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Miljö - och energidepartementet
Yttrande från CEPIEurokraft på remiss
Minskad förbrukning av plastbärkassarsamt separatpromemoria med förslag på bemyndigandei
miljöbalken m m.
M2016/01154/Ke

CEPIEurokraftär den europeiskabranschorganisationen
för producenterav säckkraftpappertill
papperssäcksindustrin
och kraftpapper till förpackningsindustrin.Organisationenhar elva
medlemsföretagsom representeraren volym av 2.5 miljoner ton papper,produceradi elva länder.
Sverigeär väl representerati organisationen,med fyra medlemsföretagsom har produktionpå sju
svenskaorter.
Inledning
Syftet med direktivet (EU)2015/720,i fortsättningenkallat ändringsdirektivet,är att minska
nuvarandeförbrukningsnivåav plastbärkassar
, som medför nedskräpningav bl a havsmiljönoch ett
ineffektivt utnyttjande av resurser.
Vi tycker att det är positivt med Naturvårdsverketsförslagsom innebäratt förmå konsumententill
en beteendeförändring. Detta skagörasgenomatt de som tillhandahållerplastbärkassartill
konsumenteller andraanvändaremåsteta ut ett lägstapris om 5 SEKper plastbärkasse
. Det är också
positivt att det föreslåsatt tjockare plastbärkassar(än 50 mikron) skakostaminst 5 SEKsamt att
försökaminskade myckettunna plastbärkassarna
(under 15 mikron). Det föreslåsävengenomföras
informationskampanjer,vilket vi anservara ett mycket bra komplementtill prissättningen.
Finansieringoch ansvarför informationskampanjernamåstedock tydliggöras,och möjliga alternativ
till plastbärkassarbör framgåsom information i kampanjerna.
Vi skanaturligtvissträvaefter att (åter-)använda våra bärkassarså mångagångersom möjligt i en
cirkulär ekonomi, men med dagenslivsstil är det svårt att krävaatt konsumentenalltid skaha en
kassemed sig.Vi kommer alltid att behövabärkassarför att ta hem mat, dryck eller klädernavi köpt i
affären. Enviktig frågablir då vilket det bästabärkassealternativeti affären är och hur vi hjälper
konsumentenatt välja rätt. Här är pappersbärkassen
ett fint alternativ, som bör lyftas fram.
Fördelarmed pappersbärkassar
Förnyelsebarråvara
Enbärkasseav papperhar flera fördelar, särskiltom den tillverkasav kraftpapper.Den är tillverkad
av förnyelsebarskogsråvara,främst från de skandinaviskaskogarna.Här finns de starka,långa
fibrerna, som ger bärkassenden styrkaoch töjbarhet som behövs.
Modern produktionsprocess
Den modernaproduktionsprocessen
idag utmärksav hög processeffektivitet, intern bioenergisom
huvudsakligenergikällasamt låg vattenförbrukning.Den totala miljöpåverkanär låg och påverkanpå
den globalauppvärmningenur ett livscykelperspektivför en pappersbärkasse
är försumbar,se IVL
SvenskaMiljöinstitutets rapport från 20151.

IVLSvenskaMiljöinstitutet (2015),Life cycleassessment,Comparativestudy of virgin fibre basedpackagingproductswith competing plasticmaterials,
Commissionedby BillerudKorsnäs,
http://billerudkorsnas.com/PageFiles/891/Widget_Sustain
ability_extra/LCA%20report%20BillerudKorsn%c3%a4s%202015%20
-%20Final.pdf
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Arbetstillfällen/Cirkulär ekonomi
Den svenskaskogsindustrinsysselsätteridag runt 55 000 personer,från skogsbrukettill färdiga
pappersprodukter.Den svenskaskogsnäringendriver tillväxt i världensbioekonomi.Genomatt
tillvarata den svenskaskogensmöjligheter gör vi så att den globalabioekonominväxer.
Återanvändning/Återvinning
Enpappersbärkasse
kan återanvändaspå flera olika sätt; konsumentenkan användaden vid nästa
besöki butik, den kan fungerasom ett uppsamlingskärli hushålletför återvinningav tidningspapper,
den kan användassom prima råvaraför returpappersproduktionoch den kan användassom
energikälla.SvenskaFörpacknings
- och tid ningsinsamlingen(FTI)för årsvisstatistik över
förpackningarsatt på marknadensamt insamladeförpackningarför återvinning.Det visarsig att
pappersförpackningarliggeri topp på materialåtervinning;år 2015 återvanns80,2%av det som satts
ut på marknaden (endastmetallförpackningaråtervannsi större grad).Enpappersbärkasse
är
därmeden utmärkt förpackningur ett cirkulärt perspektiv.
Nedskräpning
När en miljöbedömning/valav resursutnyttjandegörsskahänsyntas till hela livscykelnav en
produkt. Detta har Naturvårdsverkettänkt på, och resonemangetatt förbrukningenav alla
plastbärkassar
, som inte kan brytas ned på naturligt sätt, skaminskas.Om en pappersbärkasse
mot
förmodan skullehamnai naturen, bryts den ned på mycket kort tid och utgör inget hot mot t ex
havsmiljön.
Öppnaför nya innovationslösningarpå förpackningsmaterial
Det är viktigt att låta företag och andraintressenterfortsätta investeraoch forskai att ta fram
innovationslösningarpå biobaseradeoch nedbrytbaraförpackningsmate
rial. Vi rekommenderar
därför att man inte fastställernågramiljödefinitioner i en kommandelagstiftning. Sverigehar en unik
biobaseradråvarai form av skog, som ur ett cirkulärt ekonomisktperspektivhar fantastiska
möjligheter att spelaen nyckelrolli utvecklingenmot ett hållbart, biobaserat samhälle.
Uppföljning av lagstiftning
Naturvårdsverketanseratt det måsteställaskrav på tillverkare och importörer av plastbärkassaratt
årligenrapportera sin försäljninginom Sverige. Vi tycker att Naturvårdsverketsförslagär helt rimligt.
Det är viktigt att uppföljningsker så resultatenkan utvärderasoch ge underlagtill eventuella
ytterligare åtgärderför att nå ändringsdirektivetsmål.
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