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1—
Rapportens
formål
Fordelene med plast er mange. Det er også et materiale som er billig og enkelt å
lage. Dette har imidlertid ført til en eksplosjon i bruken av plast verden over,
kombinert med en avfallshåndtering som ikke takler omfanget alt søppelet vi skaper.
Heldigvis ser vi en genuin vilje hos folk til å gjøre noe med problemet. Syv
av ti nordmenn mener plastsøppel i havet bør være den viktigste
1
miljøsaken i 2018, og at Norge har et spesielt ansvar . Vi er nødt å tenke
helt nytt rundt måten vi produserer, bruker og behandler plast, og dette
krever endring i alle ledd, fra stater til næringsliv og privatpersoner.

Plastproblematikken er imidlertid kompleks, og mange umiddelbare løsninger kan
skape nye problemer. Når løsninger skal vurderes er det viktig å ta med alle hensyn,
fra miljø til klima, ressursbruk og helse. Denne rapporten er ment som en guide til å
forstå plastproblematikken bedre, samt å være et verktøy for politikere som ønsker å
regulere produksjon og bruk av plast, og for privatpersoner som ønsker å minimere
plastbruken i hverdagen.
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1 Undersøkelse om FN's bærekraftsmål utført av Norstat for Norad våren 2018.
Fjeld, Iselin. "Plastsøppel viktigste miljøsak, mener nordmenn." NRK, 20.04.2018:

www.nrk.no/norge/plastsoppel-viktigste-miljosak_-mener-nordmenn-1.14014544
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Hovedfunn i rapporten

De viktigste funnene i denne rapporten kan
oppsummeres i følgende punkter:
→

Med hensyn til både energi, klima og helse er det åpenbare fordeler med bruk
av plast. Målet må derfor ikke være å avskaffe bruken totalt, men å bruke det
mer effektivt og på en miljømessig bærekraftig måte.

→

Det er mange kilder til plastforsøpling, fra landbruk, fiskerisektor,
privatpersoner og utilstrekkelig avfallshåndtering. En stadig økende bruk av
engangsplast har ført til at nesten 50% av alt plastavfall generert i verden er
emballasje.

→

Det fryktes at giftige kjemikalier fra plastrester finner veien inn i
næringskjeden og medfører risiko for både dyr og menneskers helse.

→

Produsenter har en stor del av ansvaret for at produkter de lager ikke skal
havne i naturen eller til forbrenning. Dette gjennom materialvalg og design,
men også gjennom markedsføring av produkter til land der det ikke finnes
gode måter å håndtere avfall på. Produsentansvar er en viktig del av løsningen
på plastproblemet.

→

Mange av lovene og tiltakene som er foreslått verden rundt, forutsetter en
overgang til mer bærekraftige og komposterbare materialer. Spørsmålet er om
disse løsningene er klare, og forblir de bærekraftige i møte med et stadig
økende forbruk?

→ Det er mye forvirring rundt begreper som nedbrytbar- komposterbar- og

bioplast. En vanlig misforståelse er at bioplast og nedbrytbar plast er
nedbrytbart i naturen. I tillegg er de fleste produkter av komposterbart
materiale i dag ikke gode nok og skaper problemer både i avfallshåndtering og
naturen.

→

Vi må gjøre grep på både system- og individnivå som raskt tar oss i retning av
et redusert forbruk og en sirkulærøkonomi som muliggjør kontinuerlig
gjenbruk av materialer. Parallelt med å stemme på lovendringer som
minimerer avfall, må dagens forbrukermentalitet utfordres.
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2 — Plastens
fortreffelighet
Plastprodukter og teknologi gir store fordeler i alle aspekter av livet, til det punktet
der livet vanskelig lar seg forestille uten. Vi bruker det i mat- og drikkeemballasje, et
mylder av forbrukerprodukter som tekstiler og klær, elektroniske enheter, livreddende medisinsk utstyr og pålitelige byggematerialer. Plast er rett og slett utrolig
praktisk på grunn av holdbarhet, fleksibilitet, styrke, lav tetthet, ugjennomtrengelighet og høy termisk og elektrisk motstand.
Den siste tiden har det vært stort fokus på miljøproblemer skapt av plast,
men det finnes også tall som viser hvordan bruken vår av dette materialet
både sparer energi og reduserer utslipp av klimagasser.

Tall hentet fra rapporten Plastics’ Contribution to Climate Protection 2 viser at
bruken av plast i 27 EU-land, i tillegg til Norge og Sveits, bidrar til energibesparing
tilsvarende 50 millioner tonn råolje (dette tilsvarer 194 veldig store oljetankere).
I følge studiene rapporten baserer seg på forhindrer plast utslipp av 120 millioner
tonn klimagasser hvert år, noe som utgjør 38 prosent av EUs Kyotomål og er til
gjengjeld bare ansvarlig for 1.3 prosent av gjennomsnittsforbrukerens utslipp av
karbondioksidekvivalenter.
I fly- og biltransport-industrien reduserer bruken av plast vekten og dermed behovet
for drivstoff og både her og i byggebransjen viser plast seg som et overlegent
isolasjonsmateriale. Uten plast ville transportkostnaden hos tekstilindustrien/
detaljhandelen økt med 50 prosent dersom et annet materiale skulle blitt brukt da
plastinnpakning tilsvarer gjennomsnittlig mellom 1-4 prosent av vekten på
innpakkede produkt.
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2 Plastics Europe. (2010) Plastics’ contribution to climate protection.
Hentet fra: https://www.plasticseurope.org/download_file/force/1089/181
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Rapporten påpeker også hvordan plast i
stor grad brukes i klimavennlig
energiproduksjon (f.eks er vingene på
vindturbiner laget av vinyl ester med
innvendig PVC skum, rørene i
solfangere laget av polyphenylsulfone).
Noen forskere på emballasje mener
også at miljø- og klimabelastningen ved
å kaste mat er større enn belastningen
av emballasjen. Litt av utfordringen er at
vi enda ikke helt vet hvilken belastning
plastavfall har på miljøet. I
utviklingsland går opptil 50 prosent av
maten til spille, noe som kunne vært
unngått med blant annet gode
emballasjeløsninger.
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I et mer sosiologisk lys kan utviklingen
av plast også sies å ha vært med på å
bidra til kvinnefrigjøringsbevegelsen.
Den ene måten dette skjedde på var å gi
en praktisk måte å oppbevare mat på
som gjorde at den sto seg lengre. Dette
gjorde at man fikk halvfabrikata og
matlaging og opprydning tok mindre tid.
I tillegg fikk man bleier og klær av
syntetisk materiale som gjorde
rengjøring lettere. Slik kunne kvinner
frigjøre seg fra kjøkkenet i større grad,
og finne veien inn i arbeidslivet og
engasjere seg i aktiviteter som satte
deres eget liv på agendaen.

En rapport viser at mens produksjonen
av matprodukter står for 70 prosent av
klimabelastningen, står forarbeid,
kjøling og logistikk for 29 prosent.3 Bruk
av emballasje utgjør kun 1 prosent .
3 Tonini, D., Brogaard, L. K-S., & Astrup, T. F. (2017). Food waste
prevention in Denmark: Identification of hotspots and potentials with Life
Cycle Assessment. København K: Danish Environmental Protection

Agency.
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3 — Så hva er
egentlig så
galt med plast?
Med hensyn til både energi, klima og helse er det åpenbare fordeler med
bruk av plast, og målet må derfor ikke være å avskaffe bruken totalt, men å
bruke det mer effektivt og på en miljømessig bærekraftig måte. Uansett
fordeler er plast en av de mest gjennomgripende og utfordrende typene avfall
og vi er langt fra en løsning.

Den globale produksjonen av petroleumsprodukter har også økt dramatisk, fra 1,5
millioner tonn i 1950 til over 300 millioner tonn i 2014 4, 5 . Selv med all innsats lagt i
samling og sortering av plastavfall, tilsvarer andelen plast som effektivt resirkuleres
globalt i dag ikke engang 5 prosent av produksjonen 6. Globalt sett, så rømmer 8
millioner tonn plast fra avfallsanlegg og ender opp i miljøet. Mye av dette skyldes en
stadig økende bruk av engangsplast. Siden 50 tallet har bruken av plast gradvis
overgått alle andre materialer, med et gradvis skifte fra langvarig plast til
engangsplast. Nesten 50% av alt plastavfallet som ble generert i verden i 2015 var
emballasje 7.
Noen har treffende beskrevet vårt nye plastdominerte samfunn som "The Age of
Plastics"8 og mengden plast som observeres langs tett befolkede kystområder og
enkelte steder på åpent hav, representerer dessverre bare en brøkdel av den totale
mengden.
4 Plastics Europe (2015). Plastics - the Facts 2015. Hentet fra:
www.plasticseurope.org/Document/Plastics–-the- facts-2015.aspx
5 Velis, C. A. (2014). Global recycling markets: plastic waste.
A story of one player - China. Hentet fra:
www.iswa.org/fileadmin/galleries/Task_Forces/
TFGWM_Report_GRM_Plastic_China_LR.pdf

8

6 Ibid.
7 UNEP (2018). Single-use plastics: A roadmap for sustainability.
Hentet fra: www.unenvironment.org/resources/report/single-useplastics-roadmap-sustainability
8 Stevens, E. S. (2002). Green plastics: an introduction to the new
science of biodegradable plastics. Princeton University Press.
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Overflateakkumuleringer er bare toppen av isfjellet og det anslås at flytende plast
står for mindre enn 1 prosent av mengden som har havnet i havet siden plast begynte
å bli produsert. Det er estimert at hvis plastproduksjon fortsetter slik som i dag vil
plastbruken innen 2050 være fire-doblet og stå for 20% av verdens oljeforbruk 9.

Påvirkning på økosystemer
Siden plast bare har blitt masseprodusert i rundt 60 år, er det derfor umulig å vite
med sikkerhet hvor lenge det vil eksistere i havmiljøet. Det vi imidlertid vet er at plast
skaper et vell av problemer idet det lekker ut i naturen. Plastposer kan blokkere
vannveier og dermed skape flom og andre naturkatastrofer. Ved å tette igjen kloakk
og skape gode yngleforhold for mygg og pest, øker plastposer faren for sykdom.
Store mengder plastmaterialer, spesielt plastposer, blokkerer luftveiene til hundrevis
av arter og plastposer blir ofte spist av skilpadder og delfiner som forveksler dem
med mat.
De fleste plasttyper er ikke biologisk nedbrytbare10 . Faktisk er de ekstremt holdbare,
noe som betyr at flertallet av polymerer som produseres i dag, vil vare i flere tiår, og
sannsynligvis i århundrer, om ikke årtusener 11 . Trass usikkerhet rundt den
fullstendige økologiske effekten av mikro- og nanoplast, øker bekymringen. Det
fryktes at giftige kjemikalier fra plastrester finner veien inn i næringskjeden og
medfører risiko for både dyr og menneskers helse.

Tilsetningsstoffer og magnet for
farlige stoffer
I tillegg til polymerer, blandes også tilsetningsstoffer inn i syntetiske materialer for å
øke fleksibiliteten, gjennomsiktigheten, holdbarheten og levetiden. De vanligste er
stabilisatorer, fyllere, fargestoff, flammehemmere (f.eks polybromerte difenyletere),
myknere (f.eks ftalater) og stoffer som gjør plasten hardere. Det er problematisk at
det ikke oppgis hvilke stoffer som er brukt i ulike produkter, både fordi det er uvisst i
hvor stor grad disse påvirker gjenvinningsgraden av plasten, men også fordi noen av
disse stoffene er kjent for å være giftige for både marine organismer og mennesker12.
9 UNEP & GRID-Arendal (2016). Marine Litter Vital Graphics. United
Nations Environment Programme and GRID-Arendal. Nairobi and Arendal.
Hentet fra:
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9798/Marine_litter_Vital_graphics-2016MarineLitterVG.pdf.pdf?
isAllowed=y&sequence=3
10 Andrady, A. L. (1994). Assessment of environmental biodegradation of
synthetic polymers. Journal of Macromolecular Science, Part C:Polymer
Reviews, 34(1), 25-76.

11 Hopewell, J., Dvorak, R., & Kosior, E. (2009). Plastics recycling:
challenges and opportunities. Philosophical Transactions of the Royal
Society of London B: Biological Sciences.
12 Rochman, C. M., Tahir, A., Williams, S. L., Baxa, D. V., Lam, R.,
Miller, J. T., Teh, F.-C., Werorilangi, S., & Teh, S. J. (2015).
Anthropogenic debris in seafood: Plastic debris and fibers from textiles
in fish and bivalves sold for human consumption. Scientific reports, 5.
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Kontrollen av produkter og tilsetningsstoffer er i dag mangelfull og det er uvisst hvor
trygge de er for mennesker. Spesielt bekymringsfullt er det at produkter som blir
vurdert som trygge for en type bruk, kan på grunn av tilsetningsstoffenes egenskaper
avgi kjemikalier ved en annen type bruk.
Oppbevaring av en flaske vann i en varm bil, eller mat med mye fett i en beholder
beregnet for noe annet, kan for eksempel føre til lekkasje av stoffer fra plasten. Det
er derfor viktig å ikke bruke produkter til annet enn det de er ment for. Polystyren
(styrofoam) inneholder giftige kjemikalier som styrene og benzene. Både styrene og
benzene regnes som kreftfremkallende og kan føre til ytterligere helseproblem på
nervene, luftveiene og forplantningssystemet 13.
Flere studier har vist at giftstoffer i polystyren-emballasje kan overføres til mat og
drikke. I tillegg blir enkelte mennesker overeksponert for ulike stoffer i
arbeidsmiljøet sitt. For eksempel er lokk til kaffekopper som regel laget av
polystyren, en type plast som er mistenkt for å lage kreft hos mennesker. De som
arbeider med å lage denne plasten er dermed spesielt utsatt. Studier viser også at
folk som jevnlig er i fysisk kontakt med kvitteringer, har en større mengde av
kjemikaliet bisfenol A (BPA) i kroppen enn gjennomsnittet og at stoffet lett
absorberes gjennom huden.
Plast virker også som en magnet for andre forurensende stoffer og skadelige
organismer i havmiljøet. I tillegg til at det slipper ut egne kjemikalier har mikroplast
vist seg å absorbere forbindelser som polycykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
og metaller fra sjøvannet rundt. Det vil si at mengden ukjente stoffer som til slutt
havner på middagstallerkenen vår er potensielt mye større enn man har trodd.

Mer forskning må til for å utvikle stoffer
som på den ene siden gir produkter
egnede egenskaper, men som ikke er
skadelige for miljø og helse, og som ikke
forringer gjenvinningsgraden.

10

13 5 Gyres (u.d) Polystyrene. You recognize the spongy stuff that makes up your
takeout coffee cup. But did you know that your coffee cup lid might be the same
type of plastic? Hentet fra: www.5gyres.org/polystyrene/
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (2011) Benzene. Sist oppdatert:
03.03.2011: www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=14
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (2011) Styrene. Sist oppdatert:
03.03.2011: www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=74
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Tabell 1 - En guide til plast
TYPE PLAST | TYPISKE PRODUKT | BASE | GJENVINNINGSGRAD | BRYTES DET NED? | HELSEFARE | ANNEN PROBLEMATIKK
PET(E)
Polyethylene
terephthalate

HDPE

Brusflasker, fleece,
tepper, beholdere for
vaskemiddel,
matemballasje

Flasker, handleposer,
leker, matemballasje

High-density
polyethylene

PVC
Polyvinylchloride

LDPE
Low-density
polyethylene

PP
Polypropylene

PS
Polystyrene

ANDRE
Nylon
Acryl ++

Nedbrytbar
plast

Gulvbelegg, hagemøbler,
rør, dusjforheng,
plastfilm,matoljeflasker,
ramme på vindu/dør

Mais, hamp,
cassava, sukkerrør
++

Usikkert. Det er
funnet spor av
giftstoffer i
plastflasker

Bly, DEHA, dioksiner
++ Redusert
fødselsvekt, adferdsproblemer, hormon- og
immunforstyrrelser

Lite resirkulerbar
pga tilsetningsstoffer

Matoppbevaring, bildeler,
leker, yoghurtboks,
engangsbleier, tepper,
sugerør, tåteflasker

Vanskelig pga
store variasjoner i
materialet

Leker, engangsbestikk,
linjaler, kammer, CDer,
matoppbevaring,
isolasjon,
kaffelokk, sugerør

Meget energikrevende og dyrt.
Mest vanlige
formen for plastforurensing

Kan fungere som nervegift
over tid. Negativ effekt på
røde blodceller, lever,
nyre og mageorganer
hos dyr

Klær, lokk, medisinsk
bruk, elektronikk,
tåteflasker, drikkeflasker,
film i hermetikk,
drikkekopper

Vanskelig,
om ikke umulig

Avhengig av tilsetningsstoffer. Inneholder
vanligvis BPA*

Emballasje og poser

Emballasje, poser,
flasker

Bioposer,
engangsartikler,
bestikk, emballasje

En ny undersøkelse fant
mikroplast i vannet til
93% av vannflaskene
som ble testet

Lett

Blir vanligvis ikke
gjenvunnet

Mais, hamp,
cassava, sukkerrør
++

Komposterbart material

Nei, blir til
mikroplast

Poser (f.eks. frossenmat),
sixpack-ringer,
beholdere, matemballasje,
innpakning

OBS! Kan merkes
komposterbar

Bioplast

Lett, hvis det ikke
er tilsatt farge

Miljøgifter dannes under
produksjon

Nei, blir til
mikro-plast
raskere ved
industriell
kompostering

Usikkert. Tilsettes
flere kjemikalier enn
vanlig.
Kan inneholde BPA*

Kan gjenvinnes på
lik linje og sammen
med vanlig plast

Nei, blir til
mikroplast

Kan inneholde BPA*

GMO, avskoging,
vannforbruk,
avling kan brukes til mat

Umulig

Ja

Usikkert.
Lite eller ingen
forskning på dette

GMO, avskoging,
vannforbruk,
avling kan brukes til mat

Lite resirkulerbar
pga tilsetningsstoffer

* BPA hermer østrogen, hemmer utvikling, gir kreftfare, genskader
og adferdsendring hos dyr.
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5 — Plastforvirringen
Med bakgrunn i klima- og miljøutfordringene markedsføres i økende grad alternative
produkter. Det er imidlertid mye forvirring rundt begreper som nedbrytbarkomposterbar- og bioplast.
Denne forvirringen blir ofte forsterket av villedende markedsføring gjennom bilder,
emballasjefarge, design og ord som "komposterbar", "biologisk nedbrytbar" eller
"miljøvennlig". Men er disse «nye» plasttypene bra for miljøet? Vil de bidra til lavere
klimagassutslipp og til mindre forsøpling?

Plast og Bioplast

En vanlig misforståelse er at bioplast er biologisk nedbrytbart. Bioplast er imidlertid,
som materiale, helt likt vanlig plast. Tradisjonelt sett har vi fremstilt plast fra fossile
ressurser som olje og naturgass og brukt disse i en kjemisk prosess for å skape
plastpolymer. Plastpolymerer kan imidlertid også lages av biomasse, og det kalles da
bioplast. Det er altså den molekylære strukturen som bestemmer om det er plast,
ikke råmaterialet som brukes. På samme måte som vi kan skape forskjellige
plastpolymerer for å lage ulike typer plast, som PET, PE eller HDPE, kan vi også lage
Bio-PET, Bio-PE og Bio-HDPE. At råmaterialet er biologisk sier ikke noe om hvor
komposterbart eller biologisk nedbrytbart et produkt er. Bioplast og fossil plast er
kvalitetsmessig helt likt, og kan resirkuleres og brukes om hverandre.
Det finnes i dag flere internasjonale merkeordninger for bioplast, for eksempel NEN
bio-based content, Din Certio bio-based certification, OK Biobased og BioPreferred.
Felles for dem alle er at de ikke definerer et krav til hvor stor andel bioplast
produktet faktisk må inneholde for at det skal kunne markedsføres som nettopp
bioplast.

12
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Dette betyr at plast som i dag
markedsføres som bioplast kan
inneholde en relativt stor andel fossil
plast, og det er ikke uvanlig at
«bioplastprodukter» inneholder mellom
30 og 70 prosent fossil plast. Det går
imidlertid i positiv retning med tanke på
å sikre at plast som lages i fremtiden er
av fornybart råstoff (bioplast) i stedet
for fossilt.

Nedbrytbar plast

Plast (altså både fossil plast og bioplast)
kan betegnes som nedbrytbar dersom
den innehar bestemte egenskaper som
gjør at mindre enn 10 prosent av
opprinnelig plastmengde består av
plastbiter som er større enn 2 mm etter
12 uker med en temperatur på 58
grader. Med andre ord får vi fortsatt
både mikroplast (plastpartikler mindre
enn 5 mm) og nanoplast, det går bare
fortere. Nedbrytningen forutsetter i
tillegg forhold som tilsvarer industrielle
komposteringsanlegg og ikke i jord,
kompostkasser eller i havmiljø. Havner
den «nedbrytbare» plasten i naturen vil
den oppføre seg som vanlig plast.
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OXO-nedbrytbar
plast

Dette materialet består av polyetylen,
polypropylen eller polystyren kombinert
med et saltmetall for å øke
oksidasjonsprosessen og anses ikke å
være nedbrytbart og heller ikke
gjenvinnbartbart. I mange tilfelles
resulterer nedbrytningen i
fragmentering og etterlater rester av
mikroplast, selv i komposteringsmiljø
med høy varme. En studie av oxobiologisk nedbrytbare plastposer i
havmiljøet viste at etter 40 uker var mer
enn 90% av materialet fortsatt tilstede14.
Enkelte land vurderer forbud mot oxobionedbrytbar emballasje og New
Plastics Economy har organisert over
150 organisasjoner og bedrifter for å
støtte et globalt forbud mot oxobionedbrytbar plast 15. Mange av
produktene man får kjøpt som merkes
‘komposterbare’ er i virkelighet oxonedbrytbar plast, derfor er det viktig å
undersøke nettsiden til leverandøren før
du kjøper det.

Komposterbart
materiale

En annen side ved nedbrytbar plast er at
den, på grunn av innhold, ikke kan
materialgjenvinnes, og kan dermed ikke De fleste produkter av komposterbart
materiale vi har i dag er ikke gode nok.
være del av den sirkulære økonomien
De skaper problemer i
slik plast og bioplast for eksempel kan.
avfallshåndteringen og havner de i
Den kan også forringe
naturen, brytes de ikke ned.
gjenvinningsgraden kraftig dersom den
blir kastet og gjenvunnet sammen med 14 Plastics Europe (2010). Plastics’ contribution to climate protection. Hentet
fra: www.plasticseurope.org/download_file/force/1089/181
vanlig plast.
15 New Plastics Economy (2017) The new plastics economy. Catalyzing action,
Ellen McArthur Foundation. Hentet fra:
https://newplasticseconomy.org/assets/doc/New-PlasticsEconomy_Catalysing-Action_13-1-17.pdf
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For å skape et produkt som innehar de
egenskapene som ønskes, kreves det i
tillegg til biomasse som regel både
tilleggstoffer, høy varme og høyt trykk.
Dette gjør at de fleste produktene i
realiteten har vanskelig for å vende
tilbake til sin naturlige form. Det finnes
imidlertid materialer som er 100%
biologiske og komposterbare i jord og
kompostkasser, men det er enda lite av
det på markedet. Det er viktig å huske
på at også disse produktene vil bruke
lang tid på å bryte ned i naturen og at
de representerer både en helsefare for
dyr og et forsøplingsproblem. Det mest
presserende problemet med
komposterbare produkter er kanskje
likevel mangelen på infrastruktur.
Vi har få komposteringsanlegg i Norge,
og siden det ikke kan materialgjenvinnes
går det i stedet til forbrenning og
representerer dermed en tapt ressurs.
Forutsatt en langt høyere
gjenvinningsgrad enn i dag, kan det
dermed til mange produkter være bedre
å bruke bioplast som gjenvinnes, enn
komposterbart materiale. Det er
imidlertid riktig og viktig at vi skalerer
opp bruken av komposterbart på
produkter der materialgjenvinning er
vanskelig eller på det som representerer
en høy grad av forsøpling, men for at
dette skal skje må det utvikles bedre
materialer, samt sikres en mer effektiv
håndtering av avfallet.

14
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En komplisert overgang
Det er viktig at forbrukeren er oppmerksom på at merking på produkter ikke alltid
samsvarer med den faglige definisjonen. Bioplast kan være merket nedbrytbar,
nedbrytbar kan være merket komposterbar og komposterbar kan være merket
bioplast, uten at dette nødvendigvis stemmer. Felles for alle er et grønt design, med
løfte om et godt miljøvalg. Her gjelder det å bruke kritisk sans og gjerne sjekke
leverandøren sine nettsider. Det må gjøres endringer i retningslinjer for
merkeordninger og føres strengere kontroll over bruk av merking. For å unngå
forvirring hos forbrukeren bør markedsføring med begrepet ‘komposterbar’ eller
‘biologisk nedbrytbar’ bare brukes om materialer som naturlig vender tilbake til
naturen innen en rimelig tidsramme, og ikke om produkter som er bestemt for
deponier, forbrenningsanlegg, industriell kompostering eller resirkuleringsanlegg.
California har noen av de strengeste reglene for "sann reklame" og der kan begrepet
biologisk nedbrytbart ikke brukes om de overnevnte.
Aller viktigst er det likevel at vi unngår at en overgang til mer materialer av biologiske
ressurser blir en unnskyldning til å fortsette i samme tempo med bruk og kast av
ressurser. For at miljøfotavtrykket til bioplast eller komposterbart materiale skal
være bedre enn fossil plast, må både klimagassutslipp og andre miljøbelastninger
være lavere gjennom hele verdikjeden til plasten.
Produksjon av planter som brukes ens ærend til bioplast er en ressurskrevende
industri som også påvirker miljø og klima. Dette gjelder også andre materialer.
Mange matvarekjeder har innført papirposer i stedet for plastposer for frukt og
grønt. Selv om papir skaper mindre problemer dersom det havner i naturen, avgir
det mye mer CO2-gasser i produksjonen. Engangskopper av papp har i tillegg et tynt
plastbelegg på innsiden for å hindre lekkasje, og lar seg hverken materialgjenvinne
eller bryte ned i naturen. Uansett hva vi forbruker, om det er aldri så komposterbart,
naturlig eller økologisk, så er selve volumet av forbruket vårt i ferd med å knekke
jordas økosystemer. Omlegging til bioplast og mer bærekraftige og komposterbare
materialer må derfor ses i sammenheng med et mål om å gå fra lineært til sirkulært
kretsløp og først og fremst et redusert forbruk.
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5 — Hvem
har ansvaret?
Plastforsøpling, som annet avfall eller forurensning, er til syvende og sist
knyttet til systemsvikt og vil vanskelig kunne løses hvis ikke forbrukeren,
næringsliv, industri og stater tar ansvar for eget utslipp. Alle sektorer og
enkeltpersoner bidrar til denne forurensningen - fra direkte forsøpling,
utilstrekkelig avfallshåndtering, landbruk, ulovlig dumping og ulovlig avfall
på land, til flytende tau, garn og annet avfall fra fiske, handelsskip,
oljerigger, cruiseskip og andre kilder.

Fordeler man plastproduksjonen i Europa i tre grove kategorier består 20 prosent av
langvarig infrastruktur som rør, kabelbelegg og strukturelle materialer; 40 prosent av
varige forbrukerapplikasjoner med mellomlang levetid, for eksempel elektroniske
varer, møbler og kjøretøyer, og de resterende 40 prosent av engangsbruk, for
eksempel matemballasje, landbruksfilm og engangsartikler 16. Livsstilen vår har ført til
en enorm etterspørsel av produkter beregnet til engangsbruk, og plastprodusenter og
servicenæring svarer på markedets krav ved å gi lavvektsemballasje og
engangsprodukter. Når man kombinerer høyt plastforbruk med utilstrekkelig
avfallshåndtering verden over, og legger til det faktum at plast aldri brytes ned, står
man igjen med en miljøkatastrofe.

Landbruket
Av landbasert virksomhet har landbruket den høyeste etterspørselen etter plast og
størst avfallsproduksjon. Plast har mange forskjellige former og bruksområder i
landbruket: film som brukes i drivhus, tunelldeksel, nett for beskyttelse mot fugler,
insekter og hagl, stropper for høyballer, rør for vanning, poser til gjødsel og
emballasje for agrokjemikalier.

16

16 Plastics Europe (2015). Plastics - the Facts 2015. Hentet fra:
www.plasticseurope.org/Document/Plastics–-the- facts-2015.aspx
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Fiskerisektoren
En annen viktig kilde er fiskerisektoren,
herunder akvakultur og fritidsfiske, som
er estimert til å stå for i underkant av 10
prosent av samlet marin forsøpling 17 .
Fritidsfiske er også en betydelig lokal
kilde og forlatt fiskeutstyr er i visse
deler av havet en av de største
bidragsyterne til marin forsøpling og er
også noe av det farligste for marint liv.
Det har vist seg at 46% av ‘the Great
Pacific garbage patch’ -som har blitt et
symbol på plastforsøpling- består av
fiskegarn, og mye av det gjenværende
av annet fiskeutstyr.
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Bildekk og
mikroplast
Fordi det kalles mikroplast, tenker
mange at det bare kommer fra plast,
men plastpolymerer kan også brukes
som råstoff i maling og lakk og gummi.
Ny forskning viser at gummi fra bildekk
er en betydelig kilde til mikroplast i
naturen19. Når du kjøper et nytt bildekk,
veier det 12-13 kilo, mens når du
leverer det inn igjen etter et to-tre år,
veier det kun 10,5 kilo, og resten finner
veien ut i miljøet. Gummigranulat fra
kunstgressbaner, som er laget av malte
bildekk, havner ofte til slutt i havet på
grunn av avrenning.

Fraktbransjen
Fraktbransjen bidrar blant annet ved at
lasteskip under uforutsette
omstendigheter mister hele eller deler
av lasten til sjøs. Et estimat basert på en
undersøkelse gjennomført mellom 2008
og 2013 viser at gjennomsnittlig 1700
containere går tapt til sjøs hvert år 18.
Både lovlig og ulovlig dumping til sjøs av
avfall generert gjennom vedlikehold og
andre aktiviteter er også en kilde til
marin plastforsøpling. Utslipp fra
offshore-installasjoner (olje- og
gassplattformer) er også en potensiell
kilde.
17 Macfadyen, G., Huntington, T., & Cappell, R. (2009). Abandoned,
lost or otherwise discarded fishing gear. UNEP Regional Seas Reports
and Studies No. 185; FAO Fisheries And Aquaculture Technical Paper
No. 523. UNEP/FAO, Rome. pp. 88.
18 UNEP & GRID-Arendal (2016). Marine Litter Vital Graphics. United
Nations Environment Programme and GRID-Arendal. Nairobi and
Arendal. Hentet fra:
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9798/Marine_litter_Vital_graphics-2016MarineLitterVG.pdf.pdf?
isAllowed=y&sequence=3

Privatpersoner

Privatpersoner er også ansvarlig for en
betydelig del av plastforsøplingen.
Forsøk har blitt gjort for å estimere
utslippene fra bestemte land og kilder.
For eksempel slippes hundrevis av tonn
med polyetylen mikroperler, fra
produkter til personlig pleie, årlig ut i
havet i USA 20 og 8.000 tonn mikroplast
fra ulike kilder frigis i Norge, hvorav
omtrent halvparten forventes å nå det
marine miljøet 21.

19 Sundt, Peter, Schulze, Per-Erik, Syversen, Frode (2014). Sources
of microplastics-pollution to the marine environment. MEPEX /
Miljødirektoratet. Hentet fra:
www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M321/M321.pdf
20 Gouin, T., Roche, N., Lohmann, R., & Hodges, G. (2011).
A thermodynamic approach for assessing the environmental exposure
of chemicals absorbed to microplastic.
Environmental science & technology, 45(4), 1466-1472.
21 Sundt, Peter, Schulze, Per-Erik, Syversen, Frode (2014). Sources
of microplastics-pollution to the marine environment. MEPEX /
Miljødirektoratet.
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En nylig rapport viser at de vanligste funnene under ryddeaksjoner langs verdens
kyster i synkende rekkefølge er sigarettfilter, plastflasker, flaskekorker,
matemballasje (potetgullposer, godteripakninger, kjekspakningerer o.l.), handleposer
av plast, plastlokk, sugerør og rørepinner, andre plastposer og take-away bokser av
styrofoam 22.

Utilstrekkelig avfallshåndtering

Manglende eller utilstrekkelig avfallshåndtering er også en av grunnene til at plast
havner i naturen i stedet for å bli gjenvunnet eller håndtert på andre måter. En stor
andel av plastforurensing i havet kommer fra noen av verdens elver som strekker seg
gjennom tett befolkede områder, og via land som har dårlig håndtering av avfall.
Dette gjelder ikke kun avfall fra privatpersoner, men også avfall fra fabrikker som
blant annet lager det meste av tingene vi kjøper. Også her i Norge sliter
avfallsbransjen med å hamle opp med de store mengdene avfall vi produserer.
Gjenvinningsgraden på innsamlet plast er lav for de fleste norske kommuner og mye
havner enten på fyllingen eller går til forbrenning, enten her eller i andre land. De
fleste vestlige land har vært fullstendig avhengige av at Kina tar til seg deres eksport
av plastavfall.
I en årrekke har Kina importert mer enn halvparten av verdens plastavfall, faktisk
ender så mye som 87 prosent av Europas plastavfall opp i Kina 23. Denne handelen
har til nå vært gunstig for begge parter. Eksportland har tjent en avkastning på sitt
overflødige avfall, som ellers ville endt opp på søppelfyllinger, og kinesiske
importører har fått en jevn forsyning av resirkulerbare materialer.
Det er likevel stor usikkerhet knyttet til hva som faktisk hender med plasten etter den
har krysset grensen til Kina. Importert resirkulerbart avfall er ofte skittent, dårlig
sortert eller forurenset med skadelige stoffer og deler av den kinesiske
resirkuleringsindustrien tar i bruk svært forurensende metoder for å kvitte seg med
avfallet. I tråd med at den kinesiske regjeringen har trappet opp kampen mot
forurensing har de derfor stoppet importen av flere avfallstyper, blant annet plast, og
land i Vesten må nå finne nye måter å bli kvitt avfallet sitt på. Hvis dagens
forbruksmønster og avfallshåndtering ikke forbedres, vil det innen 2050 være rundt
12 milliarder tonn plastavfall på verdens søppelfyllinger og i miljøet.
22 Oceans Conservancy (2017) Together for our oceans. International Coastal
Cleanup 2017 Report. Hentet fra: https://oceanconservancy.org/wpcontent/uploads/2017/06/International-Coastal-Cleanup_2017-Report.pdf
23 UNRIK (2017) Kina vil ikke lenger være verdens søppelfylling. 06.11.2017:
https://www.unric.org/no/nyhetsarkiv/27867-kina-vil-ikke-lenger-vaere-verdenssoppelfylling
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Produsentansvar

Plastnæringen selv har også en stor del av ansvaret for at plasten de lager ikke blir
gjenvunnet, men heller havner i naturen eller til forbrenning. Gjenvinningsgraden for
plast er alarmerende liten, blant annet på grunn av materialvalg. I dag består blant
annet emballasje i stor grad av multimaterialer (som potetgullposer og
‘papphermetikk’), i tillegg til farge og andre tilsetningsstoffer for å gi produktene det
utseendet og de egenskapene vi ønsker. Dette gjør plasten vanskeligere å gjenvinne
enn om det hadde vært renere materialer. Her kreves det mye forskning, innovasjon
og vilje for å lage produkter med høyere gjenvinningsgrad og lengre levetid. Et annet,
og kanskje enda viktigere aspekt av produsentansvar, er hvor produktene
markedsføres og selges. Det fins mange steder i verden der resirkuleringen av plast
er minimal, og andre der den ikke eksisterer.
Er det riktig av store europiske og amerikanske selskap som produserer drikke,
godteri, hygieneartikler eller mat å tjene penger på å markedsføre billigere
engangsproduker i plast i land som ikke har mulighet til å håndtere avfallet?
Prisen på plast reflekterer i virkeligheten ikke prisen på håndtering og kostnaden for
resirkulering og behandling bæres i dag ikke av produsenten eller forbrukeren, men
av samfunnet 24. Denne feilen i systemet muliggjør produksjon og forbruk av store
mengder plast til en svært lav pris. Avfallshåndtering er gjort "ute av syne" fra
forbrukeren, og hindrer bevisstheten om den faktiske prisen på et produkt gjennom
hele dets levetid. Parallelt med å kreve produsentansvar vil en viktig del av løsningen
også være å finne måter som gjør at det lønner seg økonomisk for selskaper å ta
hensyn til bærkraft gjennom hele livstiden av en vare. Eksempler på dette kan, i
tillegg til mer bærekraftige materialer, være pant på emballasje og løsvekt- og
dispenservarer som krever at kunder har med egen emballasje.
24 Newman, S., Watkins, E., Farmer, A., ten Brink, P., & Schweitzer, J.-P. (2015). The
economics of marine litter. Marine anthropogenic litter (pp. 367-394): Springer.
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Det er ikke bare miljøet som må betale
Med sin betydelige negative påvirkning på marine økosystemer, påvirker plast også
de tjenestene og de samfunnene som er avhengig av havet for inntektsgenerering,
levebrød og trivsel for lokalsamfunn og borgere. De økonomiske aktivitetene som er
direkte berørt av marin forsøpling omfatter frakt, fiske, havbruk, turisme og
rekreasjon 25.
25 UN Environment (2017). Marine Litter Socio Economic Study, United Nations Environment Programme, Nairobi. Kenya.
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Den eneste globale vurderingen hittil som forsøker å sette økonomisk verdi på de
naturlige kostnadene knyttet til bruk av plast i forbruksvareindustrien, er på tvers av
alle sektorer ca 75 milliarder dollar per år 26. I Europa alene er kostnaden for å
rydde opp kyst og strender estimert til seks milliarder kroner per år 27.
Selv om de har interesse av å løse problemet, er virkeligheten imidlertid den at de
samme næringene som berøres av marin forsøpling også er en del av kilden til det.
Som regel bærer ikke forurenserne kostnadene ved forurensing og dette fører til
ansvarsfraskrivelse.

Lover og regler mot plast forsøpling
Noen tiltak er allerede i gang, spesielt knyttet til plastposer som representerer et
enormt forsøplingsproblem i mange av verdens land. Til dags dato har reguleringer
for plastposer og (styrofoam)produkter blitt introdusert i over 60 land. Det er enda
tidlig å si hvilken effekt forbud og avgifter på plastposer har, men over 30% av
tiltakene som er registrert har rapportert en dramatisk nedgang i plastforsøpling og
forbruk av plastposer, innen ett år fra oppstart 28.
Plastposer er imidlertid bare en del av problemet. Plastemballasje regnes som en av
de største kildene til avfall og årsaken er menneskelig aktivitet - på land og i hav. EU
kommisjonen foreslår nå nye lover som fokuserer på de ti engangsproduktene i plast,
samt fiskeutstyr, som tilsammen utgjør 70% av marin forsøpling i Europa. Lovene
skal være skreddersydde for å oppnå best resultat, som betyr at ulike tiltak vil bli
igangsatt for ulike produkt 29. Det er imidlertid viktig å merke seg at mange av lovene
og tiltakene som er foreslått verden rundt, forutsetter en overgang til mer
bærekraftige materialer. Spørsmålet er om vi i dag har disse løsningene klare, og om
de forblir bærekraftige i møte med et stadig økende forbruk.
Det ble i tillegg nylig avgjort at Sverige skal lede en ny, internasjonal arbeidsgruppe
som har som mål å lage en ny standardisering for gjenvinning av plast, inkludert
trinnene som plasten må gå gjennom før den gjenvinnes. Rundt ti land har allerede
vist interesse for å delta, blant annet Tyskland, Kina, Frankrike, India og USA 30.
26 UNEP (2014). Valuing Plastics: Business Case for Measuring,
Managing and Disclosing Plastic Use in the Consumer Goods Industry.
Nairobi
27 European Commission (2018) Single-use plastics: New EU rules to
reduce marine litter. Press release, Brussels, 28 May 2018 Hentet fra:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_en.htm
28 UNEP (2018). Single-use plastics: A roadmap for sustainability.
Hentet fra: www.unenvironment.org/resources/report/single-useplastics-roadmap-sustainability

29 European Commission (2018) Single-use plastics: New EU rules
to reduce marine litter. Press release, Brussels, 28 May 2018 Hentet
fra: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_en.htm
30 Isaksen, Asle (2018) Sverige etablerer internasjonal
standardiseringsgruppe for gjenvinning av plast. Plastforum, 4.
10.2018: www.plastforum.no/article/view/624601/sverige_
etablerer_internasjonal_standardiseringsgruppe_for
_gjenvinning_av_plast
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6 — Hva kan
vi gjøre?
Bærekraftige, langsiktige løsninger for å stoppe økende mengder plastavfall i miljøet
krever endringer i hele samfunnet. Noen bør komme som umiddelbare politiske
grep, mens andre krever mer langsiktig holdningsendring. Noen kan stimuleres
gjennom økonomi, andre gjennom utdanning. Det er imidlertid viktig å påpeke at selv
om individuelle tiltak er nødvendige, så er plastproblematikken så stor og
gjennomgripende at det er avgjørende med endringer på systemnivå. Som med andre
miljø- og klimaspørsmål bunner det ut i strukturelle problemer: et politisk system
som er underlagt kommersielle interesser og et økonomisk system som fordrer vekst.
De fleste miljøspørsmål har til nå blitt besvart med løfter til forbruker fra produsent
om mer resirkulerbart, mer økologisk og mer bærekraftig. Det er på tide å utfordre
forbrukermentaliteten vår og slutte å tenke at vi kan kjøpe oss ut av knipen. Dette
krever en massebevegelse og betyr at vi må tenke mindre som enkeltpersoner og
mer som et fellesskap. Heldigvis er menneskets impuls til å jobbe sammen sterk, noe
vi ser mange eksempler på opp gjennom historien.
På systemnivå må byer og land ta grep gjennom å regulere produksjon og bruk av
plast, og på denne måten kreve at selskaper selv tar ansvar for det de produserer
gjennom hele livsløpet. Vi som forbrukere må stemme på lovendringer som
minimerer avfall og ikke bare håndterer det, parallelt med grepene vi gjør i
hverdagen.
Her er noen av løsningene, presentert i tiltakslister for privatpersoner, politiske parti
og idrettslag.
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Tiltaksliste 1 - Privatpersoner
I dag er det vanskelig å unngå et høyt forbruk av plast. Materialet inngår som regel som en stor eller liten
del av mange produkter, og ikke minst som emballasje. Derfor må mange av endringene vi trenger gjøres
på systemnivå. Det er likevel grep vi kan gjøre som forbruker, som både vil minimere plastforsøpling,
men også sende et signal til både produsenter og politikere.
Aller viktigst - Ta vare på det du har. Reduser forbruket, bruk på nytt, reparer og resirkuler. Trenger du det,
egentlig? Hver gang du skal ut - tenk at du skal på fjelltur og må ha med alt du trenger. Vær stolt av de gode
valgene du tar (små og store), og del de gjerne med de rundt deg.
1 - FOR DEG SOM AKKURAT HAR STARTET
PÅ PLASTREISEN

Aldri kast noe i naturen. Ta det med til en søppelkasse.
Ha alltid med egen drikkeflaske i veska/sekken som du
fyller på.
Ta med egen termokopp til varme drikker eller sett deg
ned og nyt de på stedet.
Ta med eget bestikk og spisepinner som du kan bruke
på steder de kun har engangsbestikk eller hvor bestikk
ikke er tilgjengelig. Det tar ikke så mye plass.
Ta med eget sugerør i metall eller drikk rett fra glasset.
Si gjerne ifra at du ikke ønsker sugerør når du bestiller.
Bruk Q-tips av papir, eller slutt helt. De er ikke bra for
ørene.
Ta med egne poser til frukt og grønt slik at du slipper å
bruke plastposene i butikken. Ikke bytt til papirposer da
disse har høyere klimafotavtrykk.
Begrens handleposer. Ha alltid et bærenett i
veska/lomma/bilen, men si nei takk til stadig nye
bærenett, da disse også er miljøbelastende.
Hvis du må ha nye klær, kjøp naturlige materialer for å
unngå utslipp av mikroplast i havet. Materialer som
polyester, fleece, akryl og nylon er plast, men også
viskose laget med bambus som base er kjemisk
modifisert så stoffet får mange av de samme
egenskapene som plast og det er usikkert hvordan det
oppfører seg i naturen.
Unngå at plast fra klærne havner i havet ved å vaske
syntetiske klær i filterpose, eller montér et ekstra filter
på vaskemaskina. Rens lofilteret i maskinen
regelmessig.

Bytt til fast håndsåpe. Disse har mindre emballasje,
færre unødvendige tilsetningsstoffer og varer lenger
enn flytende såpe.
Flere steder selger nå gode sjampobarer som du kan
bruke i stedet for den vanlige plastflaska med sjampo.
Tenk på havet når du pusser tennene. Velg en
tannbørste i bambus og tannkrem uten mikroplast.
Unngå mikroplast i kosmetikk og andre
hygieneprodukter. Se etter Svanemerket eller dette på
innholdsfortegnelsen: Polyethylene, Polyacrylate,
Polyethylene-glycol, Polystyrene/Acrylate copolymer,
Polypropylene oxide, Polyvinylpolypyrrolidon,
Polyurethane, Polyvinyl alcohol, Nylon (Se
beatthemicrobead.org for produktlister)
Ikke skyll dagslinser, snus eller andre ting ned i do. Kun
bæsj, tiss og dopapir skal i do.
Bruk fyrstikker eller refill-lighter i stedet for
engangslighter.
Bytt ut barberhøvelen av plast med en god gammeldags
sikkerhetshøvel som fås kjøpt på eksotisk dagligvare
eller internett. Barberblad kan kvesses ved å stryke
høvelen oppover ekte dongeri.
Handle på Bondens Marked og bli en del av REKORingen - et matfellesskap for et begrenset geografisk
område. Bestilling og markedsføring skjer i lukkede
Facebook-grupper åpne for alle.
Lær å si nei til unødvendige gratisprodukt og
engangsprodukter.
Vær positiv til tiltak som politikere og kommuner setter
i gang, selv om det kan koste mer, eller gjøre
hverdagen litt mer ”tungvint”.
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2 - FOR DEG SOM ØNSKER Å UTFORDRE
DEG SELV LITT

3 - FOR DEN LITT MER AVANSERTE

Reis mer kollektivt eller sykle. Plast fra nedslitte bildekk
er en hovedårsak til mikroplast.

Kjøp kun høykvalitetsprodukter du er 100% sikker på
at du trenger.

Tenk emballasje. Kjøp og spis mer av det som ikke er
pakket inn i plast og lag mer mat fra bunnen av.
Eksotiske dagligvarebutikker har ofte mindre
plastemballasje.

Gå for en minimalistisk garderobe med gode basisplagg
og spar tid, miljø og penger.

Enkelte butikker selger mel, krydder, nøtter og andre
matvarer i løsvekt. Ta med egne beholdere og fyll opp.
Bruk det du har i skapet til oppbevaring av mat, eks
syltetøyglass. Erstatt plastfolie med bivokspapir, eller
sett en tallerken over matrestene.
Kjøp vaskepulver i stedet for flytende vaskemiddel for å
unngå plastflaskene. Et raspet Sunlight såpestykke
fungerer også fint til klesvask.
Bytt ut tanntråd med komposterbar silke- eller
fibertanntråd.
Bytt ut bind og tamponger med menskopp, vaskbare
stoffbind eller Thinx undertøy.
Lær å lage din egen iskrem, yoghurt og cottage cheese.
Økologisk, billig og nesten helt plastfritt.
Arranger byttemarked for klær/bøker/leker/nips/
planter med kollegaer, nabolag, venner og
organisasjoner.
Bytt ut våtservietter med en klut som kan vaskes eller
legg et par fuktige papitørk/kluter i en tett beholder
hvis du skal på tur.
Gå for tøybleier om du har småbarn. Sjekk om
kommunen din har støtteordning. Man får også kjøpt
ublekede bleier med giftfri gelé og minimalt med plast.
Gi hjemmelagde gaver.
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Bruk oljer på glass til hudpleie i stedet for kremer
pakket i plast.
Bytt ut tørkepapir og servietter med lommetørkler,
stoffservietter og kjøkkenhåndklær av tøy. Gamle Tskjorter er utmerket til dette.
Slutt med sjampo og balsam i plastflasker. Det finnes
mange metoder og fine emballasjefrie alternativer.
Lag dine egne rengjøringsprodukter. En enkel
universalspray lager du av eddik, brukt
sitronskall/essensiell olje og vann.
Start din egen lille kjøkkenhage, lær deg lokale
nyttevekster og dra på fisketur.
Skap samhold i nærmiljøet for enkel deling av tid,
ressurser, overskuddsmat og klær. Arranger en potluck i gata di, del verktøy med naboen, gi klær i arv og
lær naboene dine å kjenne.
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Tiltaksliste 2 - Politikere
Plast er et globalt problem og krever internasjonal samarbeid, men det er likevel mange lokale tiltak som
kan gjennomføres og bidra til å løse det globale problemet.
Punktene under er basert på rapport fra Mepex og Hold Norge Rent 31, Sintef forsker Susie Jahren og foreslåtte
32
tiltak fra Miljødirektoratet .

1 - REDUSERE ENGANGSBRUK OG
ERSTATTE MED GODE ALTERNATIVER

Det viktigste er å redusere forbruket vårt! Innen 2021
blir det både forbud, krav til mengde konsumert og
krav til resirkuleringsgrad på plastemballasje. Start nå
med disse tiltakene:
1.1 Flere og lett tilgjengelig offentlige
drikkevannstasjoner i gater og eks på skoler.
1.2 Fjerne disse artiklene i skoler, offentlig rom og
arrangementer, og oppfordre næringen (bedrifter,
restauranter, matbutikker osv) til å gjøre det samme,
men pass på at det ikke blir erstattet med et mer
miljøskadelig alternativ:
- Sugerør (Forbudt i 2021)
- Engangsbestikk, glass/kopper inkl lokk og
tallerkener, både plast og papir (Plast blir forbudt i
2021)
- Bomullspinner (Forbudt i 2021)
- Takeawaybokser i plast (Forbudt i 2021)
- Blåsokker
- Plastflasker med kork som ikke henger fast

2.3 Bildekk: Norges største mikroplast synder
- Flere tiltak slik at det er enklere å velger bort bilen
- Oftere vasking av veier for å samle støv fra bildekk
og veimaling, og med filtrering før dumping av
støv. Strengere krav til luftkvalitet vil føre til oftere
vasking av gatene.
- Filter ved veiavrenning og snødumping/smeltevann
- Ved planlegging av nytt veidekke må krav for
bedre avrenningshåndtering være inkludert
2.4 Maling og vedlikehold av skip og fritidsbåter; den
nest største kilden til mikroplast
- Null-utslipp av malestøv og søl under male- og
vedlikeholdsarbeid i havnene, ved å lage løsninger for
samling og filtrering av vann fra malearbeid i
havnene og insentiver for bruk av mer bærekraftig
løsninger, eks: https://driveinboatwash.no
- Flere systemer for refundering og gratis levering av
malerester for både industri og privatpersoner.

2 - FORHINDRE LEKKASJE AV PLAST I NATUREN
OG EFFEKTIV OPPRYDDING

80-90% av all marin forsøpling er pga av dårlig
avfallshåndtering. Vi må legge til rette for at det
enkleste og billigste er å levere og samle inn plast og
avfall før den kommer på avveie. Plast på avveie er
heller ikke langt unna, for over 70% er langs kysten og
en effektiv opprydding er mulig hvis det insentiver og
enkelt å gjennomføre.
2.1 Kartlegge avfall som ikke blir samlet opp i
avløpsanleggene, fra vasking og snømåking i gatene og
filter ved veiavrenning, og forbedre mot nullutslipp.
2.2 Kartlegge avfall fra elver og hindre at avfallet
kommer ut i havene.

31 Sundt, Peter, Schulze, Per-Erik, Skogesal, Olav,
Syversen, Frode (2016). Primary microplastic-pollution:
Measures and reduction potentials in Norway. MEPEX /
Miljødirektoratet. Hentet fra: https://holdnorgerent.no/wpcontent/uploads/2016/10/Primary-micro-plasticpollution_Measures-and-reduction-potentials-inNorway.pdf
32 Miljødirektoratet (2018) Mikroplasten synker til bunns.
Miljødirektoratet, 26.02.2018:
www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/Febr
uar-2018/Mikroplasten-synker-til-bunns/
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2.5 Effektiv innsamling
- Avfallshåndtering må være lett tilgjengelig der
strandrydding foregår
- Bedre og gratis avfallshåndtering i havnene og for
marint avfall
- Kartlegge hva og hvorfor forsøpling fra havbasert
aktivitet foregå og lage løsninger for å sikre
nullutslipp fra slike aktiviteter
- Synliggjøre verdien ved opprydding (eks mot
kostnaden ved å ikke rydde?) og gi insentiver til
bedrifter/organisasjoner.
- Felles opprydning av kysten med bruk av ledig
kapasitet i beredskap, industri og flåter. Mye av den
norske kysten er utilgjengelig og komplisert for
opprydding, og det er behov for å skape en økonomi
slik at oppryddingen kan profesjonaliseres.
- Oppfordre/krav til bruk av resirkulert plast. Vil føre til
etterspørsel av plast og en økonomi for å samle inn
plasten
2.6 Annet
- Unngå utslipp av gummigranulat på alle baner: Påbud
for skobørster ved alle utganger/innganger, filterkurver
i dreneringskummer rundt banen og oppsamling av
granulat etter snømåking
- Større krav til effektivt filter på ny vaskemaskiner.
Dele ut/rabattert ordning på kjøp av fastmontert filter
til eksisterende vaskemaskiner.
- Krav/oppfordre til bedre design for syntetiske
tekstiler, som unngår generering av mye mikroplast
under vask.
- Forbud for mikroplast i kosmetikk. Få inn mikroplast i
forurensningsloven.
- Smartere søppelkasser for å unngå at de blir overfylte
- Krav til større kontroll og nullutslipp av plast fra
plastproduksjon
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3 DESIGN FOR GJENVINNING I HOVEDSAK PLASTEMBALLASJE

Plasten må bli en del av den sirkulære økonomien og vi
må innovere på funksjonalitet for å redusere og hindre
plast på avveie.
3.1 Økt produsentansvar. Kontroll på egne produkter,
opprydding og gjennvinning må være en del av
forretningsmodellen og strategien til produsenten.
3.2 Synliggjøre den reelle kostnaden ved bruk av plast
for samfunnet. Eksternaliteter må reflekteres i prisen spesielt innen klima, forsøpling og ødeleggelse av hav.
3.3 Sette krav til samarbeid mellom renholdsverk og
produsenter; vil effektivisere sorteringen og forbedre
produktet til gjenbruk/gjenvinning.
3.4 Stille høyere krav til kildesortering i skoler,
offentlig rom og næringsliv.
3.5 Stille krav til riktig bruk av plast og alternativer til
plast med lav gjennvinningsgrad i emballasje. F.eks
PVC, PS, nedbrytbar plast eller oxo-biodegradable og
komposterbart materiale.
3.6 Jobbe for å få et felles internasjonalt system for
merking av komposterbart materiale og alternativer til
plast, og ha krav til merking av all emballasje, både
plast og alternativer til plast.
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Tiltaksliste 3 - Idrettslag

Idrettslag har en unik mulighet til å få mange med på gode tiltak. De har et bredt nedslagsfelt og
fremmer verdier av fellesskap og dugnad. Den aller viktigste løsningen i arbeidet mot plastforsøpling er
flerbruk og gjenbruk av ressurser. Som de aller fleste arenaer i samfunnet vårt, er også idretten preget av
høy bruk av engangsartikler, både av plast og andre materialer. Det aller vanligste er bruk av
engangskopper, tallerkner, bestikk og servietter.
I tillegg er idretten en arena med høy distribusjon av reklameartikler fra sponsorer. Vi ønsker å hjelpe idrettslag
med å fase ut engangsbruk - og ikke bare den av plast. De lagene som tar utfordringen får tittelen flerbrukslag.
Navnet er ikke forbeholdt lag med store ambisjoner, men kan også benyttes av de som gjør mindre grep.

→

Finn gjerne èn eller flere personer i laget som kan ha hovedfokus på plastforsøpling, men sørg for at alle
informeres om at det er idrettslaget som helhet sine ambisjoner.

→

Opplys medlemmer og brukere om at de skal ta med egen kopp/fat/bestikk. Send infobrev til foreldre og til
skoler i kretsen og opplys jevnlig på nettsider/facebook-sider og idrettsblader (kontakt oss for maler).

→

Ta i bruk flerbrukslags-logo, gjør det til noe dere er stolt av og flagger. Heng opp plakater med prislister og
informasjon om at dere fremmer flerbruk (kontakt oss for maler).

→

Selg kioskvarer til vanlig pris til de som har med egen kopp/fat/bestikk, mens de som ikke har med må betale et
tillegg.

→

Annonser over høytaleranlegg at dere vil ta vare på miljøet og oppfordrer folk til å ta med kopp/fat/bestikk og å
ikke forsøple.

→

Dersom noen likevel trenger kopp/fat/bestikk finnes det produkter som er bedre enn andre, som svanemerkede
servietter i stedet for fat (kontakt oss hvis dere er usikre på alternativer).

→

Informer sposorer om at dere er et flerbrukslag/er opptatt av miljø og be om at det ikke blir tilsendt unødvendig
reklamemateriell (flasker, buffs, reflekser), men heller tilby andre former for reklamering. Mange bedrifter er
opptatt av å ha en god miljøprofil og vil gjerne sponse flerbrukslag. Som premier er det fint med opplevelser
fremfor reklameartikler.

→

Sikre gode løsninger for kildesortering på arrangementer og se til at avfallet blir håndtert riktig. Gjør tydelig
forskjell på de ulike dunkene for rest/plast/papir og sett gjerne opp skilt som viser at dere tenker på miljøet
(kontakt oss for maler).

→

Dann oppryddningslag blant barna som hører til idrettslaget og tildel gruppene ulike tider de skal være
ansvarlige for å sikre at det ikke er noe søppel igjen etter arrangementer. Premièr gjerne barna med en gratis
vaffel/kupong for hver gang de har hatt vakt.

→

Hvis det er noen av tiltakene dere ønsker å gjennomføre som er kostbare, finnes det mange instanser det går an
å søke midler hos.

→

Ha fokus på problemer knyttet til kunstgressbaner og gummigranulat. Det går blant annet an å søke om midler
fra kommunen til opprydning, i tillegg til generelt vedlikehold og minimering av spredning av gummigranulat ved
f.eks skobørster ved inn/utgang osv.
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En storstilt dugnad der
alle må med!
Tiden er for lengst inne for handling. Det har blitt funnet mikroplast i tester
gjort av flere drikkevannskilder i Norge og selv om forskningen ennå er
manglende, er det mye som tyder på at plastproblemet ikke bare er en
utfordring for økosystemer og matsikkerhet, men også for vår egen helse.
Aldri før har vi hatt et så stort kollektivt fokus på plastforurensing og
handlingsrommet må utnyttes til det fulle. Problemet skyldes i stor grad et
stadig økende forbruk kombinert med billig produksjon og en
avfallshåndtering som ikke takler omfanget av søppelet vi skaper.

Sirkulærøkonomi
På systemnivå handler løsningene om å skape en sirkulærøkonomi der det lønner seg
å holde ressursen i bruk ved hjelp av gjenbruk eller gjenvinning. Det vil føre til at
minst mulig plast går ut av kretsløpet og inn i naturen. Der vi ikke kan benytte
gjenvunnet plast er det viktig at vi i fremtiden skiller plastproduksjon fra fossilt råstoff
og utelukkende benytter fornybart råstoff fremskaffet på en bærekraftig måte. Kun
en liten del bør gå til kompostering eller energi, det er imidlertid likevel snakk om en
opptrapping i forhold til det vi ser i dag. Parallelt må man sørge for at det som lekker
ut av kretsløpet, som i naturen, er laget av materialer som gjør minst mulig skade.
Forbedret produktdesign og teknologi, samt skalering og forbedring av
avfallshåndtering og gjenvinningsteknologi vil ha avgjørende roller for alt dette.
Det er helt nødvendig at vi forbedrer infrastrukturen og sikrer at vi har gode regler
for design og materialmerking av varer, gode systemer for å fange opp avfall både i
hjemmet og på gaten, at vi har teknologien til å skille de ulike materialene, og at vi
anlegg på plass for å gjere nytte av det. Der denne infrastrukturen ikke eksisterer må
produsentansvar veie tungt, for å unngå at selskaper markedsfører og selger
produkter til land der det ikke finnes gode måter å håndtere avfall på, uten å ta noe
av ansvaret for dette.
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Forbrukermentalitet
På individnivå har vi også en jobb foran oss. I dag er det vanlig å forsyne seg med en
kopp, drikke ti slurker - for så kaste den, hvorpå den enten blir brent eller havner i
naturen. Uansett om denne koppen er laget av fossilt eller fornybare råmaterialer så
henger ikke dette på greip!
Det nivået av bruk og kast vi har i dag, er rett og slett verken moralsk eller
bærekraftig forsvarlig. Vi må nå gjøre grep på både system- og individnivå som raskt
tar oss i retning av et redusert forbruk og en sirkulærøkonomi som muliggjør
kontinuerlig gjenbruk av materialer. Enten det gjelder plast, planter eller mineraler,
må vi sørge for at ressursene brukes på nytt og på nytt, og aldri går ut av kretsløpet,
eller kastes – som søppel.
"Ute av syne, ute av sinn", er en tankegang som tilhører fortiden,
nå er det på tide å ta ansvar!
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Framtiden i Våre Hender (FiVH) er Norges største miljø- og
solidaritetsorganisasjon med over 28.000 medlemmer.
Det overordnede målet for FiVH er global rettferdighet,
økologisk balanse og en løsning på verdens
fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker
på jorda å leve et verdig liv. FiVH er en tverrpolitisk
organisasjon som mener hensynet til mennesker, klima og
miljø er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi. Vi arbeider
for at myndigheter og næringsliv legger til rette for at folk kan
gjøre miljøvennlige og etiske valg.
Lokallaget i Trondheim/Trøndelag arbeider på flere plan og
med ulike metoder, og arbeidet er i stor grad rettet mot
lokalsamfunnet. Vi arrangerer foredrag, workshops, aksjoner
og mye mer. Vi er blant annet med i Klimavalgalliansen der vi
presser på for at alle parti skal bli grønnere. Vi har vært med i
ressursgruppa for Energi- og Klimahandlingsplan 2017 på
både kommune- og fylkesnivå og vi har hatt flere prosjekt i
samarbeid med kommunen, som foredrag om miljø og klima i
skolen, matsentralen i Trondheim og verktøybibliotek på
folkebiblioteket.
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