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Promemoriaom skatt på plastbärkassar
SvenskDagligvaruhandeltackarför inbjudanatt svarapå remissangående
Finansdepartementets
promemoriaom skatt på plastbärkassar.
SvenskDagligvaruhandelär branschorganisationen
för dagligvaruhandelni Sverige.
Våramedlemsföretagär AxfoodAB,BergendahlsFoodAB,CoopSverigeAB,ICA
SverigeAB,IkeaFoods,Lidl SverigeKBoch Livsmedelshandlarna.
Tillsammansstår
vi för drygt 95 % av dagligvaruhandelni Sverige,med butiker över hela landet.
Dagligvaruhandelnsysselsätterrunt 95 000 personer,varaven tredjedel är unga
(15-24år). Dagligvaruhandelnerbjuder idag plastbärkassar(som huvudsakligenär
av förnybart och/eller återvunnenplast),fruktpåsar,papperskassarsamt
flergångskassar.
I dagligvaruhandelnfinns ett särskilttydligt konsumentbehovatt
kunnapackaoch bära hem sinainköpta livsmedeli något.
SvenskDagligvaruhandel(SvDH)avstyrkerförslagetav huvudsakligentvå skäl:
1. Det saknasevidensvad gäller skattensfaktiskamiljöeffekter och förslaget
är dessutominte det mest miljömässigtoptimala och riskeraratt
undergrävadagligvaruhandelns
miljöambitioneroch satsningar.Det går att
ifrågasättaom det verkligenär en grön skatteväxling.
2. Denekonomiskaanalysenbrister. Skatteintäkternafrån en
plastbärkasseskatt
är överskattade.
Nedanpresenterasmer ingåendefakta och argumenttill varför Svensk
Dagligvaruhandelavstyrkerförslaget.
SvenskDagligvaruhandelförordar att om en skatt på plastbärkassarändåska
införas måsteden tar hänsyntill innehålleti de plastbärkassarsom beskattas.
Differentieringutifrån den miljöpåverkanplastbärkassens
material och
Besöksadress:
Regeringsgatan
60
Postadress:103 29 Stockholm,Sverige
Tel: 08-76278 05
info@svdh.se

1

produktionsprocessger upphov till är inte bara rimligt utan nödvändigt.

Övergripande
I en bärkasseslivscykelfinns olika sortersmiljöpåverkan,från materialutvinningtill
kundensslutligahantering.Vid utformning av styrmedelför att hantera
nedskräpningfrån plastbärkassarär det nödvändigtatt ha ett helhetsperspektiv.
Införs skattensom föreslagetkommerden att styra mot en totalt ökad
miljöpåverkan.Ett sätt att hanteradetta är att göra en tydlig differentiering av
skattendär förnybaraoch återvunnamaterial får en betydligt lägre skatt. Om en
differentiering inte skerkommer kundenstyrasmot att välja en matkassemed
högre miljöbelastningeftersom en plastbärkasseav förnybart eller återvunnet
material, som dessutomgår att återvinnatill nya produkter, är ett bättre miljöval
ur ett livscykelperspektiv.
Att plast som material alltid är dåligt är något som är långtifrånsant. Det är en bild
som införandet av skattenkommer att befästamot konsumentoch som riskerar
att leda till än mer miljöpåverkanom kundenväljer bort plast där den fyller en
viktig funktion för tex för minskatmatsvinnoch lättare transporter.Plastsom
kommer från förnybara/återvunnakällor och återvinnsär inte problemet.
Däremotär nedskräpningalltid dåligt och skasjälvklartstyrasbort ifrån. Men en
skatt på plastbärkassarkan inte ansesbidra till någonreell minskning.
Dagligvaruhandelnfinansierarredan idag flera positivaåtgärderför minskad
nedskräpningsom information till skoloroch skräpplockardagar
med
skolungdomaroch idrottsföreningar.Insatsersom riskerarminskaeftersom de
finansieratsav intäkter från plastbärkassarna.
Den föreslagnaskatten riskerarinte bara öka den totala miljöbelastningenutan
bromsarävenutvecklingav nya plastmaterial.Forskarepå Chalmersoch Lunds
Universitetär t.ex. på god vägatt framställamiljövänligplast som brytasner och
försvinnerefter bara någramånaderi jord och lämnaringa giftiga rester efter sig.
Projektet har fått 7,5 miljoner kronor från det statligaforskningsrådetFormas.

Fördjupning– varför dagligvaruhandelnavstyrkerförslaget
Ej överensstämmandemed Sverigesmiljömål
I promemorianframhållsatt användandetav plastbärkassarpåverkarfyra av de
strecksatserunder Generationsmålet:
Människorshälsautsätts för minimal negativmiljöpåverkansamtidigtsom
miljöns positivainverkanpå människorshälsafrämjas.
Kretsloppenär resurseffektivaoch sålångt som möjligt fria från farliga

2

ämnen.
Engod hushållningskermed naturresurserna.
Konsumtionsmönstrenav varor och tjänster orsakarså småmiljö- och
hälsoproblemsom möjligt.
SvDHvill framhållaatt den föreslagnaskattenpå plastbärkassari syfte att packa
eller bära varor från affären inte främjar dessamål utan i flera avseenden
försämrarmöjligheternaatt uppnå nämndamålsättningar.Detta eftersom
alternativentill plastbärkassenär sämreur mångamiljömässigaperspektiv.
Somframgårav promemorianär självasyftet med skattenatt minska
förbrukningenav plastbärkassar.Men ävenframgent kommerhushållenatt ha ett
behov att packaoch bära hem varor från butik. Den relevantafrågeställningenblir
därför hur hushållensalternativ till plastbärkassenstår sigur ett miljöperspektiv.
Den danskamotsvarighetentill Naturvårdsverket,DanishEnvironmental
ProtectionAgency,publiceradei februari 2018 en livscykelanalysav plastbärkassar
från matbutiker. 1
1. Den”vanliga” plastbärkassenklaradekravet om 22 liter volym samt 12 kg
vikt. Enligtstudien krävdestvå blekta och oblekta papperspåsarför att
uppfylla sammakrav. Detta är det produktvalsvenskakonsumenterstår
inför idag.
2. Av de femton miljöindikatorer som mättes bedömdesLDPE-(Low-density
polyethylene)plastpåsenutgöra det minst skadligaalternativet i nio
styckensamt placeradesig om andraeller tredje bästaalternativ bland
flera av de övrigaindikatorerna.
3. För att uppnåsammamiljöprestandasom den vanligaplastbärkassen,om
den användssom soppåse,behöverblekta och oblekta papperspåsar
återanvändas43 gångeroch en tygpåseav ekologiskbomull hela 20 000
gånger.
Det naturligaalternativet till plastbärkassenär för närvarandepappersbärkassen.
Enligtden danskastudien behöveren sådanalltsåanvändas43 gångerför att
uppnå sammamiljöprestandasom en plastbärkasse.Redandennaklart negativa
miljöeffekt borde göra en skatt på enbart plastbärkassari handelnotänkbar.

Begränsadeffekt på nedskräpningsproblematiken
i Sverige
Bekymretmed nedskräpningi natur, hav och längsvåra kuster är påtagligt.Dockär
det viktigt att vara noggrannkring vad nedskräpningenbestår av och vilka källorna
är. EnligtHåll SverigeRentsskräprapport2019 utgör plast 7 procent av
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nedskräpningeni större tätorter. Men inom dennakategoriär det följande föremål
som är de fem vanligaste:
1. Plastövrigt
2. Godis-snacks-och glassförpackning
3. Mat-/dryckesförpackning/Mugg
4. Cellofanfrån cigarettpaket
5. Snusdosa
KategorinPlastövrigt är oidentifierbaraplastbitar som inte har någonkategori.
Alltså inte plastbärkassar.
Håll SverigeRentmäter ävennedskräpningi parker.Plastenär mer vanligt
förekommandedär än i större tätorter men plastbärkassenåterfinnsinte heller där
utan sammafem kategoriersom i större tätorter utgör de fem vanligasteom än i
någotannan följd.
Att plastbärkassenså sällanförekommeri nedskräpningi tätorter och parker kan
ha att göramed att den har ett sekundärvärdeefter sin primärfunktion –att ta
hem varor från butik, nämligenatt användassom soppåse.Den är i den meningen
cirkulär.
Nedskräpningeni havet är om än ett ännu större problem än nedskräpningenpå
land. Blandnedskräpningenav stränderoch hav förefaller plastenutgöra ett klart
större problem. Plastbärkassen
är enligt Håll SverigeRentocksåmer vanligt
2
förekommandepå stränderna. Dockfinns det starkaskälatt tro att en stor del av
nedskräpningenav svenskastränderoch hav inte beror på nedskräpningi Sverige
utan pga.att skräpförs till Sverigefrån andraländer.
Bohuskustenansesvara en av Europasmest nedskräpadekuststräckormen den är
ingalundaden mest folkrika. En stor del av skräpetkommersäkerligenfrån andra
länder.
Nedskräpningenpå land, på våra stränderoch i havet kommer att minskapå ett
högst försumbart vis om plastbärkassen,enbarti Sverige,beskattasså hårt att
förekomstenav den kraftigt minskareller helt försvinner.Det är andra kategorier
av föremål som står för lejonpartenavnedskräpningenoch framförallt så kommer
föremålenfrån andraländer när det gäller strand-och havsnedskräpning.
Näringslivets/dagligvaruhandelns
initiativ undergrävs
Dagligvaruhandelnhar sedaninformationsskyldigheteninfördes1 juli 2017 arbetat
extra aktivt med plastbärkassefrågan.
SvenskDagligvaruhandelhar samordnaten
samverkansgrupp,
i vilken Naturvårdsverketoch andrabranschorganisationer
deltagit. Det finns en särskildbranschöverenskommelse
undertecknadav Svensk
2
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3
Dagligvaruhandels
medlemsföretagvad gällerjust plastbärkassen.

Blandannat har medlemmarnatillsammansförbundit sig att bidra till att den årliga
förbrukningsnivåninte överskrider90 tunna plastbärkassarper personoch år
senastden 31 december2019 respektive40 tunna plastbärkassarper personoch
år senastden 31 december2025,eller motsvarandemål fastställdaenligt vikt.
Dagligvaruhandelnföljer Naturvårdsverketsvägledningvad gäller
informationsskyldigheten.
Viktigt att framhållaär ocksåatt samtligaSvDH:smedlemmarfrivilligt förbundit sig
att senast2020 endasterbjudaplastbärkassarsom är av förnybart och/eller
återvunnet material. Detta har krävt investeringarfrån företagenssidasom ur ett
strikt företagsekonomisktperspektivinte alltid varit motiverade.
Redanunder början av 2019bedömsminst 80 procent av plastbärkassarna
som
säljsav SVDH:smedlemmarbeståav förnybart eller återvunnetmaterial.Alla
medlemmargör bedömningenatt överenskommelsenom 100 procent
förnybart/återvunnet kommer att nås2020.
Branschenhar genomSvenskPlaståtervinningbyggt Europasstörsta och
effektivasteanläggningför plastsorteringi Motala. Anläggningenär helt
automatiseradoch sorterar olika plastsortermed maximalexakthetoch kvalitet
vilket säkerställeratt såmycketsom möjligt kan användastill nya plastprodukter.
Ävenden typen av investeringarvilar på att staten tar sitt ansvaroch särskiljermer
miljöfarligamaterial och produktionsmetoderfrån förbättrade material,
återvinningoch förnybaramaterial.
Införandet av en skatt på plastbärkassarinnebäratt en signalskickastill
dagligvaruhandelnatt det inte lönar sigatt vara proaktiv och tidigt göra
investeringarför en bättre miljö eftersom lagstiftningändåi ett senareskedekan
kullkastadessainitiativ.
Om skatt på alla plastbärkassarinförs kommerdet liggapå handelnatt
kommuniceratill konsumenternaatt en skatt införs och då kommerdet bli svårt
att förklara varför skatt införs på de av förnybart och återvunnet material.
Skattpå plastbärkassarleder till ökadelivsmedelsutgifterför hushållen
Beskattningenav plastbärkassarär uttryckligenen beskattningav handeln
generelltoch dagligvaruhandelni synnerhetvilket framgårav formuleringeni 2 §
att med bärkasseavsesen ”påse,med eller utan handtagsom tillhandahålls
konsumenterför attde skakunnapackavaror på en plats eller bära varor därifrån
och som inte är avseddför varaktigtbruk”.
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Det är alltså inte materialet som i sig avgränsarskattenutan funktionen –att packa
eller bära varor från affär som beskattas.
Promemoriangör detta ytterligare tydligt i formuleringens.21”Vidare omfattas
inte bl.a. sopsäckar,avfallspåsar,hundpåsaroch småpåsari
konsumentförpackningar
av punktskatteneftersom de inte är avseddaatt
tillhandahållasför att packai och bära varor från ett försäljnings-eller
varuutlämningsställe.”
Det är återigenfunktionen som utgör avgränsningoch grund för skattenoch inte
materialetsskadlighetvid produktion eller risk för nedskräpning.Andraprodukter
som kan vara produceradepå ett mer miljöskadligtvis och som mycketväl kan stå
för mer nedskräpningräknasupp men undantasfrån beskattningför att de inte är
avseddaför att packaeller bära varor från en butik.
Dennabeskattningav butiksköpför hushållenkan lätt sättasi ett
hushållsekonomisktsammanhang.Om ett hushållköper livsmedelför 100 kronor i
en butik är det rimligt att tänka sig att en plastpåsekrävsför att bära hem varorna.
Enligtpromemorianskadennapåsebeskattasmed tre kronor.
Den föreslagnaskattenpå plastbärkassar,enkomnär de användsför att bära hem
varor från en butik, innebär i exempleten höjd skatt med tre procent. Skattpå
plastbärkassarfår i allt väsentligtsammaeffekt som en höjd momspå livsmedel.
Mervärdesskatteutredningen
SOU2006:90konstateradeatt nuvarandemomspå
12 istället för 25 procent procentuellt gynnarden lägstainkomstdecilenmest med
2,56%i ekonomiskstandardoch den överstadecilenminst med 1,02%i ekonomisk
standard.
Höjd skatt på plastbärkassartorde få motsvarandefördelningseffektfast åt
motsatt håll.
Skatteintäktfrån skatt på plastbärkassarkommeratt minska
I promemoriangörsbedömningenatt skatten på plastbärkassarkommeratt göra
att konsumtionenav plastbärkassarminskaroch att skatteintäkternadärför
kommer att falla.
SvDHgör bedömningenatt promemorianunderskattarden minskade
konsumtionenoch därför överskattarintäkternafrån plastbärskatten.
År 2015 infördesi Englanden skatt på plastbärkassarpå 5 pence.Konsumtionen
har sedan2014 fallit från 140 plastpåsarper persontill 19 plastpåsar.Eftersom
konsumenternahar alternativ till plastbärkassenfinns det skälatt tro att en
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liknandeutvecklingkan skei Sverige.
Men en viktig faktor är ocksåvilka beslut de större handelsaktörernatar. I England
bidrog Tescosbeslut att vid halvårsskiftet2017 helt upphöraatt sälja
plastbärkassarför engångssyftestarkt till den numeralågaförsäljningeni England.
Oavsetthur mycket försäljningenav plastbärkassarminskarär det centralaför
Svdhatt de plastbärkassarsom faktiskt säljsär de mest miljömässigthållbaravilket
förslagetinte skulleleda till eftersomdet behandlaralla plastbärkassarpå samma
vis.
I promemorianföreslåsocksåen skatt på 30 öre på tunna plastpåsar(under 15
mikrometer väggtjocklek)och volym under fem liter. Svdhvarkentillstyrker eller
avstyrkerdet förslaget.
Dockgör Svdhbedömningenatt den föreslagnaskatten kommeratt ha än mer
dämpandeinverkanpå försäljningenav produkten vilket torde innebäraatt den
offentligfinansiellaeffekten blir klart begränsad.

Saknasen analysav risken för smuggling
I promemorianföreslåsskattskyldighetinträda vid tillverkning,införsel,
mottagandeoch import av plastbärkassar.SvDHser en risk för att olagligaaktörer
ser en möjlighet att tjäna pengarpå smuggling.
Genomskattenkommerplastbärkassenatt kosta sju kronor för konsumenteni alla
butiker i Sverige.Densom på olagligvägkan undgåplastbärkasseskatten
kan
därför tjäna tre kronor till per plastpåse.
Antagatt plastbärkasseväger16 gram.Det innebäratt till exempel800 000
plastbärkassarsom är enkla och tåliga att transporterapå en långtradareväger
12,8 ton. Dennya skattenökar värdet på en sådanlast med 2,4 miljoner kronor.
Det kan inte uteslutasatt brottsliga aktörer ser en ”affärsidé” i att föra in något så
banalt som plastbärkassarin i Sverige.GivetTullverketsviktiga ansvaratt stoppa
införsel av till exempelnarkotikaoch olagligavapenär det kanskeinte prioriterat
att ge Tullverketansvaratt ocksåleta efter plastbärkassar.
Inte desto mindre ser SvDHen risk för att andraaktörer kan vilja ägnasig åt detta
för att på så vi tjäna pengaroch bedrivaorättvis konkurrensmot våra
medlemsföretag.

Alternativ - Differentieraskatt på plastbärkassar
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Ett bärandeargumentfrån finansdepartementetssidaför att införa en skatt på
plastbärkassarär att EU-direktivEU(2015)720om ändringav direktiv 94/62/EG
kräver att konsumtionenav plastbärkassaruppgårtill 40 per capita 2025.
Givet att Sverige2025 konsumerar40 plastpåsarper capita och därmedföljer
direktivet vore en rimligmålsättning vara att de 40 plastpåsarnaproduceraspå ett
så miljövänligt vis som möjligt.
Men om beskattningenpå plastbärkassarär densammaoavsett materialinnehåll
och produktionsmetodäventyrasen sådanmålsättning.Denplastbärkassesom är
billigastatt producerablir den som är mest kostnadseffektiv.I detläget blir
sannoliktden plastbärkassesom producerasav jungfruligt fossilt material den
företagsekonomisktbästa.
Om inte återvunnaoch förnybaraplastbärkassaråtnjuter en lägre beskattning
riskerarkalkylernaför produktionenav dem inte att gå ihop liksominvesteringari
insamlingssystem.
Därför anserSvDHatt regeringenmåsteövervägaatt differentiera en eventuell
skatt på plastbärkassarså att miljöaspekterharmonierarmed de
företagsekonomiskaaspekterna.

DanielLiljeberg
NäringspolitisktansvarigSvenskDagligvaruhandel
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Bilaga.Tabell1, 3 och 4 från Executivesummary(Life cycleAssessmentof grocery
carrier bags,DanishEnvironmentalprotection agency)
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