
Forprosjekt – miljøvennlig såpe/kosmetikkproduksjon 

Fruene as  

 

 

Bakgrunn :  

Alt av kosmetikk/såpeprodukter importeres i dag til øygruppen, både det som 
selges/benyttes lokalt, det som benyttes på hotell/restauranter og det som benyttes om bord i 
turistskipene som opererer i Svalbards farvann.Det er gjennom flere forskningsrapporter godt 
kjent at man finner spostoffer fra såpe/shampoo/hudkremer som kan spores direkte til lokalt 
forbruk, i Svalbards fjorder - eksempelvis siloksaner.Videre er det kjent at disse kjemikaliene 
setter seg i blodet på brukeren. 

I dette kan det ligge gode grunner for å etablere en lokal produksjon, med mål å begrense 
bruken av slike stoffer, skape større bevissthet rundt bruken av de, og ha som ambisjon å 
påvirke regelverket for bruken av kjemikalier i forbindelse med såpe/kosmetikk i arktiske 
områder spesielt. I tillegg kan det ligge miljømessige gevinster i å minimere transport og 
emballasjefotavtrykk ved å plassere en slik produksjon lokalt – tettere på brukerne. 
Med forprosjektet ønsket man å avdekke potensial/muligheter som kan ligge i å etablere en 
lokal produksjon av kosmetikk/såpeprodukter som minimerer bruk av kjemikalier, finne ut om 
det er mulig å gjenvinne fettstoffer fra hotell & restaurantbransjen i produksjonen som i dag 
går rett til avfallshåndtering, og med det som grunnlag forsøke  å realisere et forprosjekt 
videre opp til  investerings og driftsfase 

 
 

Erfaringer underveis 

Første fasen, som handlet om selve produksjonen uten kjemiske tilsetninger, viste seg å 
være relativt enkel å løse. Det er fullt mulig å produsere høykvalitets såpe og kosmetikk uten 
bruk av kjemiske tilsetninger. Faktisk er det overraskende, på grensen til skremmende, å 
oppdage hvor mye kjemikalier butikkproduktene i dag består av. Kjemikalier som i 
hovedtrekk tilsettes, ikke for å øke kvalitet eller forbedre egenskaper, men kun for å få ned 
kostnader. 

Sagt på en annen måte: Veldig mye av såpe og hudkremproduksjonen i dag handler mye om 
hvor mye vann og andre billige bestanddeler man klarer å presse inn i produktet uten at den 
går i oppløsning helt eller føles fullstendig fettfri, og dette er også mye av grunnen til 
kjemikaliebruken. 

Fase 2, som handlet om å kunne gjenvinne fettprodukter inn i produksjonen ga noen større 
utfordringer. Det var vanskelig å finne en rensemetode som passet volumet. Enten ble det for 
manuelt og tidkrevende, og passet mest til «hjemmeproduksjon» eller så beveget det seg 
opp i storindustriskala, eksempelvis finnes det gode renseprosesser som benyttes mye i 
shippingmiljøene – men da blir det så tort igjen at det ikke er mulig å bruke til middelstor 
aktivitet. Når denne biten falt på plass, ved at det ble kjent at et tysk selskap har konstruert 
en egen maskin til formålet, så fikk prosjektet god skyv og fant en god prosess for en 
mekaniskmaskinell rensing av bukt matolje. 

 



Resultat av prosjektet 

1.) Funnet en god teknisk løsning for rensing av brukt matolje 

2.) Utviklet og testet frem oppskrifter på produkter som : Shampoobar (erstatter shampoo + 
balsam), hudkrem, diverse såper (håndsåpe, kroppssåpe, scrubsåpe) , der alle produkter er 
helt fri for kjemikalietilsetninger og der man utnytter renset matolje som vesentlig råvare i 
såpeproduktene. Videre er benyttes kaffegrut som scrubfaktor i noen av produktene (Kaffe er 
et organisk produkt og rikt på blant annet antioksidanter. Koffein brukes gjerne i profesjonelle 
hudpleieprodukter for sin oppstrammende effekt, særlig i øyeprodukter da det har effekt mot 
hovne øyne) Har også testet ut diverse tangvarianter som tilsetninger (inneholder blant annet 
A,B,C,D og E-vitamin samt rikelig med jod. Tang og tare inneholder også mineraler, 
antibiotiske stoffer, og sporstoffer) 

3.) Jobbet frem en produktserie med såpe og shampoobars til bruk på hoteller og 
overnattingssteder som erstatter bruk av standard engangsflasker med såpe og shampoo, 
der men både eliminerer plastbruken for emballasje og kjemikaliebruken i selve produktet - 
men i tillegg vil de brukte såpene samles inn og gjenvinnes i nye såpeprodukter. 

4.) Sikret første salgssavtale for levering av hotellsåpe og shampoo til et av de lokale 
hotellene 

5.) Etablert en produktlinje tilrettelagt for butikksalg, og som i dag er tilgjengelig for det lokale 
markedet i Longyearbyen. Produktene består av: hudkrem, såpe, og shampoobar. 

6.) Mottatt positive tilbakemeldinger og gjenkjøp av produktene, basert på kundenes egne 
opplevelser ved bruken av dem 

7.) Avdekket at markedet for kosmetikk er i vesentlig endring, og bevisstheten knyttet til 
miljøfotavtrykket er så markant og modent at det forventes å vokse betydelig etter hvert som 
det erstatter bruken av industriprodukter i stadig økende grad. 

 

Såpe med tilsatt kaffegrut, fungerer rensende og er egnet til å fjerne lukt. Er i tillegg tilsatt 
peppermynte. 

 



 

Hotellsåper og shampoobars til modning, og straks klar til levering. 

 

Tekstinfo for såpe med tang som tilsetning. 



 

Såpe med tilsatt tang som scrubeffekt  

 

 

Lavendelsåpe  


