
 

 

 

Til våre kunder og forretningsforbindelser 

 Oslo, oktober  2019 

 

Ang. miljøkrav for potter 

 

Norge ligger i forkant av utviklingen for å sikre en sirkulær og bærekraftig økonomi knyttet til 

emballsje og plastprodukter generelt. 

For blomsternæringen har flere forhandlere og grossister gått ut med krav knyttet til potter 

gjeldende fra og med 2020-sesongen. 

Disse kravene er basert på to elementer; 

- Blomsterpottene skal være basert på 100% resirkulert råstoff, og; 

- Blomsterpottene skal kunne resirkuleres, inkludert være sorterbare i avfallssorteringsanlegg 

med IR-teknologi. 

 

LOG har samarbeid med våre langsiktige leverandører for å finne gode alternativer til disse kravene, 

og ønsker å informere om hvilke muligheter vi nå har; 

 

Fra Modiform kan vi nå levere vakumformede potter ("lettpotter") i gråfargen "Battleship Grey", 

samt i mørk blå. Produktene i begge disse seriene består av 100% resirkulert materiale 

(polypropylen), og kan også resirkuleres ved sortering i sorteringsanlegg med IR-teknologi.  

Disse pottene tilfredstiller således begge kravene over.  Produktene i disse seriene kan leveres 

omgående. 

For den blå fargen foreligger det serifikater fra tyske Cyclos-institute. Produktserien i "Battleship 

Grey" ligger nå til behandling på samme sted, og vi forventer at dette er på plass i løpet av 

inneværende høst. 

LOG vil fremover fase ut sorte vakumformede potter fra sortimentet, og deretter lagerføre potter i 

"Battleship Grey". 

I løpet av kort tid, forventer vi også å kunne tilby sprøytestøpte potter fra Thomson/Modiform i 

samme fargeserie ("Battleship Grey") 

 

  



 

Fra Technoplant kan vi levere sprøytestøpte potter i grå farge.  

Også i denne serien består produktene av 100% resirkulert materiale (polypropylen), og kan også 

resirkuleres ved sortering i sorteringsanlegg med IR-teknologi.  

Disse pottene tilfredstiller således begge kravene over.  Et utvalg av Technoplants produkter vil være 

tilgjengelig i denne utførelsen. Kontakt oss for mer info. 

For denne produktserien foreligger det sertifikater som bekrefter at produktene er resirkulerte, og 

samtidig kan resirkuleres med IR-teknologi. 

 

Også fra våre øvrige leverandører av potter og plastprodukter arbeider vi med å få på plass 

produktsortiment som tilfredstiller kravene.  

Kontakt oss for ytterligere informasjon. 

 

 

 

 

 

På vegne av LOG, 

 

 

Steinar Hellesnes       Christian Sørum 

Produktsjef Driftsmidler      Adm. Dir. 

steinar@log.no        sorum@log.no 

40 22 56 02        93 88 29 73 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1) Skriv fra Modiform vedr potter i Battleship Grey-serien 

2) EUCertPlast sertifikat på resirkulerbarhet av potter fra Technoplant  
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