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REMISSVAR: Jordbruksverkets översyn av retursystemet för
dryckesförpackningar

Kristianstads kommun har getts möjlighet till att lämna remissvar på Jordbmksverkets
översyn av retursystemet för dryckesförpackningar. I Kristianstads kommun ansvarar det
kommunala bolaget Kristianstads Renhållnings AB for avfallshanteringen i kommunen.
Kristianstads kommun har därför bett Kristianstads renhållnings AB att lämna synpunkter
for Kristianstads kommuns räkning.

Kristianstads Renhållnings AB har tagit del av förslagen i Jordbruksverkets rapport och
lämnar synpunkter nedan.

Generella synpunkter

Kristianstads Renhållnings AB är positiva till förslaget att utvidga tillämpningsområdet
för förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar genom att
förpackningar av blandmaterial också föreslås omfattas av förordningen samt att
plastflaskor och metallburkar för konsumtionsfärdig dryck som huvudsakligen består av
mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt-, eller bärjuice inte längre föreslås vara undantagna
från förordningens tillämpning. Pantsystem för Haskor och burkar är ett effektivt system
for att nå höga insamlings- och återvinniagsgrader. Pantsystem är också synnerligen
lämpliga for att samla in väl definierade förpackningsslag.

Eftersom det finns brister i dagens producentansvar för förpackningar när det gäller
framför allt insamlingen och återvinningen av plast är det välkommet att ett utvidgat
tillämpningsområde föreslås för 2005 års förordning. Om plastflaskor och metallburkar
för konsumtionsfärdig dryck som huvudsakligen består av mejeriprodukter eller
grönsaks-, frukt-, eller bärjuice samlas in via ett pantsystem istället för genom insamling
via atervinnmgsstationer och fastighetsnära insamling minskar den volym avfall som
behöver samlas in på det sättet.

Med de föreslagna ändringarna är det troligt att detta leder till att mängden plastflaskor
och metallburkar som inte sorteras ut utan lämnas med restavfallet kommer minska. Detta
är positivt ur flera aspekter eftersom flaskorna och metallburkama går till återvinning
istället for energiåtervinning och på detta sätt hamnar i ett materialkretslopp samt att
kostnaderna för insamling och återvinning hamnar hos producenterna. I dagsläget får
kommuner och fastighetsägare ta kostnaden för de flaskor och metallburkar som inte
sorteras ut for materialåtervinning.

Dessutom rimmar utvidgningen av retursystemet väl med de planerade ändringarna till ett
kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper från hushåll.
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