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Finansdepartementets promemoria, Skatt på engångsartiklar
(SOU 2020:48) – BillerudKorsnäs remissvar
BillerudKorsnäs har fått möjlighet att lämna synpunkter på denna remiss (SOU 2020:48).
Sammanfattning
BillerudKorsnäs är positiva till att regeringen vidtar åtgärder för att accelerera övergången till en
biobaserad cirkulär ekonomi och samtidigt minska nedskräpning av engångsprodukter av plast. För
BillerudKorsnäs, som levererar till en global marknad med produktion främst i Norden, är det viktigt att de
nationella regler som införs i Sverige är väl harmoniserade med den reglering som finns på EU-nivå.
BillerudKorsnäs anser därför att denna utredning behöver synkroniseras med det arbete som pågår
parallellt med genomförandet av t.ex. engångsplastdirektivet.
För BillerudKorsnäs är det av stor betydelse att ny reglering främjar produktutveckling, innovation och
ökad insamling. BillerudKorsnäs är positiva till att promemorian förordar produkter baserade på förnybar
vedfiberråvara som alternativ till engångsartiklar av plast. Regleringen bör dock innefatta en större
differentiering som stödjer en övergång till förnybara och återvinningsbara material i allt högre
utsträckning.
I tillägg till de synpunkter som redovisas i detta yttrande stödjer BillerudKorsnäs de remissvar som lämnats
av Skogsindustrierna och ACE Nordic.

BillerudKorsnäs synpunkter
BillerudKorsnäs välkomnar och stödjer utredningsförslagets syfte, nämligen att accelerera
övergången till en mer resurseffektiv och biobaserad cirkulär ekonomi och att minska de negativa
miljöeffekterna orsakade av att engångsartiklar inte samlas in och därför utgör en potentiell källa till
nedskräpning. BillerudKorsnäs är även positiva till att promemorian förordar produkter baserade på
förnybar vedfiberråvara som alternativ till engångsartiklar av plast.
För att åstadkomma en attitydförändring i konsumentledet anser BillerudKorsnäs dock att ett bredare
angreppssätt är nödvändigt. BillerudKorsnäs anser att det finns mycket mer att göra genom insatser
riktade till konsumenter, bl.a. genom kommunikation, för att åstadkomma en beteendeförändring och
därmed minska nedskräpning.
Harmonisering inom EU
BillerudKorsnäs anser att en övergripande harmonisering av direktiv och initiativ med likartade syften
inom EU behöver ske innan Sverige eventuellt inför en nationell punktskatt avseende
engångsartiklar. Detta för att undvika en orimlig administrativ och ekonomisk börda på näringslivet,
samt för att i möjligaste mån undvika stora nationella olikheter i regler och styrmedel inom EU:s inre
marknad som försämrar dess funktion.

Click or tap here to enter text.
Click or tap here to enter text.
Click or tap here to enter text.

1 (2)

BillerudKorsnäs efterfrågar därför mer samarbete mellan medlemsländerna för att harmonisera de
åtgärder som införs inom EU, även i de fall medlemsländerna har rådighet att införa nationella
åtgärder.
Effekter behöver utredas vidare (kapitel 11.4.2) för att inte leda till klimatmässigt sämre
resultat
BillerudKorsnäs anser att samtliga beskrivna scenarier om potentiella effekter av att införa punktskatt
enligt promemorian behöver vidareutvecklas. Som exempel saknas i scenario 4 en beskrivning av
förutsättningar för vilka engångsartiklar som är miljömässigt bättre. Som förslaget är utformat i
promemorian drabbar skatten samtliga vedfiberbaserade produkter med någon form av
polymerbaserad barriär, men inte andra materialslag såsom exempelvis aluminium för
engångsanvändning. Det riskerar att leda till en betydligt försämrad situation från t.ex.
klimatperspektiv.
Differentiering av skattesats baserad på mängd plast i produkterna – ett sätt att värna de
initiativ och lösningar som näringslivet kan utveckla
BillerudKorsnäs stödjer utredningens förslag om en differentiering av skattesatsen baserad på
mängd plast i produkterna, eftersom detta skapar starka incitament för vår värdekedja att driva på en
övergång till material med mindre mängd plast. En viktig förutsättning är att differentieringen
konstrueras så att den är relevant, genomförbar och verifierbar för aktörer som ska hantera skatten.
Initiativ och lösningar från näringslivet är en viktig del i den nödvändiga omställningen till en mer
resurseffektiv och biobaserad cirkulär ekonomi och bör främjas. BillerudKorsnäs arbetar just nu
intensivt, i samarbete med universitet och institut, med forskning och utveckling för att ersätta dagens
plastbarriärer. Alla lösningar är ännu inte på plats, men för att främja vidare innovation inom området
behöver möjligheten att utnyttja polymerbeläggning i form av skyddsbarriär i små mängder tillåtas,
och därmed vara skattebefriad. BillerudKorsnäs stödjer därför det förslag som framförts av
Skogsindustrierna; att förorda följande differentieringsnivåer:
1. Fullt skatteavdrag för skattepliktiga engångsartiklar som ingår i pantsystem och
materialåtervinns samt fullt skatteavdrag för muggar och livsmedelsbehållare med mindre än
5 procent plast.
2. Delvis skatteavdrag för muggar och livsmedelsbehållare med innehåll av 5 till 10 procent
plast.
3. En skattenivå för muggar och livsmedelsbehållare som innehåller mer än 10 procent plast.
Detta är en ändamålsenlig differentiering som främjar innovation mot mindre mängd plast och ger
incitament till ökad materialåtervinning av engångsartiklar. Att uppnå och förstärka en
beteendeförändring genom att underlätta och öka möjligheterna för användarna att göra rätt kommer
bidra till en ökad medvetenhet t.ex. kring återvinning och resurseffektivitet, vilket sträcker sig till fler
engångsartiklar än livsmedelsbehållare och muggar. Dessutom kommer åtgärder såsom krav på
informationsspridning och märkningskrav från engångsplastdirektivet 2019/904 också att bidra till
förslagets syfte.
För BillerudKorsnäs
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