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ungdómstingmáli nr. 9/2020: Uppskot til samtyktar um at banna ymsum einnýtisplasti  

 

Naina Mortensen, Trygvi S. Nielsen, Bára Guttesen og Beinta Dalfoss Joensen hava vegna 9. a. í 

Tvøroyrar skúla lagt málið fram tann 3. februar 2020, og eftir 1. viðgerð tann 3. februar 2020 er tað 

beint Rættarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 3. februar 2020. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og tveir minnilutar. 

 

Meirilutin (Ida í Lon, Beinta Dalfoss Joensen, Heiðrun Sunadóttir Fjallsbak, Torstein Sivertsen, 

Ronja Hentze, Bjarta Bjarnadóttir Hammer, Súsanna Mortensen og Bjørk Sørensen) heldur 

uppskotið vera gott, og at tað verður betri fyri umhvørvið, um vit brúka minni plast í framtíðini. 

Meirilutin er eisini samdur um, at ein partur av endamálinum kann røkkast við at upplýsa meira um 

evnið og á henda hátt fáa fólk at broyta hugburð. Hægri prísir á plastvørum er eisini ein háttur at fáa 

fólk at broyta atburð, men meirilutin heldur, at einnýtisvørur sum koppar, tallerkar, súgvirør og lok 

eiga heilt víst at verða bannað í handlunum. Tað átti heldur ikki at verið at neyðugt at pakka fleiri 

vørur inn í fleiri løg av plastikki. 

 

Tó kann tað vera eitt sindur ringt at gera av, hvørjar vørur skulu bannast, og hvørjar ikki skulu 

bannast, tí í onkrum førum er helst neyðugt av hava vørur av plastikki. Meirilutin heldur tí, at tað 

skal vera upp til landsstýrismannin saman við teimum myndugleikum, sum hava neyðugu vitanina 

um hetta økið, at gera av, hvat er at meta sum óneyðugt plast. 

 

Meirilutin setir tískil fram soljóðandi 

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

“Uppskot 

til 

samtyktar 

 

Ungdómstingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot um at banna 

óneyðugum einnýtisplasti.” 

 

Við hesi broyting tekur meirilutin undir við málinum og mælir Ungdómstinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

Ein minniluti (Áki Stenberg) viðmerkir, at tað fer at kosta handilsvinnuni alt ov nógv at skula 

burturbeina allar plastvørur úr handlunum. Hesin minnilutin væntar heldur ikki, at uppskotið fer at 

broyta so nógv í tí stóra høpinum. Um hetta er ein so stórur trupulleiki, so kunnu fólk sjálvi velja 

ikki at keypa plastvørur. Um eftirspurningurin minkar, minkar framleiðslan eisini. Hesin minnilutin 

ivast eisini í, hvør skal gera av, hvat er óneyðugt plast, og hvør skal hava eftirlit við hesum. Frælsu 



marknaðarkreftirnar skulu sleppa at ráða, og tað almenna eigur ikki at gera av, hvørjar vørur 

handlarnir skulu kunna selja. Hetta skal handilsvinnan sjálv gera av. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur hesin minnilutin ikki undir við málinum og mælir 

Ungdómstinginum frá at samtykkja uppskotið. 

 

Ein annar minniluti (Uni Kjærbæk Danielsen) heldur tað vera ov illa lýst, hvørjar plastvørur eru 

fevndar av uppskotinum, og tekur tískil ikki undir við málinum og mælir Ungdómstinginum frá at 

samtykkja uppskotið. 

 

 

Rættarnevndin, 4. februar 2020 

 

 

Ida í Lon  Uni Kjærbæk Danielsen  Áki Stenberg 
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Beinta Dalfoss Joensen Heiðrun Sunadóttir Fjallsbak Torstein Sivertsen 

 

 

 

Ronja Hentze Bjarta Bjarnadóttir Hammer Súsanna Mortensen 

 

 

 

Bjørk Sørensen 


