
Forslag til intensjonsavtale 
mellom 

næringslivsorganisasjoner og staten 
 
 
1 Avtalens parter  
 
Staten ved Klima- og miljødepartementet (Heretter KLD) og organisasjonene (navngitte)  ….. 
(heretter næringsorganisasjonene) har inngått denne intensjonsavtalen for å redusere 
miljøutfordringene fra engangsprodukter i plast.  
 
 
2 Situasjonsbeskrivelse, formål og intensjon 
 
Direktiv 2019/904 om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter (heretter 
engangsplastdirektivet) åpner for at næringsorganisasjoner og staten kan inngå forhandlede avtaler 
for å oppfylle sentrale bestemmelser i direktivet, jf. art. 17 punkt 3. 
 
Denne intensjonsavtalen innebærer at partene skal utarbeide et tilstrekkelig faktagrunnlag med sikte 
på å forhandle frem en slik miljøavtale.  
 
Formålet med intensjonsavtalen er å redusere negative miljøkonsekvenser og motvirke forsøpling 
som følge av at engangsprodukter i plast havner i naturen, innsjøer og i havet. Formålet med avtalen 
er også å styrke norsk næringslivs konkurransekraft og innovasjonsevne.   
 
Partene er enige om å arbeide målrettet for å redusere engangsprodukter i plast med særlig 
forsøplingsfare og skadepotensiale i det ytre miljø.  
 
Partene skal klargjøre og definere nærmere hvilke engangsprodukter som skal omfattes av en 
fremtidig miljøavtale.  
 
Partene har også en intensjon om å kartlegge mulighetene for å inngå en miljøavtale om øvrige tiltak 
for å redusere miljøutfordringene som plast representerer. 
 
 
3. Bakgrunn for samarbeidet  
 
Engangsprodukter i plast er en viktig brikke i det store plastbildet. Plast på avveie skaper globale og 
lokale miljøutfordringer. Over hele kloden mobiliserer næringsliv, organisasjoner, privatpersoner og 
myndigheter for å iverksette tiltak som skal bidra til å løse de sammensatte miljøutfordringene som 
plast kan gi opphav til. Engangsplastdirektivet oppfordrer medlemstatene og næringslivet til å 
samarbeide om gjennomføring av tiltak.  
 
 
4. Plikter for næringsorganisasjonene 
 
Næringsorganisasjonene skal  
 

- oppfordre bedrifter til å akselerere tiltak i egen virksomhet for å redusere miljøbelastningen 
og motvirke forsøpling fra engangsprodukter i plast gjennom produktenes livsløp  



- utvikle et verktøy for næringslivet til å forenkle valg av løsninger, herunder 
ombruksløsninger, og materialer som gir lavt miljøfotavtrykk over levetiden, og utrede 
hvordan slike substitusjonsvurderinger for engangsprodukter i plast bør implementeres i en 
miljøavtale   

- utarbeide et grunnlag for å avtale etterprøvbare miljømål for reduksjon av engangsprodukter 
i plast i næringslivet, i samsvar med artikkel 4 (forbruksreduksjon) 

- styrke arbeide for at engangsprodukter i plast blir designet for materialgjenvinning  
- etablere et forum for erfaringsutveksling med sikte på økt bruk av resirkulert plast 
- Styrke informasjon- og holdningsskapende arbeid som utfyller eksisterende initiativ og 

ordninger  
- samle beste praksis-eksempler og gjøre disse kjent 
- Utrede tiltak som bør gjennomføres for å fremme norsk næringslivs konkurransekraft og 

innovasjonsevne på dette fagfeltet, og foreslå hvilke tiltak som bør inngå i en miljøavtale 
- utrede ulike modeller for bedrifters tilslutning til en fremtidig miljøavtale, herunder drøfte 

forholdet til etablerte ordninger 
- utrede hvilke bransjer som kan fastsette ambisiøse og realistiske mål for økt bruk av 

resirkulert plast i ny produksjon innen et gitt årstall, tilpasset ulike materialer. 
 
 
5. Statens plikter 
 
Staten ved Klima- og miljødepartementet skal 
 

- iverksette tiltak for å styrke håndhevelsen av forsøplingsforbudet i forurensningsloven 
- utrede hvordan resirkulert plast og substitusjonsvurderinger i økende grad kan etterspørres 

ved offentlige anskaffelser av plastprodukter  
- opprettholde dialog med organisasjonene om den samlede virkemiddelbruken som gjelder 

engangsprodukter i plast, herunder konsekvensutredninger 
- styrke internasjonalt arbeid for å redusere plastforsøpling i havet, herunder arbeid med 

forpliktende globale avtaler   
- bidra til å finansiere utredninger og ordninger som styrker kunnskapsgrunnlaget for å 

redusere miljøbelastningene fra engangsprodukter i plast  
- Styrke holdningsskapende arbeid, undervisningstilbud og faktabasert informasjon om plast- 

og forsøpling, i samarbeid med næringslivet 
- Delta aktivt i EUs arbeid på plastområdet og informere næringsorganisasjonene om viktige 

prosesser 
 
 
6. Svalbard, verdensarv- og andre særlig sårbare områder for plastforsøpling 
 
Partene er enige om å identifisere særlige sårbare områder for plastforsøpling i Norge, herunder 
Svalbard og verdensarvområder, og utrede særskilte tiltak for å redusere plastforsøpling på slike 
steder. 
 
 
 
 

Underskrifter 
 

 
KLD         Organisasjonene  


