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PLAST: Et ekstra dumt og unødvendig 
miljøproblem, som vi fint kan løse hvis vi vil



Hva blir konsekvensen av et kjempenyttig, kjempebillig stoff som 

varer evig i naturen og som verden bruker kolossalt mye av men 

ikke gidder å samle inn? Gjett én gang.

(Natur og Ungdom gjettet riktig i 1972).

Kan vi lære dette snart nå?



Plastproblemet: Enorm bruk, lite gjenbruk



Mye engangsplast, store lekkasjer



The Ocean Cleanup, 2019



?? Plastic pollution affects 
at least 700 marine 

species. Some estimates 
suggest at least 100 

million marine mammals
are killed each year from 

plastic pollution.

Plymouth University

http://www.onegreenplanet.org/environment/marine-species-extinction-and-plastic-pollution/
http://www.conserveturtles.org/seaturtleinformation.php?page=threats


Økonomiske konsekvenser



Den gode nyheten:

Plastproblemet er lett og lønnsomt å løse

● Alt som trengs er å slutte å kaste plast ++

● Og plukke opp det vi har kastet.

● For å løse klimaproblemet må vi skifte energibærer og mye mer.

● Plastproblemet er organisasjonsproblem:

● Kan beholde plasten, med alle plastens fordeler. Ingenting ved plastens rolle i næringsliv og økonomi gjør 

det nødvendig å forsøple.

● Store, gratis muligheter i atferdsendring

● Store gevinster i mer effektiv/ mindre ressursbruk

● Store muligheter i eksisterende eller nærliggende teknologi; innsamlingsteknologi, mer resirkulerbar plast, 

IA i sorteringssystemer, effektiv resirkulering/ pyrolyse osv,

● Store gevinster i øko-design; bærekraftige alternativer, resirkulerbarhet, gjenbruk, redusert bruk



Interceptor
The Ocean Cleanup

PortBin 
robot



Politikken kommer fort

● EU inkl Norge: 50% av all plastemballasje materialgjenvinnes innen 2025, 55% innen 2030. 

Krevende

● Skal Norge bare vente på EU?

● Ovenfra-og-ned-tiltak i mange land. India, Kenya osv. Signaleffekt, men hvor effektive?

● Plastproblemet er bare løst når det er null gammelt plastavfall i naturen og null ny plast 

slipper ut.

● Dvs: politiske ambisjoner, krav og  tiltak stopper ikke i 2030 vil øke mye i kommende år.



Næringslivet: Rammevilkår, politiske krav og 
markedsmulighet

● Skal plastproblemet løses må politikken bevege seg raskt, næringslivet enda raskere

● Høyere miljømål er alltid bedre for næringslivet; innovasjon, omstilling, effektivitet

● Miljøvennlige, sirkulære plastløsninger blir rammevilkår

● Ressurseffektivitet: Penger å spare, penger å tjene

● Forbrukerne har våknet: Omdømme, konkurranse



Handelens Miljøfond: 

Stat + varehandel + forbrukere 
= 300 mill/år mot plastproblemet

Forslag om forbud mot 
plastposer
- Fondsideen ble lansert som et  
tiltak mot avgift

2008

Nytt forslag om avgift 
på plastposer i 
forbindelse med innføring 
av EU direktiv

2016

2017 

2014/2015 

Forslag om avgift på 
plastposer
- Tett samarbeid i 
næringslivet førte til at 
avgift forsvant i revidert 
budsjett

Handelens Miljøfond 
etableres i nov. 2017



Redusere plastforsøpling

50 øre pr 
plastbærepose

Øke plastgjenvinning

Redusere forbruk av 
plastbæreposer

Norges største private miljøfond

● Få bindinger
● Kan handle fort
● Kan ta risiko



Våre medlemmer 

utgjør ca. 80 % av 

alt plastposesalg 

i Norge

DAGLIGVARE FAG- OG SERVICEHANDEL



Resqunit



Trash into cash -
Melkadida
Norges Geotekniske 
Institutt



Takk!

Handelens Miljøfond

- Varig og vesentlig forskjell for miljøet

Støtter nå ~200 plast/miljø-prosjekter


