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Fana
Nesttunveien 94, Nesttun
Tlf. 55 27 40 70

Kakefest for eventyrer 
■ Til tross for sine 80 år reiser Odd Gåsø 
stadig på nye oppdagelsesreiser. Årlig drar han 
på ekspedisjoner til England og Bosnia for å se 
på kornsirkler og mystiske pyramider. 

Se side 26 og 27

–  Utbygging på Smørås 
undergraver byfjellsplanen

■■ Etatssjef hardt ut mot boligplanene 
■ Nesten hele området som Obos-Vestland AS vil bygge ut på Valle, 
Kirkebirkeland og Smørås ligger innenfor byfjellsgrensen som ble 
vedtatt i 2011. 

■ – Dette er svært konfliktfylt. En utbygging undergraver en 
omfattende planprosess med stor grad av lokal medvirkning, sier 
etatssjef for Grønn etat, Sissel Lerum. 

Se side 9

Hansemann 
selger sin siste 
fisk på lørdag
■ Etter 25 år takker Hans 
Rolf «Hansemann» Horn 
for seg som fiskehandler 
på Nesttun-torget. 

Se side 3

Rema på 
Sandsli  
dropper  
posten
■ Rema 1000-butikk sier 
opp avtalen med Posten. 
Dermed må sandslifolket 
heretter til Lagunen for å 
hente pakker.

Se side 2

» Vil politik- 
erne kaste 
tur- og frilufts-
områdene over 
bord så fort 
noen med  
planer om å 
bygge boliger 
banker på  
døren?

På lederplass
Se side 6 og 7
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ULSMÅG: – Vi ble veldig over-
rasket da vi hørte at plast-
poseavgiften var vedtatt. Dette 
hadde vi ikke trodd, sier eierne 
av Norges nest største plast-
posefabrikk. 

av eivind andre Pettersen
eivind@fanaposten.no

Norge har fem plastposefabrikker. 
En av de største ligger i Ulsmåg-ve-
gen i Fana. Hver måned produser-
er fabrikken 5000 kilometer plast, 
som tilsvarende avstanden fra Fana 
til New York.

Bemanningskutt
Atle Flesland begynte i Baca Plas-
tindustri i 1970 og har vært daglig 
leder i 30 år. Han er ikke ukjent med 
miljøavgifter, men plastposevetera-
nen holdt på å sette kaffen i halsen 
da han skjønte at regjeringspartiene 
hadde innført plastposeavgiften.

– Avgiften kan umulig være godt 
nok utredet. I verste fall vil den 
skremme kundene våre, føre til fær-
re bestillinger og bemanningskutt 
hos oss, sier Flesland til Fanaposten.

Bedriften har i dag 40 ansatte. 
Mange av dem er veteraner som 
har vært her i flere tiår.

– Bare trist
Sønnen Bernt, som er en av tre  
eiere, henger seg på. Fabrikkens  
hovedprodukter er rettet mot bygg 
og fiskeri, mens plastposer utgjør 20 
prosent av totalproduksjonen. 

– Plastposeavgiften er bare trist. 
Vi sitter midt i Erna-land, så dette 
hadde jeg ikke trodd. Vi har nylig 
invester i en ny flexotrykkmaskin 
til tolv millioner. Vi skal produ-
sere noen poser for å betale den 
regningen, sier kontorleder Bernt 
A. Flesland.

Far og sønn Flesland tror ikke 
plastposeavgiften vil gi noen miljø-
besparelse for landet. Tvert i mot 
kan avgiften bidra til ulovlig import 
av plastposer fra utlandet slik at 
noen kan unndra seg avgift.

– Norge har allerede, i motset-
ning til u-land, gode gjenbruks-
ordninger. En avgift vil true den 
gode innsamlings- og vederlagsord-
ningen vi har i dag. Vi resirkulerer 
mye av plasten i egen produksjon. 
Plastposene er ypperlige til å pakke 
bosset ditt inn med og bidrar til 
god forbrenning i bossanleggenes 
ovner. Papir- eller bomullsposer 
koster mye å produsere og er så- 
ledes ikke mer miljøvennlige,  
mener karene.

Blir pengeinnkrevere?
Baca Plast applauderer Fanapos-
tens lederartikkel i tirsdagsavisen 
som de mente satte ord på hvor 
urimelig plastposeavgiften er, 
også for forbrukerne.

Nå lurer plastposefabrikkantene 
på hvem som fysisk skal samle inn 
poseavgiften. De frykter at de selv 
blir pålagt å gjøre jobben på vegne 
av staten.

– De siste årene har vi betalt inn 
over 500.000 kroner årlig for inn-
henting av plast til Grønt Punkt. 
Dette utgjør vel to øre per pose. 
Hvis vi skal kreve inn og fakturere 
plastposeavgiften kommer posene 
til å bli dobbelt så dyre, tror Atle 
Flesland.

Plastposeavgiften kan bety nedskjæringer for fabrikken

FRYKTER FOR FREMTIDEN: (Fra v.) Bernt A. Flesland og faren Atle Flesland, som har vært daglig leder i Baca Plast i 30 år, driver plastposeproduksjon døgnet rundt. Nå frykter de at plastposeavgiften skal skremme kundene. Her er det trykking av Spar Kjøp-poser. Foto: Eivind A. Pettersen

■■ Har akkurat investert i ny trykkmaskin til 12 millioner

INNARBEIDET FIRMA: Baca Plastindustri 
AS på Ulsmåg er blant landets største 
innen plastposeproduksjon, men også 

plastleveranser til bygg- og fiskeindustri. 
Nå planlegger bedriften å utvide lokalene 

på bakplassen.
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Plastposeavgiften kan bety nedskjæringer for fabrikken

Fakta: 

Baca Plast
▶▶ Baca Plastindustri AS på Ulsmåg 

i Fana ble grunnlagt i 1948 under 
navnet Baccadent.

▶▶ Tidligere eid av Otto Lied og konen 
Solveig Lied.  I dag eier sønnen Otto 
Lied bygningsmassen, og er deleier i 
selskapet sammen med Atle Flesland 
og Bernt A. Flesland.

▶▶ Bedriften var blant de aller første 
i Norge som tok i bruk moderne 
metoder og utstyr for produksjon av 
plastfolie. 

▶▶ Baca besitter unik kompetanse 
innen fremstilling og bearbeiding av 
plastfolier. 

▶▶ Helt norskeid selskap med ca. 40 
ansatte.

▶▶ Etter at produksjonshallen, lager 
og kontorbygningen på Ulsmåg ble 
tatt i bruk i 1966 er fabrikkbygnin-
gene modernisert og utbygget flere 
ganger, senest i 2001.

Kilde: Baca.no

FRYKTER FOR FREMTIDEN: (Fra v.) Bernt A. Flesland og faren Atle Flesland, som har vært daglig leder i Baca Plast i 30 år, driver plastposeproduksjon døgnet rundt. Nå frykter de at plastposeavgiften skal skremme kundene. Her er det trykking av Spar Kjøp-poser. Foto: Eivind A. Pettersen

» Plastposeavgiften er bare trist. 
Vi sitter midt i Erna-land, så dette 
hadde jeg ikke trodd.

Bernt A. Flesland, kontorleder

VURDERER LAYOUT: 
Kontorleder Bernt A. 
Flesland og trykker 
Geir Sandøy vurderer 
designet på posen til 
en kunde i Fredrikstad.

MILJØPOSE: – Miljøposen vår er ypperlig for gjenbruk. Denne har jeg brukt 20 ganger til å 
bære inntil 13 kilo dagligvarer, og posen holder fortsatt, sier Atle Flesland. Men han minner 
om at kundene fortsatt vil etterspørre vanlige bæreposer.

– Avgiften undergraver returordningen
OSLO: Den norske emballasjeforening, 
NHO Mat og Drikke og Grønt Punkt 
Norge har sendt brev til Høyre der de 
viser til at norsk næringsliv i 20 år 
frivillig har tatt ansvar for gjenvinning 
av emballasje gjennom bransjeavta-
lene. Bæreposeprodusentene betaler 
i dag et vederlag som i sin helhet går 
til å dekke gjenvinningskostnadene til 
Plastretur. «Å innføre en avgift på bæ-
reposer vil true dagens system som 

er basert på at næringslivet skal bære 
kostnadene ved gjenvinning. Dagens 
bæreposeprodusenter vil oppfatte 
det som urimelig at deres produkt 
også skal bli pålagt en avgift av fiskal 
karakter. Vi tillater oss å minne om at 
den tidligere rød-grønne regjering før 
har konkludert med at det ikke finnes 
noen gode grunner for å innføre avgift 
på bæreposer.»
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