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Politisk utfordring:   
hvordan løse plastproblemet? 

SIV JENSEN SIN UTFORDRING  

 
“Plast er et genialt produkt som har gjort hverdagen 
enklere for folk flest og bedrifter verden over. Men plast er 
også en av vår tids største miljøproblemer. Millioner av 
tonn plastsøppel og enda flere ørsmå biter mikroplast 
flyter i verdenshavene. Det påvirker dyreliv, tilgang på mat 
og rent vann. Derfor er det avgjørende at vi rydder opp og 
legger til rette for bedre avfallshåndtering der vi kan. 
Samtidig må forbruket av plast ned og vi må øke bruken 
av nye, miljøvennlige alternativer til fossil plast. 
Spørsmålet er hvordan kan vi beholde alle fordelene plast 
gir oss uten å gå veien om forbud eller skyhøye avgifter 
som får folk til å reagere? Hvordan kan vi gjøre noe bra for 
miljøet uten å skape en vanskeligere hverdag for folk flest 
og bedrifter? Det må vi finne ut av.” 

 
Plast er et fantastisk produkt med mange fordeler, men utgjør en stor utfordring for miljø og 
klima. Verdenshavene forsøples, og klimagassutslippene fra plast tilsvarer utslippene fra 
flytrafikken. Prognosene fremover tilsier at plast vil utgjøre 15 % av klimagassutslippene i 
verden i 2050, om det ikke skjer endringer. Løsningene er sammensatte; hvordan unngå at 
plast forsøpler, hvordan omstille fra fossil til fornybar og resirkulert plast (fossilfri plast) og 
hvordan rydde opp verdenshavene? Er det mulig å både løse problemer, skape nye 
forretningsmuligheter og utvikle nye produkter? 
 
Det jobbes langs flere linjer for å finne løsninger. Det brukes offentlige midler for å rydde opp, 
men det er begrenset med eksisterende virkemidler som skaper markeder som hindrer plast 
å havne på avveie. Vi kommer til å trenge plast i fremtiden, men denne må være fornybar, og 
den må ikke havne på avveie. I arbeidet med utfordringen fra Siv Jensen er det blitt sentralt at 
brukt plast må få en økt verdi, ansvaret for å unngå forsøpling må plasseres, og avgiftene som 
finnes i dag må bidra til å løse utfordringene. Dette vil skape nye forretningsmuligheter knyttet 
til å produsere fornybare alternativer, resirkulere og bruke plast i eksisterende og nye 
produkter.  
 
I arbeidet med utfordringen fra Finansminister Siv Jensen har Accenture og ZERO utført en 
utredning av ulike virkemidler. Denne utredning ble så diskutert med bransjen i en workshop. 
Workshopen besto av deltakere fra både forskningsmiljøer, produsenter av plast, grossister 
og varehandelsaktører. Forslagene står for ZEROs regning. 

3 LØSNINGER PÅ PLASTPROBLEMET 

1. Utvidet produsentansvar med krav til bruk av fossilfri plast 
2. Bransjeavtale for omlegging til fossilfri plast 
3. Materialavgift på drikkevareemballasje 
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1. Utvidet produsentansvar, krav til bruk av fossilfri plast  
Krav til produsentene om bruk av en gitt andel fossilfri plast (resirkulert eller fornybart råstoff) 
er et virkemiddel som kan innlemmes i dagens forskriftsregulerte produsentansvar, hvor du 
unngår både bruk av forbud og skyhøye avgifter. 
 
En utvidelse av produsentansvaret til å omfatte bruk av resirkulert og fornybart råstoff er et 
politisk virkemiddel som kan innføres med endring i avfallsforskriften. Det kan håndteres på 
samme måte som dagens produsentansvar, ved at godkjente returselskap også får ansvar for 
håndteringen av denne delen av produsentansvaret. Hvis kravet gjelder for all type 
plastemballasje og legges på returselskapet, vil næringslivet i fellesskap kunne oppnå dette 
målet på en kostnadseffektiv måte.  

HVORDAN KAN KRAVET GJENNOMFØRES: 

• Returselskapene må utvide sine oversikter over materialbruken som aktørene 
rapporterer inn, og betaler vederlagssats for å skille mellom ny fossil og fossilfri plast 
for emballasjebruken. 

• Returselskapene må, i samarbeid med medlemmene som gjør emballasjevalgene, 
finne bransjeløsninger for å oppnå den myndighetspålagte andelen. 

• Utvidelse av produsentansvaret ved å stille krav om bruk av fossilfri plast 
• Utredning for å sette et riktig nivå for bruken av fossilfri plast og som ser på 

gjennomføring av påbudet. 

FORDELER: 

• Produsentansvaret er godt etablert, og bransjesamarbeidet fungerer bra. 
• Utvidelse av en eksisterende ordning reduserer kostnader knytt til etablering og 

administrasjon. 
• Produsentansvaret omfatter alle og gir like konkurransevilkår. 
• Et måltall for bransjen gir større fleksibilitet i valg av løsninger og hvordan målet skal 

oppfylles enn andre alternativer. Aktørene selv bestemmer hvordan de løser 
reguleringen. 

ULEMPER: 

• Gjennom reguleringen av en andel fossilfri plast er det en risiko for at den 
myndighetspålagte andelen enten settes for lavt eller høyt. Dette kan løses med å 
innføre en viss fleksibilitet i kravet, og en gradvis og forutsigbar opptrapping av kravet. 
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2. Bransjeavtale for økt bruk av fossilfri plast 
Det kan etablereres en forpliktende bransjeavtale mellom næringsliv og myndigheter med 
felles mål og tilhørende handlingsplan for fossilfri plast. 
 
Et alternativ til et utvidet produsentansvar er en forpliktende bransjeavtale for å ta i bruk fossilfri 
plast. Myndighetene og bransjen vil i fellesskap sette mål og lage en handlingsplan for hvordan 
målet skal nås. Tilsvarende bransjeavtaler på andre områder har ofte gitt gode resultater, 
eksempelvis miljøavtalene for resirkulering av emballasje som lå til grunn for etableringen av 
Grønt Punkt (erstattet med forskriftsfestet produsentansvar i 2017). Tilsvarende bransjeavtale 
i form av Handelens miljøfond ble etablert som alternativ til avgift på plastposer. 

HVORDAN KAN DET GJENNOMFØRES: 

• Mål og handlingsplan etableres i fellesskap mellom myndigheter og aktørene i 
dagligvarebransjen. 

• Aktørene må sette seg realistiske og ambisiøse mål. For å klare dette vil det være 
nødvendig at myndighetene kan innføre alternative virkemidler dersom det ikke oppnås 
enighet om en bransjeavtale med et høyt ambisjonsnivå. 

FORDELER:  

• Ved en innføring av felles bransjemål og handlingsplan for aktørene med 
plastemballasje vil eventuelle prisoppganger påvirke alle, og like konkurransevilkår 
opprettholdes. 

• En samlet bransje vil ha større innflytelse på sine leverandører knyttet til tilbud om 
fossilfri emballasje i produktene. 

• Felles handlingsplan og tilhørende retningslinjer gjør det lettere å gjennomføre målene. 
• Økt engasjement, oppslutning og mobiliserende effekt dersom næringslivet selv er med 

på å utforme avtalen. 

ULEMPER:  

• Risiko for at mål og forpliktelser ikke blir tilstrekkelig ambisiøse for å løse utfordringene. 
• Behov for innføring av alternative virkemidler (eks. avgift) for å oppnå enighet. 
• Dersom det er kun en intensjonsavtale hvor det er opp til hver enkelt aktør hvorvidt de 

gjennomfører målet er behov for sanksjoner dersom mål ikke nåes. Intensjonsavtaler 
uten sanksjoner har stor risiko for ikke å lykkes. 
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3. Materialavgift på drikkevareemballasje 
Endring av grunnavgift på drikkevareemballasje til en materialavgift som 
avtar med økende andel fossilfri plast i emballasjen. 

 
Grunnavgiften ble opprinnelig innført som en miljøavgift for å gi incentiv til 
bruk av ombruksemballasje. Teknologiutviklingen har gjort at gjenvinning av 
engangsflasker er en vel så god miljøløsning som ombruksemballasje. Alle 
produsentene har gått over til omsmeltbare engangsflasker, slik at 
grunnavgiften har utspilt sin rolle som miljøavgift. Den er i dag blitt en ren 
fiskal avgift på drikkevarer.  
  
Siden det er et etablert pantesystem med høy grad av kontroll på 
materialstrømmene, er det enkelt å innføre en materialavgift. Resirkulert og 
fornybart råstoff er tilgjengelige løsninger. En materialavgift vil øke 
lønnsomheten og dermed øke bruken av resirkulert og fornybare råvarer i 
drikkevareemballasje. 

HVORDAN KAN DET GJENNOMFØRES: 

• Rapporteringssystemet for flaskene, håndtert av Infinitum, må utvides til å inneholde 
andel fossil/fossilfri materialbruk. Infinitums system er et velfungerende system, og 
Infinitum har sagt de kan håndtere dette. 

FORDELER:  

• Innføring av avgift på et riktig miljømessig nivå vil bidra til økt bruk av fossilfri plast i 
flasker. 

• Lik avgift gir like konkurransevilkår, mens det i dag er en konkurranseulempe å benytte 
fossilfri plast. 

• Enkel og lite komplisert innføring ettersom det allerede eksisterer både en grunnavgift 
- og en miljøavgift på drikkevareemballasje. 

• Forslag til endring av materialavgiftskomponenten er utredet av Infinitum. 

ULEMPER:  

• Endring av den fiskale grunnavgiften til en materialavgift som har effekt vil redusere 
Statens inntekter, og dette er politisk utfordrende. Det er mulig å innrette avgiften slik 
at statens inntekter blir tilsvarende det den er i dag. 

• Økt kompleksitet ved endring, da materialavgift vil være basert på mengde materiale 
og ikke bare antall flasker. 
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