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Motion om miljövänlig handel utan skadliga
plastkassar i Härnösand
BAKGRUND
Gifter i vår miljö har länge varit ett välkänt hot mot djurs och växters fortplantning och överlevnad,
men detta hot har nu sedan några år tillbaka fått ett uppmärksammat och ovälkommet tillskott i
form av nano partiklar med ursprung ifrån plastprodukter.
Det är sedan länge känt att världshaven är fulla av plastrester från diverse produkter med ursprung
från vårt konsumtionssamhälle. Plast bryts inte ner naturligt i naturen och plastpåsar utgör ett stort
miljöproblem i form av nedskräpning. l Sverige förbrukar vi mer än 80 kassar per person och år.
l ett EU direktiv har man ambitionen att halvera förbrukningen av plastbärkassar innan 2025.
Svenska Naturvårdsverket har lämnat ett förslag till regeringen om att genom en prissignal till
konsumenterna för plastbärkassar förmå dessa att ändra beteende och börja återanvända kassar i
större utsträckning. Förslaget innebär att alla butiker, inte enbart livsmedelshandel, ska sälja kassar
för 5 kr st., vilket av myndigheten anses vara en tillräckligt kraftig prisökning för beteendeförändring.
Sverigedemokraterna i Härnösand anser inte att detta är en tillräckligt långtgående åtgärd.

FÖRSLAG
Sverigedemokraterna i Härnösand vill därför undersöka möjligheten att med andra kompletterande
och frivilliga åtgärder, i samverkan med handelns aktörer i Härnösand, kommunen och Handelsplats
Härnösand, skapa mer långsiktigt hållbara lösningar för att kraftfullt minska användningen av
plastbärkassar som skadar miljön.
Förslag till beslut
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
•

att Härnösands kommun får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för en ny handelspolicy för
plastbärkassar i Härnösand, med avsikt att göra Härnösand till Sveriges första plastbärkassefria
kommun där miljöovänliga plastkassar frivilligt inte säljs i handeln.

•

Att Härnösands kommun får i uppdrag att undersöka vilka miljövänliga alternativa bärkassar
som tillverkats av material som är biologiskt nedbrytbara i naturen och därmed kan säljas som
ersättningskassar i Härnösand, med avsikt att göra Härnösand till Sveriges första
plastbärkassefria kommun där miljöovänliga plastkassar frivilligt inte säljs i handeln.

Sverigedemokraterna i Härnösands kommun.
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