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29. nóvember 2018 

Svar við skriflegri fyrirspurn nr. 15/2018 um örplast í neysluvatni  
Þingmaður Norðurlandaráðs, Karin Gaardsted (S), beindi eftirfarandi fyrirspurn til 

Norrænu ráðherranefndarinnar 8. nóvember 2018: 

 

 

• Getur Norræna ráðherranefndin fært rök fyrir því hvers vegna hún hefur ekki 

gefið rannsóknum um örplast í neysluvatni forgang í fjárhagsáætluninni fyrir 

árið 2019? 

• Er Norræna ráðherranefndin sammála um að kanna þurfi afleiðingar sem 

örplast í neysluvatni hefur fyrir mannfólk? 

 

 

Svar: 

Norræna ráðherranefndin hefur sömu áhyggjur og Karin Gaardsted af hversu lítið er 

vitað um áhrif sem örplast í neysluvatni getur haft á fólk. Í svari við tilmælum 

Norðurlandaráðs nr. 14/2018 um plastagnir í drykkjarvatni (dags. 23. október 2018) 

útskýrði Norræna ráðherranefndin hvers vegna hún ákvað að úthluta ekki fjármunum 

til rannsókna á örplasti í neysluvatni. Í þessu svarbréfi verða röksemdirnar varðandi 

tilmæli nr. 14/2018 útskýrðar frekar. 

 

Árið 2018 samþykktu Norðurlönd nýja og víðtæka samstarfsáætlun um umhverfis- og 

loftslagsmál. Eitt af áherslusviðum áætlunarinnar er plast og örplast í sjó. Með 

væntanlegri starfsemi verður áfram spunninn þráðurinn frá umfangsmiklu starfi á 

grundvelli Norrænnar áætlunar um að draga úr umhverfisáhrifum plasts. Í september 

2018 var áætlunin framlengd þannig að hún nái yfir árin 2019–2020. Á komandi ári 

verða verkefni um örplast og bíldekk, sem Norðurlandaráð lagði til í tilmælum sínum 

nr. 17/2018 (fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir árið 2019), einnig 

hluti af þessari áherslu á plast. 

 

Norræna ráðherranefndin telur skynsamlegt að halda sig við áherslu á plast og örplast 

í sjónum, eins og fram kemur í hinni nýju samstarfsáætlun og norrænu plastáætluninni. 

Álitaefni tengd þessum málefnum eru langt í frá leyst. Ráðherranefndin metur það svo 

að fjárveitingar til plastverkefna skili mestum árangri ef málefnin eru skoðuð ítarlega 

frekar en á breiðum grundvelli. Þá hefur plastáætlunin nú þegar vissa breidd. Þetta 

ásamt því að ráðherranefndin vill síður nota alla fjárveitingu ársins 2019 í 
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samstarfsverkefni um plast þýðir að ekki er hægt að fjölga frekar áherslusviðum sem 

tengjast málefninu. Það er fyrst og fremst vegna þessa sem ráðherranefndin fellst ekki 

á að fella verkefni um örplast í neysluvatni inn í fjárhagsáætlun sína fyrir 2019. Þar að 

auki eru umfangsmiklar rannsóknir á nýjum sviðum kostnaðarsamar og myndu krefjast 

uppstokkunar á fjárveitingum til tjóns fyrir önnur verkefni tengd plasti. 

 

 

Fyrir hönd Norrænu ráðherranefndarinnar um umhverfis- og loftslagsmál, 

 

 

Stokkhólmi 19. desember 2018, 

 

 

Karolina Skog, 

umhverfisráðherra 

 


