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Kommunestyret

Spørsmål om forbud mot engangsplast i kommuneorganisasjonen fra
Lars Haugen (FRP):
Fremskrittspartiet er opptatt av lokalmiljøet, og spesielt spørsmålet lokal forsøpling. Marin
forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende miljøproblem og en trussel både mot
dyreliv langs kyst og i hav, mot sjømatressursene og mot menneskers bruk av kyst- og
havområdene. Plasten er i ferd med å bli et av våre største miljøproblemer, og hvert år havner
6,4 millioner tonn søppel i verdens hav. Mellom 70 og 80 prosent av dette er plast.

Lier kan kanskje ikke kunne betegnes som en kystkommune, men en kommune med kystlinje
til fjorden. Vår nærhet til fjorden og Lierelven er en viktig del av vår identitet, og bidrar til å
gjøre kommunen vår attraktiv for næringsliv, innbyggere og besøkende. Områdenes bidrag til
trivsel og folkehelse er stor. Det er derfor i kommunens interesse å ta vare på våre
kystområder, og FrP mener Lier bør ta et særskilt ansvar i arbeidet mot plastforsøpling.

Alle har et ansvar for å ta vare på lokalmiljøet sitt, og for å bidra i arbeidet med å begrense
forsøpling. Lier vil være en av kommunens desidert største arbeidsplass, med mange ansatte,
fordelt på et stort antall enheter og virksomheter. Det offentlige har selvsagt et ansvar for
holdningsskapende arbeid, men en organisasjon av denne størrelsen vil i tillegg kunne utgjøre
en direkte og konkret forskjell, gjennom sitt forbruk og sine innkjøp.

FrP mener Lier kommune bør innføre et forbud mot engangsplast i alle ledd av
organisasjonen. Forbudet bør gjelde alle plastprodukter som ikke er helt nødvendige, og hvor
det finnes mer miljøvennlige alternativer. Eksempler på produkter som bør forbys er
plastbestikk, plasttallerkener, plastkopper, bomullspinner av plast, sugerør av plast osv. Dette
kan reguleres gjennom kommunens innkjøpsreglement.
Vi ønsker på grunnlag av dette å be om ordførerens syn på følgende:
⦁

Er ordføreren positiv til et forbud mot engangsplast i Lier kommune?

⦁

Vil ordføreren ta initiativ for å sikre at forslaget om forbudet mot engangsplast utredes
og tas opp til politisk realitetsbehandling?

Svar fra ordfører:
Takk for ditt spørsmål om et viktig tema.
Jeg tror de aller fleste av oss er blitt mer oppmerksomme på, og ønsker å bidra med tiltak mot,
forsøpling, og særlig plastforsøpling, som et stort miljøproblem.

Jeg besvarer dine to spørsmål samlet.
I miljøutvalgets møte 25. april 2018 ble det bestilt følgende melding:
Utredning av Lier kommunes bruk av plastemballasje med henblikk på å erstatte dette med
annet material. Eget bruk og innkjøpsordninger.
Meldingen ble lagt frem for miljøutvalget den 5.12.2018. I meldingen kan vi blant annet lese
følgende:
«Lier kommune gjør i dag sine innkjøp gjennom:
 Rammeavtaler gjennom BTV innkjøp (Buskerud fylkeskommune)
 Egne rammeavtaler
 Enkeltavtaler
Når det gjelder avtaler gjennom BTV har vi anledning til å spille inn våre behov til
arbeidsgruppen som utformer konkurransegrunnlaget for nye rammeavtaler. Vedr.
konkurransegrunnlag for inngåelse av egne rammeavtaler, har vi anledning til å sette de krav
som vi forventer at markedet har mulighet til å oppfylle.
…
Administrasjonen har en god rutine med månedlige møter mellom innkjøp og rådgiver for
miljø og samfunn, der aktuelle miljøkrav vurderes for de forestående anbudskonkurranser.
Mulighet for krav som omhandler reduksjon av plastemballasje vil være en del av dette.
…
Miljøfyrtårn er en annen god anledning til å arbeide med å redusere bruk av plast i
virksomheten generelt.
…»
Det finnes således flere muligheter til å endre våre innkjøp for å unngå særskilte
plastprodukter som ikke er helt nødvendige, og hvor det finnes mer miljøvennlige alternativer,
slik du skriver. Særlig plastbestikk, plasttallerkener, plastkopper, bomullspinner av plast og
sugerør av plast, bør være relativt enkelt å forby eller bytte ut med andre alternativer, slik jeg
ser det. Jeg er derfor positiv til et forbud mot engangsplast i Lier kommune rettet mot slike
produkter.

Det er i tillegg varslet et forbud nasjonalt mot disse produktene. Klima- og miljøminister Ola
Elvestuen sier blant annet følgende: Miljødirektoratet får nå i oppdrag å utarbeide en forskrift,
der målet er å få den ut på høring allerede til høsten, slik at den kan tre i kraft våren 2020.
På denne bakgrunn vil jeg be rådmannen om å fremlegge en ny melding der det kort
redegjøres for status knyttet til plastminimering og forbud i forbindelse med ovennevnte
innkjøpsrutiner, og hvordan et eventuelt forbud for særskilte plastprodukter kan inntas ved
revisjon av konkurransegrunnlag(ene). Dersom det er påkrevet, for eksempel dersom det ikke
allerede er innført strenge nok krav knyttet til plastinnkjøp, er jeg positiv til å følge opp en
slik melding med en politisk sak for realitetsbehandling. En slik sak bør ses i sammenheng
med nye regler som er varslet av statsråden.

