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Valiokuntaehdotus 
tölkkien ja PET-pullojen panttien 
vastavuoroisesta maksamisesta 

1. Valiokunnan ehdotus 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta, elinkeinovaliokunta sekä kansalais- 
ja kuluttajavaliokunta ehdottavat, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Norjan, Ruotsin, Suomen ja 
Tanskan hallituksille, 

että ne laativat ja solmivat yhdessä kansallisten panttialan 
järjestöjen kanssa sopimuksen panttien maksamisesta maiden 
välillä. 
 
että maiden välillä liikennöiviltä lautoilta ostettavista tölkeistä 
maksettaisiin pantti. 
 

Valiokunnat ehdottavat, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Ruotsin ja Tanskan hallituksille, 

että ne solmivat sopimuksen Saksan kanssa tölkeistä ja PET-
pulloista maksettavasta pantista Saksan rajakaupan yhteydessä. 

 
Valiokunnat ehdottavat, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Suomen hallitukselle, 

että se solmii Viron kanssa sopimuksen tölkeistä ja PET-pulloista 
maksettavasta pantista rajakaupan yhteydessä. 

2. Bakgrunn 

I dag finnes det årlig i de nordiske land ca.1 milliard aluminiumsbokser 
(«dåser» på dansk og «burker» på svensk), som ikke omfattes av 
pantsystemet. Det svarer til ca. 12.000 tonn aluminium. Det finnes 
tekniske løsninger til å utvikle de nasjonale systemer til gjensidige 
utbetaling av pant. Analyser viser også at gjensidig pant og inkludering av 
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pant i grensehandelen vil øke returgraden, spare energi og andre 
verdifulle ressurser.  
Det vil give størst udbytte hvis grænsehandelen kan indgå i systemet. Det 
forudsætter aftale med Tyskland og Estland. De nordiske land kan selv 
klare grænsehandelen sig imellem og på færgerne. Det alene vil være en 
god investering for de nordiske samfunn. 
 
I 2010 vedtok Nordisk råd en rekommandasjon om samordning av de 
nordiske pantsystemer for å gjøre det mulig å heve pant som er betalt i 
nabolandet1. Systemet skulle også omfatte ferger, og grensehandlene i 
Tyskland og Estland skulle inkluderes, med avtaler mellom disse land og 
Norden. Rekommandasjonen kom på dagsorden etter drøftelser i 
Grensehinderforum og ble basert på en utredning om nordisk pant av 
tidligere direktør for Returpack Svenska AB, Jan Rehnberg.  
 
I en meddelelse fra regjeringen i 2011 til Nordisk råd, konstaterer 
regjeringene i Danmark, Finland, Norge og Sverige, at de ikke vil følge 
Nordisk råds rekommandasjon med henvisning til at det ikke ville gi en 
samfunnsøkonomisk gevinst. Etterfølgende er det lavet en utredning2 
samt en følsomhetsanalyse3, som indikerer at regjeringen tok feil i sin 
meddelelse til Nordisk råd i 2011 hva angår vurderingen av 
samfunnsnytten.  
 
En kostnads-nytte analyse, utført av Nordisk ministerråd, ble presentert 
på et fellesmøte mellom Miljø- og naturressursutvalget, Næringsutvalget 
og Medborger og forbrukerutvalget i Reykjavík i januar 2013. 
Etterfølgende bestilte Nordisk råd en følsomhetsanalyse for å rette på 
mangler i den opprinnelige analyse.  
 
I februar 2013 sendte de tre utvalg brev til den svenske miljøministeren, 
Lena Ek, som formann for Nordisk ministerråd; miljøministrene. I brevet 
står bl.a. at «Utskotten konkluderade att rapporten [om kostnads-nytte 
analysen] indikerar samhällsekonomisk nytta av att samordna de nordiska 
pantsystemen. En samordning är också en förbättring av 
konsumenträttigheterna i gränsområdena. Utskotten beslutade att verka 
för att Norden gemensamt inleder diskussioner med Tyskland och Estland 
med avsikt att teckna avtal för att inkludera gränshandeln till ett nordiskt 
gemensamt system.”  
 
I 2013 kom de respektive regjeringer og Nordisk ministerråd med en ny 
meddelelse om Nordisk råds pant-rekommandasjoner fra 2010. Igjen ble 
forslag om å finne felles løsning til gjenbruk og pant på drikkeemballasje 
avvist, med henvisning til at det ikke var samfunnsøkonomisk.  
 
På sommermøtene i Medborger- og forbrukerutvalget, Næringsutvalget og 
Miljø- og naturressursutvalget ble utvalgene enige om at foreslå overfor 
Nordisk råd, å anse de to nevnte rekommandasjoner for ferdigbehandlet 
og å komme tilbake til saken på et senere tidspunkt ved å reise et nytt 
utvalgsforslag.  

3. Lausunnot 

Ehdotus ei ole ollut lausuntokierroksella. Aiempien samaa aihetta 
koskeneiden valiokuntaehdotusten käsittelyn yhteydessä kuultiin eri 

                                               
1 Rek 16/2000 om felles nordisk løsning til genbrug og pant på drikkeemballage og Rek. 

17/2010 om samordning af nordiske pantsystem.  
2 Cost-benefit analyse av ett gemensamt nordisk pantsystem, Copenhage Economics, 

Stockholm, november 2012. 
3 Følsomhedsberegninger på Cost-benefit analyse av ett gemensamt nordisk pantsystem, Co-

penhagen Economics, april 2013. 
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sidosryhmiä, kuten Tanskan panimoyhdistystä, Ruotsin 
elintarvikekauppiaiden liittoa, rajaestefoorumia, Returpack Sverigen 
entistä toimitusjohtajaa Jan Rehnbergiä, Tanskan kuluttajaneuvostoa ja 
Tanskan luonnonsuojeluyhdistystä. Näillä toimijoilla ei ollut yhteistä 
käsitystä pohjoismaisen panttijärjestelmän koordinoinnista. 
 
Edellä mainitut sidosryhmät painottivat, että yhteispohjoismaisen 
panttijärjestelmäidean pohjana on poliittinen painostus ja että asia on 
välttämätöntä pitää esillä jatkossakin, jotta saadaan aikaiseksi tuloksia. 
Tavoitteeksi otettavan mallin tulee olla mahdollisimman yksinkertainen, ja 
ensimmäisessä vaiheessa on pyrittävä saamaan nykyiset järjestelmät 
toimimaan yhdessä. Nykyisten teknisten ratkaisujen avulla Pohjoismaiden 
panttijärjestelmässä on mahdollista ottaa käyttöön juomatölkkien pantti 
myös Tanskan ja Ruotsin välisessä, Suomen ja Ruotsin välisessä, Ruotsin 
ja Norjan välisessä sekä Viron ja Saksan kanssa käytävässä rajakaupassa. 
Sama koskee lauttojen verotonta myyntiä. Uutta pohjoismaista 
järjestelmää ei tarvita, vaan nykyiset järjestelmät tulee kytkeä toisiinsa. 
Erisuuruiset pantit eivät välttämättä tarkoita ongelmia. Yleisesti 
elinkeinoelämässä suhtaudutaan kielteisesti asiaan. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Kaikilla Pohjoismailla on omat, toimivat pantti- ja palautusjärjestelmät. 
Ongelmana on, että nämä järjestelmät eivät sovi yhteen, ja tämä rajoittaa 
kuluttajien mahdollisuutta saada takaisin panttinsa sekä aiheuttaa turhaa 
resurssihukkaa ja ympäristön kuormitusta. Yhteisen pohjoismaisen pantti- 
ja palautusjärjestelmän perustamiseksi tarvitaan poliittista tahtoa. 
Pohjoismaiden neuvosto on ilmaissut samaa tahtoa, ja se peräänkuuluttaa 
tällaista tahtoa myös Pohjoismaiden ministerineuvostolta ja kultakin 
Pohjoismaan hallitukselta. 
 
Pohjoismaiden neuvoston käsityksen mukaan Pohjoismaiden 
ministerineuvoston tekemä kustannus-hyötyanalyysi sekä Pohjoismaiden 
neuvoston teettämä herkkyysanalyysi osoittavat, että yhteisen 
panttijärjestelmän käyttöönotto olisi yhteiskuntataloudellisesti 
kannattavaa ja että hyöty olisi erittäin suurta, mikäli päästään 
sopimukseen rajakaupan panteista. 
Herkkyysanalyysi osoittaa, että pohjoismainen pantti- ja 
palautuspullojärjestelmä ilman Saksan ja Viron kanssa käytävää 
rajakauppaa on kannattava, jos hiilidioksidipäästöjen hinta on yli 20 euroa 
tonnia kohden.4 Neuvoston mielestä on harhaanjohtavaa perustaa 
yhteiskuntataloudellinen arvio 6 euron päästöhinnalle, kuten 
Pohjoismaiden ministerineuvosto on päättänyt tehdä.  Kaikki analyysit 
viittaavat siihen, että hiilidioksidipäästöjen ympäristökustannukset ovat 
huomattavasti korkeammat kuin 20 euroa. Usein siteeratussa Sternin 
raportissa käytetään arviona 65 euroa hiilidioksiditonnia kohden. Tämä 
tarkoittaa, että yhteinen pohjoismainen pantti- ja palautuspullojärjestelmä 
olisi yhteiskuntataloudellisesti kannattava, vaikka ei onnistuttaisikaan 
saamaan aikaan sopimuksia Saksan ja Viron kanssa. 
 
Näin ollen valiokunnat katsovat, että Pohjoismaiden ministerineuvosto 
sekä Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan hallitukset eivät voi hylätä 
Pohjoismaiden neuvoston suositusta väittämällä, ettei järjestelmä ole 
yhteiskuntataloudellisesti kannattava.  
 
Siksi valiokunnat ovat päättäneet ottaa asian uudestaan esille tavoitteena 
saada se uuteen käsittelyyn Pohjoismaiden hallituksissa. 

                                               
4 Tanskan olutveron muutoksen seurauksena Ruotsin ja Tanskan välinen rajakauppa on 

lisääntynyt. Tämä tapahtui analyysin laatimisen jälkeen ja siksi on syytä olettaa, että analyysi 

aliarvioi yhteisen järjestelmän etuja. 
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5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta, 
elinkeinovaliokunta sekä kansalais- ja kuluttajavaliokunta ehdottavat, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Norjan, Ruotsin, Suomen ja 
Tanskan hallituksille, 

että ne laativat ja solmivat yhdessä kansallisten panttialan 
järjestöjen kanssa sopimuksen panttien maksamisesta maiden 
välillä. 
 
että maiden välillä liikennöiviltä lautoilta ostettavista tölkeistä 
maksettaisiin pantti. 
 

Valiokunnat ehdottavat, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Ruotsin ja Tanskan hallituksille, 

että ne solmivat sopimuksen Saksan kanssa tölkeistä ja PET-
pulloista maksettavasta pantista Saksan rajakaupan yhteydessä. 

 
Valiokunnat ehdottavat, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Suomen hallitukselle, 

että se solmii Viron kanssa sopimuksen tölkeistä ja PET-pulloista 
maksettavasta pantista rajakaupan yhteydessä. 
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