
           
   

Innspill til arbeidet med en ny internasjonal 

avtale mot plastforurensing 

 

Forhandlingsmandatet (UNEA Resolution 5/14 “End plastic pollution: Towards an 

international legally binding instrument”) gir verden en historisk mulighet til å utvikle en 

rettslig bindende global avtale for å stanse plastforurensningen. Dersom dette skal 

realiseres, må alle land – inkludert Norge – sikre at nødvendige verktøy, virkemidler, 

regler, standarder og kriterier settes på globalt nivå. Vi trenger en ny avtale som faktisk 

regulerer plastforsøplingsproblemet og ikke bare setter retning og overfører 

reguleringsansvaret til nasjonalt nivå. 

 

Norge har en særskilt viktig rolle å spille. Både som et av landene som har frontet saken 

frem til nå, og som en av lederne av høyambisjonskoallisjonen. Det er derfor mange 

land som ser til Norge. Vi forventer at Norge tar dette ansvaret på alvor og sikrer en 

avtale som faktisk har potensiale til å stanse plastforurensningen.  

 

Dette vil kreve tøffe og tydelige posisjoner fra Norge. Norge bør ikke gå med på en 

avtale som kun inneholder et ambisiøst mål, og usikre, nasjonale forpliktelser som skal 

ta oss dit. Norge bør heller ikke godta en situasjon der de med lavest ambisjonsnivå får 

styre forhandlingene, og dermed sluttresultatet. Vi forventer at Norge velger å kjempe 

for en avtale som kan løse problemet, heller enn full enighet (konsensus) om alle 

beslutninger som tas. Tiden for å vise mot i globale forhandlinger er altså kommet.  

 

Det tydeligste signalet Norge kan gi er å levere allerede på INC-1 en tydelig posisjon 

som spesifiserer at en global avtale skal inkludere globale regler, og tydeliggjøre dette 

punktet med å allerede nå inkludere globale forbud for spesielt problematiske 

produktkategorier, materialer og handlinger. Dette er også organisasjonenes felles 

forståelse av det som ble presentert på innspillsmøte. 

 

KLD velger - og har lenge valgt - å prioritere den globale avtalen. Nasjonal politikk har i 

stor grad handlet om å implementere EU krav, og ellers er det lite som skjer. Dette bar 

også den nasjonale plaststrategien preg av. Den kommende plastpakten mellom staten 

og næringsliv tolkes av senderne som et nytt initiativ basert på løfter, heller enn like 

spilleregler blant aktørene. Gitt situasjonen, er dette enda en grunn til hvorfor Norge bør 

ta den ledelsen som er forventet og som vi behøver. Samtidig håper vi at norske 

myndigheter i større grad også går foran nasjonalt og innfører mer ambisiøse 



           
   

reguleringer, som forbud, avgifter, produktkrav og etablering av produsentansvar og 

returordninger for flere sektorer og produkter. 

 

I starten av plastforhandlingene ser vi nå et ambisiøst EU. EUs grønne giv har ført til og 

vil fortsette å føre til et stadig strengere produkt- og plast-regelverk innenfor EØS. 

Høyest mulig grad av harmonisering mellom globalt regelverk og europeisk regelverk er 

i norske aktørers interesse. Elementer fra europeiske reguleringer kan tjene som 

inspirasjon til rammeverk for en juridisk bindende global plastavtale. For eksempel 

setter rammedirektivet for avfall klare bestemmelser for avfallsforebygging, mål om 

ombruk og materialgjenvinning, samt minimumskrav til avfallsinnsamling og 

produsentansvarsordninger innenfor EØS.  

 

Minimumskrav og tidsbestemte og målbare forpliktelser til enkeltland, med påfølgende 

rapporteringskrav og overvåkningsmekanismer bør inngå i en juridisk bindende avtale. 

Direktivet om engangsartikler av plast og utstyr fra Fiskeri (SUP-direktivet) har vist 

hvordan forbud mot, og nye krav til, flere av de mest problematiske plast-produktene 

kan utformes. Andre eksempler på forbud og produkt-spesifikke krav er forslagene til 

nye mikroplast-reguleringer under REACH-regelverket hvor EU tar for seg de mest 

problematiske sektorene på en systematisk måte.  

 

I løpet av de to neste årene med forhandlinger, vil plastforurensningen kun øke under 

dagens tempo. Vi trenger en global avtale som sikrer en løsning for denne globale 

krisen. Samtidig trenger vi at enkeltland og regioner allerede nå sikrer ambisiøse 

løsninger, og leder an utviklingen.  

 

Oppsummert ber organisasjonene WWF, Framtiden i Våre Hender, 

Naturvernforbundet og Forum for Utvikling og Miljø Norge om å:  

1. etablere globale regler som den primære veien å gå for å sikre en effektiv avtale, 

heller enn å lene seg på frivillige, nasjonale verktøy og handlinger 

2. utvikle bestemmelser som regulerer hele plastens verdikjede: inkludert globale 

forbud og utfasinger, harmoniserte produktstandarder og kriterier, og globale 

verktøy for å øke gjenbruk, innsamling, gjenvinning og effektiv avfallshåndtering  

3. sikre at nødvendig implementeringsstøtte er en del av avtalen, slik at de globale 

reguleringene kan integreres på en rask og effektiv måte, og komme med en 

tydelig ambisjon og forpliktelse om økt norsk internasjonal finansiering på 

området 

 



           
   

1. Etablere globale regler som den primære veien å gå for å sikre en 

effektiv avtale, heller enn å lene seg på frivillige, nasjonale verktøy og 

handlinger 

 

Den negative utviklingen de siste tre tiårene har vist at vi ikke kan lene oss på frivillige 

tilnærminger fra hvert enkelt land for å stanse plastforurensning. Det er et stort gap 

mellom fragmenterte, frivillige handlinger og de systematiske endringene som er 

nødvendige for å stanse plastforurensning. Felles globale regler er essensielt for å 

iverksette systemendringer raskt og i stor skala, og dermed jevne ut mulighetene for 

både offentlig og privat sektor og akselerere innovasjon. Det virkelige poensialet til 

miljøavtaler blir oppnådd ved å gå lengre enn å kreve varierte nasjonale planer og 

rammeverk (f.eks. Montrealprotokollen, Stockholmkonvensjonen og 

Baselkonvensjonen). Globale regler – inkludert bærekraftige løsninger oppstrøms - vil gi 

regjeringer, spesielt i lav-innteksland, større grad av forutsigbarhet og kontroll over 

produksjonen og designet av plastgjenstander som tilføres deres marked, noe som vil 

redusere deres nasjonale avfallsbyrde.  

 

2. Utvikle bestemmelser som regulerer hele plastens verdikjede: 

inkludert globale forbud og utfasinger, harmoniserte 

produktstandarder og kriterier, og globale verktøy for å øke gjenbruk, 

innsamling, gjenvinning og effektiv avfallshåndtering.  

 

De globale reglene må spesifisere effektive virkemidler på tvers av plastens verdikjede.  

 

Vi vil understreke viktigheten av å prioritere riktig i de kommende forhandlingene. Vi ber 

om at Norge systematisk kategoriserer arbeidet etter de mest problematiske kategorier 

av plastprodukter og materialer som må håndteres. Gitt dagens informasjon om global 

plastforurensning, ser det ut til produktkategorier innen engangsplast, fiskeriutstyr og 

mikroplast i hvert fall burde inkluderes. I tillegg bør en vurdere å se særskilt på 

materialer, materialkombinasjoner og bruk av kjemikalier i den enkelte kategori.  

 

Den mest effektive måten å håndtere kategoriene fra et globalt nivå på vil variere 

mellom kategorier, og underkategorier. Håndteringen (globale regler) vil derfor måtte 

tilpasses den enkeltes kategoris risiko for lekkasje til miljøet, potensiale for fullstendig 

eliminering, og miljøkonsekvenser. For å sikre oss at vi lager en avtale som håndterer 

hele plastens verdikjede, kan vi dele tiltakene inn i tre hovedområder: 

 



           
   

ELIMINERE OG REDUSERE. For det første må produksjon av problematisk plast, 

plastprodukter og polymerer, inkludert giftige kjemikaler og plast som ikke kan bli 

gjenbrukt eller gjenvunnet i praksis, elimineres og fases ut.   

 

I henhold til forhandlingsmandatet er det også rom for å regulere bruk av kjemikalier i 

plastens verdikjede, dette henger også sammen med intensjonen om å redusere 

negative helse-konsekvenser fra produksjon, -bruk og avfallsfasen.  

 

For å få plastforurensningen ned på et nivå som kan kontrolleres av verdenssamfunnet, 

er det høyst nødvendig å redusere den totale mengden som må håndteres. Vi må 

dermed eliminere flere produkter og til og med produktgrupper, med bakgrunn i deres 

problematiske natur – eller fordi de ikke anses som nødvendig. Dette kan inkludere alt 

fra plastsugerør, bæreposer, plast i sigarettfilter, eller tilsatt mikroplast i produkter. Vi 

må også kunne fase ut særlig problematiske kilder til plastforurensning.  

 

SIRKULERE. For resten av plasten på markedet må det legges til rette for en sirkulær 

økonomi gjennom å gi et mandat til å innføre strenge globale krav og standarder for 

produktdesign, og krav til merking og informasjonsdeling. 

 

SIKKER HÅNDTERING. Sikre at ingen plast havner på avveie i miljøet, med sikker 

innsamling og avfallshåndtering: streng regulering av søppelfyllinger, støtte til 

oppskalering av avfallsinfrastruktur, kreve merking og sporing av fiskeutstyr og 

adopsjon av best tilgjengelig praksis for å forhindre utslipp av mikroplast.  
 

3. Sikre at nødvendig implementeringsstøtte er en del av avtalen, slik 

at de globale reguleringene kan integreres på raskt og effektiv måte 

 

Finansiering- og implementeringsstøtte i avtalen vil bli helt sentralt. Implementering av 

avtalen vil kreve en god og effektiv finansieringsmekanisme rettet mot lavinntektsland. 

Som høyinntektsland og petroleumsprodusent har Norge et særlig ansvar for å lede an i 

arbeidet for god internasjonal finansiering av avtalen. Norge var først ute med et 

bistandsprogram på marin forsøpling og har også dyrebar lærdom å bringe med seg 

videre internasjonalt. En finansieringsmekanisme i den globale avtalen bør bygge på 

disse erfaringene og et videre arbeid kan inkludere kunnskapsutvikling, uformelle 

dialoger, workshops og internasjonale finansieringskonferanser. Et slikt arbeid kan 

gjøres i samarbeid med Norad og UD. Samtidig har Norge et særskilt ansvar for å bidra 

i dette globale spleiselaget og har ikke uttrykt nye ambisjoner for egen finansiering 

siden 2018. Vi håper at norske myndigheter bruker anledningen under det første 



           
   

forhandlingsmøtet i Uruguay til å kommunisere en tydelig forpliktelse om opptrapping av 

egen bistandsfinansiering på området.  

 

 

 

 

Organisasjonene viser til slutt også til WWFs innsendte skriv til INC-1.  

 

 

 

 

Vi ønsker Klima- og Miljødepartementet lykke til videre i arbeidet med å få på plass en 

rettslig bindende avtale som skal få slutt på plastforurensning. Vi håper våre innspill 

kommer til nytte i det videre arbeidet, og bidrar gjerne med mer informasjon og innspill i 

den videre prosessen. 
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