker bruken av resirkulert 

plast, og de må legge til rette for 
forskning på nye alternative råvarer og 
erstatninger på fossil plast, forklarer 
Anja Bakken Riise. 
Hun mener regjeringen må sette tydelige 
mål i sin strategi for sirkulærøkonomi 
fram mot 2030 og videre til 2050. 

– Både næringsliv og forbrukere må 
bidra i den omfattende omstillingen 

vi skal gjennom for å oppnå et 
sirkulært samfunn. Men det er viktig 
at regjeringen setter klare mål og 
rammer for denne omstillingen og viser 
tydelig vei for forbrukere og selskaper, 
og er villig til å bruke «alle relevante 
klimarelaterte virkemiddel», også 
avgiftssystem og lovgivning, avslutter 
lederen for Framtiden i våre hender. 

– Plastprodusenter 
og importører bør 
ha ansvar for alle 
plastprodukter og 
dets kretsløp.
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Regnskap Norge 
vil ha grønt skifte 
i skatt og avgift
– Hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet, må vi tenke 
nytt om regnskap, skatt og avgift. Panteordningen er 
et inspirerende eksempel, sier administrerende direktør 
Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge.  

Overgangen til et mer bærekraftig 
samfunn krever at bedrifter tenker 
nytt. «Sirkulær økonomi» er blant 
løsningene som ofte trekkes frem. 
Produkter og materialer skal brukes 
på nytt. Andre grønne grep er 
delingsøkonomi og å leie fremfor å eie.

– Alle disse gode tiltakene henger 
sammen med bedriftenes økonomi, som 
er tett koblet til regnskapsregler, skatt 
og avgift, påpeker Christine Lundberg 
Larsen. Hun har vært en pådriver for å se 
regnskap som en del av det grønne skiftet. 
Lundberg Larsen trekker frem IKEAs 

handel med brukte møbler som et 
eksempel.

– IKEA kan kjøpe brukte møbler tilbake 
fra kundene, men da kan de ikke trekke 
fra moms i regnskapet. Men når de 
selger møblene videre, må IKEA legge 
moms på toppen, og de brukte møblene 
blir for dyre, forklarer hun. 

Jobber for å tilrettelegge for 
sirkulær økonomi
Regnskap Norge er bransjeforeningen 
for autoriserte regnskapsførere 
og regnskapsvirksomheter. 

Bransjeforeningen har over lengre 
tid arbeidet for å få myndighetene 
til å tilpasse reglene mer til en 
sirkulær økonomi. Lundberg Larsen 
er også opptatt av hvordan avgifter 
kan brukes smart for å stimulere til 
bærekraft, og synes miljøavgiften på 
drikkevareemballasje er inspirerende. 

– Drikkevareemballasje er belagt 
med en høy miljøavgift, men den 
synker når andelen innsamlet og 
resirkulert materiale stiger. Dermed har 
myndighetene gitt næringslivet en sterk 
motivasjon for å finne miljøvennlige 

løsninger. Pantesystemet og Infinitum 
beviser at dette er en veldig effektiv 
løsning, sier hun.

Infinitum er opprettet av handelen og 
produsentene i fellesskap for å sikre 
effektiv innsamling og resirkulering av 
drikkevareemballasje. Miljøavgiften 
er 6,25 kroner for hver flaske og 3,75 
kroner for hver boks, men den nulles 
når mer enn 95 % av emballasjen blir 
samlet inn og resirkulert. Gjennom 
utvikling av et effektivt pantesystem og 
tung markedsføring nådde Infinitum 
dette målet for mange år siden. 

«Smarte avgifter» motiverer 
næringslivet
– En slik «smart avgift» som motiverer 
næringslivet til å skape bærekraftige 
løsninger er langt bedre enn forbud og 
flate avgifter som man ikke kan gjøre noe 
med, konkluderer Lundberg Larsen. 

Infinitum arbeider nå for å få innført 
en smart avgift som skal motivere 
produsenter og importører av 
drikkevarer til å velge flasker og bokser 
med høyt innhold av resirkulert 
materiale. Bakgrunnen er at plast og 
aluminium som kommer inn gjennom 

pantesystemet ofte ender som andre 
produkter, fordi det er billigere for 
produsentene å velge emballasje av nye 
enn av resirkulerte materialer. 

– En slik ny avgift virker som en 
fornuftig løsning. Infinitum har 
vist at smarte avgifter kan ha sterk, 
motiverende effekt, og det er naturlig 
å be myndighetene bruke dette grepet 
videre for å perfeksjonere systemet, 
avslutter Christine Lundberg Larsen.
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Logistikk i toppklasse
Infinitum flytter over dobbelt så mange enheter 
som Posten, til en brøkdel av prisen. 

Hvordan kan man samle inn og 
resirkulere flest mulig av Norges bokser 
og flasker til lavest mulig pris? Det er 
spørsmålet Infinitum stadig finner bedre 
svar på. Etter 22 års drift gjøres stadig 
justeringer for å perfeksjonere systemet.

– Infinitum er skapt for å være så 
effektivt som mulig, og det preger alt vi 
gjør. Vi tar hensyn til hele verdikjeden 
når vi planlegger vår logistikk. Vi bruker 
både salgstall og ser på forbrukervaner 
som grunnlag for det praktiske rundt 
innsamling av flasker og bokser. Det 
legger føringer for planlegging av 
transport og drift av sorteringsanleggene 
våre, sier Sten Nerland, direktør 
logistikk og drift i Infinitum. 

Større enn Posten
800 millioner bokser og 585 millioner 
flasker ble pantet i Norge i fjor, og alt ble 
hentet og klargjort for resirkulering til 
en kostnad på ca. 16 øre per enhet av et 
selskap med 60 ansatte. 

Nær 1,4 milliarder enheter gjør 
Infinitum til en over dobbelt så stor 

transportør som Posten, som frakter ca. 
600 millioner brev og pakker i året. Det 
billigste frimerket koster 18 kroner, og 
Posten har mange tusen ansatte. 

– Den store forskjellen ligger naturligvis 
i forbrukerens innsats. Ved at alle frakter 
drikkevarene selv hjem fra butikken 
og bringer tomme bokser og flasker 
tilbake, blir Infinitums kostnader og 
miljøbelastning langt lavere enn om 
transportkjeden skulle strukket seg hjem 
til alle nordmenn. Slik er pantesystemet 
både enkelt og genialt, forklarer Sten 
Nerland. 

Bransjen betaler
Sammenligner man pantesystemet 
med andre systemer for innsamling og 
gjenvinning av emballasje, kommer det 
også svært godt ut. 

– Innsamling av plast, metall og andre 
avfallstyper fra husholdningene er 
svært kostbart. Det som skiller det 
fra panteordningen, er at forbrukerne 
betaler mesteparten av kostnadene 
gjennom renovasjonsavgiften. De som 

sender emballasje ut på markedet bidrar, 
men forbrukerne betaler mesteparten. 
Pantesystemet er derimot hundre 
prosent finansiert av drikkevarebransjen, 
forklarer Nerland. 

Også på effekt ligger andre 
innsamlingssystemer langt bak 
Infinitum. Mens alle de 92 prosent av 
boksene og flaskene som ble pantet i 
fjor gikk til resirkulering, rapporterer 
innsamlingsordningen for plastavfall i 
husholdningene at bare 33,5 prosent av 
plasten resirkuleres. 
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Klar for vårsmelting
Det siste året har lastebilene stått i kø utenfor Veolias nye anlegg 
på Heia, fullastet med utstyr. Nå er det hele montert, og fabrikken 
snart klar til å smelte millioner av plastflasker.
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Tenk å skulle bruke utenlandsk 
arbeidskraft til å montere en splitter 
ny fabrikk i koronaåret 2020! Man kan 
ikke annet enn å bli imponert over hva 
fabrikksjef Torben Beck og hans kolleger 
i Veolia PET Norge har fått til, for nå er 
jobben gjort. 

Når vi snakker med ham på nyåret 
i 2021, forteller han at anlegget på 
Heia i Fetsund i Lillestrøm kommune 
snart kan smelte om enorme mengder 
plastflasker og produsere granulat. 
Granulat er små plastbiter som utgjør 
råvaren når det lages nye plastflasker 
eller andre plastprodukter.

– Så snart myndighetene lempet litt på 
korona-restriksjonene i juni, gikk vi fra 
full brems til full gass. Takket være at vi 
etablerte en karantenesone på fabrikken, 
kunne vi holde 20 utenlandske 
montører i full sving i fire måneder. Det 
var et yrende liv helt til utgangen av 
september, sier Beck med et smil.

Han gestikulerer for å illustrere hvordan 
det vrimlet av folk som trakk kabler på 

kryss og tvers, og som kjørte inn, lesset 
av og monterte opp utstyr. 

På det meste fikk de inn ni eller ti 
lastebiler per dag. Disse kom med digre 
maskiner og utstyr fra fem forskjellige 
leverandører. Det hele skulle monteres 
av eksperter fra Tyskland. 

Bølge nummer to
– Denne oppstarten gikk bra. Så 
kom koronabølge nummer to, og 
nye karantenebestemmelser for 
utenlandske arbeidere. Denne runden 
var vanskeligere, ting stoppet litt opp, 
og vi brukte noe mer tid enn planlagt, 
fortsetter Beck.

Han anslår de samlede forsinkelsene til 
å være på cirka to måneder. Definitivt 
akseptabelt, tatt i betraktning de 
ekstreme omstendighetene.

– Oppstart og innkjøring av fabrikken 
måtte foregå uten leverandørenes 
tilstedeværelse. Det ble mange 
telefonsamtaler, videosamtaler, prøving 
og feiling. Takket være god tålmodighet, 

ikke minst fra om lag 20 nyansatte 
kolleger, er fabrikken vår nå klar til neste 
fase, konstaterer fabrikksjefen.

Forsiktig oppstart
Neste steg er å ferdigstille datasystemet 
og det tekniske produksjonssystemet. 
Produksjonen er så smått i gang, om 
enn på lavere kapasitet enn anlegget er 
dimensjonert for.

– Vi skal være grundige og gjøre jobben 
skikkelig. Når alt er klart, skal vi ta 
imot millioner på millioner av flasker 
fra Infinitum, sier Beck som gleder seg 
til den dagen hvor flaskene strømmer 
inn, og plastgranulatet strømmer ut av 
bygningen.

Da blir det skikkelig vårsmelting på Heia.

– Oppstart og innkjøring av fabrikken måtte 
foregå uten leverandørenes tilstedeværelse. 
Det ble mange telefonsamtaler, 
videosamtaler, prøving og feiling. 

Torben Beck, fabrikksjef Veolia PET Norge

12

Infinitum   Årsrapport 2020

https://infinitum.no/om-infinitum


Innhold

4    Grunnløs grunnavgift

5    Trenger flere og bedre 
virkemidler

7    På tide at Norge blir en 
pådriver for sirkulærøkonomi

9    Regnskap Norge vil ha grønt 
skifte i skatt og avgift

10   Logistikk i toppklasse

11   Klar for vårsmelting

13 Reddet tusenvis av flasker og 
bokser under X Games 

15 Høy aktivitet i det spesielle 
året 2020

17 Fra det lokale til det nasjonale

19 Familiefabrikker med korte 
beslutningsveier

20 Er «norskehandelen» 
kommet for å bli?

21 Korona-vennlig pantehenting 
fra Kolonial

22 Panteautomatutfordrer vokser 
i Norge

23 Pandemi stopper ikke den 
internasjonale pantedrømmen

24 – Vi resirkulerer mennesker!

25 – Plastflasker med pant er en 
miljøvinner

26 Slik fungerer pantesystemet

27 Et historisk panteblikk

28 Styret og eiere

29 Pantetall 2020

30 Regnskap

31 Kontakt

Reddet tusenvis av flasker 
og bokser under X Games
Verdenseliten innen freestyle på ski og snowboard møttes til X Games 2020 i Hafjell. 
«Protect Our Winters Norge» var på plass med kampanjen «Pant for pudder» og sørget 
for at tusenvis av panteflasker og bokser gikk til resirkulering.

Tekst: Torkel Karoliussen Foto: POW Norge

«Protect Our Winters Norge» (POW) 
er vintersportfolkets egen miljø- og 
klimaorganisasjon. POW Norge jobber 
med holdningsskapende arbeid og 
bevisstgjøring på miljø og klima i ski- og 
snowboardmiljøet. «Pant for pudder» 
er et prosjekt POW Norge har drevet 
sammen med Infinitum i flere år. Målet 
er å legge til rette for og motivere til at 
flasker og bokser pantes istedenfor å 
havne i søpla.

– For oss som er glad i en hvit vinter 
med masse snø, er det naturlig å støtte 
opp om ordninger og tiltak som sparer 

energi og reduserer utslipp, sier Joakim 
Giske Tvete, ansvarlig for Pant for 
pudder hos POW Norge.
Både på arenaen for X Games i Hafjell 
og utenfor, hadde POW satt opp 
panteinnsamlere laget av resirkulerte 
oljefat. Slik kunne utøvere, publikum og 
den store staben av arrangører, frivillige 
mannskaper, pressekorps og innleide 
underleverandører, kvitte seg med tom 
drikkevareemballasje på riktig måte. 

– Det er en kjent sak at det går en 
del energidrikk i forbindelse med 
ekstremsportarrangementer. Samtidig 

er det et enormt apparat av folk rundt 
arrangementet som også drikker sine 
flasker med Cola og andre ting i løpet 
av disse dagene, forteller Jens Christian 
Landmark, miljøansvarlig for X Games. 

Samarbeid siden 2017 
I likhet med andre festivaler og store 
arrangementer har også X Games satt 
fokus på å redusere sitt miljøavtrykk, 
blant annet gjennom sortering av avfall 
og gjenbruk av materiell. Å sørge for 
gode ordninger slik at panteflasker og 
bokser blir tatt hånd om på rett måte er 
en naturlig og nødvendig del av dette. 
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Derfor har X Games samarbeidet med 
POW om «Pant for Pudder» siden 
actionsportfestivalen første gang kom til 
Hafjell i 2017. 

– I forbindelse med kveldsprogrammet 
og konsertene i Hafjell konsumeres 
det også en god del drikkevarer av noe 
sterkere sort, så tønnene både utenfor 
inngangene og inne på arenaen måtte 
tømmes ofte, forteller Sigve Norris, 
ansvarlig for POWs frivillige under 
arrangementet.

Arrangøren av X Games er i stor 
grad avhengig av frivillig innsats for å 
gjennomføre arrangementet, og POW 
stilte med tre personer øremerket 
til å håndtere tomgods og formidle 
budskapet om at både små og store 
handlinger har betydning for miljø 
og klima. I tillegg til å holde øye med 
utplasserte pantetønner rundt i anlegget, 
bemannet POW-representantene en 
informasjonsstand. 

– Standen vår lå vis-à-vis Monster-bilen, 
så vi var strategisk plassert for å kunne 
gi en påminnelse til de som fikk med seg 
en energidrikk i hånden. I tillegg gjaldt 

det å holde oppe vårt eget energinivå 
mellom tid på infostanden, noen turer 
i bakken og å få med oss det beste av 
showet både på dagtid og kveldstid, 
smiler Sigve Norris.

– Ta bevisste og riktige valg 
I tillegg til budskapet om panting, 
handler kampanjen «Pant for Pudder» 
om bevisstgjøring på at hver og en av 
oss, gjennom små og store handlinger, 
er direkte og indirekte med på å påvirke 
miljø og klima. Dette sammenfaller 
med POWs overordnede mål om å 
arbeide både på individnivå og opp mot 
myndigheter, institusjoner og foretak 
internasjonalt. 

– Pant for pudder handler ikke bare om 
å pante flaskene og boksene dine. Det 
handler om å ta bevisste og riktige valg 
fordi det faktisk har noe å si. Vi vil at alle 
som er glade i snø og vinter skal forstå at 
de faktisk kan gjøre en stor forskjell. Det 
er bare å starte med noe så lite som den 
flaska du snart eller akkurat har drukket 
opp, forklarer Joakim Giske Tvete, 
ansvarlig for «Pant for Pudder» hos 
POW Norge. 

– Pant for pudder handler ikke 
bare om å pante flaskene og 
boksene dine. Det handler om 
å ta bevisste og riktige valg 
fordi det faktisk har noe å si.

Joakim Giske Tvete,  
ansvarlig for «Pant for Pudder»
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Høy aktivitet i det 
spesielle året 2020
2020 vil huskes som «korona-året». For Infinitum førte 
stengte grenser til mer panting og travle tider for 
medarbeiderne. – Vi kom oss trygt gjennom 2020 og 
startet samarbeidet med en ny Infinitum-ambassadør, 
sier Randi Haavik Varberg.
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V I E R A L L E 
V E R D E NS M E ST R E!

Karsten Warholm er ikke bare en vinner på idrettsbanen. 
Han er også verdensmester i å pante bokser og flasker, og  
det er du også! Norge er verdens beste panteland. 

Som panteambassadør minner Warholm oss om at vi har 
flasker og bokser til låns, og at de alltid skal leveres tilbake. 
Alt som pantes blir resirkulert, og miljøet vinner hver gang! 
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PANT ALT. KUN TIL LÅNS.

Da COVID-19 traff Norge tidlig i mars, 
opplevde Infinitum et kortvarig dropp 
i pantingen. Men det gikk ikke lang tid 
før tomgods vi hadde ryddet fram fra 
garasjer og kjellere førte til merkbar 
økning i mengden pant.

– Vi var opptatt av å bidra til at 
smittetiltakene ble fulgt. Våren 
2020 kjørte vi en kampanje med 
animasjonsfilm på panteautomatene. 
Der minnet vi om at med grundig 
håndvask etterpå, er det helt trygt å 
pante, sier Haavik Varberg, som er 
direktør for marked og informasjon i 
Infinitum. 

Panteautomatene er designet slik at 
flasker og bokser presses sammen inne 
i panteautomaten. De går rett ned i en 
stor sekk, som sendes til Infinitums 
anlegg. Butikkansatte er ikke i kontakt 
med flaskene og boksene.

Pant fra uventede steder 
Da sommeren kom, merket Infinitum at 
nordmenns feriemønster var annerledes 
i 2020 og det påvirket pantemønsteret. 
Stengte grenser førte til at de fleste 

ferierte i Norge og kjøpte norske 
drikkevarer med pant. 

Ut fra statistikk vet Infinitum hvor 
i Norge sommertid betyr økt pant 
og hvor det betyr mindre pant. I fjor 
sommer opplevde de både at det totale 
pantevolumet var høyere enn vanlig og 
mange pantet på andre steder enn vi 
vanligvis gjør om sommeren.  

– Våre medarbeidere gjorde en flott 
innsats i sommer. Vi greide å legge 
om logistikken uten at det gikk utover 
ferieavviklingen, og uten at butikker 
og forbrukere merket endringene som 
ble gjort. Det var like enkelt å pante i 
fjor sommer som det ellers er, forklarer 
Haavik Varberg.

Norges grenser var stengt også store 
deler av høsten. Som følge av det har 
nordmenn fortsatt å pante mye, og total 
panteandel for 2020 ble på rekordhøye 
92 prosent. 

Warholm er ny ambassadør 
Like før sommeren 2020 tok Karsten 
Warholm over stafettpinnen som 

Infinitum-ambassadør fra Aksel Lund 
Svindal. Gjennom høsten 2020 har 
Warholm frontet budskapet om at å 
pante er å levere tilbake det du har lånt. 
Hver eneste flaske og boks teller for å ta 
vare på naturen vår, som vi også bare har 
til låns. 

– Warholm er hele Norges yndling på 
friidrettsbanen, og en utøver som hele 
tiden flytter grenser. Dette gjør ham til 
et forbilde, og til en som kan vise vei og 
forklare hvorfor alle flasker og bokser 
alltid må leveres til panteautomaten. Vi 
ser frem til det videre samarbeidet med 
Warholm, sier Haavik Varberg. 

Høsten 2020 var Infinitums anlegg 
også å se på NRK. TV-aksjonen 
støttet WWFs arbeid for å bekjempe 
plast i havet. I den forbindelse gjorde 
NRK TV-opptak på Infinitums anlegg 
på Heia, som ble vist under TV-
aksjonen. Der fikk seerne lære mer om 
panteordningen for norske plastflasker, 
og hvordan den bidrar at Norge ikke har 
et stort problem med plastflasker i havet, 
slik mange land i Sørøst-Asia har.  

– Warholm er hele Norges yndling på 
friidrettsbanen, og en utøver som hele tiden 
flytter grenser. Dette gjør ham til et forbilde, 
og til en som kan vise vei og forklare hvorfor 
alle flasker og bokser alltid må leveres til 
panteautomaten. 

Randi Haavik Varberg, kommunikasjonssjef Infinitum
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Fra det lokale til 
det nasjonale
De familieeide bryggeriene Aass og Mack har produsert 
øl siden henholdsvis 1834 og 1877. Fram til 2010-tallet 
var begge lokale bryggerier for sin region. Nå leverer de 
nasjonalt og satser sterkt på bærekraft.

Aass bryggeri er Norges eldste bryggeri 
og har siden starten holdt til i Drammen. 
Bryggeriet produserer 30 millioner 
liter øl i året, samt noe mineralvann der 
julebrus utgjør brorparten. 

– Vi har gått en litt annen vei enn 
mange andre bryggerier og har nå 
95 prosent av alt vi produserer på 
aluminiumsboks ellet stålfat. Aluminium 

er en glimrende emballasje for å ta 
vare på øl. Det beskytter mot sollys, er 
lett å transportere, og materialet går til 
ombruk så boksene blir til nye bokser, 
forteller administrerende direktør 
Christian Aass i Aass Bryggeri. 

Effektiv ressursutnyttelse, både i 
form av resirkulering av emballasje 
og på andre områder, har stått i fokus 
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hos Aass de siste årene. Den største 
satsningen deres har vært modernisering 
og effektivisering av hele driften og 
produksjonsanlegget.  

– Vi har gjort store investeringer for 
fremtiden, der vi har effektivisert 
anlegget. Vi har en del løsninger vi 
har laget selv, som sparer oss for mye 
energiforbruk. Vi gjenbruker blant 
annet energi fra kjøling til ølbrygging 
og koking. I 2013 brukte vi 16,8 GWh 
på å produsere 19 millioner øl, mens vi 
i 2019 brukte 12,8 GWh på å produsere 
30 millioner øl. Energiforbruket per liter 
er redusert med 50 prosent, forklarer 
Aass. 

Ny fabrikk utenfor Tromsø 
Mack ble startet i Tromsø by i 1877 og 
produserer i dag rundt 20 millioner liter 
øl, samt mineralvann fra Coca-Cola til 
hele Nord-Norge. Etter 130 år i Tromsø 
sentrum, innså Mack at for å være 
konkurransekraftig, måtte de investere 
i en ny fabrikk. I 2012 flyttet de inn i en 
helt ny fabrikk i Nordkjosbotn utenfor 
Tromsø. 

– For å tilfredsstille Coca-Colas og 
andre kunders krav til effektivitet og 
bærekraft, så vi at vi måtte bygge en ny 
fabrikk. Vi fikk da mulighet til å starte 
helt fra «scratch» og designe det slik vi 
ønsket. Vi økte effektiviteten vår veldig 
og reduserte vannforbruket noe enormt, 
sier administrerende direktør Roger 
Karlsen i Mack. 

En viktig endring som skjedde samtidig 
med flyttingen til ny fabrikk, var at 
Mack gikk over fra ombruksflasker til 
resirkuleringsemballasje. 

– Det er den viktigste endringen 
som har skjedd de siste ti årene, med 
hensyn til bærekraft. Vi gikk fra å få 

inn igjen retur-emballasje som ble 
vasket, sortert, og fraktet på kryss og 
tvers mellom bryggeriene, til å bruke 
resirkuleringsemballasje hvor vi kan 
kjøpe tilbake materialet for å lage nye 
bokser og flasker, forklarer Karlsen.  

I 2014 gikk bryggeriet over til 
grossistlevering, som også bidro til 
redusert transportutslipp. 
– Samlasting med andre dagligvarer gir 
stor effektivitetsgevinst og mindre CO2-
avtrykk gjennom at lastebilene er mye 
mer fullastet enn det de var da vi selv 
kjørte ut kun øl, forteller Karlsen. 

Åpnet for nasjonal distribusjon 
Når hele flasker ikke lenger skulle sendes 
tilbake til Tromsø etter panting, ble det 
mulig for Mack å kjøpe flaskeemner som 
inneholder de flaskene de sendte ut i 
markedet i forrige runde. Det ble også 
mulig for Mack å utvide markedet sitt og 
selge til større deler av landet.

– Vi gikk da fra å være et regionalt 
bryggeri til et nasjonalt bryggeri, og 
har opplevd stor vekst de siste årene. 
Markedsandelen vår nasjonalt har nå 
bikket fem prosent, og vi har i år hatt 
en vekst på 45 prosent. Vi har klart å bli 
større i hjemmemarkedet i Nord-Norge, 
samtidig som vi har satset og vokst i 
Sør-Norge. Enveisemballasjen har også 
gitt muligheter for vekst i utlandet og vi 
har startet å eksportere til blant annet 
Asia. Som øl-produsenten som holder 
til under Nordlyset, mener vi at vi er 
det bryggeriet i Norge som har best 
forutsetninger for å lykkes med øl-
eksport, sier Karlsen. 

Hos Aass i Drammen har også 
omlegging fra ombruksflasker til 
resirkuleringsemballasje i 2012 og 
endring til grossistdistribusjon i 
2014 vært viktige bærekraftsatsinger. 

Overgangen til grossistdistribusjonen 
har i tillegg bidratt til vekst. 

– Det har vært en hyggelig miljøreise, 
der transporten er redusert og det 
fraktes mindre luft i bilene. Gjennom 
grossistdistribusjonen går Aass nå ut i 
hele landet. Det har bidratt til vekst og vi 
står i dag for 11 prosent av alt øl i Norge, 
sier Christian Aass. 

Bærekraftsatsning framover 
Både Aass og Mack har klare planer 
for hvordan de skal drive enda mer 
bærekraftig i årene fremover. Innen 2021 
skal 50 prosent av plastforbruket til Aass 
bestå av gjenvunnet plast. 

– Vi har redusert plastforbruket mye de 
siste årene og bruker nå tynnere plast. Vi 
har gått fra 238 gram vikleplast per pall, 
til 130 gram per pall. Plast er effektivt, 
men det er viktig at den samles inn. I 
krympeplasten tester vi nå ut 50 prosent 
resirkulert plast og det går veldig bra. 
På transportsiden har vi kun selgerbiler 
igjen, og alle disse skal være elbiler 
innen 2025, sier Aass. 

– Vi har både mindre og større 
bærekraftprosjekter. I ett av de mindre 
prosjektene våre, ser vi på hvordan 
vi kan redusere svinn, og ett av de 
større er overgangen til 100 prosent 
gjenbruksplast i plastflaskene vi 
produserer for Coca-Cola. Vi har en 
bærekraftprosjektgruppe som skal gå 
gjennom hele selskapet og intervjue 
ansatte i alle avdelinger. Målet er 
todelt, der vi ønsker «bottom-up»-
informasjon og forslag til hva som kan 
bli bedre, og det er viktig som del av det 
holdningsskapende arbeidet. Bærekraft 
er en evigvarende prosess som vi jobber 
konstant med, avslutter Roger Karlsen 
i Mack. 
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Familiefabrikker med 
korte beslutningsveier

Oskar Sylte forbindes 
med pærebrus og Roma 
forbindes gjerne med 
appelsinbrusen Asina. 
Siden oppstarten på 
1920-tallet har de to 
regionale og familieeide 
mineralvannsfabrikkene 
vokst og utviklet seg både 
på smaksfronten og andre 
områder.

Roma Mineralvannfabrikk i Lillestrøm 
feiret i 2020 100-års jubileum, men 
koronapandemien la en demper på selve 
feiringen. 

– Romas store 100-års jubileum 
ble annerledes enn vi hadde trodd. 
Alle feiringer er utsatt, men vi rakk å 
lansere en jubileumsserie av Romas 
tradisjonsrike Ingefærøl. Produktet var 
blant de første som ble laget på «Den 
lille brusfabrikken» i 1920, og fikk i 
fjor høst følge av to sukkerfrie varianter 
som sammen har slått alle rekorder med 
lanseringen i dagligvare, sier daglig leder 
Marianne Bergersen.

Da grunnlegger Martin Bergersen 
startet med brusproduksjon i 1920, 
holdt fabrikken til i privatboligen 
hans i sentrum av Lillestrøm. Der 
foregikk det meste for hånd. I dag har 
fabrikken en tomt på 8000 m2 sentralt i 

Lillestrøm, og produserte i 2020 nesten 
3,5 millioner liter brus fra en moderne 
tappelinje. 

– Det er likevel fortsatt en god del 
håndverk involvert når gode råvarer skal 
bli til leskende brus og saft, forklarer 
Marianne Bergersen. 

Tilbake i familiens eie 
Oskar Sylte Mineralvannfabrikk i  
Molde nærmer seg også 100 år. 20 år  
gammel startet Oskar Sylte med 
agenturvirksomhet i 1927, og i 1929 
etablerte han fabrikkproduksjon av brus. 

– Ingen i familien min vet hvorfor 
bestefar startet med brus. Sammen med 
Ringnes etablerte han Solo i 1934. Vi 
eier fortsatt Solo sammen med Ringnes 
og produserer all Solo-brus i Møre og 
Romsdal, forteller daglig leder Oskar 
Dag Sylte jr. 

Oskar Sylte var ved oppstarten 100 
prosent familieeid. I 1990 kom 
Ringnes inn på eiersiden, og Oskar 
Sylte tappet i mange år Ringnes-brus 
til Nord-Vestlandet. Fra 2014 har 
mineralvannfabrikken igjen vært 100 
prosent eid av familien Sylte og i 2016 
opphørte produksjonen for Ringnes. I 
fjor tappet de rundt fem millioner liter 
av egne varer. 

Ut i hele landet 
– Da vi skilte lag med Ringnes, falt en 
betydelig del av produksjonsvolumet 
vårt bort. Vi måtte gjøre et veivalg og 
valgte å legge ned distribusjonen og gå 
over til grossist. Omtrent samtidig gikk 
vi over på resirkuleringsemballasje. På 
den måten gikk produktene våre fra 
å være tilgjengelige stort sett i Møre 
og Romsdal, til å bli tilgjengelige på 
landsbasis. I 2020 kom vi inn i alle 
Coop-butikker og produktene våre er nå 
tilgjengelig hos Coop og Bunnpris over 

hele landet. Siden omleggingen i 2016 
har vi vokst gradvis. Vi skynder oss sakte 
og legger stein på stein, forklarer Sylte.

Roma Mineralvanns hovedområde har 
tradisjonelt vært det sentrale Østlandet, 
med Romerike som «det bankende 
hjertet». I 2014 startet de samarbeid 
med flere nasjonale grossister.

– Vår største endring i nyere tid har 
vært logistikk- og teknologiendringen 
i overgangen fra gjenbruksflasker til 
resirkuleringsflasker. For å være med på 
utviklingen, måtte fabrikken gjøre store 
investeringer. Samtidig har vi kommet ut 
til mange flere kunder i hele Norge, sier 
Marianne Bergersen. 

Reduserer plastmengden 
Ved begge mineralvannfabrikkene 
har også bærekraftarbeid blitt stadig 
viktigere. 

– Bærekraft handler om å ha omtanke 
for konsekvensene av valgene vi tar 
i produktutvikling og drift. I 2020 

begynte vi året med å kutte 60 tonn CO2 
ved å legge om oppvarmingen av bygget. 
Plastreduksjon og bruk av resirkulert 
materiale i flaskene diskuteres jevnlig, 
og der har også fabrikken tatt store steg 
i løpet av året som har gått. Vi har økt 
resirkulerings-graden i flaskene med 25 
prosent og jobbet fram plastreduksjon 
på 10–20 prosent per flaske, forteller 
Marianne Bergersen. 

– Vi har alltid fokusert på sortering av 
avfall og resirkulering. Nå jobber vi også 
aktivt med å redusere plastforbruket vårt 
og vi er med på plastløftet, sier Oskar 
Dag Sylte jr.  

Felles utfordringer 
Som mindre regionale mineralvann-
fabrikker, kjenner Oskar Sylte og Roma 
i stor grad på de samme fordelene og 
utfordringene.
 
– De største fordelene er at vi kan 
kaste oss rundt raskt fordi vi har korte 
beslutningsveier. En viktig utfordring 
er å komme til i markedet, noe som tar 
lenger tid når man er mindre, sier Oskar 
Dag Sylte jr.
 
Marianne Bergersen i Roma peker på 
at de største fordelene med å være små 
er muligheten for raske omstillinger 
og generalistkompetansen man 
opparbeider seg i team.
 
– En av de største utfordringene er 
at konkurrentenes markedsmakt 
styrer mesteparten av aktiviteten 
i markedet, samt at verden og 
reguleringer fra myndigheter på en 
del områder beveger seg så fort at 
det kan være vanskelig å holde følge. 
Her er bransjeorganisasjoner og 
samarbeid på tvers avgjørende for oss, 
sier Marianne Bergersen fra Roma 
Mineralvannfabrikk.
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Kjøpmann Geir Nilsen på Rema 1000 Ranenget i Mo i Rana var blant de 
mange som fikk merke økningen i både salg og panting som følge av 
stengte grenser i 2020.

Butikken til Geir Nilsen fikk inn 
2 806 406 bokser og flasker i fjor, noe 
som var en 18 prosents økning fra 2019. 
Det er klart mest i Nordland fylke, og på 
femteplass i hele Norge. 

– Vi ligger nært svenskegrensa, og det 
har betydd en god del for omsetningen 
av drikkevarer. Når lokalbefolkningen 
ikke har kunnet kjøpe drikke i Sverige 
har omsetningen gått opp, og da blir 
det naturlig nok mer pantegods også, 
forteller Nilsen. 

Virkemidler for å beholde 
drikkevareomsetningen
Han regner med en nedgang i 
pantingen etter hvert som vi skal mer 
eller mindre tilbake til normalen, men 
tror ikke vi kommer tilbake til sånn det 

var før koronapandemien. 
– For de som gjerne tok seg en tur til 
Sverige en gang eller to i måneden sitter 
det nok lengre inne nå, også når det 
lettes på restriksjonene, sier Nilsen. 

Så har ølen også blitt litt billigere her 
til lands, og pantesatsene økte for 
et par år siden. Dette er virkemidler 
som kan bidra til å beholde noe av 
drikkevareomsetningen når grensene 
åpner igjen, mener kjøpmannen. 
– Vi må også sørge for at vi har 
produktene som kundene vil ha, sier han. 

Mer storhandel
I tillegg til lite grensehandel har han 
også lagt merke til en annen endring 
i handlemønsteret. Spesielt for en 
gruppe kunder. 

– Jeg har sett at flere kunder, spesielt 
eldre, som pleide å komme innom flere 
ganger i uken og handle litt, nå i større 
grad samler opp og gjør storhandel. 
Dette tror jeg er en varig endring i 
handlemønster, sier Geir Nilsen. 

Så gjenstår det å se hvordan de norske 
handle- og pantevanene blir når vi kan 
slippe opp koronarestriksjonene og få 
tilbake friheten vi så sårt lengter etter. 
– Klima og miljø får mye 
oppmerksomhet og jeg tror det fortsatt 
vil være fokus på panting fremover, selv 
om pandemien dominerer akkurat nå. 
Det er veldig bra med stort fokus på 
panting, for vi må ta miljøutfordringene 
på alvor, sier Geir Nilsen.  

Er «norskehandelen» 
kommet for å bli?

– Når lokalbefolkningen ikke har 
kunnet kjøpe drikke i Sverige 
har omsetningen gått opp, og 
da blir det naturlig nok mer 
pantegods også.

Geir Nilsen, kjøpmann Rema 1000
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Korona-vennlig 
pantehenting fra Kolonial
Kolonial hadde en voldsom vekst i korona-året 2020, men utfordringer med ordningen 
for å hente pant hjemme hos folk. På tampen av 2020 fant de en god løsning.

Kolonial er Norges største matbutikk 
på nett, og leverer dagligvarer til både 
privatpersoner og bedrifter. Det ikke alle 
vet, er at Kolonial også tilbyr å hente 
panten til kunden når de leverer varer. 
– Det er litt «wow» fra kundene når de 
skjønner at vi tar med panten, forteller 
Louise Fuchs, kommunikasjonsdirektør 
i Kolonial.  

Kolonial har, siden de begynte å ta imot 
pant i 2016, blitt en av aktørene som får 
inn aller mest og i 2020 samlet de inn 
nesten 3,3 millioner flasker og bokser. 
Panten hentes i panteposer, som scannes 
når de leveres inn. Da får kundene 
pengene inn på konto. 

– Jeg synes det er en veldig fin ordning. 
Det er enkelt og lettvint med en sekk 
som ikke lekker, veldig kjekt at de tar 
panten med når de leverer varer, sier 
Heidi Neilson. Hun og mannen har 
brukt panteordningen en god stund.  

Blitt en viktig aktør innen 
matberedskap
Så kom korona, og Louise Fuchs 
forteller om et annerledes år også 

for dem. – Det smalt under korona, 
selskapet vokste fort, sier hun. Med 
korona-restriksjoner, karantenesitting og 
butikkvegring, har mange benyttet seg 
av tjenester som leverer varer hjem. 

Kolonial har gått fra å være en enkel og 
behagelig måte å gjøre ukeshandlingen 
på i en travel hverdag, til å bli en viktig 
aktør innen matberedskap og en del av 
kritisk infrastruktur. 

Selv om hjemlevering i seg selv 
begrenser kontakten med andre, 
har Kolonial likevel iverksatt mange 
smittereduserende tiltak, som å redusere 
kontaktflatene ved levering. Da det 
første utbruddet kom i mars i fjor stanset 
Kolonial ordningen med å hente pant, 
samtidig som de begynte å levere varene 
utenfor dørene. 

– Jeg synes ordningen har fungert bra 
under korona-pandemien. De som 
leverer er blide og veldig serviceinnstilt. 
Det er mange flinke som leverer og henter 
hos oss, og de står på avstand utenfor 
døra. Det er fint at Kolonial utvider 
tjenestene, så vi ikke trenger å dra på 
butikken bare for å pante, forteller Heidi. 

Korona-vennlig panteordning
– Vi har opplevd at det har vært stor 
forståelse for dette under pandemien, 
selv om kundene synes det er praktisk at 
vi tar med oss panten, forteller Fuchs. 

– Vi gjenopptok panteordningen i 

slutten av juni i fjor, men måtte dessverre 
sette en midlertidig stans ved den andre 
store bølgen i midten av november. 
Dette var utfordrende både for oss og 
kundene, og vi kunne endelig lansere 
en korona-vennlig ordning i midten av 
desember 2020, fortsetter hun.  

Tiltakene går blant annet ut på at 
panteposen må settes utenfor døren 
før levering, og kunder må vente med 
innlevering dersom de har symptomer 
på sykdom.

Mye kjærlighet og støtte
Louise Fuchs forteller at det har vært 
rørende å oppleve støtten de har fått 
fra kundene, og å se hvordan de ansatte 
virkelig har tatt på seg løpeskoene og 
tråkket til i møte med situasjonen. 

– Jeg er veldig stolt over hvordan vi 
håndterte fjoråret, og det tror jeg alle de 
ansatte også er. På lageret vårt i Lørenskog 
har vi hatt en diger storskjerm som har 
vist tilbakemeldinger fra kundene, og det 
har vært så mye kjærlighet. Vi har mottatt 
mange hyggelige, støttende meldinger 
og mye forståelse for de tiltakene vi 
har måttet ha for å levere maten trygt, 
avslutter hun. 
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Panteautomatutfordrer 
vokser i Norge

Det er rundt 3700 panteautomater i 
norske butikker, som leveres av enten 
Tomra eller RVM Systems. 

– Panteautomaten er ikke sexy, verken 
for kunder eller kjøpmann. Den er 
bare noe som skal fungere effektivt, 
uten stopp, sier Gudmund Larsen, 
administrerende direktør i RVM Systems.  

Panteautomatutfordreren RVM 
Systems har markert seg i den 
norske dagligvarebransjen i året som 
gikk. Selskapet installerte rundt 
100 nye maskiner, og har snart 500 
panteautomater i norske butikker.

– Vi hadde en 60 prosent økning i fjor, 
blant annet som følge av vi nå har avtale 
med alle kjedene og har automater 
installert i samtlige kjedeformater. 2021 
blir svært spennende, sier Larsen. 

«Mixer» plass i butikken
Han forteller at selskapet har vært 
gjennom en spennende reise de siste 
årene. 

– I samarbeid med Infinitum har 
vi innført «mix». Det betyr at vi 

presser bokser og flasker sammen inni 
automaten, og gjør at du bare trenger 
én felles komprimator, i stedet for en 
komprimator til flasker og en til bokser. 

– Dette gir 30 prosent lavere 
investeringskostnad, i tillegg til at det 
frigir rundt 2,5 kvadratmeter som du kan 
bruke til noe annet, forklarer Larsen. 

RVM Systems fokuserer på å 
effektivisere pantesystemet, og gjøre 
det mest mulig brukervennlig både for 
butikkmedarbeiderne og kundene. 

Barneskoleeksperiment
Infinitum har vært en pådriver for 
«mix»-systemet, som gjør at posene får 
plass til litt mer, enn om det var sortert i 
plast og aluminium. 

– Se for deg eksperimentet du gjorde 
på barneskolen, der du hadde et glass 
fullt av erter. Og selv om det så fullt 
ut, fikk du likevel plass da du helte 
oppi salt. Slik er det med plastflasker 
og aluminiumsbokser også. Boksene 
blir mindre enn plastflaskene når de 
komprimeres, og fyller som saltet opp 
tomrommene mellom de komprimerte 

flaskene. Slik får vi bedre utnyttelsesgrad 
i posene, sier Larsen.  

Han anslår at man på denne måten 
sparer rundt fem prosent på logistikk-
kostnadene på alt som blir returnert. 
– Selv om tallet i seg selv ikke er høyt, 
blir det betydelig når vi ser totalvolumet 
av flasker og bokser som pantes i Norge 
hvert år. 

Viktig rollemodell
– Infinitum påvirker og hjelper andre 
land å bli gode på panting. Vi gjør 
det vi kan for å lære av Infinitum 
og bidra i utviklingen med å gjøre 
pantesystemet så effektivt som mulig. 
Effektive systemer er helt avgjørende 
for at nye land skal velge å innføre en 
panteordning, sier Larsen. 

– RVM Systems er et skandinavisk 
selskap i sterk internasjonal vekst, som 
utvikler, installerer og vedlikeholder 
pantesystemer. Våre samarbeidspartnere 
i flere land tar nå etter, blant annet 
Skottland, som innfører et pantesystem 
basert på Infinitums løsning, der boks 
og plastflasker blandes («mix») i de 
samme beholderne, avslutter Larsen. 

Hver dag går 4 470 000 flasker og bokser gjennom panteautomatene i norske butikker, 
og 250 sekker fylles opp på bakrommet hver time. – Vår jobb er å lage gode løsninger 
som gjør at pantingen går så effektivt som mulig, sier Gudmund Larsen i RVM Systems.

– Vi gjør det vi kan for 
å lære av Infinitum og 
bidra i utviklingen med 
å gjøre pantesystemet 
så effektivt som mulig.

Gudmund Larsen,  
adm.dir. i RVM Systems
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Pandemi 
stopper ikke den 
internasjonale 
pantedrømmen
Stengte grenser har gjort fysiske besøk på 
Infinitums anlegg vanskelig, men det har likevel 
blitt mange internasjonale møter, digitalt. – Det 
er gøy å se alt engasjementet, sier Kjell Olav 
Maldum, administrerende direktør i Infinitum. 

Før nedstengning i mars 2020 fikk 
Infinitum i februar besøk fra Sør-Korea. 
De jobber med å utvide pantesystemet 
fra bare å inkludere glassflasker, til også å 
resirkulere plastflasker og metallbokser. 

Lærer bort til hele verden
– Vi har et godt system som mange 
ønsker å etterligne. Det er ulike 
utfordringer som gjør at det ikke er like 
enkelt å ha tilsvarende systemer andre 
steder, men vi ønsker å vise fram hva 
som må til for å komme i gang, sier Kjell 
Olav Maldum. 

Portugal, Nederland, Singapore og 
England er blant landene som har hatt 
digitale møter med Infinitum i 2020. 

Ønsker å inspirere til endring
– Selv om det er annerledes å ikke 
kunne vise gjestene rundt på anlegget 

vårt, opplever vi at det har blitt veldig 
gode samtaler som forhåpentligvis har 
inspirert, sier Maldum.  

I tillegg til å ha møter med nasjoner, 
er også internasjonale selskaper og 
organisasjoner interessert i å lære om 
pantesystemet i Norge. Modellen er 
også overførbar til andre produkter enn 
flasker og bokser. 

Infinitum holdt i 2020 foredrag for 
blant annet Danone, Deloitte Australia 
og European Association of Plastics 
Recycling & Recovery Organisations 
(EPRO). 

– Vi er glade for å ha fått til så mye i 
2020 på tross av omstendighetene, men 
gleder oss til å ta imot gjester fysisk 
igjen, og til å fortsette å lære og lære 
bort, sier Kjell Olav Maldum. 
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– Vi resirkulerer mennesker!
Frelsesarmeen bidrar til resirkulering av plastflasker og bokser gjennom 
å samle inn tomgods på arbeidsplasser. Panten de får inn brukes til 
aktiviteter som «resirkulerer» mennesker.

Frelsesarmeens deltagelse i Infinitums 
ordning for bedriftspant er i startgropa, 
men forventningene er høye. 

– Vi har veldig gode erfaringer med 
innsamling av tomgods i Lillehammer, 
hvor vi tjente om lag 50 000 kroner 
på et halvt år. Disse erfaringene har 
motivert oss, og gjør at panting er en 
inntektsmulighet vi ønsker å utforske 
flere steder, sier Woldsund, som er 
regionleder i Frelsesarmeens rusomsorg.

Regionen han har ansvaret for dekker 
store deler av Østlandet, samt Sørlandet 
helt opp til Stavanger. Innenfor dette 
arealet skal Frelsesarmeen plassere ut 25 
pantebeholdere til innsamling av flasker 
og bokser.

– Pengene vi får inn fra dette arbeidet 
skal vi bruke på aktivitetene våre. På 
denne måten blir pantepengene gjort 
om til gatefotball, seiling og sykling, og 
til tilbud som musikkverksted og birøkt, 
forteller Woldsund.

Plasseres hos bedrifter
– Du vet, Infinitum resirkulerer flasker og 
bokser, mens vi driver med resirkulering 
av mennesker, skyter han inn.

Han berømmer Infinitum for verdiene 
selskapet står for, og snakker ivrig om 
betydningen av å ta vare på og gjenbruke 
materielle så vel som menneskelige 
ressurser. Woldsund understreker 
i tillegg at Infinitum er en verdifull 
samarbeidspartner.

– Frelsesarmeen hadde ikke fått opp 
denne målrettede satsingen på pant som 
inntektskilde, hadde det ikke vært for 
det innarbeidede systemet som møtte 
oss da vi tok sats, sier han.

Også den nordlige delen av landet 
omfattes av organisasjonens nye satsing.

– Regionen i nord satser på pant i 
samme målestokk som regionen i 
sør, som jeg har ansvaret for. Overalt 
bruker vi den samme løsningen, med 
innsamlingsbeholdere fra Infinitum som 
plasseres ut hos bedrifter og på andre 
steder hvor vi får være, forteller han.

I Oslo blir for eksempel bilforhandler-
kjeden Erik Arnesen en viktig partner 
for Frelsesarmeen.
– Ved at vi setter inn beholdere hos 
dem, blir de kvitt det de opplever som et 
problem, nemlig opphoping av tomgods 

i lokalene. Når beholderne er fulle, 
bruker vi vår egen budtjeneste, De ti 
bud, til å hente sekkene og sende dem til 
Infinitum, fortsetter Woldsund.

Bruker egne krefter
– I tillegg til budene som kommer til 
å plukke opp pantesekkene etter hvert 
som de fylles, er det trykkeriet vårt i 
Stavanger som har oppgaven med å 
trykke opp materiellet som ledsager 
satsingen. Det er viktig at vi passer på 
å bruke egne krefter der vi kan, sier 
Woldsund.

Nå håper han flere bedrifter vil være med  
og hjelpe, slik at bokser, plastflasker og  
folk kan resirkuleres også i årene fram-
over. Frelsesarmeen trenger gode steder 
å plassere innsamlingsbeholderne på.

– Vi er avhengig av støtte i arbeidet vårt. 
Hvis det samles opp mye tomgods på 
jobben din som du sliter med å bli kvitt, 
er det bare å ta kontakt!
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– Plastflasker med pant  
er en miljøvinner
Lett emballasje er nøkkelen når Vinmonopolet skal redusere sitt CO2-
utslipp og da er plastflasker med pant en god løsning. – Vi må også jobbe 
for at det blir benyttet en høy andel resirkulert materiale i plastflaskene, 
sier miljøsjef Rolf Eriksen. 

Innen 2030 skal Vinmonopolet 
redusere CO2-utslippet sitt med 40 
prosent. Analyser de gjorde i 2016 
viste at størstedelen av Vinmonopolets 
klimafotavtrykk kommer fra emballasjen 
på produktene. 

– Emballasje er fortsatt vårt hovedfokus. 
For dagligvarebransjen er fem 
prosent av klimafotavtrykket knyttet 
til emballasjen, mens det for oss er 
snakk om 40 prosent. Emballasjen 
på produktene våre må bli lettere og 
det foregår på to måter. Vekten på 
glassflaskene må reduseres og mer 
må over på enda lettere emballasje, 
slik som plastflasker. Derfor etterspør 
vi emballasje med lettvekt på alle 
produkter under 150 kroner som vi 
kjøper inn, forklarer miljøsjef Rolf 
Eriksen i Vinmonopolet. 

– En åpenbar miljøvinner 
I 2019 innførte Vinmonopolet strengere 
miljøkrav til leverandørene. Ett av 
kravene er at alle nye plastflasker og 
aluminiumsbokser som skal inn i 
basisutvalg må ha pant.

– I starten hadde leverandørene våre 
mange spørsmål og det var ikke alle 
plastflaskeprodusentene i Europa som 
kunne imøtekomme kravene. Nå har 
de lært mer og fått på plass det som 
trengs. Som følge av det ser vi at flere 
leverandører velger plastflaske med pant 
også på produkter i bestillingsutvalget, 
der det ikke er et krav, forteller Eriksen.

Ifølge en emballasjestudie 
Vinmonopolet fikk gjennomført i 
samarbeid med de andre nordiske 
alkoholmonopolene i 2018, gir vin på 
glassflaske med standardvekt et utslipp 
tilsvarende 675 gram CO2 per liter. 
Siden pantesystemene i landene ikke er 
identiske, tok ikke den fellesnordiske 
studien høyde for effekten av at 
plastflasker er med i pantesystemet. 
Vinmonopolet har sammen med 
Infinitum gjort tilsvarende beregninger 
for 0,75 liters plastflasker med pant, som 
viser et utslipp på 63 gram CO2 per liter. 

– Plastflasker med pant er en åpenbar 
miljøvinner og det har stor effekt å 
få mest mulig over på plastflasker 

som er en del av pantesystemet, sier 
Vinmonopolets miljøsjef.  

«Det lille merket med magi» 
Bruken av resirkulert plastråstoff i nye 
plastflasker gir også en viktig miljøeffekt. 

– I første omgang har vi fokusert på 
å redusere vekten på emballasjen, 
gjennom å få mer over på emballasje 
av lettere glass eller plast. Som et neste 
steg jobber vi for at det skal benyttes 
en høy andel resirkulert materiale i 
plastflasker. Men resirkulert materiale 
må være tilgjengelig i markedet hvis vi 
skal etterspørre det. I tillegg er det et 
paradoks at resirkulert plast er dyrere 
enn jomfruelig plast, sier Eriksen. 

– Vi ser at kundene våre er opptatt av 
miljøhensyn og at pantemerket er «det 
lille merket med magi». Når kundene 
ser pantemerket tenker de at det går inn 
i noe sirkulært, mens plastflasker uten 
pantemerke får mange til å tenke på plast 
i havet. I 2021 skal vi bli enda flinkere på 
å synliggjøre på hyllene at produkter har 
pant, sier Eriksen. 
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Drikke
Forbrukeren kjøper og nyter 

forfriskende drikke.

Panting
Tomme bokser og flasker pantes over alt 
hvor de selges. Automatene komprimerer 
emballasjen for miljøvennlig transport.

Returtransport
Flaskene og boksene sendes til Infinitum med 

biler som har levert varer til butikkene.

Produsent
Bryggeriene tapper drikkevarer på 

flasker og bokser laget helt eller delvis 
av resirkulert materiale.

Sortering og pressing
Hos Infinitum sorteres flaskene og 

boksene, før de komprimeres enda mer.

Resirkulering
Materialene blir resirkulert til 

emner for nye flasker og bokser.

Et sirkulært pantesystem

Oppmerksomheten rundt klima, 
resirkulering og plast i havet øker over
hele verden. Enorme mengder drikke-
vareemballasje er en del av problemet, 
og handel, industri og myndigheter leter 
etter løsninger. Den beste løsningen 
finner de i Norge. Ingen andre land lykkes 
like godt med innsamling og resirkulering 
av bokser og flasker. Nøkkelen til 
suksessen er å tenke miljø og effektivitet i 
alle ledd, og å tenke sirkulært. 
 
Når forbrukeren har kost seg med noe 
forfriskende å drikke, tar hun med den 

tomme flasken eller boksen for panting. 
Det kan gjøres overalt hvor drikkevarer 
med pant selges. 

Panteautomaten komprimerer bokser og 
flasker, slik at de tar minst mulig plass i 
den videre transporten.

Transporten videre fra butikken 
utnytter ledig plass i lastebilene som 
har levert varer, og som skal tilbake 
til grossistlageret. Fra grossisten 
kjøres tomgodset videre til Infinitums 
sorteringsanlegg.

Sortering skjer ved Infinitums tre anlegg 
i Bjerkvik, Trondheim og Fetsund. Plast 
og aluminium skilles fra hverandre og 
komprimeres ytterligere for volum-
effektiv transport til resirkulering.

Materialene blir resirkulert til emner for 
nye flasker og bokser. Hos bryggeriene 
tappes de fulle med ny drikke, og havner 
tilbake i hylla på butikken til noen på 
ny blir tørste. Og slik går det i sirkel, fra 
flaske til flaske, og boks til boks. 

For oss nordmenn er pantesystemet en selvfølge. For fagfolk fra hele verden er det 
genialt og oppsiktsvekkende.
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Et historisk panteblikk
2020 var annerledesåret med rekordhøye pantetall. Panteordningen for ombruksflasker 
i Norge blir opprettet på begynnelsen av 1900- tallet. Når handelen på 1980- tallet 
ønsker gjenvinnbar engangsemballasje som kan komprimeres ved retur, blir det starten 
på dagens pantesystem. Jan Tore Sanner, nåværende finansminister, panter den aller 
første flasken i 1999. 

1995:
Panteordningen godkjennes av 
Statens Forurensningstilsyn, dagens 
Miljødirektorat.

1996:
Selskapet Norsk Resirk stiftes, med 
handelen og industrien som likeverdige 
eiere, gjennom sine organisasjoner.

1999:
Norsk Resirks pantesystem for 
drikkevarebokser og -flasker etableres. 
Systemet er åpent for alle. Den første 
boksen pantes i systemet 3. mai 1999.

2000:
De første gjenvinningsflaskene blir 
meldt inn i pantesystemet. Norsk Resirk 
åpner eget anlegg på Alnabru i Oslo.

2003:
Allerede i selskapets femte driftsår, blir 
hele 92 prosent av alle bokser og 77 
prosent av alle drikkeflasker samlet inn i 
pantesystemet. 

2004:
Norsk Resirk har nok et suksessrikt 
år med økt innsamling av både 
drikkevarebokser og gjenvinnbare 
plastflasker, som fører til en reduksjon i 
miljøavgiften på 93 prosent på boks og 
80 prosent på PET.

2006:
Etablering av produksjonsanlegg for 
Nord-Norge, i Bjerkvik.

2007:
Kjell Olav Maldum blir ny administre-
rende direktør etter Jarle Grytli.

2008:
TINE lanserer flasker for drikkevare for 
første gang på 40 år. Pantesystemet var 
en forutsetning for valg av flaske.

2009:
Klima- og forurensningsdirektoratet 
godkjenner at også pantemerkede flasker 
og bokser som går til energi gjenvinning 
skal telles som en del av Infinitums 
innsamlingsgrad. Andelen utgjør ca. 4 
prosent av den totale innsamlingsgraden 
for bokser og ca. 8 prosent for flasker.

2011:
Miljøavgiften for flasker forsvinner, fordi 
godkjent innsamlingsgrad er over 95 
prosent av solgt emballasje.

Små importører får også mulighet til å 
bli med i pantesystemet.

2012:
Miljøavgiften på boks forsvinner, fordi 
godkjent returandel er over 95 prosent 
av solgt emballasje.

Mack Bryggerier, Ringnes og Coca 
Cola Enterprises legger om fra ombruk 
til gjenvinnings-PET. De andre 
bryggeriene følger etter.

Åpning av nytt produksjonsanlegg 
for Midt-Norge på Heimdal utenfor 
Trondheim.

2013:
Åpning av nytt produksjonsanlegg for 
Sør-Norge på Heia, Fetsund. Åpning av 
nytt produksjonsanlegg for Nord-Norge 
i Bjerkvik.

2014:
Norsk Resirk bytter navn til Infinitum. 
Navn og logo er inspirert av det uendelige 
antall ganger man kan resirkulere flasker 
og bokser i pantesystemet.

2017:
Produsenter over hele verden snudde 
og ble positive til pantesystemer, og 
ansvaret de har som produsenter.
Sky News laget en reportasje om 
pantesystemet i Norge, som ga Infinitum 
enorm pågang av besøkende fra hele 
verden som vil lære mer om hvordan 
pantesystemet fungerer.

Klima- og miljødepartementet vedtok 
å heve pantesatsene fra 1 krone og 2,50 
kroner til 2 og 3 kroner.

2018:
Infinitum opplever de høyeste 
innsamlings tallene noensinne med 88,6 
(95,1) prosent innsamlede flasker og 
87,3 (98,9) prosent innsamlede bokser.
Vinmonopolet lanserer for første gang 
vin på PET-flaske med pant.

EU driver utviklingen mot en sirkulær 
økonomi, og vedtar høye mål og krav til 
både innsamling og materialgjenvinning. 
PET-flasker skal lages av minimum 25 
prosent resirkulert plast i 2025, og 30 

prosent i 2030. Innsamlingsgraden på 
drikkevareflasker skal være på minimum 
77 prosent i 2025 og 90 prosent i 2029.

Panten på flasker og bokser dobles fra 
en til to kroner. Det er første gang siden 
1986. Pant på flasker og bokser over en 
halv liter øker også fra to til tre kroner.

2019:
Infinitum feirer 20-årsjubileum
for dagens pantesystem, og når en
innsamlingsandel for både flasker og
bokser på 90 prosent.

Byggingen av resirkuleringsanlegget på
Heia i Lillestrøm kommune starter.
Økt produsentansvaret blir mer sentralt
i EUs arbeid for å etablere sirkulære
økonomier for emballasje.

2020:
I korona-året setter infinitum rekord 
med panteandel på 92 % og over 
1,4 milliarder bokser og flasker til 
resirkulering.

I 1999 pantet nåværende finansminister Jan Tore Sanner den aller første boksen i Norsk 
Resirks nye pantesystem for flasker og bokser. Daværende styreleder Øyvind Winther og 
administerende direktør Jarle Grytli var også tilstede. 

Smittevernsregler har gjort munnbind nødvendig, som hos Christian Volden Helverschou og 
Christer Torne på Meny, CC Vest.    
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Styret Infinitums eiere

Varamedlemmer i 2020:
Jens Olav Flekke

DMF (DMF)

Torgeir Løftingsmo
CNH (CNH)

Siv Grønning
BS (Ringnes AS)

Christian Aass
BS (Aass Bryggerier AS)

Thomas Weihe
DLF (DLF)

Tore Nygaardsmoen
Styremedlem
CNH (Coop Norge Handel AS)

Benno Graser
Styremedlem
DMF (Rema 1000 Distribusjon AS)

Hans Petter Fossum-Piene
Nestleder
BS (Coca-Cola Enterprise European Partners 
Norge AS)

Helge Hasselgård
Styremedlem
DLS (DLF)

Svein Sollie
Leder
DMF (Asko Norge AS)

Sven Serck-Hansen
Styremedlem
BS (Ringnes AS)

  1,5 %   Virke Kiosk og Bensin

  7,5 %   Daglivarehandelens Servicekontor

  7,5 %  NHO Mat & Drikke

15,0 %   COOP Norge AS

33,5 %  Daglivarehandelens Miljøforum

35,0 %  Bryggeri- og Drikkevareforeningens
Servicekontor AS
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Pantetall 2020
* Innsamlingstall gjennom panteautomat

800 887 244
pantede bokser*

93,3 %
av alle bokser som ble solgt

585 052 366
pantede plastflasker*

92 %
av alle flasker som ble solgt

1 385 939 610
totalt pantet

11 073
tonn aluminium ble pantet og 

resirkulert hos Norsk Hydro

21 970
tonn plast ble pantet og  

resirkulert hos Veolia og Wellman
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Balanse (tall i NOK 1 000)

Eiendeler 2020 2019

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 123 033 115 142
Maskiner og anlegg, driftsløsøre, inventar, m.m. 43 919 45 740
Varige driftsmidler 166 952 160 882

Finansielle anleggsmidler
Netto pensjonsmidler 473 536
Finansielle anleggsmidler 473 536
Sum anleggsmidler 167 425 161 418

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 349 018 278 568
Andre fordringer 12 945 19 014
Sum fordringer 361 963 297 582

Bankinnskudd, kontanter o.l. 317 767 309 326
Sum omløpsmidler 679 730 606 908

SUM EIENDELER 847 155 768 326

Egenkapital og eiendeler 2020 2019

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital (200 aksjer á kr 7 500) 1 500 1 500
Sum innskutt kapital 1 500 1500
Opptjent egenkapital
Annen kapital -77 518 51 828
Sum opptjent egenkapital -77 518 51 828
Sum egenkapital -76 018 53 328

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 188 467 145 951
Skyldige offentlige avgifter 3 356 2 975
Annen kortsiktig gjeld 7 608 8 330
Avsetninger panteansvarsfond 723 742 557 742
Sum kortsiktig gjeld 923 173 714 998
Sum gjeld 923 173 714 998

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 847 155 768 326

Regnskap
Infinitum AS - Resultatregnskap (tall i NOK 1 000)

Nøkkeltall

Driftsinntekter og driftskostnader 2020 2019

EPR inntekt 11 012 40 759
Panteinntekter 3 471 196 2 934 976
Salg innsamlet materiale 205 176 180 164
Annen driftsinntekter 64 889 45 695
Sum driftsinntekter 3 752 273 3 201 594

Panteutgifter 3 290 755 2 682 941
Håndteringsgodtgjørelse 298 240 249 241
Transportkostnader 142 088 126 091
Andre produksjonskostnader 86 532 74 569
Sum kostnader drift 3 817 614 3 132 842

Resultat operative aktiviteter -65 341 68 752

Admin., markedsføring og avskrivning 67 307 64 704
Driftsresultat -132 648 4 048
Netto finansresultat 3 303 5 361
RESULTAT e/FINANSPOSTER -129 345 9 409

Supply chain Antall  
boks

Tonn 
boks

% av 
tilført

Antall 
PET

Tonn 
PET

% av 
tilført

Totalt salg 915 125 716 12 587  -   630 615 766 23 560 0 %
Verdikjedelager -55 658 642 -717  -   10 959 081 320 0 %
Tilført (Salg+verdikjedelager)  859 467 074 11 871 100 % 641 574 847 23 880 100 %
Totalt pantet i automat 800 887 244 11 072 93,3 % 585 052 366 21 970 92 %

Ut fra sentral sortering 4 750 162 65 0,5 % 1 481 472 52 0,2 % *

Ut fra slaggsortering 33 909 221 464 3,9 %  -    -   0,0 % *

Ut fra kildesortert materiale  6 718 400 91 0,8 % 1 802 752  65 0,3 % *

Energiutnyttet  8 169 227 112 0,9 % 38 206 629  1 246 5,2 %
Totalt gjenvunnet fra avfall  53 547 010 731 6,2 % 41 490 853 1 363 5,7 %
Totalt gjenvunnet  854 434 254 11 804 99,4 % 626 543 219 23 332 97,7 %

Rest i bunnaske  12 421 498 170 1,4 %  -    -    -   
Tap energiutnyttelse  1 616 984 22 0,2 % 6 136 650 196 0,8 %
Ukjent disponering -9 005 661 -125 -1,1 % 8 894 978 352 1,5 % **

Totalt ikke pantet 58 579 830 798 6,7 % 56 522 481 1 919 8,0 %
Totalt 859 467 074 11 871 100 % 641 574 847 23 889 100 %

Utenlandske enheter  19 506 476  2 936 471 

* Materialgjenvinning
** Representerer også usikkerhet i analysen
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4

3

Kontakt

Kjell Olav A. Maldum
Administrerende direktør
+47 909 63 999
kjell.olav@infinitum.no

Tor Guttulsrud
Direktør økonomi og finans
+47 930 96 486
tor@infinitum.no

Sten Nerland
Direktør logistikk og drift
+47 975 98 558
sten@infinitum.no

Randi Haavik Varberg
Direktør informasjon og marked
+47 913 54 773
randi@infinitum.no

Vesna Cakarevic
Regnskapssjef
+47 22 12 15 20
vesna@infinitum.no

Svein Rune Haugsmoen
Kontroller
+47 22 12 15 20
svein.rune@infinitum.no

Roger Hushovd
Kontroller
+47 22 12 15 20
roger@infinitum.no

Hovedkontor
Skøyen, Oslo

Marlene Bergh
Økonomikonsulent
+47 22 12 15 20
marlene@infinitum.no

Janna Friis
Økonomikonsulent
+47 22 12 15 20
janna@infinitum.no

Vibeke Kjøle Scansani
Økonomikonsulent
+47 22 12 15 20
vibeke@infinitum.no

Plamena Nikolaeva
Økonomikonsulent
+47 22 12 15 20
plamena@infinitum.no

Gina Rojahn
Økonomikonsulent
+47 22 12 15 20
gina@infinitum.no

Oscar Zio
Logistikkoordinator
+47 22 12 15 20
oscar@infinitum.no

1

Sør-Norge
38 ansatte

Avdelingsleder:
Ståle Maldum

Adresse:
Heiasvingen 59
1900 Fetsund

+47 900 91 896

Produksjonsanlegg
Heia, Fetsund

2

Midt-Norge
5 ansatte

Avdelingsleder:
Åge Skagen

Adresse:
Torgårdstrøa 5
7072 Heimdal

+47 920 51 399

Produksjonsanlegg
Heimdal, Trondheim

4

Hele landet
3 ansatte

Leder kjørekontor:
Yngvar Aarnes

Adresse:
Heiasvingen 59, 
1900 Fetsund

+47 22 82 31 00

Kjørekontor
Heia, Fetsund

5

Nord-Norge
4 ansatte

Avdelingsleder:
Ole-Rolf Dahlberg

Adresse:
Salomonsvei 25
8530 Bjerkvik

+47 986 30 059

Produksjonsanlegg
Bjerkvik, Narvik

3
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Infinitum

Besøksadresse: 
Karenslyst allé 9c 
0213 Oslo

Postboks:
Postboks 447 Skøyen 
0213 Oslo

Telefon: (+47) 22 12 15 20 
Mail: info@infinitum.no

www.infinitum.no 
www.infinitumovement.no

Tekst og design:
Apeland AS

Foto:
iStock/Biletskiy Evgeniy: omslag
iStock/Everste: s. 2
iStock/Glenn Pettersen: s. 5
Katrine Lunke/Apeland: s. 6–15, 19–22, 28, 36, 40–48, 53, 57, 62
CF-Wesenberg: s. 17
Margaret Renata Aulejtner: s. 25–26
Simen Falck: s. 32
Torgrim Rath Olsen/Nordlys: s. 34
Oscar Sylte: s. 37
Bjørn Leirvik: s. 39

Trykk:
Trykksakdesign
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