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Rapport fra arbeidsgruppe opprettet av regjeringen 

 

Et samlet næringsliv kan redusere miljøbelastningen fra engangsplast. Det er det klare budskapet fra 
regjeringens partssammensatte arbeidsgruppe i rapporten som følger vedlagt. 

På vegne av arbeidsgruppen vi jeg takke departementet for etablering, mandat og oppfølging i 
gruppas virketid. Det er en glede å levere rapport til statsråden i tråd med mandatet. Arbeidsgruppen 
har representanter fra en rekke næringsorganisasjoner, WWF og Hold Norge Rent.  

Hovedanbefalingen i rapporten er at staten og næringsorganisasjonene bør inngå en miljøavtale om 
plastprodukter for å motvirke negative miljøkonsekvenser. En slik avtale vil være et viktig virkemiddel 
for oppfyllelse av engangsplastdirektivet fra EU. Rapporten presenterer for øvrig fakta, tiltak og 
virkemidler. Arbeidsgruppen anbefaler blant annet å ta i bruk et nytt substitusjonsverktøy for å gjøre 
gode opplyste plastvalg basert på fakta. Østfoldforskning har på oppdrag fra arbeidsgruppen 
utarbeidet en pilot for et slikt substitusjonsverktøy.  

Fristene i engangsplastdirektivet er knappe, og rapporten viser at faktagrunnlaget må bli bedre. Især 
gjelder det tallgrunnlaget for å fastsette mål for forbruksreduksjon. Arbeidsgruppen anbefaler at 
departementet prioriterer dette arbeidet, og viser til rapportens omtale. 

Koronakrisen har preget innspurten til arbeidsgruppen, i den forstand at krisehåndteringen har 
prioritet. Det har derfor vært et ekstra krafttak for gruppens medlemmer og sekretær den siste tiden. 
Som leder av arbeidsgruppen vil jeg fremheve hver enkelt deltakers solide og konstruktive innsats for 
rapportens innhold og anbefalinger. Sekretariatet i Norwaste, med Henrik Lystad og Malin Granlund, 
har fungert utmerket, og anbefales for liknende arbeid. 

Arbeidsgruppen ber departementet bruke rapporten som et grunnlag for å invitere 
næringsorganisasjonene til samtaler om en miljøavtale med departementet. Vi anbefaler et 
arrangement i regi av KLD og arbeidsgruppen med en bredere faglig gjennomgang om rapportens 
innhold når koronasituasjonen roer seg. 

En samlet arbeidsgruppe står bak rapporten. 

 

 

Vennlig hilsen 

Andreas Pihlstrøm, advokat i NHO 

Leder av arbeidsgruppen 

 


