NYHETSBREV AUGUST 2021 – ARENA CIRCULAR PACKAGING CLUSTER
Sist uke ble FNs klimarapport offentliggjort. Alvoret er her.
Her og nå.
Samtidig legges siste hånd på verket i EUs arbeide med et
revidert direktiv for pakning og emballasje. EUs Green Deal har
allerede satt høye og krevende målsetninger for virksomheter i
Europa. Også for norske. Det er utenkelig at det nye direktivet
ikke påvirkes av FNs klimarapport. Skal emballasjenæringen
bidra til å løse store klimautfordringer, er det viktig med
sortering, resirkulering, gjenbruk og ombruk. Men viktigst av
alt er å designe og utvikle riktig emballasje fra starten av. Vi
må ta tak tidlig i emballasjens verdikjede.
Dette vil vi snakke om, dele ideer om og finne løsninger på i
vårt neste medlemsmøte i Circular Packaging Cluster.

DIALOGRUNDE MED MEDLEMMENE
Klyngeteamet har startet på en dialogrunde med en del av medlemmene for å få tilbakemeldinger om det
som opptar medlemmene og deres virksomheter. Vi stiller noen sentrale spørsmål:
1. Hvilke temaer er viktige for dere der klyngen kan ta grep og bidra?
2. Har dere prosjekter på gang som dere vurderer eller kunne tenkt dere å ta tak i som kunne vært
gjennomført i samarbeid med klyngen?
3. Har du eller noen hos deg anledning til å bidra i en av våre arbeidsgrupper, eventuelt i noen av de
temaene som er nevnt dersom vi kan få organisert et prosjekt på dette området?
Klyngeteamet består av to personer på deltid, så vi når ikke over alle medlemmer nå. Dersom du ikke har
fått henvendelse om dette men ønsker å snakke med oss er det fint om du tar kontakt med Ola Ronæss
eller Jørgen Ingeberg så tar vi en prat om det dere måtte ønske.
KOMPETANSEMEGLING
De av våre virksomheter som er tilknyttet Viken fylke har fått en epost om kompetansemegler Anne Marit
Rødland som også er klyngeleder i Fremtidsmat-klyngen som vi samarbeider med. Vil imidlertid også gjøre
oppmerksom på at kompetansemeglere finnes for alle fylker. Meglernes oppgave er å hjelpe virksomheter
til å finne frem til rett FoU-kompetanse og å bistå med hjelp til søknader. Du finner en komplett oversikt
over lokale kompetansemeglere på sidene til Forskningsrådet. Der står det også beskrevet en del lokale
tiltak og ordninger du kan søke midler til.
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ARBEIDSGRUPPER
Vi har hatt oppstart på to arbeidsgrupper i klyngen, det er gründerforum og kommunikasjonsgruppen. Vi
skal etablere flere arbeidsgrupper og nært forestående er en faktagruppe. Hensikten er å legge grunnlaget
for et større prosjekt der vi vil etablere en felles forståelse for hva som er sirkulært og bærekraftig – utvikle
felles terminologi, vurderingskriterier og sirkulære veiledere for emballasjens verdikjede. Hvis dette er
interessant for deg og din virksomhet og du kan tenke deg å bidra i en slik gruppe er det fint om du melder
din interesse, gjerne på epost til prosjektleder Jørgen Ingeberg. Andre arbeidsgrupper som vurderes
etablert er en som jobber med resirkuleringsproblematikk for matemballasje som skal bli til ny
matemballasje – lukket krets. Vi vurderer også å etablere en gruppe for løpende utvikling og tilpasning av
klyngens sirkulære modell med identifisering og adressering av barrierer i verdikjeden.
MEDLEMSMØTE 23/9
Vårt neste medlemsmøte er torsdag 23. september – sett av dagen allerede nå! Det blir forhåpentligvis et
heldags, fysisk møte som skal omhandle mange aspekter av sirkulær design. Vi vil også bruke tid på den
sirkulære modellen og naturligvis sosialt samvær og nettverksbygging. Sted og endelig program vil bli
annonsert så snart som mulig. Vi tar naturligvis alle forholdsregler mht. smittevern og sikkerhet for
deltakerne i planlegging og gjennomføring av medlemsmøtet. Invitasjoner sendes ut i løpet av august.
KOMMUNIKASJON – WEB OG SOSIALE MEDIER
Vi arbeider med å få på plass en ny kommunikasjonsplattform og nye websider for klyngen. Alle innspill om
dette er velkomne – spesielt vil vi gjerne vite hva medlemmene ønsker å finne på klyngens hjemmesider.
PROSJEKTER
Prosjektlisten nedenfor er oppdatert. Husk at alle medlemmer kan spille inn prosjekter og temaer de
ønsker å ta opp. Egne, bedriftsinterne prosjekter kan også løftes inn i klyngen for å kapitalisere på nettverk,
samarbeid og fellesinteresser. Vi oppfordrer også alle til spørsmål om innhold, mulig deltakelse og innspill
om prosjektene nedenfor.
Her er listen over løpende og planlagte prosjekter og deres status i august:
Prosjekt

Eier/deltakere

Klyngens rolle

Resirkulert PS godkjent for
næringsmidler

Tomra, Tine, Norner, Nofima,
Norgesgruppen,
RPC-Superfos

Koordinering, evt. søknad om
offentlig finansiering

Kontainere i resirkulert plast
godkjent for farlig gods

Berry Packaging Kambo
Norner, Ineos, Modulpack,
Norsk Gjenvinning, NORSUS

Koordinering, søknad
Forregion, assistanse søknad
Forskningsrådet

Enzymatic recycling of
plastics

NMBU, Norner, Aclima

Deltar som kontaktledd til
industri, brukere og
referansegrupper

Circular Packaging Cluster
Tlf. +47 95 12 90 70
jorgen@emballasjeforeningen.no

www.Cpcluster.no

Status
Startet, prosjektgruppe
etablert, omfang og
fremdrift under arbeid
Budsjett: ikke fastsatt
Under oppstart, søknad
Forregion til Viken er
innvilget
Søknad Forskningsrådet
15.09.2021
Budsjett: ca. 18 mill.
Søknad Forskningsrådet er
innvilget
Svar okt/nov 2021
Budsjett: 32 mill.
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Papir med oksygenbarriere
for tørre næringsmidler

Brynild Gruppen, UMV
Coating, BillerudKorsnäs,
PaperProvince, RISE PFI,
WoodWorks!
Konsortiet er under utvikling
– meld din interesse!

Sirkulært og bærekraftig –
felles vurderingskriterier,
standard/begrepsapparat

Koordinering av konsortium,
innledende søknader,
kontaktledd til industri, brukere
og referansegrupper

Søknad IPN vinter 2022
(innovasjonsprosjekt for
næringslivet)
Budsjett: ca. 12 mill.

SINTEF, SKIFT, Standard
Norge, Ineos, fellesprosjekt
for klyngen

Prosjektkoordinator, etablere
konsortium og arbeidsgruppe,
søknad om offentlig
finansiering

Standardemballasje til
tørrvarer verdikjedeperspektiv

OneFoodChain
v/Mads Nissen

Søknadsassistanse,
investorkontakter, brukere og
referansegrupper

Emballasje og bygg
Klynge til klynge i Viken

Circular Packaging Cluster,
Norwegian Wood Cluster,
Glomma Papp, Looping,
CodeIt, Borregaard, Are
Treindustri, Forestia, NMBU,
NORSUS, Treklyngen,
RingAlm
Konsortiet er under utvikling
– meld din interesse!

Under bearbeiding,
oppstart via arbeidsgruppe
høsten 2021 Budsjett: ikke
fastsatt
Prosjektet er under
utvikling med konsortium
og selskapsetablering
Budsjett: ca. 4 mill.

Søknad Viken fk,
prosjektledelse, koordinering
og drift i samarbeid med
Norwegian Wood Cluster

Søknad innsendt Viken fk,
mulig oppstart Q4/2021
Budsjett 1,9 mill

KLYNGE TIL KLYNGE-PROSJEKT
Det ble for knapt å få til et prosjekt i samarbeid med Smart Innovation Norway innen søknadsfristen til
Viken fylkeskommune 13. august, men vi jobber videre med samarbeid og prosjektmuligheter med dem og
AI-klyngen. Datainnsamling, monitorering og dokumentasjon er avgjørende for mer presise tiltak langs den
sirkulære verdikjeden. Derfor er dette samarbeidet av potensielt stor verdi for oss i Circular Packaging
Cluster.
Prosjektsamarbeidet med Norwegian Wood Cluster er godt på plass og et felles oppspill til et ambisiøst
prosjekt er sendt klynge til klynge satsingen i Viken Fylkeskommune. Prosjektet skal se på sirkulære
modeller og synergier mellom trenæring og emballasje samt utvikling av sirkulær emballering for
byggematerialer i tre. Målet er å skape mer sirkularitet i Viken som en foregangsregion innen
sirkulærøkonomi og å høste erfaringer fra emballasjeutvikling til byggsektoren ut som også kan tas videre til
andre produktområder. Det er i tillegg et mål å utvikle emballasjeproduksjonen i regionen på generell basis,
også den basert på fornybare ressurser.
UTLYSNING FRA HANDELENS MILJØFOND – STØTTE TIL MILJØTILTAK KNYTTET TIL PLAST
Handelens Miljøfond lyser ut 110 millioner kroner til tiltak som reduserer plastens miljøproblemer. Vi vil
oppfordre alle til å delta på fondets informasjonsmøte om utlysningen 1. september kl 12:30
Du finner mer informasjon om dette samt påmeldingslenke på fondets hjemmesider
Vi kan også bistå i forbindelse med utvikling av prosjekter som det kan søkes midler til ved denne
utlysningen – ta kontakt med Ola Ronæss eller Jørgen Ingeberg.
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RULLERENDE ÅRSPLAN - AKTIVITETSKALENDER

Noen datoer og tider vil bli komplettert etter hvert. Du kan også finne informasjon om dette på våre
hjemmesider, og det sendes ut invitasjoner og innkallinger i forkant av alle møter, workshops og annet.
MÅNED
AUGUST
SEPTEMBER

OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
LØPENDE

DATO
25.08

AKTIVITET
Styremøte
Pilot og prosjektledermodul med
Innovasjon Norge

23.09

Medlemsmøte og workshop

01-31

Arbeidsgruppemøter
Sirkulær workshop I
Møte i gründerforum
Styremøte
Julemøte
Arbeidsgrupper/prosjektmøter

18.11
16.12

PROGRAM
Innføring og verktøy for klyngens prosjektledere
Workshop: sirkulær design
Informasjon og medlemspresentasjoner
Prosjektstatus, delmøter/prosjektgrupper
Individuelle avtaler prosjektgrupper
Under etablering – informasjon sendes ut løpende
Finansieringsmuligheter for oppstartvirksomheter
Foredrag, sosial samling, nettverksmøte
Individuelle avtaler/etter behov og fremdrift

NYTT FRA VÅRE MEDLEMMER
BERRY SKIFTER UT PLASTSKJEEN MED BAMBUS
En ny skje laget av bambus erstatter engangsskje i PP i on-thego-emballasje fra Berry Superfos. Den nye skjeen kommer i to
deler og passer lokkets størrelse. Nå vil skjeen bli laget i
bambus i stedet for PP i emballasje for hurtigmat. Søren
Marcussen, regionaldirektør i Region Nordic, Berry Superfos,
uttaler:
– Den nye og todelte bambusskjeen er resultatet av en god
utviklingsprosess, og vi er glade for at vi nå kan lansere den
som en erstatning for våre sammenleggbare PP-skjeer i lokket.
De to delene i bambus setter forbrukeren selv sammen til en
sterk og glatt skje. Sakset fra PackNews – les hele artikkelen her

VI HÅPER ALLE HAR HATT EN FIN SOMMER OG ØNSKER VELKOMMEN TIL EN AKTIV HØST!
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