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Sammanfattning

Plast i haven utgör ett av vår tids stora miljöproblem. För att 
komma till rätta med det har EU infört en rad olika direktiv 
som syftar till att minska och förebygga mängden avfall samt 
förbrukningen av plastprodukter. EU:s förpackningsdirektiv 
gav medlemsländerna två möjliga åtgärdsalternativ för att 
uppnå en varaktig minskning av förbrukningen av plastbär-
kassar. I Sverige valde den socialdemokratiskt ledda regeringen 
den åtgärd som innebar att anta målet att minska mängden 
plastbärkassar till max 90 stycken per person och år, senast 
2019, och max 40 stycken per person och år, senast 2025. I maj 
2020 infördes en punktskatt på plastbärkassar i syfte att uppnå 
det ovan nämnda målet.  

När en miljöskatt införs bör det rimligtvis finnas väl under-
byggda argument och belägg för att skatten också har avsedd 
nytta. Om denna skatt dessutom påverkar människors vardag, 
som i fallet med punktskatten på plastbärkassar, är kraven än 
högre. Förtroendet och stödet för miljö- och klimatpolitiken 
i allmänhet kan nämligen ta stor skada om det utifrån miljö-
argument genomförs politiska förslag som i slutändan saknar 
positiva miljö- och klimateffekter. 

Mot denna bakgrund är det angeläget att undersöka på vilka 
grunder punktskatten på plastbärkassar infördes och hur 
effekterna av denna skatt ser ut. Var problembeskrivningen 
och argumenten för skatten förankrade i hur verkligheten 
faktiskt såg ut? Vilka avsedda och oavsedda effekter har skatten 
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fört med sig? Borde lagstiftarna ha agerat annorlunda och vad 
borde de i så fall ha gjort? Rapporten är ämnad att närma sig 
svar på dessa frågor. 

Nedan följer ett urval av de slutsatser som dras. 

RIKSDAGEN FATTADE BESLUT OM SKATTENS  
INFÖRANDE UTIFRÅN FELAKTIG INFORMATION

När riksdagen fattade beslut om att införa punktskatten på 
plastbärkassar uppgavs den svenska förbrukningen för år 
2017 ligga på 114 plastbärkassar per person. Motsvarande 
siffra för år 2018 uppgavs vara 102 stycken per person 
– alltså 12 plastbärkassar över förbrukningsmålet för år 
2019. En månad efter att punktskatten införts, i juni år 
2020, reviderades statistiken och förbrukningen justerades 
ned till 83 respektive 77 plastbärkassar per person. Sverige 
hade alltså med marginal nått det europeiska målet för år 
2019, redan år 2017. Sverige lagstiftare saknade således 
korrekt information om frågan de skulle fatta beslut om.

SVERIGE HAR PROBLEM MED SKRÄP I NATUREN,  
MEN INTE PLASTPÅSAR I NATUREN

I juni år 2020 genomfördes den första nationella skräp-
mätningen i Sverige. I denna konstaterades att 9,3 procent 
av det upphittade skräpet utgjordes av plast. 1,4 procent 
av den totala mängden plastföremål utgjordes i sin tur av 
plastpåsar och 0,8 procentenheter av dessa utgjordes av 
påsar från mat- och klädaffärer (alltså de skattepliktiga 
påsar som omfattas av förbrukningsmålet). Antalet 
plastpåsar kan således beskrivas vara försvinnande litet. 
Undersökningar som tidigare genomförts har pekat i 
samma riktning. Trots detta anfördes problemet med 
plastbärkassar i naturen som ett viktigt skäl för att införa 
punktskatten på plastbärkassar. Det argumentet verkar 
dock sakna grund i verkligheten. Att påstå att Sverige har 
omfattande problem med plastbärkassar som skräpar är 
missvisande.
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PUNKTEN PÅ PLASTBÄRKASSAR BÖR BETRAKTAS 
SOM EN FISKAL SKATT SNARARE ÄN MILJÖSKATT

EU-kommissionen prognostiserade i ett tidigt stadium att 
en minskning av 1000 plastbärkassar skulle leda till en 
ökad användning av avfallspåsar, pappersbärkassar och 
flergångsbärkassar i plast och tyg. Utifrån de livscykelana-
lyser på bärkassar som regeringen använder i sina besluts-
underlag kan konstateras att det skifte EU-kommissionen 
prognostiserat inte nödvändigtvis behöver vara positivt ur 
ett miljöhänseende. Det som är särskilt anmärkningsvärt 
är att denna slutsats hade kunnat dras redan innan skatten 
infördes, utifrån de underlag och livscykelanalyser som 
användes i beredningen av förslaget. Dessutom är det ett 
faktum att skatten är konstruerad på ett sådant sätt att 
konsumenter som köper svensktillverkade, biobaserade 
och återvunna plastbärkassar straffas samtidigt som det 
lönar sig att köpa importerade avfallspåsar tillverkad av 
jungfrulig olja. Det är svårt att förstå hur en skatt kan kallas 
för en miljöskatt, när punktbeskattningen sker på varor 
som, enligt utredningar som regeringen själva nämner, är 
mer resurseffektiva än substitutvarorna. Punktskatten på 
plastbärkassar bör därför betraktas som en fiskal skatt, 
snarare än en miljöskatt. 

SVERIGE OCH EU HADE KUNNAT AGERA  
ANNORLUNDA

Punktskatten infördes i syfte att minska förbrukningen av 
plastbärkassar. Detta påstods i förlängningen leda till en 
minskad nedskräpning och resursförbrukning. Dessa mål 
hade dock kunnat uppnås på mer effektiva sätt än genom 
en punktskatt på plastbärkassar. Genom ett utökat produ-
centansvar och differentierade förpackningsavgifter hade 
fler kassar fått bära sin miljökostnad och incitamenten 
att utveckla resurseffektiva bärkassar hade stärkts. Därtill 
hade kraven från EU:s sida kunnat formuleras annorlunda 
för att underlätta utvecklingen av alternativ till plast 
tillverkad av jungfruliga olja.
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För vår gemensamma miljö och klimatets skull har vi inte råd 
att införa missriktade miljöskatter utifrån undermåliga miljö-
konsekvensanalyser och direkt felaktiga nulägesbeskrivningar. 
Miljöpolitik utan miljönytta riskerar nämligen inte bara att 
skada miljön utan även förtroendet för miljö- och klimatpo-
litiken i allmänhet. Det är allvarligt av flera skäl. Klimathotet 
är reellt, de globala problemen med plast i haven likaså och 
många av lösningarna kommer kräva viss politisk inblandning. 
Om politiker genomför reformer som inte uppfattas ha avsedd 
nytta finns risken att miljö- och klimatfrågan övertas av klimat-
förnekare eller andra extrema krafter.
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Inledning

I den sakpolitiska överenskommelse som tecknades mellan 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Libera-
lerna i början av 2019, det så kallade januariavtalet, slogs 
fast att en nationell punktskatt på plastbärkassar skulle 
införas. I maj år 2020 blev denna punktskatt verklighet. Syftet 
med skatten beskrevs vara att, i enlighet med kraven i EU:s 
förpackningsdirektiv, minska den svenska förbrukningen av 
plastbärkassar. Det här påstods i sin tur bidra till en minskad 
nedskräpning och spridning av mikroplaster. 

Skatten på plastbärkassar var inte den enda punktskatt som 
den dåvarande regeringen och dess samarbetspartier kom 
överens om. Planen var även att en punktskatt på kemikalier 
i kläder och skor skulle införas år 2022. I skrivande stund har 
inte denna införts och januariavtalet har dessutom fallit. Trots 
detta är det mycket sannolikt att fler typer av punktskatter 
kommer att utredas under de närmaste åren. Miljömålsbered-
ningen, som tillsattes 2010 av den dåvarande alliansregeringen, 
fick i slutet av 2020 ett tilläggsuppdrag att föreslå en samlad 
strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion. 
Punktskatter är särskilda konsumtionsskatter och kan mycket 
väl komma att bli en del av denna strategi. 
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Punktskatter för att styra beteenden är inget nytt fenomen. 
Till de äldre och mer kända svenska exemplen hör skatten på 
alkohol, tobak och energi (bränsle och el) men under de senaste 
åren har nya punktskatter även införts på bland annat flyg, spel 
och kemikalier. Punktskatter betraktas som ett effektivt verktyg 
för att uppnå politiska mål och samtidigt få stabila skattein-
täkter. Syftet med punktskatter kan också vara att kompensera 
för negativa externaliteter (exempelvis ohälsokostnader eller 
kostnader till följd av miljö- eller klimatpåverkan).

Punktskatterna förefaller ha fått en renässans i och med 
politikens ökade ambitioner på miljö- och klimatområdet, i 
synnerhet med tanke på att miljö- och klimatpolitiken mer och 
mer har kommit att präglas av ett särskilt fokus på konsum-
tionens roll, snarare än produktionens. 

Frågan är dock hur väl dessa skatter bidrar till att uppnå det 
uttalade syftet med dem, och hur väl andra miljö- och klima-
taspekter tas i beaktande när punktskatterna införs? I den 
politiska iverna att åtgärda ett problem, finns alltid en risk att 
oönskade bieffekter bortses ifrån.

För att närma sig ett svar på den ovan ställda frågan kommer 
punktskatten på plastbärkassar undersökas i denna rapport. 
Redan i Naturvårdsverkets konsekvensutredning av förslaget 
om att införa ekonomiska styrmedel för att minska förbruk-
ningen av plastbärkassar lyftes vikten av att styrmedlet totalt 
sett har positiva miljöeffekter.1

I rapporten undersöks huruvida beslutsunderlagen gav skäl att 
tro att den samlade miljöeffekten av punktskatten på plastbär-
kassar skulle vara positiv. Därutöver kommer problembeskriv-
ningen som låg till grund för beslutet, kraven från EU, samt 

1.  Naturvårdsverket, NV-08250-15, s. 23



9

de miljöutredningar som förslaget vilar på att undersökas. 
Slutligen ges alternativa förslag på vad som hade kunnat göras 
från nationellt politiskt håll i stället för att införa en punktskatt 
på plastbärkassar. Vilka andra sätt EU hade kunnat hantera 
frågan om plastpåsar på kommer också beröras. Utgångs-
punkten i de förslag som presenteras i rapporten är att de både 
ska minska nedskräpning och spridning av mikroplaster i 
naturen, men samtidigt främja andra miljö- och klimatvärden 
och på det viset ge positiva miljöeffekter totalt sett.



10

Bakgrund

SKATT PÅ PLASTBÄRKASSAR

Den 1 maj 2020 införde den svenska regeringen2 en nationell 
skatt på plastbärkassar. För plastbärkassar tjockare än 15 
mikrometer är skatten 3 kronor, och för de kassar vars tjocklek 
understiger 15 mikrometer (med en volym som inte överstiger 
7 liter) är skatten 30 öre. Skattskyldig är de som tillverkar de 
skattepliktiga varorna (engångsbärkassar i plast), den som från 
ett annat EU-land för in eller tar emot varorna samt den som 
importerar dessa.3 

Vilka påsar som anses vara skattepliktiga styrs inte av 
bärkassens material, alltså huruvida det är biobaserad eller 
fossil plast som använts eller om påsarna tillverkats av 
återvunnet eller jungfruligt material. Det som i stället avgör 
vilka påsar som omfattas av skatten är påsens användnings-
område. De skattepliktiga kassarna är de som tillhandahålls 
konsumenter i handeln för att dessa ska kunna packa eller 
bära hem sina varor. Avfallspåsar i plast, fryspåsar i plast eller 
flergångsbärkassar i plast omfattas därmed inte av skatten. 
Regeringen räknade med att skatten skulle bidra med ett 
tillskott i statskassan på 2,1 miljarder kronor under år 2020.4

2. Socialdemokraterna och Miljöpartiet, med stöd av Centerpartiet och Liberalerna. 
3. Skatteverket, 2020
4. Regeringskansliet, 2019. 
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Samtida opinionsundersökningar pekar på att det folkliga 
stödet för denna skatt var förhållandevis låg när den infördes. 
Det låga förtroendet höjer kraven på skatten att ha avsedd 
miljönytta, när den väl införts.5

LAGSTIFTNING OCH KRAV

Skatten på plastbärkassar beskrivs av regeringen ha sin grund i 
EU:s förpackningsdirektiv6 och mål om att senast 2019 minska 
förbrukningen av plastbärkassar till 90 stycken per person och 
år, och till 2025 till 40 kassar per person och år.7

EU:s minskningsmål, som enbart omfattar tunna bärkassar 
i plast (15-50 mikrometer), är en av två åtgärder som föreslås 
i förpackningsdirektivet för att uppfylla det övergripande 
målet och kravet på medlemsländerna: att uppnå en varaktig 
minskning av förbrukningen av tunna plastbärkassar. Den 
alternativa åtgärden är att säkerställa att försäljningsställen 
inte tillhandahåller tunna plastbärkassar kostnadsfritt. Syftet 
med förpackningsdirektivet är att minska uppkomsten av 
avfall, och därigenom också förebygga och minska avfallets 
inverkan på miljön.8

I Sverige implementerades direktivets bestämmelser om plast-
bärkassar genom förordning 2016:1041 om plastbärkassar.9 I 
denna förordning antogs det kvantitativa förbrukningsmål 
som EU presenterat som en av två möjliga tillvägagångssätt 
för att uppfylla förpackningsdirektivet. Syftet med den 

5. I början av 2021 undersökte Expressen/SIFO vad svenskarna ansåg om en skatt på 
plastbärkassar. Resultatet på frågeställning “Tycker du det är ett bra eller dåligt sätt att 
minska klimat- och miljöpåverkan av plast i Sverige” föll ut enligt följande: 49 procent 
tyckte det var bra, 43 procent tyckte det var dåligt och 8 procent visste inte. (Expressen 
2021-02-17)
6.  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om 
förpackningar och förpackningsavfall
7.  Regeringskansliet, 2020. 
8.  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om 
förpackningar och förpackningsavfall
9.  Förordning 2016:1041 om plastbärkassar
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svenska förordningen är att i enlighet med direktivet minska 
förbrukning samt främja ett mer resurseffektivt nyttjande. 
Målet är således inte att de tidigare plastbärkassarna ska 
ersättas med andra engångsbärkassar.10

De mycket tunna kassarna (0-15 mikrometer tjocka) och de 
tjocka kassarna (mer än 50 mikrometer tjocka) är undantagna 
i EU-direktivet, men har i den svenska implementeringen 
också belagts med en punktskatt. De mycket tunna kassarna 
motsvarar de som ofta används för att handla frukt i lösvikt, 
de tunna utgörs av de som ofta används i dagligvaruhandel 
(exempelvis för att bära hem varor från mataffären) medan de 
tjocka kassarna i regel används i sällanvaruhandeln. Samman-
fattningsvis kan konstateras att det alltså är missvisande att 
enbart hänvisa till förpackningsdirektivets minskningsmål 
som grund för beslutet att införa en nationell skatt på plastbär-
kassar.

Utöver förpackningsdirektivet fattade EU år 2019 beslut om 
engångsplastdirektivet11, vars primära syfte är att minska 
mängden plast i haven. Som namnet på engångsplastdirek-
tivet antyder omfattas enbart engångsartiklar i plast, alltså 
produkter som i regel inte används mer än en gång innan de 
kasseras. Senast den 3 juli 2021 skulle en rad olika produkter 
ha förbjudits i medlemsländerna (exempelvis bomullspinnar, 
plastbestick, tallrikar, sugrör och ballongpinnar) medan 
andra produkter omfattas av förpackningsdirektivets krav på 
en varaktig minskning (till exempel plastbärkassar) samt ett 
utökat producentansvar.

Producentansvaret innebär att producenterna själva har ett 
ansvar för att samla in och ta hand om förbrukade eller uttjänta 

10.  Naturvårdsverket, u.å.
11.  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om 
minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön
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produkter. Tanken med detta är att öka incitamenten att 
utveckla produkter som är resurssnåla, enkla att återvinna och 
innehåller få miljöfarliga ämnen. Förpackningar (vilket inklu-
derar plastbärkassar) tillhör en av flera produktgrupper som i 
dag omfattas av producentansvaret. 

Den plast som omfattas av EU-direktiven är såväl den fossila 
som den biobaserade plasten. Skälet till att det i direktivet inte 
görs någon skillnad på den fossila och den biobaserade plasten 
kan antas vara att direktivens primära syfte är att minska 
nedskräpningen snarare än den generella klimatpåverkan. 

Utöver förpackningsdirektivet och engångsplastdirektivet 
är även EU:s avfallsdirektiv viktigt att förstå i diskussionen 
om skatten på plastbärkassar. I avfallsdirektiv slås det fast 
att medlemsländerna ska vidta åtgärder för att förebygga 
uppkomsten av avfall. Styrmedel för att minska förbrukningen 
av tunna plastbärkassar kan betraktas som en sådan åtgärd. 
Producentansvaret som beskrivits ovan, är en annan. 

Syftet med den svenska skatten på plastbärkassar beskrivs 
i proposition 2019/20:47 vara att uppfylla de kvantitativa 
förbrukningsmål som stipuleras i förpackningsdirektivet, och 
att därigenom förebygga och minska nedskräpningen samt 
spridningen av mikroplaster.12 

DEN SVENSKA MARKNADEN FÖR  
PLASTBÄRKASSAR

Den svenska marknaden för plastbärkassar och den svenska 
konsumtionen skiljer sig på vissa punkter från resten av 
Europa. Genom branschgemensamma överenskommelser 
och enskilda näringsidkares beslut var det redan innan den 
svenska skattens införande mycket ovanligt att butiker och 
försäljningsställen i Sverige tillhandahöll kostnadsfria plast-

12.  Proposition 2019/20:47, s.41
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bärkassar. Stora delar av handeln har ända sedan 1970-talet 
och oljekrisen tagit betalt för plastbärkassarna. Att plastbärkas-
sarna sällan tillhandahållits kostnadsfritt har bidragit till att 
de svenska plastbärkassarna generellt håller en betydligt högre 
kvalitet jämfört med i många andra länder.13 

Under de senaste åren har handeln tagit ytterligare steg för 
att minska miljö- och klimatpåverkan från plastbärkassar. 
Svensk Dagligvaruhandels medlemmar kom till exempel redan 
2016 överens om att ta betalt för plastbärkassarna, att enbart 
erbjuda plastbärkassar av återvunnet eller förnybart material 
samt att genomföra informationskampanjer för att uppmuntra 
kunderna till att minska sin konsumtion och i högre grad 
återanvända sina bärkassar.14 Överenskommelsen har bidragit 
till att 75-80 procent av alla plastbärkassar på den svenska 
marknaden är tillverkade av återvunnet eller biobaserat 
material.15 

Den högre kvaliteten på plastbärkassar har också bidragit till 
att kassarna mycket sällan energi- eller materialåtervinns efter 
endast en användning. 2016 genomförde Novus på uppdrag av 
IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) en under-
sökning16 av vad svenskarna gör med sina plastbärkassar när de 
burit hem sina varor från butiken. 75 procent uppgav att kassen 
återanvändes som soppåse, 20 procent återanvände påsen som 
bärkasse och endast 5 procent uppgav att påsen kasserades.17

Att påsarna återanvänds som soppåsar, och att man därmed 
undviker förbrukning av avfallspåsar på rulle, bör givetvis 
betraktas som positivt. Avfall i allmänhet, och plastavfall 

13.  Naturvårdsverket, NV-08250-15, s. 15
14.  Svensk Dagligvaruhandel, 2016.
15.  Svenska Dagbladet, 2021-01-18.
16.  Denna undersökning gjordes på uppdrag av IKEM december 2016. Den fråga 
som ställdes var: “Om du väljer en plastbärkasse i butiken, vilka är de vanligaste 
anledningarna?”.
17.  IKEM, 2019, s. 9
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i synnerhet, är dock inte oproblematiskt ur ett miljö- och 
klimathänseende. För att få en rättvisande bild av plastbärkas-
sarnas roll i det svenska samhället behövs också en bild av den 
svenska hanteringen av avfall. 

Till skillnad från i en majoritet av EU:s medlemsländer går 
nästan 100 procent av allt avfall i Sverige till att generera 
energi eller materialåtervinning. I en del andra medlemsländer 
hamnar en så hög andel som mellan 60 och 80 procent av 
avfallet på soptippar, utan att vare sig material eller energi 
tillvaratas. Från soptipparna kan skräp, exempelvis plastpåsar, 
med enkelhet blåsa i väg och hamna i såväl hav som natur. I 
Sverige hanteras således avfall och plastpåsar avsevärt mer 
resurseffektivt än i stora delar av resten av Europa - en insikt 
som är viktigt att ha med sig i diskussionen om plastbär-
kassar.18 

DEN SVENSKA FÖRBRUKNINGEN AV  
PLASTBÄRKASSAR

Huvudargumentet för att inför en skatt på plastbärkassar var 
att minska förbrukningen för att på så sätt komma till rätta 
med nedskräpning och spridningen av mikroplaster.19 Utifrån 
detta är det relevant att studera hur förbrukningen såg ut innan 
skattens införande, och om möjligt hur det har förändrats efter 
dess införande.

Det är förhållandevis svårt att få en tydlig bild av hur den 
svenska förbrukningen av plastpåsar såg ut innan skatten 
infördes. Mängden plastbärkassar som konsumeras i Sverige 
började mätas och systematiskt rapporteras till Naturvårds-
verket 2017. I den promemoria från Finansdepartementet om 
lagförslaget, som gick ut på remiss i juni 2019, uppgavs förbruk-

18.  PlasticsEurope, 2020. 
19.  Regeringskansliet, 2020. 
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ningen för 2017 vara strax över en miljard20 tunna, 7 miljoner 
tjocka och en miljard mycket tunna påsar. 21  Det motsvarar 
ungefär 101 tunna plastkassar per person och 99 mycket tunna 
plastkassar per person.22 

I början av 2019 rapporterade Naturvårdsverket att den svenska 
konsumtionen låg på 114 plastbärkassar per person år 2017 
och 102 plastbärkassar per person år 2018 (jämfört med det 
europeiska målet på 90 tunna kassar per person, år 2019).23 
Regeringen uppgav samma siffror i den proposition som lades 
fram till riksdagen i slutet av 2019.24 

Siffrorna för 2017 och 2018 reviderades dock i juni 2020, en 
månad efter att punktskatten på plastbärkassar införts.25 
Siffrorna för 2017 justerades till 65 mycket tunna och 83 tunna 
plastbärkassar per person och siffrorna för 2018 justerades 
till 76 mycket tunna och 77 tunna plastbärkassar per person. 
Bakgrunden till revidering beskrevs vara att alla kassar tunnare 
än 50 mikrometer tidigare rapporterats gemensamt, men i 
och med att minskningsmålet endast omfattar tunna påsar 
behövde dessa börja rapporteras separat. 

20.  1021 miljoner stycken. 
21.  Finansdepartementet, Fi2019/02465/S2, s. 32 
22.  Beräkningar utifrån 2017 års befolkningsstorlek, 10 120 242 personer (Statistiska 
centralbyrån, 2018)  
23.  Naturvårdsverket, 2019. 
24.  Proposition 2019/20:47, s. 43
25.  Naturvårdsverket, 2020.
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Antal förbrukade, tunna plastbärkassar per person

Staplarna visar hur den svenska förbrukningen av de plastbärkassar som om-
fattas av det europeiska minskningsmålet har förändrats från det att förbruk-
ningen började rapporteras. Den röda linjen indikerar det EU-gemensamma 
minskningsmålet för år 2019 (90 tunna plastbärkassar per person). 

Lagförslaget presenterades alltså med utgångspunkt i en 
nulägesbeskrivning som visade sig avvika markant mot hur 
uppskattningarna senare såg ut. Utifrån de reviderade siffrorna 
kan konstateras att Sverige redan 2017 hade lyckats uppnå det 
europeiska målet för 2019, även om det inte var så det presente-
rades innan skatten infördes. 

Dessutom tyder de mycket varierande, och vid ett flertal 
tillfällen reviderade, siffrorna på att det fanns en stor osäkerhet 
kring hur förbrukningsvolymen av plastkassar över huvud 
taget skulle mätas. Att från Sveriges sida välja det kvantitativa 
minskningsmålet som åtgärd för att uppfylla förpackningsdi-
rektivets krav om en varaktigt minskad förbrukning, utan att 
veta hur volymerna ska mätas, är svårbegripligt – i synnerhet 
med tanke på att ett annat alternativ till åtgärd fanns att tillgå.  
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NEDSKRÄPNINGEN I SVERIGE

Att komma till bukt med nedskräpningen i hav och natur 
har uppgetts vara ett av EU:s huvudskäl till att införa krav på 
medlemsländerna om att varaktigt minska sin förbrukning av 
plastbärkassar. I Sverige angavs samma skäl till att införa en 
punktskatt på plastbärkassar.26 Utifrån det är det rimligt att 
undersöka hur problemen med skräp i naturen i allmänhet, 
och plastpåsar i synnerhet, såg ut i Sverige innan och i 
anslutning till att skatten infördes. 

Finansdepartementet anförde i den promemoria som skickades 
ut, inför skattens införande, att “Plastpåsar är en av de vanli-
gaste skräpfraktionerna som återfinns vid skräpmätningar på 
stränder och i stadsmiljö”.27 Vad detta påstående vilar på är det 
dock svårt att få någon klar bild av. Den svenska statistik som 
finns att tillgå pekar nämligen i en annan riktning. 

År 2020 gav regeringen, genom Naturvårdsverket, Håll Sverige 
Rent i uppdrag att genomföra en nationell undersökning av 
nedskräpningen i Sverige. Enligt Håll Sverige Rent var det 
första gången en nationell undersökning av nedskräpnings-
problematiken genomfördes28, trots att ett av regeringens 
huvudskäl till att införa skatten på plastbärkassar var den 
påstådda problematiken med plastbärkassar i naturen. 

I undersökningen, som genomfördes i 75 kommuners 
stadskärnor under en vecka i juni, konstaterades att fimpar, 
räknat i antal, utgjorde det vanligaste skräpet (62,2 procent) 
medan plastskräp var tredje vanligast (9,3 procent). Av den 
totala mängden plastskräp utgjorde plastpåsarna knappt 1,4 
procent och påsarna från mat- och klädaffärer (alltså de skatte-
pliktiga plastbärkassarna) stod för 0,8 procent av den totala 

26.  European Commission, u.å.
27.  Finansdepartementet, Fi2019/02465/S2, s. 32
28.  Håll Sverige Rent. 2020 I
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mängden plastskräp (som i sig utgjorde 9,3 procent av den 
totala mängden skräp).29 Att påstå att Sverige har omfattande 
problem med plastbärkassar som skräpar är således, sett till 
antal, mycket missvisande. 

Det som framför allt pekats ut som ett problem, såväl i Sverige 
som i Europa, är nedskräpningen av plast i haven. Även detta 
har Håll Sverige Rent undersökt, med olika metoder och vid 
olika tidsperioder. När skräpet på Sveriges stränder under-
söktes år 2019, alltså i anslutning till att beslutet om att införa 
en punktskatt på plastbärkassar fattades konstaterades att 
plastskräp stod för nästan 70 procent av allt som hittats. Bland 
denna mängd plastskräp var plastpåsar det åttonde vanligaste 
plastskräpet (av tio angivna) vid stadsnära stränder och nionde 
vanligaste plastskräpet (av tio angivna) vid oexploaterade 
stränder.30 I anslutning till stränder vid Skagerak fanns inte 
plastpåsar med bland de tio vanligaste plastskräpen och i 
anslutning till badplatser utgjorde plastpåsarna 5 procent av 
den totala mängden plastskräp (som i sin tur utgjorde knappt 
30 procent av den totala mängden skräp, andra vanligast efter 
cigarettfimpar).31

En viktig observation som kan göras utifrån Håll Sverige Rents 
undersökningar är hur skräpet fördelar sig geografiskt över 
landet. Undersökningarna indikerar nämligen att skräpet 
är mycket ojämnt fördelat mellan olika platser, och det syns 
inte minst i mätningarna mellan olika stränder. Bland de tio 
stränder som Håll Sverige Rent undersökte år 2019 konsta-
terades att antalet skräpenheter under sommartid varierade 
mellan 4 stycken per 100 meter och 590 stycken per 100 
meter.32 Det här belyser den kanske viktigaste insikten att ha 

29.  Håll Sverige Rent, u.å. VIII
30.  Håll Sverige Rent, u.å. VII
31.  Håll Sverige Rent, u.å. IV
32.  Håll Sverige Rent, u.å. II
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med sig i diskussionen om hur den svenska nedskräpningspro-
blematiken bör hanteras. Problemet med skräp, och därmed 
även plastpåsar, i anslutning till hav och sjöar verkar vara ett 
lokalt problem snarare än ett generellt problem i Sverige. 

Europeiska miljöbyrån (EEA) har inom ramen för projektet 
Marine Litter Watch undersökt den europeiska problematiken 
med skräp i anslutning till stränder. Mätningarna bygger på 
statistik från organisationer i några olika medlemsländer33 
(den svenska statistiken bygger på rapporteringar från Håll 
Sverige Rent). Sedan år 2013 har 85 procent av allt inrappor-
terat skräp (räknat i antal enheter) utgjorts av plast. Bärkassar 
har under samma mätperiod stått för 4 procent av den totala 
mängden inrapporterat skräp i Europa.34 Det gör bärkassarna 
till den fjärde vanligaste skräpvarianten, tillsammans med 
de lika ofta förekommande plastmuggarna. Långt i från alla 
medlemsländer har organisationer som rapporterar in statistik 
till denna sammanställning och mätningarna görs dessutom 
vid olika tidpunkter. Utifrån den data som finns kan ändå 
konstateras att mycket tyder på att problemet med bärkassar i 
naturen är ett större problem i andra EU-länder, än Sverige.

Att problemet med plastbärkassar i naturen är ett större 
problem i Europa generellt, än i Sverige, bekräftas av fler källor. 
2012 uppskattades 0,2 procent av de svenska plastbärkassarna 
hamna i som skräp i naturen, jämfört med 4 procent i många 
andra europeiska länder.35 

Håll Sverige Rent undersöker inte bara förekomsten av skräp 
utan även svenskarnas inställning till nedskräpning. I 2020 
års undersökning konstateras att 8 av 10 svenskar tycker att 
nedskräpningen är ett stort problem, och 94 procent tycker 

33.  De medlemsländer som rapporterat in statistik är Grekland, Danmark, Irland, 
Slovenien, Storbritannien, Sverige, Italien, Portugal och Nederländerna.
34.  European Environment Agency, 2018.
35.  Sherrington m.fl, 2012, s. 58
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att det är viktigt att problemet minskar. Så hög andel som 99 
procent svarade att de tycker att det är fel att lämna skräp på 
exempelvis en bänk eller på en plats där det i nästa steg kan 
hamna i naturen. Bland de en av sju svenskar som trots allt 
påstod sig ha skräpat ner under det senaste året var den vanli-
gaste orsaken till det att det inte funnits någon papperskorg.36 

Resultaten från Håll Sverige Rents attitydsundersökning 
bygger på människors egna svar kring sitt eget agerande 
och ska av det skälet givetvis hanteras med viss försiktighet. 
Dock ger denna undersökning, i kombination med den 
tidigare nämnda Novusundersökningen37 en indikation om 
att det sannolikt inte är svenskarnas generella attityder och 
konsumtionsmönster som är roten till Sveriges problem med 
nedskräpning. Svenskarna verkar uppfatta att plastpåsar har 
ett värde – de återanvänds och majoriteten tycker att det är fel 
att göra sig av med dem i naturen. Mycket tyder snarare på att 
problemen med nedskräpning av plastbärkassar i Sverige är av 
en mer praktisk, lokal karaktär. Det kan exempelvis handla om 
att det finns för få soptunnor, överfulla soptunnor eller öppna 
soptunnor vars innehåll fåglar kommer åt och kan dra ut. 

MILJÖKONSEKVENSANALYSEN BAKOM FÖRSLAGET

Naturvårdsverket fick 2016 i uppdrag av regeringen att utreda 
hur Sverige skulle agera för att uppnå minskningsmålet om 
40 tunna plastbärkassar per person år 2025. Naturvårds-
verkets förslag var att införa ett lägsta pris på plastbärkassar 
på 5 kronor. I utredningen38 lyfter Naturvårdsverket även 
vikten av att pappersbärkassar omfattas, så minskningen inte 
enbart leder till en ökad användning av substitut.39 Miljökon-
sekvensanalysen görs dock enbart utifrån ett lägsta pris på 

36.  Håll Sverige Rent, u.å. VI
37.  IKEM, 2019, s. 9
38.  Naturvårdsverket, NV-08250-15.
39.  Naturvårdsverket, NV-08250-15, s. 30-31
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plastbärkassar. Denna konsekvensanalys hänvisas senare till i 
både lagförslagspromemorian från Finansdepartementet och i 
regeringens proposition. Naturvårdsverkets utredning utgjorde 
således en viktig del i beredningen av lagförslaget. 

I den konsekvensanalys som görs i Naturvårdsverkets 
utredning40, och som regeringen senare hänvisar till, antas 
att efterfrågan på avfallspåsar kommer öka till följd av det 
höjda priset på plastpåsar. Hypotesen bygger bland annat på 
EU-kommissionens konsekvensutredning över effekterna av 
styrning mot minskad förbrukning av plastbärkassar. I den 
uppskattas att en minskad förbrukning av 1000 engångsplast-
bärkassar resulterar i en ökad efterfrågan på 273 avfallspåsar, 
127 pappersbärkassar, 29 flergångskassar av plast och 4 
tygkassar.41 

Huruvida denna uppskattade förändring innebär positiva 
eller negativa effekter på miljön och resursförbrukningen 
beror dock på vilka livscykelanalyser som används och vilka 
antaganden som görs i dessa. Det kan bekräftas vid en närmare 
genomläsning av de livscykelanalyser42 som Naturvårdsverket, 
och i ett senare skede regeringen, själva nämner och hänvisar 
till.43

Till skillnad från tunna plastbärkassar, som i huvudsak 
produceras i Sverige, tillverkas de mycket tunna kassarna och 
avfallspåsarna i regel utomlands och importeras till Sverige.44 
Den europeiska plasten och plastprodukterna importeras i 
huvudsak från USA samt Kina (plastbearbetning) och Sydkorea 

40.  Naturvårdsverket, NV-08250-15. 
41.  Sherrington m.fl., 2012
42.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018; IVL, 2015; Konsument-
föreningen Stockholm, 2016.
43.  I Naturvårdsverket nämns även en livscykelanalys som enbart studerar 
skillnaderna i klimatpåverkan mellan petroleumbaserade och biobaserade 
plastbärkassar. I diskussionen om plastbärkassarnas miljöpåverkan jämfört med dess 
substitut är dock denna livscykelanalys mindre relevant. 
44.  Naturvårdsverket, NV-08250-15, s. 48
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(tillverkning).45 Det borde innebära att utsläppen kopplade till 
produktionen och transporterna av de importerade påsarna 
och kassarna är högre än för de plastpåsar som omfattas 
av minskningsmålet och i huvudsak produceras i Sverige. 
I viss utsträckning kan den ökade påverkan kompenseras 
av att avfallspåsarna på rulle är tunnare och att klimatpå-
verkan per kasse (utan hänsyn taget till hur många gånger 
de kan användas) i regel är lägre. Dock kvarstår faktum att 
punktskatten på plastbärkassar träffar de biobaserade och 
återvunna plastpåsarna som tillverkas i Sverige men inte de 
fossila plastpåsar som importeras från bland annat Kina.

Även efterfrågan på pappersbärkassar antas öka men i beskriv-
ningen av vilka följder det får för energi- och vattenförbruk-
ningen återger inte Finansdepartementets promemoria de 
slutsatser som presenteras av Naturvårdsverket, trots att det 
är till Naturvårdsverkets utredning som Finansdepartementet 
hänvisar. 

Finansdepartementet hävdar i sin promemoria, med 
hänvisning till Naturvårdsverket, att produktionen av pappers-
bärkassar kräver lägre energi- och vattenförbrukning än plast-
påsar, men att utsläppen kopplade till transporter är högre.46 
Naturvårdsverket konstaterar dock i sin promemoria att det 
generellt är det motsatta som gäller – produktionen av en 
pappersbärkasse kräver i allmänhet mer energi och vatten än 
en plastbärkasse. 47 

Grunden för Finansdepartementets påstående kan tänkas vara 
den livscykelanalys som gjordes av IVL år 2015, på uppdrag 
av BillerudKorsnäs, och som Naturvårdsverket nämner i sin 
utredning. I denna livscykelanalys konstateras att pappers-

45.  PlasticsEurope, 2020. 
46.  Finansdepartementet, Fi2019/02465/S2, s. 36-37
47.  Naturvårdsverket, NV-08250-15, s. 18-19
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bärkassar tillverkade av svenskt kraftpapper är bättre ur ett 
klimathänseende än petroleumbaserade plastbärkassar från 
Europa.48 Naturvårdsverket problematiserar dock frågan om 
bärkassarnas klimatpåverkan på ett sätt som inte framgår 
av promemorian från Finansdepartementet. I Naturvårds-
verkets utredning lyfts att produktionen av papperskassar 
generellt kräver högre vatten- och energiförbrukning, samt att 
papperstillverkning medför en risk att hälsoskadliga förore-
ningar uppstår. I redovisningen skrivs att ”Förslaget49 väntas 
dock leda till en något ökad efterfrågan på pappersbärkassar 
vars produktion kräver både mer energi och vatten än plast-
kassetillverkning.”50. Under vissa specifika omständigheter, 
som vid BillerudKorsnäs energieffektiva produktion, kan 
dock situationen vara en annan. Att Finansdepartmentet 
presenterar ett påstående, som enbart stämmer under vissa 
specifika omständigheter, som en allmän sanning är mycket 
missvisande. 

I Naturvårdsverkets utredning och regeringens proposition 
nämns att många av de substitut som finns till en plastbär-
kasse kräver ett högre antal återanvändningar för att miljöpå-
verkan ska motsvara en plastbärkasse. Som exempel lyfts att 
bomullskasse behöver användas minst 130-400 gånger, en 
flergångsbärkasse i plast (non-woven) minst 10-30 gånger och 
en flergångsbärkasse i återvunnen polyester minst 10 gånger51 
för att kompensera för miljöpåverkan från en biobaserade 
plastbärkasse.52 Dessa siffror beskrivs ligga i ungefärlig nivå 
med de siffror som Miljøstyrelsen i Danmark presenterar i sin 

48.  IVL 2015, s. 55
49.  Förslaget att införa ett lägsta pris på fem kronor på plastbärkassar. 
50.  Naturvårdsverket, NV-08250-15, s. 50
51.  I den faktiska rapporten från Konsumentföreningen Stockholm uppges siffran 
vara 10-40 gånger för en flergångsbärkasse i återvunnen polyester, och därtill 
uppges en flergångsbärkasse i plast (woven) behöva användas minst 50 gånger för 
att kompensera för den miljöpåverkan som en biobaserad plastbärkasse orsakar. 
(Konsumentföreningen Stockholm, 2016, s. 10)
52.  Proposition 2019/20:47, s. 48;  Naturvårdsverket, NV-08250-15, s. 19
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livscykelanalys53 av olika bärkassar.54

De livscykelanalyser som Naturvårdsverket, och senare Finans-
departementet och regeringen, hänvisar till pekar dock inte i 
någon entydig riktning vad gäller plastbärkassarnas miljö- och 
klimatpåverkan. Faktum är att plastbärkassen anses vara bäst 
ur ett miljö- och klimathänseende enligt en av de rapporter 
som omnämns i regeringens egna underlag.55 Att få en tydlig 
bild av vad som ligger till grund för regeringens positiva 
prognoser vad gäller miljö- och klimateffekter och är således 
svårt. Detta trots att Naturvårdsverket i sin redovisning av 
regeringsuppdraget konstaterade att det tilltänkta styrmedlet 
måste utredas utifrån huruvida det totalt sett har positiva 
miljöeffekter. 

Huruvida skatten kommer bidra till att minska nedskräp-
ningen utreds inte heller särskilt noggrant. I regeringsproposi-
tionen “Skatt på plastbärkassar” skrivs att ”Förslaget om skatt 
på plastbärkassar väntas leda till minskad nedskräpning men 
hur mycket nedskräpningen kommer att påverkas är svårt att 
uppskatta.”56 och ”Resursåtgång och miljöpåverkan av minskad 
förbrukning av plastbärkassar beror på hur konsumenter 
ändrar sitt beteende, både beträffande vilka kassar som man 
ersätter plastbärkassen med och hur ofta dessa kassar används. 
Totalt sett väntas minskad förbrukning av plastbärkassar att 
leda till en totalt minskad resursförbrukning och miljöpåver-
kan.”57. Dessa antagande underbyggs dock inte med några 
beräkningar eller underlag, utan är enbart antaganden. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att argumenten för att 
införa en punktskatt på plastbärkassar var mycket svaga. Det 

53.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018
54.  Proposition 2019/20:47, s. 48
55.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018. 
56.  Proposition 2019/20:47, s.47 
57.  Proposition 2019/20:47, s. 48
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här påtalade även Regelrådet, som valde att underkänna konse-
kvensutredningen i Finansdepartementets promemoria.58 Det 
är även svårt att förstå hur en skatt kan kallas för en miljöskatt, 
när punktbeskattningen sker på varor som, enligt utredningar 
som regeringen själva nämner, är mer resurseffektiva än substi-
tutvarorna. 

58.  Regelrådet, 2019 (RR 2019-161)
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Effekten	av	skatten	på	 
plastbärkassar

Detaljhandelsbranschen indikerar att försäljning av plastbär-
kassar har minskat sedan skattens införande till förmån för en 
ökad försäljning av pappersbärkassar och avfallspåsar i plast 
(dessa säljs på rulle och omfattas inte av skatten på plastbär-
kassar). Under första kvartalet 2021 uppskattas försäljning av 
avfallspåsar i plast ha ökat med 70 procent (COOP), 60 procent 
(ICA) och 50 (Willys), jämfört med under motsvarande period 
året innan.59 Lars Eriksson, som är professor i industridesign 
vid högskolan i Jönköpings, har uttryckt en oro för vilken 
påverkan skiftet har på klimatet, med tanke på att avfallspå-
sarna i regel tillverkats av fossil plast och ofta importeras från 
Kina.60 Under sommaren 2020 beskrev branschen att de såg en 
minskning av antalet sålda plastbärkassar, men samtidigt en 
kraftig ökning av antalet sålda pappersbärkassar. Under hösten 
2021 visade dock siffror från Skatteverket att försäljningen av 
skattepliktiga plastbärkassar börjat öka igen.61 

Minskar inte förbrukningen av plastbärkassar kan det betraktas 
som ett direkt misslyckande, utifrån det som beskrevs vara 
skattens syfte. För att förstå de bredare effekter skatten är det 
dock de eventuella bieffekterna av en minskning och ett helt 
eller delvist skifte till substitut, som behöver undersökas. 

59.  SVT Nyheter Jönköping, 2021-05-04
60.  SVT Nyheter Jönköping, 2021-05-04
61.  Expressen, 2021-11-01
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Vilka effekter skiftet från plastbärkassar till alternativa 
bärkassar har på miljön och klimatet skulle behöva utredas 
utifrån villkoren på den svenska marknaden. I denna rapport 
kommer dock de potentiella miljö- och klimateffekterna 
studeras utifrån det underlag som regeringen och Naturvårds-
verket utgick från i de miljökonsekvensanalyser som gjordes 
inför skattens införande.  

HUR SER LIVSCYKELANALYSER UT FÖR  
PLASTPÅSAR OCH ANDRA ALTERNATIV?

I Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där bland annat konse-
kvensanalyser för miljö och klimat gjordes omnämns några 
olika livscykelanalyser: bland annat en från den danska Miljø-
styrelsen (2018)62, en som IVL gjorde på uppdrag av Billerud-
Korsnäs (2015)63 och en från Konsumentföreningen Stockholm 
(2016).64 Slutsatserna i dessa är inte riktigt samstämmiga, vilket 
kan antas bero på att de undersöker olika marknader och utgår 
från olika antaganden. Mot bakgrund av att det bland annat var 
dessa rapporter som de svenska beslutsunderlagen byggde på 
kommer beräkningarna och resonemangen i den här rapporten 
utgå från slutsatserna i de ovan nämnda rapporterna. De 
speglar dock inte riktigt den svenska marknaden och vissa 
ytterligare antaganden kommer därför göras. 

IVL (2015 och 2016) 
I IVL:s livscykelanalys från 2015 jämförs en petroleumbaserad 
plastbärkasse med en pappersbärkasse. Slutsatsen är att den 
sistnämnda presterar bäst oavsett om det är klimatpåverkan, 
försurning eller risken för att marknära ozon uppstår, som 
undersöks (skillnaden i påverkan på risken för ozon är dock 
mycket liten) medan plastbärkassen är ett mer fördelaktigt 

62.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018
63.  IVL, 2015
64.  Konsumentföreningen Stockholm, 2016
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alternativ om risken för övergödning undersöks. 65 Denna 
livscykelanalys speglar dock illa förutsättningarna på den 
svenska marknaden, då 75-80 procent av plastbärkassarna på 
den svenska marknaden har uppskattats vara tillverkade av 
biobaserat eller återvunnet material.66 

För att få en mer rättvisande bild av den svenska marknaden 
kan slutsatserna i den livscykelanalys IVL gjorde på uppdrag 
av BillerudKorsnäs året efter, 2016, studeras.67 I denna studie 
jämförs en återvunnen pappersbärkasse (85% återvunnet 
material) med en återvunnen plastbärkasse (50% återvunnet 
material, LDPE68) och en biobaserad plastbärkasse (tillverkad 
av sockerrör). Tillverkningen av själva förpackningen (kassen) 
antas ske i Tyskland, medan materialets ursprung och 
bearbetning antas ske i Skärblacka (BillerudKorsnäs pappers-
bärkasse), Europa (plast- och pappersbärkassarna av återvunna 
material) samt Brasilien (den biobaserade plastbärkassen). 
Förbrukningen och sluthanteringen (förbränning, återvinning 
och nedbrytning) av den producerade bärkassen antas ske i 
Storbritannien.69 

I IVL:s livscykelanalys från 2016 undersöks samma, fyra 
faktorer: uppvärmningspotentialen, försurningspotentialen, 
övergödningspotentialen och risken för att marknära ozon 
uppstår. 

Slutsatserna är att BillerudKorsnäs pappersbärkasse har en 
avsevärt mycket lägre klimatpåverkan än de tre alternativen. 
Förklaringen beskrivs vara att produktionen i Skärblacka i 
huvudsak drivs på fossilfri energi, medan det framför allt är 

65.  IVL, 2015, s. 49-53
66.  Svenska Dagbladet, 2021-01-18
67.  IVL, 2016
68.  Förkortning för lågdensitetspolyeten.
69.  IVL, 2016, s. 11
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fossil energi som används i Europa.70 Ökas andelen återvunnen 
plast i plastbärkassen från 50% till 100% reduceras dock 
dess klimatpåverkan avsevärt, och den blir i så fall ett mer 
utsläppssnålt alternativ än den återvunna pappersbärkassen.71 
Om däremot även sluthanteringen (förbränning, återvinning 
eller nedbrytning) tas i beaktande blir klimatpåverkan från 
den återvunna plastbärkassen högre, medan den biobaserade 
plastbärkassens klimatpåverkan minskar.72 När det gäller 
övriga miljö- och hälsorisker – risk för försurning, övergödning 
och att marknära ozon uppstår – är den återvunna plastbär-
kassen det bästa alternativet, oavsett om sluthanteringen tas i 
beaktande eller inte.73 

Att entydigt slå fast vad som är det bästa alternativet ur 
både miljö- och klimathänseende är således inte helt enkelt. 
Studierna har därutöver, som tidigare nämnts, vissa brister 
när det gäller hur väl dess antaganden stämmer överens med 
svenska förhållanden, vilket gör att slutsatserna behöver 
kompletteras med slutsatser från andra livscykelanalyser.

Konsumentföreningen Stockholm (2016) 
I Konsumentföreningen Stockholms rapport från 2016 
redovisas inga exakta siffror, men resonemang kring en rad 
olika bärkassar förs utifrån den svenska marknaden. I diskus-
sionen om plastbärkassarna i livsmedelsbutiker lyfts att en 
plastbärkasse “faktiskt inte [är] så tokig som man först kanske 
tror”74 - dels på grund av att de allra flesta plastbärkassar är 
biobaserade eller gjorda på återvunnen plast, dels för att de 
ofta används som soppåsar och därmed energiåtervinns. De 
tjocka plastbärkassarna, som i regel finns att tillgå i sällanköps-

70.  IVL, 2016, s. 43-44
71.  IVL 2016, sl. 66-67
72.  IVL 2016, s. 58-19
73.  IVL 2016, s. 60-64
74.  Konsumentföreningen Stockholm 2016, s. 6
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handeln, lyfts dock fram som särskilt viktiga att återanvända 
för att kompensera för den högre miljö- och klimatpåverkan.75 

På liknande sätt förs resonemang kring plastbärkassens olika 
substitut. I rapporten lyfts fram att tillverkningen av pappers-
bärkassar generellt kräver större energi- och vattenresurser, 
men att pappersbärkassar som tillverkas i Sverige ofta görs 
på ett mer energi- och vatteneffektivt sätt än i andra delar 
av världen och därmed också har en betydligt lägre miljöpå-
verkan.76  Det är ett påstående som ligger väl i linje med slutsat-
serna i IVL:s livscykelanalyser. 

Resonemangen är dock enbart kvalitativa och den studie77 som 
rekommendationerna att återanvända flergångsbärkassarna 
130-400 gånger (bomullskassen), 10-30 gånger (non-woven 
plastbärkasse), 50 gånger (woven plastbärkasse) och 10-40 
gånger (återvunnen polyester) kommer ifrån är avsevärt 
mycket äldre än den från Miljøstyrelsen. Av det skälet kommer 
siffrorna ur Miljøstyrelsens studie användas i de beräknade 
uppskattningar som görs i den här rapporten. 

Slutsatsen i Konsumentföreningens rapport är att alla kassar, 
oavsett material, innebär en miljöbelastning, men att det 
oavsett materialval är viktigt att kassarna återanvänds. 

Miljøstyrelsen (2018)
Den mest omfattande livscykelanalys som omnämns i redovis-
ningen av regeringsuppdraget från Naturvårdsverket är danska 
Miljøstyrelsens livscykelanalys från 2018. I denna jämförs fler 
bärkassar än i IVL:s analyser från 2015 respektive 2016 men 
det som är intressant för diskussionen om punktskatten på 
plastbärkassar är analysen av de olika plast-, pappers-, och 

75.  Konsumentföreningen Stockholm 2016, s. 8
76.  Konsumentföreningen Stockholm, 2016, s. 8
77.  Environment Agency, 2006. 
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tygbärkassarnas miljö-, och klimatpåverkan. I likhet med IVL:s 
rapporter omfattar analysen hela processen, från tillverkning 
till sluthantering. I studien undersöks 15 olika miljö- och 
klimatfaktorer78, vilket ger en mer heltäckande bild än de som 
ges i IVL:s rapporter där enbart fyra faktorer undersöks.79 

För att jämföra de olika kassarnas miljö- och klimatpåverkan 
med varandra utgår rapportförfattarna  från hur många gånger 
kassen behöver användas för att bära sin klimatkostnad, 
jämfört med om man hade ersatt återanvändningen med att 
använda en genomsnittlig plastbärkasse (tillverkad av LDPE) 
som efter användning omhändertas av danska avfallshante-
ringen.80 I likhet med i analysen som IVL gjorde år 2016 görs 
analysen utifrån ett tidsperspektiv om hundra år framåt.81 

Bärkassealternativen undersöks utifrån tre olika sluthante-
ringsscenarion - förbränning, materialåtervinning och återan-
vändning som avfallspåse.82 I studien undersöks också hur 
många gånger påsen behöver återanvändas för att motsvara 
en referenskasse tillverkad av lågdensitetspolyeten samt hur 
många avfallspåsar som behövs för att ersätta bärkassens 
funktion som soppåse (en för en vanlig plastbärkasse och 
två för en återvunnen plastbärkasse).83 I kalkylen av det 
sistnämnda bortser man dock från det faktum att vissa av 
påsarna (exempelvis pappersbärkassarna) är mycket oprak-
tiska att använda som avfallspåsar. Att några av de undersökta 
bärkassarna inte kan användas för ändamålet lämnas som en 
tillhörande kommentar till beräkningarna. 

78.  Klimatpåverkan (utsläpp av koldioxid), ozonförstörelse, giftigt för den mänskliga 
hälsan (cancereffekter), giftigt för den mänskliga hälsan (ej cancereffekter), fotokemisk 
ozonbildning, joniserande strålning, partiklar, försurning, övergödning, marin 
övergödning, övergödning i färskvatten, toxicitet för ekosystemet, fossil åtgång, abiotisk 
utarmning, vattenåtgång. 
79.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018, s. 39
80.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018, s. 33
81.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018, s. 39
82.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018, s. 50-51
83.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018, s. 17
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I studien saknas material- och produktionsdata för bland annat 
den återvunna plastbärkassen och avfallspåsen. Det gör att 
rapportförfattarna utgår från samma data som för den fossila 
plastbärkassen, och endast justerar för de olika alternativens 
antagna volym och vikt (högre vikt bidrar till en större miljö- 
och klimatpåverkan).84 

Slutsatsen är att plastbärkassarnas klimatpåverkan ligger i 
en ungefärlig nivå med de som presenteras i IVL:s rapporter, 
dock uppskattas klimatpåverkan från papperspåsarna vara 
avsevärt högre än vad IVL uppskattar. Även den återvunna 
plastbärkassens klimatpåverkan är avsevärt högre i Miljøsty-
relsens rapport.85 Förklaringen till det är att den enda data som 
skiljer den återvunna kassen från den fossilbaserade är vikten 
(som är högre i det sistnämnda fallet, och således blir klimat-
påverkan större).86 Den fossilbaserade kassens klimatpåverkan 
uppskattas dock ligga i nivå med den återvunna plastbärkasse 
som undersöks i IVL-rapporten.87 I analysen konstateras också 
att det är mer klimateffektivt att återanvända plastbärkassen 
som avfallspåse, snarare än att återvinna den.88 I en jämförelse 
mellan de olika alternativen är slutsatsen att plastbärkassar 
generellt är ett mer klimateffektivt alternativ än pappersbär-
kassarna. I studien ingår även avfallspåsar i plast, vars utsläpp 
beräknas ligga något lägre än plastbärkassarna.89  

Miljøstyrelsen drar slutsatsen att plastbärkassen tillverkad 
av jungfruligt material är den kasse som presterar bäst när 
samtliga 15 miljöfaktorer tas i beaktande.90 Hade även hänsyn 

84.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018, s. 42
85.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018, s. 55-57
86.  Det här ger en bild som skiljer sig avsevärt från den bild som Nordens största 
tillverkare av plastbärkassar, Trioplast, ger. I sin hållbarhetsredovisning från 2017 
uppger man att tillverkning av ett ton återvunnen plast ger en minskning på ungefär 1,7 
ton koldioxid jämfört med motsvarande fossil tillverkning. (Trioplast, 2017) 
87.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018, s. 55-57
88.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018, s. 92-93
89.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018, s. 55-57
90.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018, s. 92
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tagits till den miljöpåverkan som plastföremål i naturen har 
hade resultatet kunnat bli något annat, men Miljøstyrelsen 
gjorde bedömningen att problemet med nedskräpning av 
bärkassar i naturen är ett sådant litet problem i Danmark 
att det, vid valet av miljö- och klimatfaktorer att undersöka, 
är negligerbart.91 Hade denna studie gjorts i Sverige borde 
rimligtvis samma bedömning gjorts, utifrån hur den nedskräp-
ningsstatistik som tidigare presenterats. 

Tas enbart klimatpåverkan i beaktande presterar plastbär-
kassen och den oblekta pappersbärkassen lika bra (dessa 
behöver inte återanvändas någon gång för att bära referen-
skassens klimatpåverkan). Tas alla faktorer i beaktande blir 
dock resultatet ett annat. 

I tabellen nedan framgår hur många gånger kassarna behöver 
återanvändas92 för att få en miljö- och klimatpåverkan motsva-
rande referensbärkassen i plast. 

91.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018, s. 46
92.  The Danish Environmental Protection Agency, 2018, s. 17-18

Antal gånger påsen måste  
återanvändas

Klimatpåverkan Samtliga faktorer

Plastbärkasse (lågdensitetspolyeten)  0 1

Plastbärkasse (återvunnen lågdensitetspolyeten)  1 2

Flergångsbärkasse i plast (non woven)  6 52

Flergångsbärkasse i plast (woven)  5 45

Flergångsbärkasse i plast (PET)  8 84

Flergångsbärkasse i plast (polyester)  2 35

Pappersbärkasse (oblekt)  0 43

Pappersbärkasse (blekt)  1 43

Flergångsbärkasse i tyg (konventionellt odlad bomull)  52 7100

Flergångsbärkasse i tyg (ekologisk bomull)  149 20 000
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Även om de exakta nivåerna i beräknad klimatpåverkan skiljer 
sig åt mellan IVL:s studier, Konsumentföreningen Stockholms 
studie och Miljøstyrelsens studie pekar de ändå i samma 
riktning - plastbärkassar som ersätts av substitut behöver inte 
nödvändigtvis innebära en minskad resursförbrukning och 
totalt sett positiva miljöeffekter. Utifrån den slutsatsen är det 
rimligt att Naturvårdsverket i sin utredning lyfte behovet av att 
införa styrmedel som inte enbart träffar plastbärkassar93. Det 
är dock svårare att förstå varför regeringen valde att bortse från 
dessa slutsatser och ignorera de potentiellt negativa bieffek-
terna av en punktskatt på plastbärkassar. Innan en miljöskatt 
införs bör det rimligtvis finnas väl underbyggda argument för 
skattens miljö- och klimatnytta. 

Det kan konstateras att regeringen bortsåg från Naturvårds-
verkets rekommendation att säkerställa att styrmedlets 
samlade miljöpåverkan är positiv, även om det uttalade syftet i 
första hand är att minska nedskräpningen och spridningen av 
mikroplaster. 

VILKA	ÄR	KONSEKVENSERNA	FÖR	RESURFÖR- 
BRUKNINGEN OCH KLIMATPÅVERKAN? 

I brist på aktuella och exakt data kring hur försäljningen av 
olika bärkassar förändrats sedan skattens införande utgår 
beräkningarna nedan från EU-kommissionens prognostiserade 
förändring. I den uppskattas att en minskad förbrukning av 
1000 engångsplastbärkassar resulterar i en ökad efterfrågan 
på 273 avfallspåsar, 127 pappersbärkassar, 29 flergångskassar 
av plast och 4 tygkassar.94 För varje enskild kasse motsvarar 
det en ökning med 0,273 avfallspåsar, 0,127 pappersbärkassar, 
0,029 flergångskassar av plast och 0,004 tygkassar per plast-
bärkasse. Utifrån de indikativa siffror som finns på hur hög 

93.  Naturvårdsverket, NV-08250-15, s. 30-31
94.  Sherrington m.fl, 2012, s. 11-12
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andel av plastbärkassarna som används som avfallspåse borde 
den svenska ökningen av avfallspåsar vara något högre i 
förhållande till minskningen av plastbärkassar. I brist på exakt 
statistik bortses detta från i beräkningarna nedan. 

För att skapa en bild av vad det prognostiserade skiftet kan 
innebära i förändrad resursförbrukning kan beräkningar göras 
utifrån den danska Miljøstyrelsens uppskattning av antal 
gånger en bärkasse behöver återanvändas för att klimat- och 
miljöpåverkan ska motsvara en referensbärkasse i plast. Att 
minska förbrukningen med en referensbärkasse i plast kan 
antas motsvara ett användningstillfälle. Det egentliga antalet 
användningstillfällen är sannolikt högre utifrån indikationerna 
om att svenskarna tenderar att använda sina plastbärkassar 
mer än en gång. Att beräkna det samlade antal tillfällen då 
substitutkassarna bör återanvändas för att dess samlade 
miljö- och klimatpåverkan ska motsvara plastbärkassen ger en 
indikativ bild av vilka effekter skiftet kan ha haft på miljön. 
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I tabellen visas hur många gånger substituten till plastbärkassar sammanlagt 
bör återanvändas för att dess samlade miljöpåverkan ska motsvara miljöpå-
verkan från en referensbärkasse i plast.

*Enligt prognos (Sherrington m.fl, 2012, s. 11-12) som återges i proposition 
2019/20:47  

**Utifrån slutsatserna i Miljøstyrelsens livscykelanalys (The Danish Environ-
mental Protection Agency, 2018, s. 17-18)

***Ökningen antas vara jämnt fördelad mellan de olika alternativen.  

Slutsatsen är att den nya mängden bärkassar och avfallspåsar 
bör användas minst 0,62 gånger för att bära klimatpåverkan 
från 1 plastbärkasse. Tas samtliga miljöfaktorer i beaktande 
behöver dock de påsar som ersätter referensbärkassen 
användas över 61 gånger för att bära den enskilda plastbär-
kassens miljöpåverkan.95 

95.  Denna beräkning bygger på antagandet att ökningen är jämnt fördelad mellan 
de bärkassar som är vanligast på den svenska marknaden. (Naturvårdsverket, 
NV-08250-15, s. 14 )

Ökning per mins-
kad plastbärkasse*

Antal gånger påsen måste  
återanvändas**

Klimatpåverkan Samtliga faktorer

Avfallspåsar 0,273 0 0

Pappersbärkassar*** 0,127 0,0635 5,461

Oblekt 0 2,7305

Blekt 0,0635 2,7305

Flergångsbärkasse i plast*** 0,029 0,15225 1,566

Non woven 0,0435 0,377

Woven 0,03625 0,32625

PET 0,058 0,609

Polyester 0,0145 0,25375

Flergångsbärkasse i tyg*** 0,004 0,402 54,2

Konventionellt odlad bomull 0,104 14,2

Ekologisk bomull 0,298 40

Total 0,61775 61,227
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Dessa siffror bör givetvis betraktas som indikativa och som 
utgångspunkt för vidare diskussion och studier kring skattens 
faktiska effekter på miljön och klimatet. Beräkningarna bygger 
nämligen delvis på antaganden som inte riktigt speglar den 
svenska marknaden. 

Pappersbärkassarna på den svenska marknaden är sannolikt 
något bättre hur ett miljö- och klimathänseende än vad som 
görs gällande i Miljøstyrelsens analys. Samtidigt underskattas 
sannolikt de petroleumbaserade avfallspåsarnas miljö- och 
klimatpåverkan medan de återvunna plastbärkassarnas 
påverkan överskattas. Även om en påses massa har betydelse 
för dess klimatpåverkan så är det många andra faktorer som 
också spelar roll. Att utgå från samma data för avfallspåsen och 
för den återvunna plastbärkassen, som för den plastbärkasse 
tillverkad av jungfruliga olja, och enbart justera utsläppen 
beroende på påsens massa kan således ge ett missvisande 
resultat. En stor del av plastbärkassarna på den svenska 
marknaden tillverkas, i likhet med pappersbärkassarna, i 
Sverige medan avfallspåsarna som köps på rulle, plastbärkassar 
tunnare än 15 mikrometer och tjockare än 50 mikrometer samt 
flergångsbärkassarna framför allt importeras.96 Andelen fossil 
energi som används i produktionen och transportavstånden 
kan således antas vara mindre för de svenska plastbärkassarna 
och pappersbärkassarna jämfört med alternativen och således 
är sannolikt klimat- och miljöpåverkan från substituten i reali-
teten är högre. 

Därtill finns andra aspekter och konsumtionsbeteenden som 
bör tas i beaktande när konsekvenserna av skiftet diskuteras. I 
och med att de mycket tunna plastbärkassarna (fruktpåsarna) 
belagts med skatt har fler livsmedelsbutiker i stället börjat 
erbjuda sina kunder fruktpåsar i papper. Dessa saknar dock 

96.  Naturvårdsverket, NV-08250-15, s. 48-50 
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plastens barriäregenskaper och tar fort skada av fukten i 
kylskåp. Därtill är de svårare att försluta på ett sådant sätt att 
så lite luft som möjligt kommer in. På grund av detta avrådde 
Naturvårdsverket från att låta även de mycket tunna plastbär-
kassarna omfattas av skatten, med hänvisning till den ökade 
risken för matsvinn.97 Denna risk menade dock regeringen att 
man kunde bortse från, med hänvisning till den mycket tunna 
plastbärkassens låga pris.98

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns belägg för att 
hävda att punktskattens samlade miljöpåverkan sannolikt inte 
varit positiv. 

VILKA ÄR KONSEKVENSERNA FÖR  
NEDSKRÄPNINGEN?

Den nationella skräpmätning som Håll Sverige Rent och Natur-
vårdsverket gjorde på uppdrag av regeringen år 2020 har inte 
följts upp av en jämförbar mätning år 2021. Det gör det svårt 
att slå fast om nedskräpningen faktiskt har minskat under den 
period som skatten på plastbärkassar funnits. 

Regeringen har pendlat i sin egen uppfattning om huruvida 
skatten haft önskad effekt på nedskräpningen eller inte. 
Dåvarande finansministern, Magdalena Andersson, hävdade 
i maj 2021 att skatten på plastbärkassar “haft stor effekt” på 
bland annat nedskräpningen.99 Det är ett intressant påstående 
utifrån att regeringen i sin vårändringsbudget några veckor 
tidigare motiverade det ökade anslaget till Naturvårdsverket 
med att “Nedskräpningen har ökat på flera ställen i Sverige 
under pandemin”.100 

Enligt Håll Sverige Rent kunde en liten ökning av antal 

97.  Naturvårdsverket, NV-08250-15, s. 48-50, s. 32
98.  Finansdepartementet, Fi2019/02465/S2, s. 48
99.  Aftonbladet 2021-04-25
100.  Proposition 2020/21:99, s. 73
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skräpenheter skönjas i de stora tätorterna i Sverige under 
2020.101 Därutöver har Håll Sverige Rent, under perioden 
sedan skattens införande, mätt svenskarnas uppfattning om 
hur nedskräpningen har förändrats. I denna svarade år 2020 
en högre andel än tidigare år att de tycker det är väldigt eller 
ganska mycket skräp utomhus.102 Ökningen skulle kunna 
förklaras med en faktisk ökning av mängden skräp, men den 
skulle också kunna förklaras av att fler människor vistats 
utomhus under covid-19-pandemin och därmed i större 
utsträckning lagt märket till mängden skräp. Det är med allt 
detta sagt för tidigt att slå fast huruvida skatten har bidragit till 
att minska mängden plast i naturen. Vad som dock kan konsta-
teras är att det finns indikationer på att mängden skräp ökat 
under den period som skatten funnits. 

VILKA	ÄR	KONSEKVENSERNA	FÖR	AVFALLS- 
HANTERINGEN?

Plastbärkassar har tidigare i hög grad använts som soppåsar 
för hushållens restavfall. Även om det saknas exakt statistik 
på hur fördelningen ser ut har enstaka undersökningar pekat 
på att så mycket som 75 procent av plastbärkassarna används 
som soppåse. Det innebär att plastbärkassarna energiåtervinns 
i högre grad än materialåtervinns, vilket inte ligger i linje med 
EU:s avfallshierarki. 

I avfallshierarkin slås fast att materialåtervinning bör priori-
teras framför energiåtervinning. Genom att införa en skatt på 
plastbärkassar och därigenom minska förbrukningen av dessa 
menar Naturvårdsverket att färre plastbärkassar kommer 
energiåtervinnas (användas som avfallspåsar) och att svenska 
konsumenter i stället kommer övergå till att använda tunnare 
avfallspåsar vars klimatpåverkan, vid förbränning, är lägre än 

101.  Håll Sverige Rent, u.å. V
102.  Håll Sverige Rent, 2020 II
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den klimatpåverkan plastbärkassar har. 103 

Att tunna avfallspåsar i plast har en lägre klimatpåverkan vid 
förbränningstillfället än plastbärkassar må stämma, men då tas 
inte hänsyn till den svenska marknadens förutsättningar. Som 
redan beskrivits har plastbärkassarna i huvudsak tillverkats i 
Sverige medan tunna avfallspåsar importeras från bland annat 
Kina, vilket medför att klimatpåverkan från både transporter 
och tillverkning kan antas vara högre än vad som varit fallet 
om även avfallspåsarna tillverkats av återvunnet eller bioba-
serat material i Sverige. Dessutom är slutsatsen i den danska 
Miljøstyrelsens livscykelanalys att det är mer fördelaktigt ur 
ett miljö- och klimathänseende att återanvända plastbärkassen 
som soppåse än att återvinna den. På denna punkt motsäger 
alltså livscykelanalysen som Naturvårdsverket använder inten-
tionen med EU-direktivets avfallshierarki.

Därtill har den minskade mängden plastbärkassar som använts 
som soppåsar fört med sig andra utmaningar. Tekniska verken 
i Linköping vittnar om allt fler har börjat slänga sitt restavfall i 
papperspåsar som inte går att knyta. Det har dels skapat arbets-
miljöproblem för sopåkarna som behöver hantera kladdiga 
soptunnor och löst avfall, men också sorteringsproblem på 
sorteringsanläggningarna.104 Den nuvarande tekniken kräver 
nämligen att restavfallet ligger i en plastpåse för att skräpet ska 
kunna sorteras. 

Ambitionen måste givetvis vara att minska svenskarnas 
restavfall, både genom en ökad återanvändning och bättre 
sorteringsmöjligheter. Till dess att vi kommit dit är det dock 
angeläget att restavfallet hanteras på ett sätt som är så effektivt 
som möjligt ur ett miljö- och klimathänseende.  

103.  Naturvårdsverket, NV-08250-15 s. 20-21
104.  SVT Nyheter Öst, 2021-07-05
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SKATTEINTÄKTER 

Punktskatten på plastpåsar förväntades generera 2,1 miljarder 
kronor i ökade skatteintäkter år 2020.105 Det motsvarar knappt 
en femtedel av regeringens totala anslag till miljöarbete i 
budgeten för år 2020.106 Dåvarande finansmarknadsminister 
Per Bolund (MP) redogjorde för hur intäkterna från den nya 
skatten skulle gå till att ”rensa upp i naturen”.107 I realiteten 
landade dock intäkterna på 174 miljoner kronor, alltså avsevärt 
lägre än förväntat.108 

EU och regeringen har med rätta pekat ut skräpet i havet som 
det största problemet med nedskräpning. De ökade skattein-
täkter som punktskatten fört med sig möjliggör och borde ha 
inneburit att större satsningar gjorts för att från politiskt håll 
komma till bukt med nedskräpningen, i naturen i allmänhet 
och i haven i synnerhet. Vid en närmare betraktelse av budget-
propositionen för 2021 samt Naturvårdsverket och Hav- och 
Vattenmyndighetens respektive regleringsbrev framkommer 
dock en annan bild. 

2018 valde regeringen att prioritera upp det förebyggande 
arbetet mot nedskräpning och gav Naturvårdsverket och 
Håll Sverige Rent ett gemensamt uppdrag att 2018 till 2020 
genomföra informationskampanjer för att höja svensk-
arnas kunskaper och förståelse för problemen kopplade till 
nedskräpning. Projekt finansierades med ett årligt anslag på 
20 miljoner kronor.109 2018 infördes dessutom möjligheten 
för kommuner att ansöka om medel för strandstädning. Den 
årliga budgeten för detta var 17 miljoner kronor. 2020 fick 

105.  Proposition 2019/20:47, s. 43
106.  16,7 procent av budgetanslagen till Allmän miljö- och naturvård (utgiftsområde 
20). 
107.  Expressen, 2019-09-16
108.  Expressen, 2021-02-19
109.  Miljö- och energidepartementet, 2017 I
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Naturvårdsverket dessutom ytterligare 5 miljoner kronor för att 
genomföra en nationell skräpmätning.110 

I budgeten för 2021 valde dock regeringen att inte förlänga 
Naturvårdsverket och Håll Sverige Rents uppdrag. De årliga 
anslagen på 20 miljoner kronor drogs in och budgeten för 
bidrag till strandstädning minskade till 15 miljoner kronor. 
Denna siffra reviderades till 25 miljoner kronor efter att 
vårändringsbudgeten för 2021 lagts med anledning av att 
nedskräpningen, enligt regeringen, ökat på flera platser under 
pandemin.111 I budgeten för 2021 fick Naturvårdsverket inte 
heller något förnyat uppdrag att följa upp den nationella skräp-
mätningen som genomfördes 2020, trots att regeringen under 
samma år infört en punktskatt i syfte att minska nedskräp-
ningen och mellan 2018 till 2020 lagt 60 miljoner kronor på 
förebyggande insatser. 

Minskningen kan inte förklaras av att den totala budgetramen 
för allmän miljö- och naturvård krympt. Faktum är att 
regeringen under samma period som man valde att minska 
resurserna till att hantera nedskräpning ökade anslagen till 
allmän miljö- och naturvård med 3,6 miljarder kronor. Skatte-
inkomsterna som plastbärkassarna genererat verkar onekligen 
ha gått till annat än att “rensa upp i naturen”, som Per Bolund 
uttryckte det.112

110.  Miljö- och energidepartementet, 2017 I; Miljö- och energidepartementet, 2017 II; 
Miljö- och energidepartementet, 2018 I; Miljö- och energidepartementet, 2018 II; Miljö- 
och energidepartementet, 2019 I; Miljö- och energidepartementet, 2019 II
111.  Proposition 2020/21:99. Vårändringsbudget för 2021
112.  Proposition 2019/20:1. Budgetproposition för 2020; Proposition 2020/21:1. 
Budgetpropositionen för 2021.
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Slutsats

Det är svårt att landa i någon annan slutsats än att skatten 
på plastbärkassar bör betraktas som en fiskal skatt snarare 
än en miljöskatt. Trots att regeringen i sin argumentation 
antytt motsatsen så är inte skatten något krav från Europeiska 
unionen. EU kräver att medlemsländer ska vidta åtgärder för 
att uppnå en varaktig minskning av förbrukningen av plast-
påsar. Medlemsländerna har två tillvägagångssätt att välja 
mellan: antingen att säkerställa att plastbärkassar inte erbjuds 
kostnadsfritt vid försäljningsställen eller att styra mot mål om 
att senast 2019 minska förbrukningen till 90 plastbärkassar per 
person, och till 40 plastbärkassar per person år 2025. Sveriges 
regering valde det sistnämnda alternativet, trots att Sveriges 
konsumenter, genom branschgemensamma överenskom-
melser inom handeln, sedan början av 1970-talet nästan alltid 
fått betala för sina plastbärkassar. 

I myndigheternas miljö- och konsekvensutredningar inför 
skattens införande varken användes eller gjordes några 
fullständiga livscykelanalyser utifrån svenska förhållanden 
och svenska förbrukningsmönster, trots att dessa skiljer sig 
åt jämfört med många andra länder. I en av de studier som 
användes i regeringens underlag var dessutom slutsatsen att 
plastbärkassar var det mest miljöeffektiva alternativet. Trots 
att Naturvårdsverket efterlyste ett styrmedel med en totalt 
sett positiv miljöeffekt, pekar regeringens egna beslutun-
derlag i olika riktningar vad gäller plastbärkassen och dess 
substituts miljöeffekter. Att mot denna bakgrund ändå införa 
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en punktskatt på plastbärkassar, och kalla det för en miljöskatt, 
framstår som mycket ologiskt. 

Trots att de bärande argumenten för att införa skatten var att 
minska förbrukningen av plastbärkassar saknade lagstiftarna 
korrekt information om hur förbrukningen de facto såg ut och 
hur det skulle mätas. Enbart siffrorna för förbrukningen av 
tunna plastbärkassar år 2017 har varierat från 101 stycken per 
person, till 114 stycken per person, för att slutligen landa på 83 
stycken per person. Utifrån den senast uppskattade siffran kan 
konstateras att svenskarnas konsumtion av plastkassar redan 
år 2017 låg på en lägre nivå än det mål EU satt upp för år 2019. 

Det överordnade syftet med EU:s krav om att minska förbruk-
ningen av plastbärkassar är att minska nedskräpningen av 
plast i naturen och havet. Plast i naturen är ett stort globalt 
problem, men plastpåsar i naturen och i havsnära områden kan 
inte påstås utgöra Sveriges största miljöproblem. 

Faktum är att den enda nationella skräpmätning som genom-
förts pekat på att plastpåsar utgjorde 1,4 procent av allt plast-
skräp, varav 0,8 procentenheter utgjordes av skattepliktiga 
plastbärkassar från mat- och klädbutiker. Plastskräpet utgjorde 
i sin tur 9,3 procent av den totala mängden skräp. Den natio-
nella skräpmätningen genomfördes när beslutet om att införa 
en punktskatt på plastbärkassar redan var fattat. Den statistik 
som fanns att tillgå sedan tidigare pekade dock i samma 
riktning. Vad statistiken också indikerar är att nedskräpnings-
problematiken i Sverige inte är generell utan snarare av lokal 
karaktär. Viktigare än att studera det genomsnittliga antal 
enheter av respektive skräpkategori är att titta på hur dessa 
fördelar sig över landet och mellan olika platser. 

Vare sig svenskarnas förbrukning av plastbärkassar eller 
mängden plastbärkassar i naturen kan således motivera att 
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införa en punktskatt på plastbärkassar. Snarare pekar statis-
tiken på att arbetet med att minska den generella nedskräp-
ningen behöver prioriteras.

Utifrån de livscykelanalyser som Naturvårdsverket använt i sin 
miljökonsekvensanalys (och som regeringen utgår från i sin 
proposition) samt utifrån det skifte i konsumtion som EU-kom-
mission antog att en minskad förbrukning av plastbärkassar 
skulle leda till, kan hävdas att skatten eventuellt har haft en 
liten positiv påverkan på mängden utsläpp, men en negativ 
miljöpåverkan om fler faktorer än enbart utsläppen av växthus-
gaser tas i beaktande  (exempelvis övergödning, försurning, 
vattenåtgång och så vidare). Det borde inte vara effekterna av 
en miljöskatt. Det som är särskilt anmärkningsvärt är att denna 
slutsats hade kunnat dras redan innan skatten infördes, utifrån 
de underlag och livscykelanalyser som regeringen själva 
hänvisade till i sin proposition. 

Det är i skrivande stund för tidigt att slå fast huruvida 
det föreligger kausala samband mellan nedskräpningens 
omfattning och skatten på plastbärkassar. Under skattens 
första år pekar dock inget på att problemen med nedskräpning 
blivit mindre. Dels hävdar regeringen i sin vårändringsbud-
geten för 2021 att nedskräpningen ökat, men bilden bekräftas 
också av Håll Sverige Rents skräpmätningar i större tätorter. 

FÖRTROENDET FÖR SKATTEN PÅ  
PLASTBÄRKASSAR OCH MILJÖPOLITIKEN

Att en ny miljöskatt har ett förhållandevis svagt stöd bland 
medborgarna när den införs behöver i sig inte vara ett problem 
om skatten i slutändan bidrar till att förbättra miljön och 
klimatet och därigenom bidrar till att långsiktigt stärka förtro-
endet för miljö- och klimatpolitiken. Att utifrån miljöargument 
införa en skatt vars positiva miljö- och klimateffekt i slutändan 
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uteblir riskerar dock att undergräva förtroendet och stödet för 
miljö- och klimatpolitiken. Det här är allvarligt av flera skäl. 
Klimathotet är reellt, de globala problemen med plast i haven 
likaså och utsläppen av växthusgaser måste minska för att 
inte framtida generationers välstånd och hälsa ska äventyras. 
Om politiker genomför reformer som inte uppfattas ha avsedd 
nytta finns risken att miljö- och klimatfrågan övertas av klimat-
förnekare, klimatfanatiker eller andra extrema krafter.

Utifrån den information som än så länge finns att tillgå är det 
svårt att definitivt slå fast utfallet av punktskatten på plast-
bärkassar. Vad som dock kan konstateras är att det redan i 
regeringens beslutsunderlag fanns tydliga indikationer på att 
skatten skulle kunna ha negativa effekter på miljön. Dessutom 
verkar det som att kunskapen om de problem som skatten 
syftade till att åtgärda var mycket bristfällig. 

För vår gemensamma miljö och klimatets skull har vi inte råd 
att införa missriktade miljöskatter utifrån undermåliga miljö-
konsekvensanalyser och direkt felaktiga nulägesbeskrivningar. 
Är punktskatten enbart ett verktyg för att styra människors 
val och tillvaro - ett verktyg som hjälper staten att använda 
människor som medel för att nå de egna politiska målen - 
måste politikerna vara ärliga med det. 
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Vad	skulle	ha	kunnat 
göras	istället?	

Plast som hamnar i hav och natur är ett miljöproblem som 
behöver åtgärdas, i synnerhet globalt men även i Sverige. Det 
är således rätt av politiker att se över lämpliga verktyg för att 
minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster. 
För att få en långsiktigt trovärdig och verkningsfull miljö- och 
klimatpolitik behövs dock ett helhetsperspektiv. I den politiska 
ivern att åtgärda ett miljöproblem får inte andra miljöfaktorer 
glömmas bort. Med en ordentligt genomförd miljö- och klimat-
konsekvensanalys där nedskräpning, försurning, övergödning 
och utsläpp tas i beaktande hade vi sannolikt kunnat få på 
plats åtgärder som bättre uppfyllt de långsiktiga miljö- och 
klimatmålen. 

Nedan redogörs för hur EU kunde och borde ha resonerat, och 
vilka andra krav som hade kunnat ställas på medlemsländerna. 
Därefter ges också förslag på hur Sverige, under de förutsätt-
ningar som rådde och de krav som EU trots allt ställt, hade 
kunnat agera annorlunda för att uppfylla det EU-gemensamma 
kravet på att uppnå en varaktig minskning av förbrukningen av 
plastbärkassar och samtidigt bidra till en större generell miljö- 
och klimatnytta. 
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EU

Mål om att uppnå en varaktig minskning av jungfrulig 
fossil plast, oavsett förpackning
Sverige har, som medlemsland i EU, krav på sig att vidta 
åtgärder för att varaktigt minska förbrukningen av plastbär-
kassar. Att utsläppen och energi- och vattenförbrukningen 
kopplade till tillverkningen av plastbärkassar behöver minska 
råder det ingen tvekan om. Dock är det minst lika viktigt att 
i den mån det går minska de negativa miljö- och klimateffek-
terna vid tillverkningen av andra typer av bärkassar också. Ett 
rimligare mål från EU:s sida hade varit att uppnå en varaktig 
minskning av förbrukningen av mängden jungfrulig fossil 
plast i engångsartiklar (oavsett om denna används i en plast-
bärkasse, avfallspåse eller någon annan typ av engångsartikel) 
samt höja kraven på utformningen av engångsartiklar (oavsett 
material). Enligt vad som tidigare redogjorts för kan nämligen 
substitutvaror till plastbärkassar medföra andra negativa miljö-
effekter, som en ökad risk för försurning och övergödning och 
större vattenförbrukning. 

Krav på att rapportera och systematiskt mäta nedskräp-
ning samt förbud mot deponering av avfall 
En aspekt som gör plastbärkassar mer problematiska än 
exempelvis pappersbärkassar är de effekter som uppstår vid 
nedskräpning. Till skillnad från pappersbärkassar kan naturen 
inte bryta ned plastbärkassar, och även plastbärkassar som 
är nedbrytbara lämnar efter sig miljöskadliga mikroplaster i 
naturen. Att komma till bukt med nedskräpning var också ett 
av de primära syftena med EU:s mål om minskad förbrukning 
av plastbärkassar samt de övriga krav som slås fast i EU:s 
engångsplastdirektiv. 
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Att minska nedskräpningen genom att minska förbrukningen 
av de produkter som tenderar att hamna i naturen är dock 
att försöka bota symptomen utan att komma till rätta med 
sjukdomens orsak. I stället för krav på medlemsländerna 
att rapportera in hur förbrukningen av plastbärkassar ser 
ut hade EU kunnat ställa högre krav på medlemsländerna 
att systematiskt mäta och rapportera hur nedskräpningen i 
medlemslandet utvecklar sig utifrån en konsekvent mätmetod 
och EU-gemensamma standarder. Inte ens i Sverige, som 
på många punkter kommit väldigt långt i sitt miljö- och 
klimatarbete, har det genomförts systematiska och över tid 
jämförbara mätningar av nedskräpningsproblematiken. Det 
här är anmärkningsvärt med tanke på vilken prioriterad fråga 
det sägs vara från politiskt håll. Att från EU:s sida införa krav 
som syftar till att komma till rätta med ett problem, men utan 
att systematiskt mäta och ha någon kontroll av problemets 
omfattning, är att hantera problemet från fel ände.   

Därutöver bör EU förbjuda deponering av plastavfall. I många 
EU-länder hamnar fortfarande över hälften av allt avfall på 
soptippar, varifrån skräp kan blåsa bort och hamna i naturen 
och i haven. Ett förbud mot deponering hade sannolikt haft 
en reell påverkan på mängden plastskräp i Europas natur och 
vattendrag. 

Underlätta utvecklingen av biobaserad plast
I dag är en majoritet av plastbärkassarna på den svenska 
marknaden tillverkade av antingen återvunnen eller bioba-
serad plast. Biobaserad plast tillverkas av förnybara resurser 
(oftast sockerrör från Brasilien) och är ur det perspektivet ett 
mer långsiktigt hållbart alternativ än den jungfruliga plasten 
som tillverkas av olja. Dock är dagens biobaserade plast långt 
ifrån så klimateffektiv som den hade kunnat vara. Ur ett 
svenskt perspektiv innebär produktionen i Brasilien långa och 
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resurskrävande transporter. Därutöver kan en mycket omfat-
tande odling och produktion av sockerrör föra med sig en rad 
negativa effekter för den närliggande miljön och klimatet.

Genom att underlätta utvecklingen av biobaserade plaster 
tillverkade av restprodukter från det svenska och europeiska 
jord- och skogsbruket kan klimatpåverkan kopplad till dagens 
biobaserade plastbärkassar minska avsevärt. Genom att 
undanta de biobaserade plasterna från engångsplastdirektivet, 
i kombination med striktare krav på medlemsländerna att 
förbättra sitt arbete mot nedskräpning, hade EU-lagstiftningen 
bidragit till en bredare miljö- och klimatnytta. 

EU-lagstiftningen som reglerar utvecklingen och använd-
ningen av genmodifierade produkter bör också revideras. Att 
ta bort hinder mot innovation på det området skulle underlätta 
möjligheterna till teknisk utveckling och innovation inom 
många andra industrier. Förenklade GMO-regler skulle inte 
nödvändigtvis ge en minskad nedskräpning, men det skulle 
underlätta utvecklingen av nya material. 

Kvalitetsnormer och gemensamma standarder för  
återvunnen plast
Plast kan ställa till med stor skada om det hamnar i naturen, 
men för samhället, bland annat för sjukvården, hushållen 
och byggsektorn, fyller plasten en avgörande funktion för att 
säkerställa kvalitet och god hygien. Av det skälet behöver EU 
prioritera att underlätta användningen av återvunnen plast. 
Idag håller den återvunna plasten ofta en lägre kvalitet än den 
fossila plasten och av det skälet används den också i en lägre 
grad än vad som hade kunnat vara fallet. 

Sverige är dock ett undantag. Här har handeln och tillverkarna 
av bärkassar en lång historia av att samarbeta, bland annat 
genom att utveckla gemensamma standarder. Det arbetet 
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har dessutom Svenska Institutet för Standarder (SIS) fortsatt. 
De gemensamma standarderna har bidragit till att även våra 
återvunna plastbärkassar (vilka den stora majoriteten plastbär-
kassar i Sverige utgörs av) håller hög kvalitet och går att återan-
vända - antingen som bärkasse eller soppåse - till skillnad från 
vad som är fallet i många andra EU-länder. 

Den oförutsägbara kvaliteten på den återvunna plasten gör att 
många europeiska producenter i dag drar sig för att använda 
den. För att höja kvaliteten, underlätta spårbarhet, sortering 
och återvinning bör det inom EU tas fram gemensamma 
standarder och kravspecifikationer för återvunnen plast. 

Definitionen av återvinningsbarhet skiljer sig åt mellan olika 
medlemsländer, något som försvårar för de företag som verkar 
på den EU-gemensamma marknaden. I samband med att 
gemensamma standarder för återvunnen plast tas fram bör 
även en gemensam definition av återvinningsbarhet slås fast. 

Harmoniserade regelverk för att underlätta utvecklingen 
av nya återvinningstekniker
I såväl Sverige som i EU i stort har det under de senaste 
åren gjorts stora satsningar på forskning för att utveckla 
den kemiska återvinningen. Kemisk återvinning möjliggör 
tillverkning av helt ny plast, vars kvalitet är densamma 
som för plast gjort på jungfruligt material (men utan behov 
av jungfruligt material). Kemisk återvinning möjliggör 
dessutom att återvinna plastprodukter som dagens mekaniska 
återvinning inte klarar av att hantera (till exempel produkter 
med olika komponenter som inte kan separeras). Genom 
kemisk återvinning kan alltså mängden plastavfall som går 
till energiutvinning eller hamnar på en soptipp minska (vilket 
sällan förekommer i Sverige, men är desto vanligare i andra 
EU-länder). 
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I april 2021 beslutade Energimyndigheten att anslå över 20 
miljoner i stöd till Borealis AB och Stena Recycling AB för 
att kunna fortsätta det sedan tidigare påbörjade projektet att 
uppföra en anläggning för kemisk återvinning i Stenungsund.113 
På kort sikt kan ekonomisk stöttning stimulera utveckling och 
innovation men än viktigare på lång sikt är att EU säkerställer 
att de svenska och internationella företag som leder denna 
utveckling har långsiktiga, förutsägbara och harmoniserade 
regelverk att förhålla sig till. 

SVERIGE

Utökat producentansvar och differentierade  
förpackningsavgifter
Miljö- och klimatproblemen med en bärkasse uppstår inte 
på grund av att den används för att bära hem varor utan på 
grund av tillverkningsprocessen, det material som använts 
och vad konsumenten gör med bärkassen när den använts. 
Som livcykelanalyserna pekar på finns miljö- och klimatre-
laterade för- och nackdelar med återvunna plastbärkassar, 
biobaserade plastbärkassar och pappersbärkassar. Dessa olika 
för- och nackdelar bör också speglas i påsarnas pris. Även om 
det övergripande målet med att minska mängden plastbär-
kassar kan ifrågasättas hade svenska politiker det kravet att 
förhålla sig till när olika åtgärder för att minska förbrukningen 
utreddes. I stället för att införa en punktskatt på plastbärkassar 
hade den redan befintliga lagstiftningen för producentansvar 
och det redan befintliga systemet med förpackningsavgifter 
kunnat utvecklas. Genom att säkerställa att alla bärkassar, 
oavsett material, omfattas av producentansvar hade fler 
tillverkare fått starkare incitament att utveckla resurs- och 
utsläppssnåla bärkassar som enkelt kan återvinnas.  

113.  Energimyndigheten, 2021
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Därutöver hade förpackningsavgifterna i högre grad kunnat 
differentieras, beroende på förpackningens (eller i det här fallet 
bärkassens) material. En återvunnen eller biobaserad plastbär-
kasse bör givetvis ha en lägre förpackningsavgift än den som 
tillverkats av jungfruligt, fossilt material. I skrivande stund 
tyder mycket på att det kan komma att ske en utveckling i den 
riktningen. I slutet av år 2021 presenterade Miljödepartementet 
en promemoria med förslag på hur ett utökat producentansvar 
för förpackningar skulle kunna se ut114. I denna föreslås bland 
annat en differentiering av förpackningsavgifterna baserat på 
bland annat återvinningsbarhet och andel återvunnet material. 

Underlätta att göra rätt 
Att förebygga nedskräpning och minska spridningen av 
mikroplaster är i viss utsträckning en fråga om prioritering av 
resurser. Att systematiskt mäta och följa upp hur nedskräp-
ningen utvecklas över tid, att genomföra informationskam-
panjer och informationsinsatser samt att utveckla infrastruk-
turen för insamling och hantering av avfall kostar pengar. 
Insatser mot nedskräpning behöver prioriteras i framför allt 
kommunala budgetar. 

Undersökningar pekar på att svenskarna är rörande överens 
om att det är fel att aktivt skräpa ner och fel att lämna skräp 
på platser som gör att de i nästa steg kan hamna i naturen 
eller haven. Av de personer som trots allt lämnat skräp efter 
sig uppger de flesta att skälet var avsaknaden av papperskorg. 
Detta, i kombination med att Håll Sverige Rents mätningar 
indikerar att problemen med nedskräpning av plastpåsar är 
mycket stort på vissa ställen och obefintligt på andra, tyder 
på att det är lokala punktinsatser snarare än en nationell 
punktskatt som skulle kunna komma till rätta med problemet. 

114.  Miljödepartementet, M2021/02118.  
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Exempel på det är kommunala satsningar på fler pappers-
korgar, mer frekvent och dynamisk tömning samt pappers-
korgar konstruerade på ett sådant sätt att fåglar inte kan 
komma åt att dra ut skräp som slängts. 

För att som enskild medborgare kunna sortera rätt behöver 
kommunikationen vara tydlig. Under lång till har symboler 
och beskrivningar av de olika fraktionerna kunnat variera 
både inom en och samma kommun och mellan närliggande 
kommuner. För att underlätta att göra rätt bör det i samtliga 
kommuner eftersträvas att använda sig av ett enhetligt system 
för att beskriva de olika fraktionerna. Ett sådant system, 
som kommuner kan ansluta sig till, har tagits fram av Avfall 
Sverige115. 

Skärpta straff för nedskräpning
Till synes små skräpenheter kan ha stor påverkan på 
omgivande miljö, djur och natur. I maj 2021 presenterade den 
socialdemokratiskt ledda regeringen förslag på att införa böter 
även för ringa nedskräpning. Det här är ett välkommet första 
steg mot att skärpa straffen för nedskräpning. 

Trots att statistiken pekar på att nedskräpningen inte minskat 
har antalet anmälda nedskräpningsbrott och antalet skräp-
botar gjort det. En delförklaring till det är sannolikt att polisens 
resurser är begränsade. För att säkerställa att nedskräpning 
inte sker utan konsekvenser bör även ordnings- och parke-
ringsvakter ges befogenhet att utfärda nedskräpningsböter. 

115.  Avfall Sverige, u.å. 
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