Motion till Skövdemoderaternas årsmöte 2020-02-18
–

Motion angående införande av ett pantsystem för plast

Att värna miljön och därmed klimatet är kanske en av våra viktigaste framtidsfrågor, som berör denna och
kommande generationer. Det är vårt ansvar att skapa förutsättningar för en trygg framtid för alla, även de
som ännu inte är födda.
Regeringen har infört en skatt på plastkassar med syftet att minska vår användning av plast. Själva tanken
kan vid första anblicken vara sund, men just en sådan skatt har troligen inte den effekt på miljön som
skatten åsyftas ska ha. I Sverige bränns en stor mängd plastkassar och skapar därmed energi och värme.
Skatten på plastkassar har därför snarare en fiskal verkan, där kostnaden läggs på konsumenter i form av en
piska. Effektfulla miljömässiga åtgärder bör snarare ha en morotseffekt.
Införande av pant på plast liknande det system som redan finns på burkar och flaskor torde kunna ha en
positiv morotseffekt. Det finns tekniska hinder, men dessa torde kunna övervinnas. Har vi lyckats skapa
maskiner för hanteringen av burkar och flaskor borde vi även kunna tillverka maskiner för att väga plast.
En pant på plast skulle göra det intressant för både konsumenter och företag att hantera sitt plastavfall på
ett som skulle göra att plast i större omfattning skulle återvinnas. För företag finns regler och lagar för
återvinning så rutinerna för detta finns redan. För konsumenter skulle incitamentet med en pant vara att
minska sin plastanvändning, men när användning av plast sker återfås kostnaden för plasten och intresset
att återvinna skulle vara större.
Effekten av en pant på plast skulle vara att vi får bort en rent fiskal skatt, vi får ett effektivare beteende
gällande plaståtervinning och i det längre loppet än större miljömedvetenhet.
•

Jag yrkar på att Moderaterna ska verka för att utreda ett pantsystem för plast.

•

Jag yrkar på att Moderaterna i Skövde ska sända motionen till förbundsstämman med hemställan
om vidare befordran till partistämman.
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Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Hanteringen för insamling av förpackningar är avreglerad och bygger på
överenskommelser mellan marknadens parter. Det finns redan på flera ställen i landet
pantsystem för plast.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet anse motionen besvarad.

