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Miljö- och byggnadsnämnden

Regeringskansliet,
Miljö- och energidepartementet
Kemikalieenheten

Yttrande gällande förslag till direktiv om minskning av
vissa plastprodukters inverkan på miljön
M2018/01858/Ke
Inledning
Mängden marint plastskräp har som det konstateras i förslaget till direktiv ökat
betydligt under de sista åren och utgör globalt ett stort hot mot marina värden.
Det är därför positivt att Europeiska kommissionen tagit fram ett förslag till
direktiv för att minska vissa plastprodukters inverkan på miljön.
Synpunkter
Med stor sannolikhet behövs betydligt fler åtgärder vidtas än vad det aktuella
förslaget innehåller för att ytterligare minska mängden plast som påverkar
miljön. Bildäck och konstgräsplaner står enligt Naturvårdsverket för en
betydande andel av de mikroplaster som sprids till limniska och marina miljöer.
Problematiken med avloppsvatten från tätbebyggelse och dagvatten berörs
översiktligt i förslaget. Här hade det varit önskvärt att lagstiftningen skärptes
inom EU och nationellt, ex vis med krav på uppsamlingsanordningar för
gummigranulat i dagvattenbrunnar i anslutning till konstgräsplaner och
gummiytor på lekplatser samt även vilken typ av granulat som får användas.
Ett annat problem är cigaretter med filter, där filtret innehåller plast och som
sprids i form av fimpar. Troligtvis behövs det fler åtgärder än upplysning för att
minska antalet fimpar som slängs på gator och i naturen med tanke på det
informationsöverskott som finns i samhället genom olika medier och
svårigheterna att nå fram med samhällsinformation. Sådana åtgärder kan ex vis
vara nya uppsamlingsanordningar, filter som inte innehåller plast, lagstiftning
som begränsar rökning på badstränder och andra känsliga områden. I det
sistnämnda fallet blir det även en positiv effekt på folkhälsan.
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För de plastprodukter som inte går att byta ut mot något annat material behöver
graden av återanvändning och återvinning öka betydligt. Pant för plastflaskor
som redan finns i Sverige, men saknas i många andra länder, vilket förslås i
direktivet är ett verkningsfullt styrmedel som kan utvecklas ytterligare för andra
plastprodukter än plastflaskor.
Sammanfattningsvis är förslaget en bra början för att minska spridningen av
plastprodukter, men ytterligare åtgärd och styrmedel, bl. a de som beskrivs ovan,
torde vara nödvändiga för att långsiktigt minska miljöpåverkan från plast och
bättre anpassa plastprodukter i cirkulära system.
För miljö- och byggnadsnämnden

Ola Gustafsson
Miljöchef

Beslutet har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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För info om hur Vellinge kommun behandlar personuppgifter, se
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