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Vedtatt på Oslo Unge Høyres Representantskap 21. mars 2018
Klimautfordringene er i dag et av de største problemene som vi står opp
imot. Isen smelter, isbjørnene dør og kloden blir varmere og varmere.
En av flere grunner til dette er økt forsøpling av blant annet flasker og
bokser. I følge Naturvernforbundet ligger det per i dag ca. 39 millioner
panteflasker i Naturen. Det tar 450 år for en vanlig flaske å brytes ned,
for en aluminiumboks tar det ca. 300 år og det tar hele 1 million år for en
glassflaske.
For å få flere til å pante kan det være en god idé å øke panten. Det er 31
år siden panten sist ble økt i Norge. Prisstigningen har vært høy i årene
som er gått. Den gang fikk du noe for 1 krone i butikken, det gjør du ikke
i dag.
Det meste av flaskene og boksene som har pantemerke, sendes inn i
panteautomatene, likevel kastes det daglig 100.000 bokser og flasker i
norsk natur. Enda mer går i søppelet. Dessuten blir det feil at det som tar
aller lengst tid for naturen å bryte ned ikke resirkuleres men heller bare
kastes. Om det hadde vært mulighet for å pante alle glassflasker sånn
som det var 14 fram til 2014 hadde det mest sannsynlig vært kastet færre
av dem. Men Vi Nordmenn handler også mye i Sverige, Harryhandel er
svært populært blant beboere på Østlandet. Men problemet med dette er
at når noen har vært i Sverige og kjøpt kasser med brus og/eller øl får de
ikke pantet dette i Norge. Det er ikke logisk å gå ut ifra at Ola Nordmann
drar tilbake over Svenskegrensa bare for å få pantet et par flasker.
Oslo Unge Høyre vil:
•
•
•
•
•

Arbeide pantesamarbeid innad i Skandinavia
Standardisere pantemerkene på plastflasker i Skandinavia
Gjøre det mulig å pante glassflasker
Konsumprisregulere prisen på pantbare flasker og bokser i de
skandinaviske landene
Øke panten innad i de skandinaviske landene til 2 kr på 0,5 l og 5 kr
på større enn 0,5l.

•
•

Alle offentlige søppelkasser utendørs i byer skal ha en
pantebeholder
Øke antall panteautomater

