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Svar  

 

uppá 

 

fyrispurning nr. 83/2018 eftir § 52a) í tingskipanini um plastdálking frá Jenis av Rana, 

løgtingsmanni 

 

Spurningurin var soljóðandi: 

 

Spurningur: 

Er tað rætt, sum fjølmiðlarnir siga frá, at onki av teimum 11 uppskotunum, sum Umhvørvisstovan 

mælti til at seta í verk fyri at basa plastdálking, enn er sett í verk? 

 

Svar:  

Eftir áheitan frá landsstýriskvinnuni handaði Umhvørvisstovan, tann 4. mars 2019, 

landsstýriskvinnuni eina frágreiðing, har ið mælt varð til at fremja ella umhugsa 11 tiltøk til at basa 

plastdálking. Í sama viðfangi varð mælt til at hava eyguni við, hvørji tiltøk grannalondini seta í verk, 

og at taka tær loysnir til okkum, sum hóska til okkara viðurskifti. 

 

Fyrsta tilmælini vóru handað landsstýriskvinnuni, varð farið undir at viðgera tey við tí í hyggju at 

seta nøkur teirra í verk. Tað er greitt, at vit tey komandi nógvu árini fara at dragast við avleiðingar av 

plastdálking, tí tað skulu nógv tøk takast at koma trupulleikanum til lívs.  

Tað fyrsta, sum landsstýriskvinnan hevur sett sær fyri at fremja, er at víðka pantskipanina fyri 

einnýtisíløt úr plasti. Vansin við verandi skipan er, at hon ikki fevnir um øll einnýtisíløt til sodavatn 

og leskidrykkir, og tí er ætlanin at fáa í lag eina nýggja skipan, sum tekur ímóti fleiri sløgum. Á henda 

hátt vaksa vit um endurnýtsluna, samstundis sum vit lætta um hjá brúkaranum, sum sleppur av við 

fleiri sløg á sama stað.  

Arbeiðssetningurin um at víðka pantskipanina er orðaður og tilgongdin at manna arbeiðsbólkin 

byrjað. Gerast skal eitt uppskot til eina skipan, sum tryggjar, at so nógv einnýtisíløt sum gjørligt verða 

endurnýtt, og at tað verður so ómakaleyst sum gjørligt at sleppa av við tey.  



Arbeiðsbólkurin skal í sama viðfangi gera uppskot til broytingar í løgtingslóg um íløt til øl, 

mineralvatn og lidnar leskidrykkir og í kunngerð um íløt, úrdráttir og pant, umframt avtala skal fáast 

í lag við Dansk Retursystem A/S, sum tekur pant av íløtum, sum send verða til Føroya.  

Farið er eisini undir eina tilgongd at endurskoða kunngerðina um burturkast við tí í hyggju at víðka 

hana við ásetingum um endurnýtslu.  

Tá ið ræður um plastdálkingina frá graslíkisvøllum, verður arbeitt við at fáa allar avvarðandi partar 

at finna alternativ til plastgrúsið, sum í stórum nøgdum endar í náttúruni. 

Tað krevjast sum nevnt nógv tøk at koma plasttrupulleikanum til lívs. Vit skulu at seta fólki og vinnu 

krøv, men vit loysa eyðvitað ikki allan trupulleikan við reglum og forboðum. Hóast tað støðugt verður 

arbeitt við ymsum ítøkiligum átøkum at minka um plastdálkingina, so taka vit ivaleyst tey størstu 

tøkini fram á leið við støðugt at skunda undir og fremja hugburðsbroytingina, sum okkum tørvar. 

Hugburðsbroytingin er longu í gongd, og vit hava longu førkað okkum eitt fitt petti tann rætta vegin, 

men vit eiga sum myndugleikar støðugt at kunna um avleiðingarnar av plastdálkingini og eggja til 

størri fyrilit fyri náttúruni. 
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