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Svar på interpellasjon omgjort skriftlig spørsmål om "Tilskudd til tøybleier"
Jeg viser til din interpellasjon til bystyrets møte 23.05.18, som ble omgjort til skriftlig spørsmål.
Interpellasjonen lød:
«Tøybleier gir mindre plastbruk og mindre søppel enn engangsbleier. Mange småbarnsforeldre mener
også at tøybleier er bedre for barna en engangsbleier i plast, fordi huden får puste og fordi barna lærer
seg raskere å slutte med bleier.
En tobarnsmor har nylig henvendt seg til ordføreren og oppfordret Kristiansand til å innføre en
støtteordning for innkjøp av tøybleier, slik det er i blant annet Bergen og Oslo.
Folk i Kristiansandsregionen kaster over 500 kilo søppel per person per år, noe som er langt over
landsgjennomsnittet. Et kommunalt tilskudd på f.eks 1.000 kroner til familier som vil kjøper seg
tøybleier, kan bety mange kilo færre engangsbleier i søpla. Det går selvsagt også an å kombinere
engangsbleier og tøybleier (alle monner drar).
Vil ordføreren støtte vurdering av et tøybleie-tilskudd i Kristiansand?»
Svar:
Mye har skjedd siden mine barn var små. I dag er det et stort utvalg bleier i butikkene og på nett. Flere
av dagligvarekjedene har begynt å produsere bleier med egne merker. Dette har presset prisene ned.
Bleier er billig i Norge. Til sammenligning koster en bleie i Norge i snitt 1,2 kroner, mot tre kroner i
Sverige og Danmark, og hele fem kroner i Storbritannia og Italia.
Engangsbleier er klart et enklere alternativ enn tøybleier. Like fult er det travle småbarnsforeldre som
velger tøybleier. Dette sparer miljøet for ca. et tonn brukte engangsbleier – per barn!
I forbindelse med kildesorteringsprosjektet og innføring av sortering av bioavfall i 1994 hadde
Kristiansand kommune en ordning med tilskudd til tøybleier. Ordningen ble avviklet etter ett års tid på
grunn av liten interesse.
Avfall Sør har i arbeidet med gjennomføring av Avfallsplan 2017-2020 «Smarte løsninger for
ansvarlig avfallshåndtering» et økt fokus på materialgjenvinning, og har kommet til at tilskudd for
kjøp av tøybleier er et aktuelt tiltak å innføre. Det er i dag over 100 kommuner som har en
tilskuddsordning for innkjøp av tøybleier. Avfall Sør mener at ordningen ikke vil føre til økte
gebyrkostnader, da ordningen i hovedsak vil være selvfinansierende gjennom reduserte kostnader til

forbrenning av restavfall. En eventuell tilskuddsordning skal utredes og vil sannsynligvis være klar
tidlig på høsten 2018.
Så min oppsummering er enkel: Avfall Sør iverksetter tiltaket etter mal fra andre kommuner – og takk
til alle småbarnsforeldre som velger dette alternativet.
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