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Sammanfattning

Malmö stad ser positivt på införandet av en skatt på engångsartiklar i plast eftersom åtgärden
kan komma att begränsa förutsättningarna för nedskräpning och minska förekomsten av
plast i naturen.
Yttrande

Vilka engångsartiklar som berörs
Malmö stad tillstyrker förslaget om att skatten ska riktas mot just artiklar i plast och inte engångsartiklar generellt, eftersom plast ger upphov till utsläpp av växthusgaser vid både tillverkning och avfallshantering och kan skada miljön om plasten sprids i naturen.
Konsekvenser av skatten
Malmö stad är överens med Engångsartikelutredningen att konsekvenserna av den föreslagna skatten är osäkra. Konsekvenserna blir tydliga först när det finns underlag som visar
hur konsumtionen har påverkats och hur de beskattade artiklarna ersätts. Att införa en skatt
minskar sannolikt efterfrågan på artiklarna, så länge skattesatsen är hög nog. Malmö Stad betonar att det är mer osäkert huruvida den föreslagna skatten kommer att påverka nedskräpningen eftersom det inte är det beteendet som skatten är riktad mot. Osäkerheten kring vilka
effekter skatten kan förväntas få föranleder att effekterna följs upp, både med avseende på
konsumtionen och nedskräpningen.
Mot bakgrund av att skatten syftar till att stödja en övergång till en mer resurseffektiv och
biobaserad cirkulär ekonomi vill Malmö stad framföra följande synpunkter för utredningen
att beakta i den fortsatta beredningen. Eftersom alla engångsartiklar i plast beskattas lika, och
skattesatsen är densamma också för artiklar tillverkade av återvunnen eller biobaserad plast,
kan skatten komma att minska efterfrågan på dessa plaster. Biobaserade plaster är viktiga för
att vi ska kunna ersätta plaster baserade på fossila råvaror och därmed komma närmare en
biobaserad cirkulär ekonomi. Samtidigt som efterfrågan minskar hämmas utvecklingen av ny
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teknik för att utveckla de biobaserade plasterna och förbättra möjligheterna för att återvinna
plaster för ökad resurseffektivitet och cirkularitet. Att differentiera skatten utifrån vilken typ
av plast som används är i dagsläget svårt eftersom det saknas sätt att mäta och verifiera hur
stor andel av en produkt som består av återvunnen eller biobaserad plast. Malmö stad anser
dock att det finns behov av att säkerställa att den fortsatta beredningen beaktar, när den sätter ramarna för framtida utvärderingar och eventuellt justeringar av skatten, att sådana möjligheter kan komma att finnas framöver.
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Vänsterpartiet reserverar sig muntligen mot beslutet.
Miljöpartiet reserverar sig muntligen mot beslutet.
Centerpartiet lämnar in en skriftlig reservation.
Moderaterna lämnar in en skriftlig reservation.
Sverigedemokraterna lämnar in en skriftlig reservation.

