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UTVALGSFORSLAG 

 

 

Utvalgsforslag 

om Nordisk pant- og retursystem 

Forslag 

Miljø-og naturressursutvalget foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer regjeringene i Danmark og Sverige,  

at i samarbeid med de respektive nasjonale pantorganisasjoner å ut-

vikle og inngå en avtale om gjensidig utbetaling av pant på alumini-

umsbokser og PET-flasker i grenseområdene 

 

Miljø-og naturressursutvalget foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer regjeringene i Sverige og Norge,  

at i samarbeid med de respektive nasjonale pantorganisasjoner å ut-

vikle og inngå en avtale om gjensidig utbetaling av pant på alumi-

niumbokser og PET-flasker i grense-områdene 

 

Miljø-og naturressursutvalget foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer regjeringen i Sverige 

å ta opp forhandlinger med Tysklands delstatsregjeringer i 

Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern om pant på alu-

miniumsbokser i grensehandelen mellom Tyskland og Sverige   

 

Miljø-og naturressursutvalget foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer regjeringen i Finland, Sverige og Åland 

at i samarbeid med de respektive nasjonale pantorganisasjoner 
å pålegge pant på bokser som forhandles på ferger mellom landene 

Bakgrunn 

Analyser viser at gjensidig pant og inkludering av pant i grensehandelen 

vil øke returgraden, spare energi og andre verdifulle ressurser. Det er 
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også, ifølge analyser, tale om en innsats som leverer samfunnsøkonomisk 

gevinst.  

 

Etter løsningen på pantproblemene ved tysk-danske grensehandel i Sle-

svig-Holstein, finnes det fortsatt følgende utfordringer: 

 

Retning Privat import gjennom grensehan-

del i 2010 

Tyskland-Sverige 200 million enheter 

Danmark-Sverige 25 million enheter 

Sverge-Norge  25 million enheter 

Sverige-Finland 10 million enheter 

Sverige-Åland-Finland 60 million enheter  

Estland-Finland 40 million enheter 

total 360 millioner boks/doser/burkar 

Kilde: Cost-benefit analyse av ett gemensamt nordisk pantsystem, Nordisk minis-

terråd, november 2012. Kommentar: Tallene er estimat fra 2012 og de kan forven-

tes at være noe høyere i 2015. 

 

I alt var det tale om mellom 300 og 400 millioner bokser i 2010 som var 

utenfor systemet. Det er både juridisk og teknisk mulig å redusere den 

mengde pakninger som er utenfor systemet ytterligere, og det er også 

samfunnsøkonomisk. 

 

Tidligere politiske tiltak 

Siden 2010 har saken vært på Nordisk råds dagsorden. Mange vedtak har 

ikke ført til innsats fra regjeringenes side utover forhandlingene mellom 

Danmark og Tyskland. 

 

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 

nabolandet. 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 Grense-

hinderforum, og ble basert på en utredning om nordisk pant av tidligere 

direktør for AB Svenska Returpack, Jan Rehnberg.  

 

I en meddelelse fra regjeringene i 2011 til Nordisk råd, konstaterer regje-

ringene i Danmark, Finland, Norge og Sverige, at de ikke vil følge Nordisk 

råds rekommandasjon med henvisning til at det ikke ville gi en samfunns-

økonomisk gevinst. Etterfølgende er det lavet en utredning samt en føl-

somhetsanalyse, som indikerer at regjeringene 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. Etterføl-

gende 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 konsumenträt-

tigheterna 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 sy-

stem.”  
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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 2013 i Medborger- og forbrukerutvalget, Næringsut-

valget og Miljø- og naturressursutvalget ble utvalgene enige om at foreslå 

overfor Nordisk råd, å anse de to nevnte rekommandasjoner for ferdigbe-

handlet og å komme tilbake til saken på et senere tidspunkt ved å reise et 

nytt utvalgsforslag. 

 

Et forslag ble lagt fram ved sesjonen 2013 og følgende rekommandasjoner 

ble vedtatt: 

 

Nordisk råd rekommanderer regjeringene i Danmark, Finland, Sverige og 

Norge 

 

at i samarbeid med de nasjonale pantorganisasjoner å utvikle og inngå en 

avtale om gjensidig utbetaling av pant 

 

å pålegge pant på bokser som forhandles på ferger mellom landene 

 

Nordisk råd rekommanderer regjeringene i Danmark og Sverige  

 

å inngå en avtale med Tyskland om pant på bokser og PET-flasker i gren-

sehandelen i Tyskland 

 

Nordisk råd rekommanderer regjeringen i Finland 

 

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

handelen 

 

Regjeringenes meddelelser ble behandlet av Miljø- og naturressursutval-

get under sommeren 2015. Regjeringene ville ikke følge opp rekomman-

dasjonen, bl.a. med henvisning til at «omkostninger for at oprette et nor-

disk pantsystem vil være for store i forhold til miljøgevinsten».  

 

Utvalget fant ikke regjeringens argumenter overbevisende i lys av resulta-

tene av tidligere samfunnsøkonomiske analyser. Utvalget besluttet derfor 

å opprettholde fokus på saken, ikke minst i lys av at avtale mellom Dan-

mark og Tyskland om pant i grensehandelen beviser at de praktiske løs-

ninger finnes. Utvalget mente dog at rekommandasjonene fra 2013 kunne 

avskrives og saken tas opp på nytt i rekommandasjoner, som tar ut-

gangspunkt i bilaterale avtaler mellom de respektive land. 

 

Høring 

Forslaget har ikke vært til høring. Det har utvalget ikke ansett nødvendig i 

lys av at saken har vært analysert grundig de seneste årene så de faktuel-

le forhold menes opplyst. Da saken var på dagsorden i 2010 var den gjen-

stand for høring. En beskrivelse av høringen finnes her: 

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1516-

medborger 

 

Utvalgets synspunkter 

I mange år har Nordisk råd forsøkt å få de nordiske lands regjeringer til å 

inngå avtale så nordiske medborgere kan søke sin pant på begge sider av 

de nordiske lands grenser. Det er forslag om å avvikle grensehinder og 

styrke forbrukerrettigheter, men også et forslag om å styrke forutset-

ningene for den sirkulære økonomi og minimere ressursspill. Det langsik-

tige målet er, at Nordens borgere i hvilken som helst pantautomat i Nor-

den skal kunne avlevere alle nordiske flasker og bokser, og bokser som de 

kjøper ved Nordens grenser i Tyskland og Estland. Et slikt pantsystem ville 

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1516-medborger
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1516-medborger
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være den beste løsningen for både nordiske forbrukere og for Nordens 

miljø.  

 

I dag finnes det årlig i de nordiske land «en og halv milliard» aluminiums- 

bokser («dåser» på dansk og «burkar» på svensk), som ikke omfattes av 

de nordiske lands pant-systemer. Med nylig avtale inngått mellom Tysk-

land og Danmark tidligere i år om pant på grensehandelen, vil ca. 2/3 av 

disse bli inkludert i systemet. Det er et stort skritt i den riktige retning, og 

et klart bevis på at det finnes både tekniske og juridiske løsninger på ut-

fordringen mer generelt. Miljø- og naturressursutvalget er glad for utvik-

lingen, men konstatere også at det kan gjøres mer. 

 

Erfaringen viser, at pantsystemer ikke skapes automatisk eller som pro-

dukt av et økonomisk marked. Det skal derfor politisk initiativ og vilje til å 

etablere det. Utredninger viser at det er god samfunnsøkonomi i å reduse-

re det spill av ressurser som grensehandelen med bokser og PET-flasker 

fører til i dag. De nordiske lands pantsystemer, som de er utformet i dag, 

bør derfor videreutvikles så de i høyere grad bidrar til utviklingen av den 

sirkulære økonomi. 

 

Et nordisk system skal bygge på allerede eksisterende og relativt velfung-

erende systemer. Systemet kan utbygges skrittvis ved bilaterale avtaler 

mellom de enkelte nordiske land. I dette forslaget er det lagt opp til at 

henholdsvis Norge og Sverige og Sverige og Danmark skal inngå bilaterale 

avtaler, og at de nasjonale pantorganisasjoner inndras i den prosess. Dis-

se avtaler skal lede til at norske borgere som handler over den svenske 

grense kan få sin pant tilbakebetalt norske pantautomater, og omvendt. 

Videre, at svenske medborgere i Øresundsregionen som handler i Dan-

mark kan pante i svenske automater, og omvendt. De respektive nasjona-

le pantorganisasjoner kan løse denne oppgaven hvis de får klart beskjed 

fra sine respektive regjeringer her om.  

 

I lys av at Danmark har inngått avtale med Tyskland om grensehandelen i 

Slesvig-Holstein, mener utvalget at den erfaring bør kunne anvendes for å 

søke tilsvarende avtale mellom Sverige og Tyskland. Rekommandasjonen 

er derfor også rettet mot Sveriges regjering.  

 

 

Reykjavik, 27. oktober 2015 

Hanna Kosonen (cent) leder 

Ineqi Kielsen (S)  

Jan Lindholm (MP) 

Karin Gaardsted (S) nestleder 

Kjell-Idar Juvik (A) 

Mikko Kärnä (cent) 

Rasmus Nordqvist (Alternativet) 

 

Róbert Marshall (Björt framtíð) 

Simon Elo (saf) 

Sivert Haugen Bjørnstad (FrP)  

Suzanne Svensson (S)  

Thomas Finnborg (M) 

Villum Christensen (LA) 

Øyvind Halleraker (H) 

 

 

 

 

 

 

 

 


