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§ 210
Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om
minskning av vissa plastprodukters inverkan på
miljön, KS 2018/357
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Översända kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till Miljö- och
energidepartementet som Falkenbergs kommuns svar på remissen.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts svara på remiss av EU-kommissionens
förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på
miljön.
Plast i haven är ett stort och växande miljöproblem och utgör ett hot mot de
marina ekosystemen, den biologiska mångfalden och eventuellt också
människors hälsa. Dessutom får det negativa konsekvenser för turism, fiske
och sjöfart. EU-kommissionens förslag till direktiv innebär åtgärder
inriktade på de 10 engångsplastprodukter som oftast förekommer på
Europas stränder och i haven samt på förlorade och övergivna fiskeredskap.
Tillsammans uppgår dessa produktgrupper till 70 procent av allt skräp i
Europas hav. Syftet med förslaget är att förebygga och minska det marina
plastskräpet och samtidigt skapa effektivare resursanvändning och en
effektivare och mer cirkulär plastekonomi.
Förslaget kompletterar åtaganden i den europeiska plaststrategin för att
bekämpa slöseri och skadligt plastavfall genom lagstiftningsåtgärder och
bygger vidare på en rad andra direktiv och strategier, såsom ramdirektivet
om en marin strategi, avfallsdirektiven och direktivet om plastbärkassar från
2015. Det sistnämnda har medfört en snabb förändring i konsumenternas
beteende.
Åtgärderna i förslaget är olika för olika produktgrupper och innebär i
korthet följande:
Förbud mot plast i vissa produkter: Om alternativ finns lätt tillgängliga och
överkomligt kommer engångsplastprodukter av plast att förbjudas på
marknaden. Förbudet kommer att gälla för bomullspinnar, bestick, tallrikar,
sugrör, dryckesomrörare och ballongpinnar av plast. Dessa produkter
kommer i stället alla att behöva vara framställda uteslutande av mer hållbara
material. Engångs-dryckesbehållare med plast kommer endast att tillåtas på
marknaden om de har kapsyler och lock som sitter kvar vi förpackningen.
Mål för minskad förbrukning: Medlemsstaterna kommer att vara tvungna att
minska användningen av livsmedelsbehållare och dryckesbägare av plast.
De kan göra detta genom att fastställa nationella minskningsmål, erbjuda
alternativa produkter på försäljningsställena eller se till att
engångsplastprodukter inte kan tillhandahållas kostnadsfritt.
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Tillverkarnas skyldigheter: Tillverkarna ska bidra till att täcka kostnaderna
för avfallshantering och sanering samt informationskampanjer för
livsmedelsbehållare, förpackningar och emballage (t.ex. för chips och
godis), dryckesbehållare och muggar, tobaksvaror med filter (t.ex.
cigarettfimpar), våtservetter, ballonger och tunna plastkassar. Branschen
kommer också att uppmuntras att utveckla mindre förorenande alternativ för
dessa produkter.
Insamlingsmål: Medlemsstaterna ska vara skyldiga att samla in 90 % av alla
engångsplastflaskor senast 2025, till exempel genom pantsystem.
Märkningskrav: Vissa produkter kommer att kräva en tydlig och
standardiserad märkning som visar hur avfall ska bortskaffas, produktens
negativa miljöeffekter och förekomsten av plast i produkten. Detta kommer
att gälla för sanitetsbindor, våtservetter och ballonger.
Åtgärder för att öka medvetenheten: Medlemsstaterna kommer att vara
tvungna att informera konsumenterna om de negativa effekterna av
nedskräpning från plast för engångsbruk och fiskeredskap, samt om de
tillgängliga återanvändningssystemen och avfallshanteringsmetoderna för
sådana produkter.
Utan att gå in i detalj på åtgärdsförslagen för de olika produktgrupperna
välkomnar Falkenbergs kommun förslaget som innebär en inom EU samlad
och kraftfull insats för att minska de ökande mängderna plast i våra hav,
samtidigt som det stimulerar hållbar konsumtion och produktion, cirkulär
ekonomi och nya affärsmodeller.
Ur ett kommunalt perspektiv bedömer vi att förslaget förutom att skydda de
marina ekosystemen och den biologiska mångfalden också sannolikt
kommer att minska kommunens kostnader för att städa bort skräp och
underlätta kommunens arbete med att stimulera både de egna
verksamheterna och kommuninnevånare till mer klimat- och resurssmarta
konsumtionsmönster. Även för social hållbarhet har förslaget sannolikt
positiva effekter då minskad nedskräpning skapar tryggare miljöer.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt synpunkterna i en
tjänsteskrivelse, vilken föreslås översändas till Miljö- och
energidepartementet som Falkenbergs kommuns svar på remissen.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi i nuläget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-09
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse 2018-08-09
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa
plastprodukters inverkan på miljön, 2018-05-28

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Tjänsteskrivelse
2018-08-09

Kommunstyrelseförvaltningen
Utvecklingsavdelningen
Linda Corneliusson Linde
0346-88 64 09
Linda.Corneliusson-Linde@falkenberg.se

Vår referens
KS 2018/357
Er referens
M2018/01858/Ke

Miljö- och energidepartementet

Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om
minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig till Miljö- och
energidepartement över remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv
om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.
Utan att gå in i detalj på åtgärdsförslagen för de olika produktgrupperna
välkomnar Falkenbergs kommun förslaget som innebär en inom EU samlad
och kraftfull insats för att minska de ökande mängderna plast i våra hav,
samtidigt som det stimulerar hållbar konsumtion och produktion, cirkulär
ekonomi och nya affärsmodeller.
Ur ett kommunalt perspektiv bedömer vi att förslaget förutom att skydda de
marina ekosystemen och den biologiska mångfalden också sannolikt
kommer att minska kommunens kostnader för att städa bort skräp och
underlätta kommunens arbete med att stimulera både de egna
verksamheterna och kommuninnevånare till mer klimat- och resurssmarta
konsumtionsmönster. Även för social hållbarhet har förslaget sannolikt
positiva effekter då minskad nedskräpning skapar tryggare miljöer.
Linda Corneliusson Linde
Utvecklingsledare
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