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§

698

Remiss från Finansdepartementet - Skatt på engångsartiklar
(SOU 2020:48)

STK-2020-1294
Sammanfattning

Malmö stad har av Finansdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på
Engångsartikelutredningens betänkande, Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48).
Engångsartikelutredningen föreslår att införa en skatt på engångsartiklar som ska omfatta
muggar och livsmedelsbehållare i plast som är avsedda för engångsbruk. Konsumtionen av
muggar och livsmedelsbehållare är stor och växer kraftigt, samtidigt som det finns krav på att
konsumtionen ska minska i EU:s så kallade engångsplastdirektiv, 2019/904 (EU). Dessutom
har muggar och livsmedelsbehållare låg återvinningsgrad, ger stora avfallsmängder och ligger
högt i nedskräpningsstatistiken. Skattesatsen föreslås differentieras utifrån hur stor andel plast
engångsartiklarna innehåller.
Under ärendets beredning har miljönämnden och tekniska nämnden getts möjlighet att yttra
sig. Bedömningen är att det är positivt att åtgärder införs som kan komma att begränsa
förutsättningarna för nedskräpning och minska förekomsten av plast i naturen. Förslaget om
att skatten ska riktas mot just artiklar i plast och inte engångsartiklar generellt föreslås
tillstyrkas. Nedskräpning kan skada miljön om plast sprids i naturen Dessutom ger
engångsartiklar i plast upphov till utsläpp av växthusgaser vid både tillverkning och
avfallshantering. Osäkerheten kring vilka effekter skatten kan förväntas få är dock stor och
det är av vikt att effekterna följs upp, både med avseende på konsumtionen och
nedskräpningen. Det är först när skatten lett till en minskning på dessa områden som det
också kan komma till stånd positiva förändringar för klimatet och miljön.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen
godkänna förslag till yttrande och skicka det till Finansdepartementet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Finansdepartementet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar till förmån för Moderaternas muntliga reservation i tekniska
nämndens presidium den 6 november 2020 § 23. I yrkandet föreslår Moderaterna att tekniska
nämndens presidium ska yttra sig i enlighet med expert Robert Lönns särskilda yttrande i
föreliggande utredning, där Robert Lönn konstaterar att skatt på engångsartiklar inte är ett
ändamålsenligt styrmedel för att uppnå den angiva målsättningen.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot Håkan Fäldts (M)
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla stadskontorets förslag.

3

Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 1.
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Remiss från Finansdepartementet - Skatt på
engångsartiklar (SOU 2020:48)
Förslag till yttrande Remiss från Finansdepartementet - Skatt på engångsartiklar
(SOU 2020:48)
Remiss från Finansdepartementet - Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)
Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)
Tekniska nämndens presidium beslut 201106 § 23 med muntlig Reservation (M)
Remissvar från tekniska nämndens presidium
Miljönämnden beslut 201117 § 190 med Särskilt yttrande (M) och (V)
Särskilt yttrande (M) miljönämnden
Särskilt yttrande (V) miljönämnden
Remissvar från miljönämnden
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Reservation

Bilaga 1

Kommunstyrelsen 2020-11-30
Ärende 9. Remiss från Finansdepartementet – skatt på
engångsartiklar (SOU 2020:48)
Moderaterna yrkade att Kommunstyrelsen ska yttra sig i enlighet med experten Robert Lönns
särskilda yttrande i utredningen, där denne konstaterar att en skatt på engångsartiklar inte är ett
ändamålsenligt styrmedel för att uppnå den angivna målsättningen. Kommunstyrelsen bör därför
i sitt remissvar föreslå att skatt som styrmedel inte bör införas.
Naturvårdsverket arbetar för närvarande med att ta fram svensk lagstiftning för att leva upp till
EU:s engångsplastdirektiv, vilken ska börja gälla den 1 juli 2021 och medför ett direkt förbud för
många engångsprodukter som omfattas av den föreslagna skatten. Med hänsyn till den
omfattande byråkrati som utredningens förslag till skatt skulle innebära, samt det faktum att
skatten föreslås tillämpas tidigast under 2022, förefaller det vara ett slag i luften att införa en skatt
på produkter som, när skatten väl införs, redan är under utfasning till följd av annan lagstiftning.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Håkan Fäldt (M)

