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Till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun, sammanträdet den 24 april
2017

Motion angående arbete mot micropiaster

För,,,,'lagtill beslut
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
att ge miljöförvaltningen i uppdrag att göra en kunskapssammanställning
över lokala källor som sprider microplaster till våra vattenförekomster
att miljöförvaltningen efter genomförd kunskapsammanställning
återkommer till kommunfullmäktige med torslag på åtgärder på hur
kommunen kan minska den lokala spridningen av microplaster

Bakgrund

Microplast kallas de små plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter,
och dessa utgör den största andelen av allt plastskräp i haven. Detta
innebär att även vår kommun påverkas, och är en del av problematiken.
Microplast kan spridas till olika typer av vattendrag via t.ex. avlopp,
dagvatten, och snötippning. Kärnan i problematiken är att djur får i sig
dessa plaster, vilket i sin tur påverkar andra delar av näringskedjan, dvs.
även oss människor. Den senaste forskningen visar att microplaster även
kan knyta till sig andra miljögifter än de som plasten ursprungligen
innehåller, vilket sammantaget gör detta till ett än mer akut problem som vi
måste hantera. Havsmiljödirektivet har föreslagit att alla kommuner i sina
avfallsplaner ska belysa hur man avser bidra till en minskning av marint
skräp, där microplaster ingår. Vi kristdemokrater utgår i miljöpolitiska
frågor från det vi kallar förvaltarskapstanken. vilket innebär att vi måste ta
ansvar för våra gemensamma tillgångar och hantera dem så att kommande
generationers möjlighet till att bruka dem inte äventyras. Vi anser därför att
när denna nya kunskap om microplaster kommer oss till del måste
kommunen ta sitt ansvar och kartlägga och föreslå åtgärder för hur vi kan
minska nedskräpningen av haven, och på sätt bidra till att säkerställa en
bättre och sundare miljö tor kommande genrationer.

Förslag
Vi föreslår därför fullmäktige:

att besluta ge miljöförvaltningen i uppdrag att göra en kunskapssammanställning
över lokala källor som sprider microplaster till våra vattenförekomster
att miljöförvaltningen efter genomförd kunskapsammanställning återkommer till
kommunfullmäktige med förslag på åtgärder på hur kommunen kan minska den
lokala spridningen av microplaster.


