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Miljö- och energidepartementet

Svar på remiss av EU-kommissionens förslag till
direktiv om minskning av vissa plastprodukters
inverkan på miljön
Sammanfattning
Bromölla kommun anser att det krävs effektivare och mer långtgående
åtgärder än EU-kommissionens förslag: Medelstor till stor minskning av
marint skräp (scenario 2c, sidan 12). Vår åsikt är att EU-kommissionen bör
arbeta för Störst minskning av marint skräp (scenario 2d – sidan 12).
Motiv
Vår ståndpunkt, att EU-kommissionens direktiv ska omfatta den effektivaste
behandlingen även av de bakomliggande orsakerna till nedskräpningen,
grundas på EU:s ansvar att ta hand om sitt eget plastavfall och återvinna
detta. Eftersom EU:s eget plastskräp transporteras utanför EU:s territorium,
hänvisar vi även till EU:s globala ansvar för hållbar konsumtion, produktion,
bevarande av och hållbart nyttjande av marina miljöer (G7, G20 och FN:s
12:e och 14:e mål för hållbar utveckling, sidan 1). Här finns stora
ekonomiska, sociala och ekologiska vinster med det mest långtgående
föreslagna cirkulära systemet för plast i EU (scenario 2d, sidan 12).
Vår ställningstagande gäller både plast för engångsbruk och fiskeredskap.
I Bromölla kommun är vår erfarenhet att befolkningen vill värna och vårda
våra gemensamma naturresurser både på land och i vatten, när rätt
information och motivation ges vid rätt tillfälle (se nedan exempel från
Bromölla kommun). Ett utökat producentansvar samt utökat
konsumentansvar – stödda av ekonomiska incitament i en cirkulär ekonomi
kan överbrygga kostnaderna även för Störst minskning av marint skräp
(scenario 2d – sidan 12).
Delmål bör sättas upp
Bromölla kommun föreslår att EU-kommissionen sätter upp konkreta delmål,
för minskandet av skräp från engångsplast samt skräp från fiskeredskap. Det
räcker inte enbart med ett årtal som ”sex år efter sista datum för
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införlivande av detta direktiv” (sidan 27). Dessa delmål bör vara specifika,
mätbara, tidsknutna och realistiska till sin natur. Delmålen bör också
utformas som attraktiva och resultatinriktade, för att motivera företag att
investera i EU:s cirkulära system för störst minskning av skräp från
engångsplast och fiskeredskap.
Framgångsrikt exempel på minskning av engångsplast i vattenmiljön
Ett attraktivt och framgångsrikt exempel på minskning av engångsplast på
land och i vattenmiljön finns här i Bromölla kommun:
”För Bromölla är det viktigt att sätta en kvalitetsstandard för
turistentreprenörerna som arbetar med hållbar
turismutveckling i Holjeån och Ivösjön. Bromölla är mitt i en
omfattande destinationsutvecklingsprocess vars mål är att
skapa en långsiktig hållbar strategisk plattform för turismen.
Ett praktiskt exempel omfattar återvinning och minimering av
överexponering av å, sjö och öar. Inga papperskorgar finns på
öarna, besökare får återvinningspåsar när de lämnar
kanotentreprenören och efter att ha besökt området, tar de
skräpet med sig tillbaka för återvinning. Lägerplatserna ses över
och flyttas vid behov från säsong till säsong för att säkerställa
att naturen får tid att återhämta sig.”

Florence Eberhardt
Kommunekolog

