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Remiss av promemorian genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och 
andra åtgärder för en hållbar plastanvändning  

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har 
som syfte att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva 
företag. Förbundets näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver 
förändras och förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett 
nationellt plan. En viktig aspekt i detta arbete är att förbättra dialogen och samförståndet i 
gränslandet mellan en företagares vardag och svensk myndighetsutövning. I stor 
utsträckning tenderar småföretagare att vara den svagare parten beträffande regelverk och 
tillämpning av desamma, vilket förstärker upplevelsen av orättvisa villkor, ökat regelkrångel 
och en negativ attityd till företagande från myndigheternas sida.  

Småföretagarnas Riksförbund tagit del av remissen av promemorian genomförande av EU:s 
engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning. En lång rad 
invändningar kan resas och minst av allt behövs ännu mera regelkrångel just nu. Framförallt 
saknar vi en konsekvensanalys av förslaget i sin helhet. Promemorian motiverar inte varför 
visst plastskräp är dyra att städa upp än annat skärp som faller utanför producentansvaret.  

Engångsplastdirektivet lägger över en rad kostnader på småföretagare i ett utökat 
producentansvar. Småföretagarnas Riksförbund är övertygade om att förslaget till avgifter 
och förbud samt andra åtgärder som föreslås kommer att få negativa konsekvenser för de 
småföretagare vars verksamheter berörs. Flera caféer och restauranger började under 
Corona ställa om sin verksamhet med take away. Upprop startades att stödja sin lokala 
företagare, vissa kommuner uppmuntrade och köpte luncher till elever i kommunen, andra 
delar av näringslivet och föreningslivet gick ihop med restauranger och gjorde insamlingar till 
matlådor som sedan lagades av småföretag och levererades till den fantastiska 
sjukvårdspersonalen som slet som aldrig förr. 

Förutom de nu dagsaktuella aspekterna finns det skäl att ägna företeelsen med take away-
mat en tanke. Faktum är att den här typen av service gynnar grupper som kanske inte kan få 
tag på lika bra mat på annat sätt, som personer på arbetsplatser utan tillgång till mat och en 
del äldre. 

Tillväxtverket skrev nyligen en rapport – ”Turism och besöksnäring efter coronapandemin”. 
Där lyfter man fram ”Kreativ omställning bland företagen I Sverige” med exempel som ”att 
hitta nya lösningar – att gå över till take away”. Detta budskap är tydligen på väg att i rask 
takt försvinna ut i dimman. 
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Inför hösten är osäkerheten stor, många upplever ett vakuum. Åtgärder från politiken 
fokuserar på att få igång ekonomin fast krisen är långt ifrån över. Och mitt i denna 
osäkerhet, i detta vakuum, föreslås alltså att beskatta den flexibilitet som många företag 
byggt upp under våren. Förutom kostnaden för själva skatten kan man räkna med att detta 
nya krångel lär förorsaka lika mycket extra kostnader i ren administration för näringslivet. 
Småföretagarnas Riksförbund anser att nedskräpningsavgiften kommer att innebära en 
mycket omfattande administration som inte kommer att vara proportionerlig i förhållande 
till nyttan.  

Vi anser att den föreslagna finansieringsmodell är komplex, en producentavgifter som är 
tänkt att användas för att täcka Naturvårdsverkets administrativa kostnader och som sedan 
betalas vidare till kommunerna för att finansiera kommunernas kostnad för städning.  

Hela paketet var tänkt för införande under hösten 2021 men regeringen har meddelat att 
man skjuter på införandet av skatten med hänvisning till att det inte är lämpligt att gå fram 
med en ny skatt mitt under pandemin. 

Plastpåseskatten har inte ens hunnit utvärderats innan en ny skatt föreslås. Skatteverket har 
förtjänstfullt hållit utbildningar för företagare om den nya plastpåseskatten. Det var tydligt 
på utbildningen att det är lågt ställda krav för att kunna ta ut skatt. I princip beskattas alla 
plastpåsar. Även Skatteverket tycker att gränsdragningen kring skatteuttag är svåra. Det 
fanns för lite guidning att hitta i förarbetena, inte ens någon konkret definition och heller 
inga generella svar. Fler kritiker har hävdat att plastpåseskatten som infördes den 1 maj  
förra året bara är ett sätt för staten att dra in pengar till statskassan. Därför borde den 
åtminstone utvärderas utifrån miljösynpunkt innan ett nytt förslag i grön förklädnad läggs på 
bordet. Speciellt under en redan svår och osäker tid för många restaurang- och caféägare. 

Förslaget bör inte implementeras förrän kommissionen har tagit fram riktlinjerna för att 
undvika oklarheter i hur direktivet förväntas implementeras. Sverige bör förhålla sig till hur 
andra länder också gör tolkningar annars riskerar förslaget innebära stora merkostander för 
näringslivet.   

Visst kan man ha förståelse för ambitionen bakom förslaget, att motverka resursslöseri, 
nerskräpning och så vidare, men det finns bättre alternativ för att ta uti med detta än att 
bara införa en ny skatt. Dessutom frågar vi oss varför plast alltid är i fokus, det finns fler 
material som inte är miljövänliga.  

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat. 

 

Med vänlig hälsning 
Peter Thörn 
Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 
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