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Yttrande över SOU 2020:48 - Skatt på engångsartiklar
Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten är positiv till förslaget om en skatt på
engångsartiklar i form av muggar och livsmedelsbehållare som framför allt
används inom matservering.
Havs- och vattenmyndigheten är positiv till att utredningen för närvarande
inte föreslår en skatt på engångsartiklar i form av förpackningar för godis,
glass och snacks. Myndigheten anser även som utredningen att det inom
två år bör bli aktuellt att ompröva frågan om ytterligare styrmedel.
Havs- och vattenmyndigheten är även positiv till förslaget att
straffbestämmelserna för nedskräpning bör ses över, och att det därvid
särskilt bör övervägas om undantaget för ringa nedskräpningsförseelse ska
slopas, alternativt om avkriminalisering och sanktionsväxling ska ske för
nedskräpningsförseelse.
Havs- och vattenmyndighetens inställning

Generella synpunkter
Kap 7.3.3 Materialåtervinning och nedskräpning
I Tabell 7.2 -Återvinning och nedskräpning anser utredningen att ballonger
inte bidrar till hög nedskräpning, detta trots att det i inledningen tas upp en
rapport om skräpets påverkan på marint djurliv där ballonger bedöms vara
ett av de fem värsta skräpföremålen för havslevande djur.
Kap 7.3.6 Engångsartiklar som vi inte går vidare med
Ballonger, ballongpinnar och konfetti
Utredningen anser att en skatt eventuellt skulle kunna minska
användningen av ballonger, speciellt vid stora ballongsläpp. Det framgår
dock inte tydligt hur utredningen tänker kring skatt på ballonger då frågan
inte utreds vidare.
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Övriga engångsartiklar som används i sjukvården
På grund av Covid-19 har engångsartiklar inom sjukvården, t.ex. munskydd
och engångshandskar, kraftigt ökat i strandskräpsstatistik inom EU. På
grund av rådande pandemi har munskydd och engångshandskar börjat
användas av allmänheten i större skala än tidigare vilket leder till risken för
att de även hamnar i vattenmiljön har ökat. Lizzie Prior från Marine
Conservation Society1 som arrangerar städeventet till European Cleaning
Journal har yttrat att -Precis som andra engångsartiklar innebär
ansiktsmasker och plasthandskar en risk för haven och det marina livet.2
Personlig skyddsutrustning kan misstas för mat av djuren i havet och kan
fastna i ansiktsmaskernas elastiska band. Det behöver möjligen beaktas
tidsbegränsade riktade styrmedel mot denna typ av engångsartikel men den
behöver då ske på EU-nivå.
Kap 8 Muggar och livsmedelsbehållare
Havs- och vattenmyndigheten är positiv till förslaget om en skatt på
engångsartiklar i form av muggar och livsmedelsbehållare.
Kap 9 Förpackningar för godis, glass och snacks
Havs- och vattenmyndigheten är positiv till att utredningen föreslår att det
för närvarande inte bör införas en skatt på engångsartiklar i form av
förpackningar för godis, glass och snacks, eller något annat styrmedel
utöver de styrmedel som är på väg att införas till följd av nya krav från EU.
Myndigheten är positiv till förslaget att skatten bör utvärderas inom två år
för att då ompröva frågan om ytterligare styrmedel. Denna typ av
engångsartiklar ligger högt i skräpstatistiken och det är därför tydligt att det
behövs ytterligare styrmedel för att se till att dessa förpackningar inte
återfinns i miljön.
Kap 10 Översyn för ökad efterlevnad av nedskräpningsförbudet
Havs- och vattenmyndigheten är positiv till att straffbestämmelserna för
nedskräpning ses över, och att det därvid särskilt bör övervägas om
undantaget för ringa nedskräpningsförseelse ska slopas. Myndigheten ser
även positivt på att alternativet att överväga om avkriminalisering och
sanktionsväxling utreds.

Marine Conservation Society (MCS) är Storbritanniens ledande marina
miljöorganisation som är icke vinstdrivande. MSC arbetar för ett ökat skydd av
haven runt Storbritannien genom skapa välskötta marina skyddade områden. Det
involverar volontärer att utföra hundratals strandstädningar och undersökningar,
2 Hämtat från
https://www.recyclingnet.se/article/view/745708/covid_havens_nya_hot?ref=ne
wsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
den 2020-10-26.
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Särskilt yttrande av experten Robert Lönn
Myndigheten är positiv till punkten 3 - Fullt skatteavdrag (helst genom ett
undantag för att minska administrationen) för skattepliktiga
engångsartiklar som ingår i godkända pantsystem.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Jakob Granit efter
föredragning av avdelningschefen Mats Svensson. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även enhetschefen Mia Dahlström,
verksjuristen Märta Zetterberg och utredarna Charlotta Stadig och Johanna
Eriksson medverkat.
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