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Svar Rek. 20/2015, Pantavtal mellan Finland, Sverige och 
Åland 

1. Rekommendation 
Rekommendationen har följande lydelse: 

Nordiska rådet rekommenderar regeringarna i Finland, Sverige och Åland 

 

at i samarbeid med de respektive nasjonale pantorganisasjoner 

å pålegge pant på bokser som forhandles på ferger mellom landene 

 

2. Meddelande från Nordiska ministerrådet 
De existerande insamlingssystemen av dryckesförpackningar har åstadkommit en 

hög insamlingsgrad och ökat materialåtervinningen av högklassiga förpacknings-

material. Enligt en finsk utredning returneras även dryckesförpackningar som inköpts 

på färjorna i en hög grad trots att de inte är pantbelagda. Detta minskar nedskräp-

ningen och ökar återvinningen av förpackningsmaterialet. Till detta bidrar att insam-

lingssystemen utvecklats för att göra det enkelt för konsumenten att återlämna bur-

kar och flaskor. Det går att inlämna även icke pantbelagda burkar och flaskor i insam-

lingsautomater i eller i insamlingskärl för små metallföremål och plast, vilka kommu-

nen eller fastigheterna handhar, såsom lagstiftningen förpliktigar dessa till. Incita-

mentet för konsumenten består i en minskad volym hushållsavfall och därmed mins-

kat tryck på avfallshanteringsavgifter. Även ökad informationsspridning och medve-

tenhet om nyttan av materialåtervinning påverkar beteendet.  

 

Mellan Finland, Åland och Sverige seglar rederier som är registrerade såväl i dessa 

länder som i Italien, Estland och Ryssland, och en del av färjorna trafikerar även till 

Estland, Lettland, Ryssland. Ett enhetligt pantsystem skulle medföra att emballagen 

borde gå att returneras till de länder dit rederiernas färjor trafikerar. Bl.a detta, och 

övriga tekniska och fiskala frågor gör att nyttan av ett enhetligt pantsystem inte 

skulle täcka de ökade kostnaderna, och det inverkan på den redan nu höga insam-

lingsgraden är ytterst osäker.  

 

De på färjorna konsumerade dryckernas emballage omhändertas av rederiet, som 

har ansvaret för en fungerande avfallshantering inkl. avfallssortering för hela verk-

samheten. Den konkreta verksamheten sker i samverkan med hamnarna dit färjorna 

trafikerar.  

 

Den finska, svenska och åländska regeringen anser därmed att rekommendationen är 

uppfylld. 


