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BETENKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDASJON 

 

 

Avtale med Estland om pant på bokser og 
PET-flasker  

1. Rekommandasjon 

Rekommandasjonen har følgende formulering: 
 

Nordisk råd rekommanderer regjeringen i Finland 
 

å inngå en avtale med Estland om pant på bokser og PET-flasker i 
grensehandelen 

2. Meddelelse fra Finlands regering 

Frågan om pant- och retursystem har diskuterats under många år. Ur mil-
jösynpunkt är det viktigt att burkar och flaskor samlas in och materialet 
återvinns. I alla nordiska länder är konsumenternas attityd till återvin-
ningen positiv, och returgraden av dryckesförpackningar är mycket hög, 
till om med över 90 %. Till detta bidrar den kontinuerliga utvecklingen av 
lättillgängliga insamlingssystem. 
 
Finland har ej ett obligatoriskt pantsystem utan styrnigen sker genom en 
skattelättnad för producenter som upprätthåller eller är anslutna till ett av 
ca 10 retursystem. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att upprätt-
hålla en hög returgrad. Den senaste tidens utveckling har medfört, att de 
allra flesta insamlingspunkter (som finns i de flesta butiker) tar emot 
samtliga dryckesförpackningar – burkar, PET-flaskor, glasflaskor – även 
sådana för vilka pant inte betalas, såsom estniska burkar.  Aluminiumbur-
kar kan dessutom inlämnas i kommunala insamlingskärl för små metall-
förpackningar. Konsumenterna använder sig av dessa möjligheter, trots 
uteblivande pant, vilket bidrar till återvinngen av råmaterial, speciellt 
aluminium. 
 
Som bäst utreds i Finland återvinningen av dryckesförpackningar gene-
rellt, inklusive de befintliga insamlingsystemens effektivitet och användar-
vänlighet. Målet är att ytterligare förbättra den redan höga återvinningen 
av råmaterial samt minska nedskräpning. En analys av passagerimporten, 
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främst från Estland, av drycker och inlämningen av dessa förpackningar 
ingår i utredningen, i kontakt med estniska myndigheter och andra aktö-
rer.   
 
Den finska regeringen ämnar fortsättningsvis utveckla såväl de nationella 
insamlingssystemen och deras styrning som möjliga åtgärder för passa-
gerimport på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt, och menar där-
med att rekommendationen kan avskrivas. 

3. Utvalgets betenkning 

Miljø- og naturressursutvalget noterer med interesse meddelelsen om på-
gående utredninger av erfaringen med pantsystem i Finland med sikte på 
å effektivisere eksisterende ordning. At passasjerimport fra Estland inngår 
i utredningen finner utvalget meget relevant for Nordisk råds rekomman-
dasjon, at Finland innleder dialog med Estland om muligheten til å innlede 
pant på bokser og PET-flasker i grensehandelen mellom de to land.   
 
Utvalget mener Nordisk råd bør fastholde rekommandasjonen med for-
ventning om at Finlands regjering i 2015 vil kunne meddele om resultate-
ne av den utredningen som er i gang. 
 
På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget 

at Nordisk Råd tar meddelelsen om Rek. *35/2013/miljø til etter-
retning og avventer ny meddelelse neste år. 
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