
IN 3/18 Interpellasjon til kommunestyret – Plastforurensing, overgang til 
papirposer, fra Jonas Koksvik, SV 

 

Behandling i Kommunestyret - 13.06.2018  

Representanten Jonas Koksvik, SV, la fram følgende interpellasjon i kommunestyret: 

«Plastproblemet 
Havet gir oss det vi treng; mat, oksygen, inspirasjon, arbeidsplassar og regulerer klimaet. 
Likevel behandlar vi havet som ei stor søppelkasse. 
 
Over 15 tonn plast hamnar i havet kvart einaste minutt, og vi er langt på overtid med å gjere 
noko med problemet. Plastproblemet er no så stort at det kan observeres på eikvar strand i 
alle verdenshjørna. Den gode nyheten er at vi kan løse det! 
 
Sunndal Kommune har innført ordninga med å sortere plast, ei ordning vi er glad for blei satt i 
verk. Som enkeltpersonar blir vi no ansvarleggjort for å bidra til å redusere bruken av, og 
forsøplingen av, plastikk.  
 
Det er bra at vi som enkeltpersonar kan påverke plastmengden direkte.  
Sunndal SV har tru på at bedrifter og ulike virksomheter også kan bidra i så måte. 
 
Ta f.eks. butikkar og handlenett i plast. Mange matbutikkar har lenge hatt sal av 
fleirgongsposar som eit alternativ. I tillegg har nokre matbutikkar på Sunndalsøra 
papirposar som ei mulegheit til sine kunder no. Det er likevel plastposar som det blir brukt 
mest av på butikkane, både i matbutikkar og andre.  
 
Sunndal SV har stor tru på at ein overgang til papirposar i staden for plastposar vil påvirke 
plastmengden positivt. 
 
Eg ber derfor ordføraren og kommunestyret om å bli med oss på å oppfordre alle butikkar i 
Sunndal til å tilby papirposer til sine kunder. 
 
Forslag: Sunndal kommunestyre oppfordrar alle butikkar i Sunndal til å tilby kundane 
papirposar i staden for plastposar.» 
 

 

Ordfører Ståle Refstie la fram følgende svar i møtet på interpellasjonen fra Jonas Koksvik: 

«Svar på interpellasjon fra Jonas Koksvik: 

Om plastproblemet 

 

I en interpellasjon foreslår Jonas Koksvik fra Sunndal Sosialistisk Venstreparti at 
kommunestyret vedtar følgende: 

Sunndal kommunestyre oppfordrar alle butikkar i Sunndal til å tilby kundane papirposar i 
staden for plastposar. 

Bakgrunnen for forslaget er det store problemet med plastforurensing som nordmenn flest nå 
har blitt klar over og har tatt inn over seg. Engasjementet og viljen til å bidra i kampen mot 



plastforurensing er stor, særling blant barn og unge. Selv har jeg blant annet diskutert dette 
med 8. trinn ved Sunndal ubgdomsskole, som har kartlagt svinnet av gummigranulat fra 
kunstgressbanen og fotballhallen på Sande. 

Å rydde opp i plastforurensingen vil ta tid, men vi må begynne et sted. Overgang fra plastposer 
til papirposer er et godt sted å begynne. Jeg støtter derfor Koksvik sitt forslag om å oppfordre 
alle butikker i Sunndal om å tilby papirposer istedenfor plastposer, og oppfordrer 
kommunestyret om det samme. 

 

Forslaget i interpellasjonen fra Jonas Koksvik, SV, ble vedtatt med 24 mot 1 stemme (det var 25 
representanter til stede under votering). 

 
 

Vedtak: 

Sunndal kommunestyre oppfordrar alle butikkar i Sunndal til å tilby kundane papirposar i staden 
for plastposar. 
 

 

 

Rett utskrift 21.06.2018: 
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