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Begränsa användningen av engångsmuggar
Ni kanske har testat den? Kaffemaskinen i
stadshusets entré vid cafeterian. Om inte är ni
ganska ensamma om det, kön brukar nämligen
ringla lång. Ryktet har spridit sig och även
skolelever och ungdomar slinker in, tar en latte
macchiato eller cappuccino, slinker ut igen. Till
en början fanns även choklad att ta där, men
tydligen strök det med så mycket mjölk att
chokladvalet fick tas bort.
Utöver de åtskilliga liter kaffe och mjölk som går
åt under en dag är det en annan förbrukningsvara
som går åt som smör i solsken: engångspappmuggar och plast(!)lock1. Det blir en stor
mängd avfall2 som produceras (ca 600/dag) och
just engångskaffemuggar tenderar att kastas i ”vanliga papperskorgar” och alltså inte
sorteras. Det är dessutom ganska nyligen som engångsmuggar Svanenmärktes3, men
fortfarande är de ovanliga på marknaden.
Stockholms läns landsting har undersökt klimatpåverkan4 och kommit fram till att
porslinsmuggar är bättre. Med hänsyn till råvara, transport, diskning och avfall är produkter
som användas flera gånger bättre än engångsprodukter5. Ett av Nackas lokala miljömål
handlar även om begränsad klimatpåverkan genom konsumtion och även hur mängden avfall
kan minska.6 Att vi tillsammans även i stadshuset arbetar med detta borde vara inte bara
möjligt utan faktiskt självklart.
Att ta betalt för engångsmuggarna skulle kunna vara ett incitament att ta med egen mugg till
fikat och förhoppningsvisa minska mängden avfall. Detta gäller särskilt vid den mest
populära kaffemaskinen men egentligen i hela stadshuset där kaffe serveras7. Även gäster
skulle kunna ta en kopp och lämna den i ”köken” innan de lämnar stadshuset.
Mot bakgrund av detta föreslår jag att:
-

Nacka kommun ser över hur användningen av engångsmuggar i
stadshuset kan minska

Sidney Holm (MP)
I andra städer övervägs pantsystem för att få bukt med mängden avfall i form av engångsmuggar, se bl.a.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6636340
2 Se http://xn--miljnr-fua6l.se/porslinskopp-sparar-miljon/
3Se http://www.svanen.se/Nyheter/2016/8/Kaffe-to-go--nu-i-Svanenmarkt-mugg/
4 Se http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Miljo/Klimatsmarta-val-dryckesbagare.pdf
5 Se http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2016-2/mugg-miljon
6 Se http://miljobarometern.nacka.se/begransad-klimatpaverkan/
7 Kanske är det läge att se över möjligheten att byta ut även andra kaffemaskiner i stadshuset som är till för de anställda?
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