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Forbrukerrådetssvar på høring av forbud mot enkelte plastprodukter

Forbrukerrådetønskermed dette å svarepå høringom nasjonaltforbud mot enkelteplastprodukterfor å
overholdekrav i EUsdirektiv om plastprodukterog Norgesforpliktelser etter EØS-avtalen.
Generellebetraktninger
Forbrukerrådetstøtter de foreslåtte forandringertil produktforskriftenom å forby enkelte
engangsprodukterav plast. Basertpå EU-direktivet 2019/904/EUomfatter omsetningsforbudeten rekke
plastprodukterment for engangsbruk:bomullspinner,bestikk,tallerkener,sugerør,rørepinnertil
drikkevarerog ballongpinner,samt matbeholdereog drikkevareemballasje/begre
av ekspandertpolystyren.
I tillegg vil det bli forbudt å omsette produkter laget av okso-nedbrytbarplast.
Forbrukereer opptatt av miljø, og plast er noe flere peker på som et alvorlig problem.Mangeforbrukereer
opptatt av å redusereplastforbruketsitt. Likeveler det ofte vanskeligfor forbruker å redusere
emballasjeavfalli hverdagen.Derfor spiller offentlig reguleringenen viktig rolle.
Forbrukerrådetssynspunkterkan oppsummeresslik:
-

Forbrukerrådetmener at formålsbestemmelseni § 2b-1 i nytt kapittel 2b bør gi et bredereformål
for reguleringen.Sidenplastforsøplingogsåhar negativinnvirkningpå innlandsfarvannog
jordkvalitet, bør formålet omfatte flere miljøvernmål.Påvirkningerpå helsebør ogsånevnes.

-

Forbrukerrådetmener at forbruket bør styresmot ombruksprodukter,bort fra engangsprodukter.
Dette bør støttes f.eks.med bruk av avgifter,pantesystemer,og målrettede
informasjonskampanjer

-

Forbrukerrådetmener at det må sikres at alternativeemballasjematerialerikke medførerøkt risiko
for at forbrukere eksponeresfor mer miljøgifter. Norgebør aktivt jobbe for et nytt regelverkfor
matkontaktmaterialeri EUsom sikrer like strengeregler for bruk av kjemikalieri emballasje,
uavhengigav materiale.
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Miljødirektoratet foreslåren formålsbestemmelsei § 2b-1 i nytt kapittel 2b, som de mener angir formålet
for reguleringeneav plastprodukteri tråd med formålet i direktivet om plastprodukter.Forbrukerrådet
synesimidlertid at den foreslåtte formålsbestemmelsen
er mer begrensetenn det som inngår direktivet.
Direktivet art. 1 sier følgende:
«Theobjectivesof this Directiveare to preventand reducethe impact of certain plasticproductson
the environment,in particular the aquatic environment,and on humanhealth, as well as to
promote the transition to a circulareconomywith innovativeand sustainablebusinessmodels,
productsand materials,thus also contributingto the efficient functioningof the internal market.»
I forslagettil formålsbestemmelsetil norsk forskrift står følgende:
«Formåletmed dette kapitlet er å forebyggeog reduseremiljøpåvirkningenfra enkelte
plastprodukter,herunderredusereog forebyggemarin forsøplingog spredningav mikroplast.»
Sidenplastforsøplingogsåhar negativinnvirkningpå vannmiljøet,inkl. innlandsvann,bør formålet omfatte
ogsådette miljøvernmålet.I tillegg til det mener vi at forsøplingpå land og plastensvirkningerpå f.eks.
jordkvalitet og dyreliv bør inkluderesi formålsbestemmelsenbådepå EUog nasjonaltnivå. Trossfravær av
en bredereinkluderingav miljøformål i EU-direktivet, mener vi at den norskeforskriften bør inneholdeet
formål om å redusereplastforsøplingpå land. I tillegg sier den norskeformålsparagrafeningentingom
helseeller brederesamfunnsmessige
formål, herunderet skifte mot sirkulærøkonomi.Dissemener vi også
er viktig å ha med i en formålsbestemmelse.
2. Flergangsbruk,ikke engangsbruk
Forbrukerrådetser det som viktig at et forbud mot enkelte engangsprodukterav plast ikke medføreret
skifte til engangsprodukterav andre materialer.Et forbud alenevil ikke nødvendigvislede til at forbrukere
tar i bruk flergangsprodukter,men kan ogsålede til 1:1 endringfra engangsprodukterav plast til
engangsprodukterlaget av ander materialer.Denneproblemstillingendrøftesi notatet utarbeidet av
Mepex,som er del av kunnskapsbakgrunnen
til Miljødirektoratetsforslag.Forbrukerrådetfinner det
imidlertid beklageligat det ikke drøftesvidere hvordanforbruket kan orienteresmot flergangsprodukter
istedenforengangsprodukterav andre materialer.
I mangelav bindendekrav til reduksjonav engangsartikler,er det sannsynligat engangsplastvil bli erstattet
med andre engangsmaterialer.Produksjon,transport og avfallsbehandlingav andre materialer– f.eks.
papir, papp eller andre fornybare ressursersom bambus,skaperogsåbetydeligemengderCO2-utslipp. Et
forbud mot enkelte engangsprodukterpå plast fører ikke alenetil at vi tar i bruk mer bærekraftige
produksjons- og forbruksmønstre.Andre tiltak må ogsåtil.
3. Kjemikaliebruki all emballasjemå være strengt regulert
Vi mangleri dag et ensartet og gjennomarbeidetregelverkfor matemballasje.Mens plast har det mest
detaljerte og strengesteregelverket,så har papp og papir, eller trykkfargersom brukes,ingen egen
særlovgivningeller klare grenseverdier.Dette gjelderbåde i EUog i Norge.
EUsrammeforordningfor matkontaktmaterialersetter generellekrav for matkontaktmaterialepå EU-nivå.
Når det gjelder kjemikalier,krevesdet at matemballasje«ikke avgir bestanddelertil næringsmidleri en slik
mengdeat det kan [ --] utgjøre en fare for menneskershelse». 1 I tillegg gjelder forordningenom god
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framstillingspraksisfor materialeog artikler som er ment for å komme i kontakt med næringsmiddel2. GMPforordningensetter krav til kvalitetssikringav produksjonsprosessen
og kjemikalierbrukt i fremstillingenav
matkontaktmaterialer,med generellekrav om at «for trykkfarger [-] bør god fremstillingspraksissærligha
fokuspå at det ikke blir overført stoff til næringsmiddelet
».
Utover dissegenerellerammebestemmelserer imidlertid kun få materialer,som plast3, regulert mer
spesifiktpå EU-nivå. Papirog papp,trykkfargereller lamineringslimer ikke dekket av spesifikkeEUforskrifter.
Miljødirektoratet visertil denneproblematikkenog skriver«Informasjonfra bransjentilsier at det til en viss
grad er innført plastfrie alternativersom inneholderper- og polyfluorertestoffer (PFAS)[…]Ennyere
undersøkelsefra Mattilsynet av matemballasjeav papp og papir viserat det var PFASi 13 av de 35
undersøkteproduktene.Undersøkelsen
viste ogsåat PFASble overført fra papp- og papirproduktenetil
maten.»
Forbrukerrådethar selvi 2019 fått analyserten rekkematemballasjerav papp- og papir og fargestoffene
som ble brukt i disse,som en del av et større europeiskprosjekt.Det ble funnet flere bekymringsfulle
stoffer, og i noen tilfeller i store nok konsentrasjonertil at dissekunne blitt trukket fra markedetdersom
emballasjenvar laget av plast.
Somen del av Farmto Fork-strategienhar EU-kommisjonenvarsletmulige endringertil regelverketsom
gjelder matkontaktmaterialer.Forbrukerrådetforventer at norskemyndighetertar en aktiv rolle for å sikre
at forbrukere blir beskyttet mot skadeligekjemikalieruavhengigav hvilket materialeemballasjener laget
av. Samtidigvil vi fremheveviktighetenav aktiv markedsovervåkningnår forbudet mot engangsplastartikler
trer i kraft.
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