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Yttrande över remiss av betänkandet Skatt på
engångsartiklar (SOU 2020:48)
Uppsala kommun ställer sig positiv till utredningens förslag och ser att förslaget går i
linje med Uppsala kommuns ambitioner och mål inom området. Den föreslagna
skatten kan bidra till att underlätta övergången från engångsartiklar till
flergångsartiklar, eller till material med mindre klimatpåverkan, i Uppsala kommuns
verksamheter. Uppsala kommun vill samtidigt lyfta den nationalekonomiska forskning
som belyser fördelarna med att gå ifrån ett system med många detaljstyrande skatter,
specialregler och undantag till ett mer enhetligt skattesystem som riktar sig till bredare
skattebaser. En sådan skatteväxling skulle kunna öka effektiviteten i ekonomin och
leda till billigare måluppfyllelse av klimatmålen. Det är olyckligt att en sådan bredare
problematisering inte inrymdes i utredningens direktiv och därmed heller inte själva
utredningen.
Uppsala kommun anser att regelverket behöver förtydligas vad det gäller vilka
livsmedelsbehållare som avses. Hemtjänst, äldreboende och skola är de största
användarna av livsmedelsbehållare för engångsbruk inom Uppsala kommun. Maten i
dessa behållare värms vanligtvis upp innan den konsumeras och det är därför oklart
om de kommer omfattas av skatten enligt definitionen på sida 393 2§. Om de
livsmedelsbehållare som används inom hemtjänst, äldreboende och skola omfattas av
regleringen anser Uppsala kommun att utredningen även behöver beakta
konsekvenser för brukare som är konsumenter av kommunal service, så som
livsmedelsleveranser inom hemtjänst.
Uppsala kommun ser positivt på att den föreslagna skatten kan bidra till minskad
nedskräpning. Ett pantsystem för muggar och livsmedelsbehållare som kompletterar
skatten kan bidra till ytterligare minskad nedskräpning. Att undersöka ett pantsystem
som ett komplement till skatten vid den föreslagna utvärderingen vore därför
intressant.
Uppsala kommun ställer sig positiva till att straffbestämmelserna för nedskräpning ses
över och utreds vidare. Lösningen på nedskräpningsproblemet kan vara en
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kombination av högre tillsyn, ändrade straffbestämmelser där även annan än polis har
rätt att bötfälla, beteendeförändrande informationskampanjer samt förbättrade
förutsättningar för att göra sig av med skräp på rätt sätt.
Uppsala kommun vill belysa en risk som inte nämns i utredningen. En procentuell
differentiering av skatten kan leda till att producenter av livsmedelsbehållare väljer att
öka mängden förnybart material i produkten för att minska plastens andel, vilket skulle
innebära att den totala resursanvändningen ökar.
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