
Vedlegg 1  

Protokoll kommunestyret 15.5.2018 

 

Ordførers svar 15.05.18 på interpellasjon fra Sverre Strand Teigen (Høyre)  

Plastforsøpling og spredning av mikroplast er som du sier et av de største 

miljøproblemer i vår tid.  

Miljødirektoratet har lansert 7 prioriterte tiltak for å få bukt med forsøplingen av havet 

og kysten. Disse tiltakene handler om bedre avfallsordninger for fiskeri, oppdrett og 

båttrafikk, ordninger for redusert emballasjebruk, og ordninger for opprydning av 

strand og hav.  

De største norske kildene til mikroplast i havet er slitasje av bildekk (4500 tonn/år). 

Dette står for ca halvparten av tilførselen til havet. Den nest største kilden er utslipp 

fra maling og vedlikehold av skip og fritidsbåter (650 tonn). Utslipp fra vask av 

tekstiler som fleece-klær bidrar med ca 110 tonn mikroplast til havet. Det er også noe 

utslipp fra plastkuler tilsatt kosmetikk, tannkrem o.l. (ca 4 tonn).  

Innbyggerne i Ås kan bidra til redusert forsøpling av havet på mange måter: 

-Mindre bilkjøring og dermed mindre dekkslitasje 

-Hindre spredning av dekkfragmenter fra kunstgressbaner 

-Unngå bruk av bunnstoff på båter 

-Ikke kjøpe/vaske fleece-klær  

-Kjøpe hudpleiemidler,  sminke og tannkrem som ikke inneholder mikroplast 

-Ikke kaste plast i naturen 

-Kaste all overskuddsplast i søpla 

 

Heliumballonger i naturen medfører forsøpling, men det er ikke en vesentlig kilde til 

plast i havet.  

 

Selgere at heliumballonger har foreslått å sikre enkeltballonger med lodd, for å hindre 

at de går til værs. Det er et mulig tiltak som kan bidra til at heliumballonger ikke blir til 

forsøpling. 

 

Helium er som du sier et begrenset grunnstoff som det blir stadig mindre av. Helium 

er en viktig gass for sykehus, innsamling av værdata, i romfartsteknologi mm. I dag 

benyttes det et mindre rent helium-biprodukt til fylling av heliumballonger. Det er 

derfor ikke direkte konkurranse mellom rent helium til sykehusbruk og helium til 

ballonger. Det er imidlertid mulig at også den mindre rene heliumkvaliteten som 

benyttes i ballonger bør kunne renses og gjenbrukes mer høyverdig i fremtiden. 

 

Mange kommuner har de siste årene vedtatt forbud mot salg av heliumballonger, 



blant annet Kristiansand, Oslo, Nesodden og Moss. Den 3. mai fikk MDG enstemmig 

bifall i Stortinget til sitt forslag om hurtigutredning av et nasjonalt forbud mot 

heliumballonger. Jeg mener det er klokt å utrede før man innfører forbud, slik 

Stortinget har vedtatt. Det vil gi et grunnlag for å arbeide med et viktig miljøproblem 

på en hensiktsmessig måte.  

I Ås kommune må det i dag søkes tillatelse fra grunneier og Politiet for å drive 

gatesalg. Praksisen i Ås kommune har vært å gi avslag til de som henvender seg 

med ønske om å selge heliumballonger. Siden kommunen ikke har forbud mot slikt 

salg i politivedtektene, kan ikke Politiet sanksjonere mot evt. salg. 

Ås kommune vil ikke rekke å endre kommunens politivedtekter for å regulere 

gatesalg på offentlig grunn, og vil da heller ikke ha mulighet til å forby salg av 

heliumballonger før 17. mai i år.  

Konklusjon og vurdering 

Jeg anser et totalt forbud mot omsetning av heliumballonger som et tiltak som er lite 

utredet. Ås kommunestyre bør være tilbakeholdne med å innføre et slikt forbud uten 

at det er grundig utredet. Stortinget har nettopp bestilt en slik nasjonal utredning. 

Inntil denne foreligger foreslår jeg at Ås kommune fortsetter arbeidet for å hindre 

forsøpling, og fortsetter den strenge praksisen med å ikke tillate gatesalg av 

heliumballonger. 

Ordfører foreslår følgende vedtak som alternativ til forslaget fra Høyre:   

1. Ås kommune fortsetter holdningsskapende arbeid i barnehager, skoler og 

ellers mot å kaste søppel i naturen. 

2. Ås kommune fortsetter praksisen med å ikke tillate gatesalg av 

heliumballonger. 

3. Kommunestyret oppfordrer innbyggere, skoler, 17. mai-komiteer og næringsliv 

om å sørge for at evt heliumballonger som likevel selges hver og en er sikret 

med lodd som hindrer at de går til værs.  

4. Ås kommune avventer resultater av utredning av nasjonalt forbud mot salg av 

heliumballonger før det evt vurderes ytterligere lokale begrensninger. 

 

Høyres forslag: 

1. Salg av heliumballonger forbys i Ås kommune.  

2. Rådmannen starter arbeidet med å endre politivedtektene i tråd med punkt 1. 


