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Den 31. oktober 2016 

 

 

 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 17 (MOF alm. del) stillet d. 6. oktober efter 

ønske fra Christian Poll (ALT). 

 

Spørgsmål nr. 17 

”Vil ministeren kommentere de undersøgelser (f.eks. Miljødirektoratet i Norge, 3/3-2015 ”Vi fyller 

havet med mikroplast”), der peger på, at mikroplast især kommer fra dækslid? Hvilke initiativer vil 

ministeren iværksætte for at nedsætte spredningen af mikroplast fra dækslid eller alternativt sikre 

rensning for mikroplast i vejvand, før det ender i naturen?” 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmål for Miljøstyrelsen, som har oplyst følgende: 

 

”Miljøstyrelsen offentliggjorde i november 2015 Miljøprojekt nr. 1793, der samlede viden om fore-

komst og effekter af mikroplast i miljøet, samt hvilke kilder, der er til mikroplast i havet. I rapporten er 

blandt andet beregnet, hvor meget mikroplast, der udledes direkte til miljøet. Her henviser rapporten 

også til det norske Miljødirektorats undersøgelse og peger på, at bildæk udgør ca. 60 % af den udledte 

mikroplast. Rapporten understreger, at der er stor usikkerhed om tallene, og om der er skadelige effek-

ter i miljøet, der eventuelt skyldes mikroplast, som kommer fra bildæk. 

 

Som opfølgning på projektet igangsatte Miljøstyrelsen i januar 2016 et projekt for at afklare, hvor me-

get og hvilke typer af mikroplast, der findes i spildevand, og hvor meget mikroplast, der fjernes i vores 

renseanlæg. Dette projekt forventes afsluttet med udgangen af året. I slutningen af 2015 er der endvi-

dere, i regi af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP), givet støtte til to 

projekter vedrørende mikroplast i spildevand. Henholdsvis et projekt om tilbageholdelse af mikroplast 

på renseanlæg ved hjælp af ny filterteknologi og et projekt om tilbageholdelse af mikroplast ved for-

skellige typer af kendte renseteknologier på renseanlæg og i regnvandsbassiner. Særligt det sidste pro-

jekt er relevant i forhold til mikroplast fra bildæk.” 

 

Jeg vil, når der er skabt et tilstrækkeligt grundlag, tage stilling til om der er behov for yderligere initia-

tiver. Resultaterne af de igangsatte projekter vil indgå i dette grundlag. 
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