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Naturvårdsverkets rapport Redovisning av uppdrag om
genomförandet av systemen med producentansvar för
förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att Naturvårdsverkets förslag bör
sam ordnas med andra utredningar in om avfallsområdet som för närvarande bereds på
Regeringskansliet eller hos centrala myndigheter .

Vidare anser SKL att den konsekvensanalys som presenteras i förslaget inte beskriver
de konsekvenser de förändrade producentdefi nitionerna kan innebära för kommu -
nernas hantering av hushållsavfall.

Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter

Naturvårdsverket anger i utredningen att en mindre krets producenter kommer att
pekas ut av lagstiftningen än vad som är fallet idag . Naturvå rdsverket menar att för -
ändringarna bland annat ska leda till en förenklad tillsyn. SKL anser i det samman -
hanget att det är viktigt att förslagen om reviderade producentdefinitioner koordineras
med övriga utredningar inom avfallsområdet som för närvarande bereds på Rege -
ringskansliet och hos de centrala myndigheterna . SKL anser vidare att konsekvenserna
av förändringarna inte är tillräckl igt noga redovisade i rapporten, t. ex . redovis as inte
tillräckligt tydligt om de förändrade producentbegreppen kan innebära ökade kostna -
der för kommunerna ? Finns det efter att förändringarna trätt i kraft en risk att avfall
som ska insamlas i separata fraktioner istället riskerar att hamn a osorterat i hushålls -
avfallet?

SKL anser även att aktörer som bidrar med produkter genom distansförsäljning bör
omfattas av de reviderade producentdefinitionerna. Undantas distansförsäljningen
riskerar övriga producenter och kommunerna att få stå kostnaden för hante ringen.

I övrigt förutsätter SKL att kommunerna kommer att få stöd med tillsynsvägledning
och ges möjlighet att ta ut ersättning för eventuella ökade kostnader förknippade med
förändringarna.

Sveriges Kommuner och Landsting

Håkan Sörman

Gunilla Glasa re
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