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Høringssvar på Anbefaling om forbud mot enkelte plastprodukter 

 

WWF Verdens naturfond takker for muligheten til å gi høringssvar om det nasjonale forbudet 

mot enkelte plastprodukter for å overholde krav i EUs direktiv om plastprodukter og Norges 

forpliktelser etter EØS-avtalen. WWF er en miljøorganisasjon som arbeider for en framtid der 

mennesker lever i harmoni med naturen. Norge har tatt en internasjonal lederrolle i kampen mot 

marin forsøpling, og vi mener det var riktig og viktig at daværende klima- og miljøvernminister, 

Ola Elvestuen, fremskyndet Norges arbeid med EUs direktiv. WWF ønsker her å understreke at 

EU-direktivet beskriver at land står fritt til å sette mer ambisiøse mål enn det som ligger som 

krav i direktivet. Vi oppfordrer norske myndigheter til å tilstrebe mer ambisiøse mål enn det 

direktivet setter som minstekrav. 

 

Kort oppsummert er WWFs innspill: 

• Direktivet om plastprodukter (2019/904/EU) artikkel 5 stiller krav til et forbud av enkelte 

plastprodukter på markedet. MEPEX har kartlagt de samfunnsøkonomiske 

konsekvensene av forbudet, og vi mener at kartleggingen taler for at forbudet kan 

innføres til planlagt tid.  

• Direktivet om plastprodukter (2019/904/EU) legger hovedvekt på at land nå skal 

promotere sirkulære tilnærminger, ombruksprodukter og -systemer, med et mål om å 

redusere mengden generert avfall totalt sett. WWF mener at for at Norge skal kunne 

oppfylle EU-direktivets krav, må den videre prosessen forankres i konkrete og ambisiøse 

mål i en nasjonal plaststrategi. Her må forbruks- og avfallsreduksjon vektlegges i den 

videre satsingen. 

• Direktivet om plastprodukter (2019/904/EU) krever videre at det etableres ordninger for 

produsentansvar som også innebærer et avgrenset ansvar for opprydning etter 

forsøpling. WWF har i samarbeid med Deloitte utredet dagens produsentansvarsordning 

for plastemballasje, jf. Avfallsforskriften kap. 6 og 7, og kommer med forslag til hvordan 

en skal styrke denne og liknende ordninger. Herunder sikre at Norge har kontroll over 

volumet på det norske markedet; at dette volumet reguleres av ordningen; at prisen 

produsentene betaler dekker kostnadene; at sirkulære løsninger insentiveres og at Norge 

skaper en plan for utfasing av de kommunale forskjellene.  

 

Miljødirektoratet anbefaler forbud mot å bringe i omsetning, herunder gi bort gratis, enkelte 

engangsprodukter dersom de er laget helt eller delvis av plast, samt produkter laget av såkalt 
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okso-nedbrytbar plast. Miljødirektoratet anbefaler å innføre forbudet 3.juli 2021, altså samtidig 

som resten av EU, og at dette forskriftsfestes i Produktforskriften. Forbudet har potensiale til å 

redusere bruken av engangsplast med 1,9 milliarder enheter eller 3 600 tonn årlig1. Vi 

anerkjenner at Miljødirektoratet særskilt ber om innspill på om det er forhold som tilsier at 

forbudet er særlig utfordrende. MEPEX sin kartlegging av konsekvensene for dem som 

produserer, leverer, selger og bruker produktene beskriver at det er særs få aktører som vil lide 

alvorlige økonomiske tap som følge av et tidlig forbud. Det vises også til en nedgang i mengden 

engangsartikler solgt på markedet i 2019, som reflekterer den forventet endrede 

forbrukeratferden. Innføringen av forbudet synes derfor ikke å være særlig utfordrende, ikke i 

den grad at det taler for å utsette eller gjøre endringer i forbudet.2  

 

WWF Verdens naturfond var selv en del av arbeidsgruppa nedsatt av Klima- og 

miljødepartementet, der EUs direktiv 2019/904 om «reduksjon av miljøkonsekvenser av ulike 

plastprodukter» ble diskutert og sluttrapport levert departementet. Vi mener at for at Norge skal 

kunne oppfylle EU-direktivets krav må den videre prosessen forankres i konkrete og ambisiøse 

mål. Dette gjelder både for å redusere forsøpling av plastprodukter, samt for å skape en sirkulær 

verdikjede for plast. For å lykkes med dette er det avgjørende at Norge setter ambisiøse mål for 

reduksjon av forsøpling, for forbruksreduksjon, for økning i andel resirkulert materiale og for 

andel økning i ombruksløsninger. Direktivet fra EU er veldig klar i sin beskrivelse av hvordan 

dette skal leses, da med hovedvekt på å “promotere sirkulære tilnærminger som gir prioritet for 

bærekraftige og ikke-giftige ombruksprodukter og ombrukssystemer istedenfor 

engangsprodukter, med det mål om og først og fremst redusere mengden generert avfall”3. 

Ifølge MEPEX vil et enkelt skifte til engangsprodukter i andre materialer føre til et like stort antall 

produkter som konsumeres, og som følgelig blir avfall, etter innføring av forbudet1. Dersom 

alternativet er av tyngre materiale enn plast, vil det kunne føre til økte kostnader i 

avfallsbehandlingen og økte kostnader for opprydding av avfall på avveie. WWF mener derfor at 

forbruks- og avfallsreduksjon må vektlegges i den videre satsingen. 

 

Direktivet om plastprodukter (2019/904/EU) gir også krav om etablering av ordninger for 

produsentansvar som også innebærer et avgrenset ansvar for opprydning etter forsøpling. Vi vil 

derfor påpeke at arbeidet videre må sikre at vi fjerner dagens muligheter for “gratispassasjerer” i 

norsk næringsliv. Vi har nylig overlevert en rapport til Klima- og miljødepartementet som 

avdekker at dette er et reelt problem4. En revidert produsentansvarsordning, eller andre nye 

produsentansvarsordninger, må sikre at dette ikke forekommer. Vi har nylig sendt over våre 

forslag til hvordan en kan bruke produsentansvarsordningen til å akselerere overgangen til en 

 
1Miljødirektoratet, 2020, Høringsnotat med konsekvensutredning – Forbud mot enkelte produkter av plast 
2 Mepex, 2019 «Konsekvenser ved innføringen av et forbud mot salg av engangsartikler i plast i Norge ett år før EU» 
3 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj 
4 Deloitte, 2020, Reducing Plastic Pollution and Creating a True Circular Economy for Plastics through Extended 
Producer Responsibility, https://www.wwf.no/assets/attachments/Report_Deloitte_AS_WWF.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://www.wwf.no/assets/attachments/Report_Deloitte_AS_WWF.pdf
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sirkulær verdikjede for plast til Regjeringen5. Disse forslagene gjelder også her, og er som 

følger:  

 

1. Vi trenger en nasjonal plaststrategi 

Vi vet at åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år, på global basis. Samtidig 

utgjør plastens verdikjede en betydelig klimautfordring for verden. Bruken av plast må være 

sirkulær og ressurseffektiv. Til dette trenger vi en nasjonal plaststrategi, der målet må være å 

stanse utslipp av plast til naturen, redusere bruken av plast, dernest fase ut bruk av ny, 

såkalt “jomfruelig” plast og øke bruken av resirkulert plast.  

 

2. Vi må ha oversikt over all plasten som kommer ut på det norske markedet 

Vi har i dag ingen fullstendig oversikt over hvor mye plast som finnes på det norske 

markedet. Først når vi vet dette, vet vi andelen som blir sortert, materialgjenvunnet, sendt til 

forbrenning eller ender som forsøpling. Rapporteringskravene til og fra produsenter og 

returselskap må styrkes, for å sikre kontroll. 

 

3. All plast må omfattes av produsentansvarsordningen  

Dagens ordning omfatter bare plastemballasje, noe som gir manglende kontroll. Den 

juridiske rammen må utvides til å omfatte alle produkter på det norske markedet som 

inneholder plast. Vi må ansvarliggjøre både produsentene av plast, pakkere og fyllere av 

den. Det er helt avgjørende å ansvarliggjøre aktørene som kontrollerer produktdesign samt 

de som bestiller plastproduktene.   

 

4. Vi må sikre at det er forurenser som betaler 

Returselskapene dekker i mange tilfeller ikke alle kostnadene kommunene har knyttet til 

innsamling og sortering, slik at deler av kostnaden faller på den enkelte kommune heller enn 

å følge forurenser-betaler-prinsippet. WWF mener at det må innføres en miljøavgift på 

jomfruelig plast. Avgiften for materialer som er vanskeligere å materialgjenvinne, må være 

høyere enn for andre materialer. Altså at avgiftsstrukturen følger en øko-modellering. 

Dessuten må produsentene holdes ansvarlig for tiltak knyttet til forsøpling, dette gjelder 

særlig produsenter med produkter med høy forsøplingsrisiko.  

 

5. Sirkulære løsninger må insentiveres gjennom politiske krav 

I dag er jomfruelig plastmateriale billigere og kvaliteten er bedre, enn for resirkulert materiale. 

Vi bør standardisere produktdesign og skape renere strømmer for plastavfallet, for å heve 

kvaliteten på den resirkulerte plasten og øke verdien på plastavfallet. Tiltakene for 

standardisering av design og sammensetning av plast må formaliseres, og det må stilles 

separate krav til ulike typer plast. I tillegg må Norge utrede digital merking og sporing av 

plast, for å sikre en høyere presisjon i utsorteringen og holde produsentene ansvarlige for 

den plasten de setter ut på markedet.  

 
5 WWF, 2020, Produsentansvar: Veien mot en sirkulær verdikjede for plast, 
https://www.wwf.no/assets/attachments/Veien-mot-en-sirkul%C3%A6r-verdikjede-for-plast_WWF.pdf 

https://www.wwf.no/assets/attachments/Veien-mot-en-sirkul%C3%A6r-verdikjede-for-plast_WWF.pdf
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6. Vi må ha et nasjonalt løft i avfallshåndteringen og fjerne de kommunale forskjellene 

Plastprodukter som ikke blir samlet inn av kommunene går for det meste til forbrenning. I 

dag er det store forskjeller mellom kommunenes innsamlingsgrad, her kommer 

sentralsorteringsanleggene best ut. For å øke andelen innsamlet, sortert og 

materialgjenvunnet plast, må det meste av avfallet gå igjennom sentralsorteringsanlegg. I 

dag er det svært stor forskjell på systemene for plastinnsamling i ulike kommuner. Det går ut 

over mulighetene for effektiv gjenvinning. Norge må få på plass en enhetlig nasjonal plan for 

hvordan man skal sikre en effektiv infrastruktur for innsamling, sortering og 

materialgjenvinning av plastavfall i Norge. Vi må sørge for høyere kvalitet, god 

kapasitetsutnyttelse og deling av beste praksis mellom kommuner. Før å øke utsorteringen 

av plast i Norge, må vi legge til rette for de nødvendige investeringene i 

sentralsorteringsanlegg for restavfall.  

 

Norge har en viktig lederrolle internasjonalt i arbeidet for å få på plass en ny global avtale mot 

plastforsøpling. Det er avgjørende for den globale kampen mot plast i havet at Norge jobber 

aktivt med å mobilisere andre land til en global koalisjon for å vedta et forhandlingsmandat til en 

slik ny avtale. Denne lederrollen gir også Norge en unik mulighet til å påvirke fremtidige globale 

reguleringer, rammeverk og retningslinjer. Ambisiøs og nyskapende nasjonal politikk vil styrke 

Norges internasjonale pådriverrolle.  

 

Vi ønsker Miljødirektoratet og Klima- og Miljødepartementet lykke til videre i arbeidet med EUs 

direktiv. Vi håper våre innspill kommer til nytte i det videre arbeidet, og bidrar gjerne med mer 

informasjon i den videre prosessen. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

for WWF Verdens naturfond 

 

 

 

 

Karoline Andaur 

Generalsekretær  

   Silje Sørfonn Moe 

   Rådgiver plast 

 

 

 


