Vefi As er datterselskap av Oboya Horticulture Industrier AB
Oboya er et konsern med kontorer/fabrikker i Skandinavia, Polen, Kenya, Vietnam, Japan, Kina.
Total Omsettning i Oboya er ca 500 mill SEK.

•
•
•
•
•

Vefi AS (Vestfold formstoff industrier) Ble startet i Larvik i 1949.
Leverer Emballasje løsninger til grønt næringen.
Vefi er en av de ledende leverandører til vannkultur anlegg i
verden.(produksjon av salat og krydderurter i potter i veksthus).
2011/2012 flyttet vi produksjonen fra Larvik til Polen.
Forbruker opptil 2000 tonn plast produkter årlig.

•
•

Salgskontor og Lager i Drammen med 5 ansatte.
Omsettning: ca 60 mill

•

Fabrikk i Skierniewice, Polen. 1 time fra Warsawa.

•

Våre markeder: Skandinavia, Polen, Tyskland, Japan, Usa

Vefi As produserer idag sine
produkter i PS , PET , Bio og PP

Resirkulert PS fra kasserte hvitevarer
• I 2016 kastet hver nordmann 28,5 kg elektriske
produkter.
• Vefi har alltid vært for å produsere sine produkter i
resirkulert materialet, og gjenbruk av ressurser.
• Her er et eksempel på potter og brett produsert opp
fra resirkulerte hvitevarer.
• 92% Resirkulert PS
8% Jomfruelig materialet, for å oprettholde
kvalitet, så produktene fungerer i produksjonen til
våre kunder.

PS til PP
•
•

•
•

Vi i Vefi har produsert alle våre produkter i resirkulert PS tidligere år.
Med en resirkuleringsgrad på 90-95%
Resirkulert Svart PS er det mest prisgunstige materialet, men inneholder carbon black,
og blir derfor ikke gjenvunnet. Den sorte fargen m/carbon black absorberer de
infrarøde strålene i resirkulerings anleggene, og blir derfor sortert ut som avfall.
I 2017/2018 gikk vi til innkjøp av nye maskiner, å la over deler av vår produksjon fra
PS(polysteren) til PP(polypropylen)
Dette innebærer store investeringer, da tidligere verktøy ikke kan benyttes med PP,
et verktøy til et produkt har en kostnad på ca 500 000 NOK.

• Hvorfor PP?
•
•
•
•
•
•

PP har en lavere egenvekt.
Et seigere materialet en PS.
Nye muligheter med utforming av potter, som optimaliserer pakkeprosessen, og øker
laste evnen pr europall.
Våre nye PP produkter er laget av 99.3% resirkulert materialet, og 0,7% farge, og er
resirkulerbare.
Har testet mye hos Roaf(Romerike avfalls foredling), for å finne en nøytral farge som
blir sortert i resirkuleringsanleggene.
Vi kaller dette Vefi´s nye grønne linje.

Hva gjør vi?
Plast reduksjon
•

•

•

•

•

•
•

Vår største kunde i Sverige la om fra PS til PP på potter og brett
Og vil da redusere plastforbruket med 70 tonn pr år + at produktene blir
resirkulerbare.
De største norske produsentene av ferske krydderurter har innen 2-3 mnd
lagt over hele sin produksjon til resirkulert/resirkulerbar PP.
Med en estimert plast reduksjon på 35-40 tonn pr år.
Optimaliserer pakkeprosessen, som fører til økt laste evne.
vår mest solgte salat potte øker fra 40 000 stk pr pall til 78 000 stk
som reduserer antall vogntog fra Polen til Skandivnavia fra 27 til 14 pr år.
Vi har redusert tykkelsen på våre poser og film i samarbeid med våre
kunder, på produkter hvor det er mulig, uten at det skal gå utover
holdbarheten på deres produkter.
Vi jobber med resirkulert folie til poser og film, som er laget av 90%
resirkulert materialet, (post industrial waste) ISO 14021:2016 7.8.1.1 b, men
tilgang til resirkulert matkontakt folie er variabel, så vi jobber med å sørge
for stabil tilgang til dette materialet.
Over emballering må reduseres.
Emballasje skal sørge for optimal holdbarhet
og minske matsvinn.

Eksempler på plastreduksjon fra våre kunder inn til Dagligvaren
Coop
Årsforbruk: ca 3 mill potter
Potte PS: 30,6 g (6 stk)
Brett PS: 32,9 g
Totalt: 63,5 g
Potte PP 22,8 g (6 stk)
Brett PP:24,4 g
Totalt: 47,2 g
Plastreduksjon: ca 8 tonn pr år.

2 leverandører av ferske krydderurter til det norske
markedet ca 18 tonn plast reduksjon pr år
Norgesgruppen
•

Årsforbruk: ca 5 mill

•
•

Potte PS: 18,9 g (6 stk)
Brett PS: 36 g
Totalt: 54,9 g

•
•

Potte PP: 15 g (6 stk)
Brett PP: 27,5 g
Totalt: 42,5 g

• Plastreduksjon: ca 10 tonn pr år

Miljømessig hensyn??

•
•
•

Vi må ikke ledes kun av følelser.
Vi må forstå riktig utnyttelse av ressurser og ha et tett samarbeid
fra produksjon til sluttbruker, og finne beste løsning med riktig type
emballasje.
Endringer blir gjort, men ikke alltid til det bedre, når man ser et
produkt i sin helhet.

•

Over emballering må vekk.

•

Nå blir miljømessig endringer i stor grad bestemt av forbruker, med
tanke på hva som kan føre til økt salg.

•
•

Mye påvirkning av media/sosiale media.
Avfall på aveie er absolutt det værste, og her er det mange ting vi
kan endre på til det bedre, både i Norge og på verdensbasis.

Takk for oppmerksomheten.

