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Norges største avis

Hver torsdag: 
Økonomimagasin

NyHeter • del 1 • side 4-5 

Mindre søtsug 
med skolefrukt
Elever som får frukt på 
skolen, dytter i seg vesentlig 
mindre godteri. Noen  
grupper halverte konsumet.  

Kultur • side 8-9

Slutt for e-bøker 
på bibliotekene
De var enige om «98,9 pro-
sent». Likevel kollapset for-
handlingene mellom norske 
forleggere og bibliotekene. 

NyHeter • del 1 • side 8

Denne flasken 
er ikke farlig
Det er trygt å drikke  
vann fra denne  
flasken,opplyser  
produsenten.

Angrepet mot Statoil-anlegget i Algerie:

• 13 nordmenn i gisseldrama 
• Beryktet islamist kan stå bak 
• UD har sendt kriseteam 

p Følg utviklingen 
på aftenposten.no

VerdeN • del 1 • side 17-21

ØKoNomimagasiNet • side 6–8

Jobber minst. Tjener mest.
Ingen er mer produktive enn nordmenn.  
Derfor kan vi tjene mer og jobbe mindre  
enn finner, svensker og dansker.

ØKoNomi • del 1 • side 24-25

Mulig rentejuks 
bekymrer
- Bankene har hovedansvaret 
for at tilliten til systemet er 
urokkelig, sier finansminister 
Sigbjørn Johnsen.
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May Britt Brøyn

Som direktør for Bryggeri- 
og Drikkevannsforeningen i 
Norge har Petter Nome fått 
flere henvendelser fra drik-
kevareleverandører etter at 
Aftenposten tirsdag skrev 
om matemballasje som  
skaper bekymring. 

Aftenposten refererte til at det 
nå pågår forskning på forskjelli-
ge type ftalater, som blant annet 
kan finnes i drikkeflasker av plast 
– de såkalte PET-flaskene. I den for-
bindelse brakte vi også et bilde av 
en Olden vannflaske. 

– Men Aftenpostens påstander 
er gale og udokumenterte, det 
finnes ikke farlige ftalater i hver-
ken Olden drikkevann eller andre 

plastflasker på det norske marke-
det, fremholder Petter Nome. 

Unødig frykt
Han viser blant annet til en utta-
lelse fra emballasjeprodusenten 
Petainer, som produserer Olden-
flasken for Hansa Borg Bryggerier. 
I denne bekrefter den britiske flas-
keprodusenten at flasken hverken 
inneholder ftalater eller Bisfenol A 
– et annet stoff som er i søkelyset i 
forbindelse med matemballasje. 

– At PET-flasker blir fremstilt 
som potensielt helseskadelige, er 
naturlig nok en sak som har opp-
tatt og opprørt hele vår bransje, 
sier Nome og viser til informasjon 
fra de øvrige store produsentene, 
Coca-Cola, Telemark Kildevann, 
Ringnes, Imsdal og Farris, som alle 
avviser at deres emballasje inne-

– Drikkeflasker på det norske markedet 
inneholder ingen skadelige stoffer. 
Flaskevannet er trygt, sier Petter Nome. 

Avviser  
miljøgifter 
i emballasjen

holder ftalater, slik Aftenposten 
hevdet. 

– Det er flott at Aftenposten er 
opptatt av mulige miljøgifter i 
emballasje, dette står også høyt 
på dagsordenen i drikkevarebran-
sjen. Folk skal vite at de kan føle 
seg helt trygge, og bransjen jobber 
kontinuerlig for å utvikle nye em-
ballasjetyper som både ivaretar 
kravet til kvalitet og matsikkerhet. 
Nå håper vi at færrest mulig føler 
unødig frykt og at avisoppslaget 
får minst mulige skadevirknin-
ger for bransjen, sier Petter Nome. 

Stabburet avviser
Også Stabburet avviser at det fin-
nes helseskadelige stoffer i embal-
lasjen til makrellen og leverpostei-
en, som ble avbildet i artikkelen. 

– Etter at Bisfenol A ble et tema 
våren 2012, har Stabburet tatt en 
gjennomgang av våre produk-
ter. Vi har fått bekreftet fra våre 
største metalleverandører at dis-
se produktene ikke inneholder 
spor av Bisfenol A, sier Inger Ma-
rie Ingdahl, kommunikasjonssjef 
i Stabburet. 

Hun viser til at alle Stabburets 
produkter har emballasje som til-
fredsstiller EUs krav til matkon-
takt. 

–  Når Stabburet velger type em-
ballasje er det mange ulike krav 
som skal tilfredsstilles. Vi følger 
hele tiden nøye med hva som skjer 
av nyheter på området, men fore-
tar alltid grundige vurderinger før 
vi tar i bruk en ny type emballasje. 
Å sikre trygg mat er alltid det vik-
tigste, fremholder Ingdahl. 
may.britt.brøyn@aftenposten.no

Ikke farlig
Aftenposten beklager at vi tirsdag brukte en illustrasjon av Olden 
flaskevann til en artikkel om miljøgifter i matemballasje. Som det 
fremgår av dagens artikkel inneholder ikke Oldenflasken Bisfenol A 
eller Ftalater, de to stoffene Aftenposten omtalte som «miljøgifter» 
og «verstingsstoffer». Artikkelen nevnte ingen produktnavn, og 
illustrasjonen skulle ikke vært brukt. Foto: haNsa
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