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Lettvekts plastbæreposer og gjennomføring av EUs endringsdirektiv
Vi viser til møtet den 4. september i Miljødirektoratet om bl. a. EUs endringsdirektiv om
reduksjon av lettvekts plastbæreposer.
I dagligvarehandelen i dag tas det betalt for bæreposer, noe som i stor grad også gjelder
faghandelen. Det kan derfor hevdes at Norge allerede har oppfylt kravene fra EU om at
bæreposene ikke skal deles ut gratis. Grønt Punkt Norge er i dialog med
hovedorganisasjonen Virke for ytterligere å påvirke faghandelen.
Som kjent spiller bæreposer en viktig rolle i avfallshåndteringen i Norge, noe som ikke
minst skyldes kvaliteten på de norske bæreposene. Selv om disse er tynnere enn 50 my,
er det disse som benyttes som restavfallsposer. Dette er det ikke tatt høyde for i
endringsdirektivet. I tillegg benyttes bæreposene i forbindelse med annen
avfallshåndtering (pantesystemet, returstasjoner for glass og metall, tekstiler, etc).
Dette sikrer ombruk, noe som absolutt er i tråd med avfallshierarkiet. Alternativet vil
være å benytte engangs avfallsposer i større grad.
Når det diskuteres endringer (reduksjoner) i bæreposeforbruket i Norge er det derfor
viktig at det tas hensyn til bæreposens rolle i det totale avfallshåndteringssystemet.
Grønt Punkt Norge vil derfor sette i gang en undersøkelse der målet er å dokumentere
hvordan bæreposen brukes. I tillegg vil det bli vurdert hvilke prosentandeler som
henholdsvis materialgjenvinnes og energiutnyttes.
Det er også stor enighet om at bæreposer ikke utgjør noe forsøplingsproblem i Norge,
slik tilfellet er i en del andre europeiske land. Det synes derfor å være mer fruktbart å
vurdere hvordan vi kan redusere den totale miljøbelastningen bruk av bæreposer
medfører. Grønt Punkt Norge vil derfor lage en oversikt over relevante tiltak fra både
handelen og bæreposeprodusentene for å dokumentere hvilke tiltak som allerede er
gjennomført for å redusere miljøbelastningene. Dette gjelder for eks handlenett, bruk av
regranulat etc.
Grønt Punkt Norge synes ikke det er hensiktsmessig å lovfeste at det skal tas betalt for
bæreposer i Norge. Dette arbeidet har nå kommet så langt uten lovpålegg at det virker
lite hensiktsmessig. En konstruktiv tilnærming vil være å plassere formuleringer om
bæreposer inn i en revidert bransjeavtale.

Grønt Punkt Norge deler gjerne sine undersøkelsesfunn med Miljødirektoratet, men ber
om forståelse for at dette ikke lar seg løse innen utsatt innspillfrist, 11.september.
Miljødirektoratet vil bli gjort kjent med resultatene så fort de er klare.
Følgende organisasjoner stiller seg bak dette innspillet: Grønt Punkt Norge, Plastretur AS,
Plastemballasje og gjenvinningsgruppen i Norsk Industri, NHO Mat & drikke,
Hovedorganisasjonen Virke, DMF og Emballasjeforeningen.
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