Kjære Ketil Solvik-Olsen
På TV i går etterlyser du tiltak for å redusere trafikk og spare CO2 og oppfordret folk til å
sende inn forslag.
Her er et forslag som sparer opp mot 200.000 tonn CO2, og det koster ikke fem øre!
Altså 1/5 av Jens Stoltenbergs månelanding – helt gratis!
Som du vet kan man i dag reservere seg mot uadressert reklame, noe veldig mange ikke gjør
fordi de har viktigere problemer å håndtere her i livet.
Hvis du endrer dette til det motsatte: at bare de som ønsker det skal motta uadressert
reklame inklusive reklameinnstikk i aviser og gratisaviser, da vil papirmengden som går med
bli halvert og vi sparer 100,000 tonn unødvendig papir. Det går med 1 million trær til for å
lage 100.000 tonn papir.
Papiret fraktes unødvendig på veiene hele fem ganger: fra skogen til papirfabrikkene til
trykkeriene til reklamebyråene til posten til forbrukerne, for deretter å bli samlet inn igjen for
resirkulering eller brenning. 100.000 tonn fem ganger. Det er mye tungtransport det!
Det går med et tonn CO2 for å lage et tonn papir (ta alle tallene mine med en liten klype salt,
men de er ikke langt unna!) Det går med noen titusen tonn CO2 å kjøre dette rundt på veiene.
Og til slutt blir mye papirsøppel brent og til CO2.
Her får du mange godbiter i en jafs:
•
•
•
•

redusert forbruk av ressurser (trær og drivstoff)
redusert utslipp av CO2
redusert trafikk på veiene
redusert støy, støv, utslipp av NOx, veislitasje

Og som sagt det koster alt dette ingenting for deg å gjennomføre.
Tiltaket er så bra og fornuftig at du ikke engang behøver vente et år eller to, du kan
gjennomføre det her og nå. Få dine kolleger til å bli med på at fra 1. august 2016 er det slutt
på å dele ut uadressert reklame, reklameinnstikk i aviser eller gratisaviser til andre enn dem
som faktisk ønsker ta det imot.
Derfor er det flott hvis gevinsten innen klima, ressursbruk og trafikk blir det som nå kan få
endret regelverket fra en dårlig reservasjonsordning til krav om forhåndssamtykke.
Hvis du mener noe som helst med det du sa på TV i går, håper jeg du går for dette her.
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