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Oppdrag - engangsartikler
Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et av de raskest voksende miljøproblemene
globalt. Det utgjør en trussel både mot fisk, fugl og annet dyreliv, mot sjømatressursene og
mot vår egen bruk av strender og sjø. Engangsartikler av plast er del av dette problemet.
Både i Norge og i Europa finner vi en rekke engangsartikler av plast på strender og langs
kysten – det dreier seg blant annet om engangsbestikk, engangskopper og –lokk, plastposer,
sigarettfiltre, matemballasje, ballonger og bomullspinner.
Det vises videre til at EU-kommisjonen i mai la frem forslag til direktiv om å redusere
miljøkonsekvenser av enkelte plastprodukter, som Miljødirektoratet nå har sendt på høring.
Det er der foreslått at land må innføre ulike tiltak for ulike grupper engangsartikler samt utstyr
fra fiskerinæringen. Tiltakene omfatter blant annet forbud, mål om betydelig reduksjon,
produsentansvar, merking av produkter med mer. Forslaget er begrunnet både i hensynet til
å forebygge marin forsøpling og en bedre utnyttelse av ressurser.
Klima- og miljødepartementet viser i den forbindelse til at Miljødirektoratet allerede har et
oppdrag om å utrede en produsentansvarsordning for fiskeri og oppdrettsnæringen, som
også er foreslått av EU-kommisjonen. Det vises også til at departementet har tatt initiativ
overfor næringslivet for å se på mulighetene for et mer forpliktende samarbeid mellom staten
og næringslivet for å redusere den unødvendige bruken av engangsartikler.
På denne bakgrunn bes Miljødirektoratet om å utrede nærmere ulike virkemidler for å
redusere miljøkonsekvenser av engangsartikler av plast. Det skal særlig ses hen til
engangsartikler av plast som forventes å bidra til forsøpling og marin forsøpling. Dette er
først og fremst forbrukerprodukter, men kan også være enkelte andre produktgrupper som
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sprengledninger og patronhylser. Direktoratet bes også om å vurdere både produktgrupper
som omfattes av EU-kommisjonens forslag og andre produktgrupper som kan supplere et
eventuelt kommende EØS-regelverk.
Miljødirektoratet bes om å vurdere hvilke virkemidler som kan være styringseffektive og
kostnadseffektive for å oppnå en reduksjon i bruk av ulike engangsartikler og medfølgende
miljøkonsekvenser av dette. Direktoratet skal i arbeidet vurdere for hvilke
produkter/produktgrupper et forbud mot bruk av engangsplast kan være aktuelt og se på
miljøkonsekvenser av alternative løsninger eller erstatningsprodukter. Direktoratet bes også
vurdere hensiktsmessigheten av en substitusjonsplikt, slik den bl.a. er foreslått av ulike
organisasjoner, se vedlagte brev.
Direktoratet skal i vurderingene ta hensyn til forslaget til direktiv fra EU-kommisjonen og den
pågående prosessen i EU rundt dette direktivet samt annet relevant arbeid på dette området.
Direktoratet bes gi Klima- og miljødepartementet tilbakemelding underveis i prosessen om
hvilke produktkategorier og virkemidler som bør støttes av Norge og hvilke som vurderes
som lite egnet i lys av norske forhold. Departementet ber om at en slik overordnet vurdering
oversendes innen utgangen av året. I den forbindelse vises det også til oppdraget til
direktoratet om å oversende vurderinger av høringsuttalelsene knyttet til direktivforslaget i
løpet av august.
Det bes også om en vurdering av om det er forslag til virkemidler som vil være problematiske
opp mot den generelle EØS-retten eller andre internasjonale avtaler.
Departementet ber direktoratet i prosessen å ha kontakt med relevante
bransjeorganisasjoner. Miljødirektoratets arbeid vil supplere den dialogen departementet
allerede har igangsatt med næringslivet om et mer forpliktende samarbeid for å redusere den
unødvendige bruken av engangsartikler av plast.
Endelig frist for oppdraget settes til 30. april 2019.
Hilsen

Ida Juell (e.f.)
avdelingsdirektør
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