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Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön
Ert dnr M2018/01858/Ke
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Hallands län anser att det vore bäst om det mest ambitiösa scenariot 2d valdes för att minska det marina plastskräp som består av plastartiklar
för engångsbruk, men länsstyrelsen ställer sig bakom den bedömning som är
gjord att välja scenario 2c, som är det näst mest ambitiösa scenariot.
Länsstyrelsen har ingenting att invända mot förslaget avseende fiskeredskap
som innehåller plast och det alternativ som har valts för att minska detta marina
plastskräp.
Huvudsyftet med förslaget är att förebygga och minska det marina plastskräpet
i form av plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast,
d.v.s. makroplast. De engångsprodukter som förslaget gäller är bl.a. livsmedelsförpackningar, muggar, bomullspinnar, bestick, tallrikar, sugrör, ballonger,
påsar, dryckesbehållare samt korkar och lock till sådana, dryckesflaskor, filter
för tobaksprodukter och sanitetsprodukter såsom våtservetter och sanitetsbindor. De åtgärder som planeras i kommissionens förslag skiljer sig åt mellan
olika produkter, men omfattar minskad förbrukning, marknadsbegränsningar,
krav på produktutformning, märkningskrav, utökat producentansvar, mål för
separat insamling samt medvetandehöjande åtgärder.
Plast för engångsbruk
Konsekvensbedömningen innehåller fyra alternativ, scenarierna 2a, 2b, 2c och
2d, där 2 d är det mest ambitiösa. Det valda alternativet är scenario 2c – medelstor till stor minskning av marint skräp. Detta scenario tar itu med de bakomliggande orsakerna och går längre när det gäller att ändra konsumenternas beteende. Det omfattar produktutformningsåtgärder för dryckesflaskor, där korken
är fäst vid flaskan, vilket skulle minska läckaget av korkar till naturen.
Länsstyrelsen anser att det vore bäst om det mest ambitiösa scenariot 2d valdes
för att minska det marina plastskräp som består av plastartiklar för engångsbruk. I motiveringen sägs dock att kostnaden för detta alternativ är högre, särskilt för vattenreningen, samt att den pågående utvärderingen av direktivet om
rening av avloppsvatten från tätbebyggelse kommer att bidra med mer inform-
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ation om detta problem. Länsstyrelsen ställer sig därför bakom den bedömning
som är gjord att välja scenario 2c, som är det näst mest ambitiösa scenariot.
Fiskeredskap
Fyra olika scenarier övervägdes och det valda scenariot innebär införande av
ett system för ökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast. I förslaget till direktiv sägs att det effektivaste scenariot för att hantera fiskeredskap
och åtgärda bristerna i den befintliga lagstiftningen är införandet av ett system
för utökat producentansvar för de som tillverkar fiskeredskap som innehåller
plast.
Länsstyrelsen har ingenting att invända mot förslaget avseende fiskeredskap
som innehåller plast och det alternativ som har valts för att minska detta marina
plastskräp.
I detta ärende har förutom beslutande länsråd Jörgen Peters och föredragande
miljöhandläggare Anna-Lena Olsson, även t.f. miljövårdsdirektör Sofia Yngstrand deltagit.
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