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Borås Stads remissyttrande över Promemoria om
Kommunalt ansvar för insamling och
materialåtervinning av returpapper
M2020/01079/Ke
Beslut
Kommunstyrelsen skickar remissyttrandet till Miljödepartementet
Ärendet i sin helhet
Promemorian föreslår att producentansvaret för returpapper ska upphöra vid
årsskiftet 2021/2022 och att kommunerna ska ta över insamlingsansvaret för
returpapper. Argumenten i promemorian för att upphäva producentansvaret är
att konsumtionen av papperstidningar har minskat de senaste åren vilket har lett
till att priset för returpapper har minskat. Det är därför inte längre lönsamt att
samla in returpapper eftersom intäkterna från det insamlade materialet
understiger kostnaderna från insamlingen.
Producentansvaret bygger på ”Polluter Pays Principle” och det är en viktig
princip i Miljöbalken att förorenaren/producenten har ett finansiellt ansvar för
de föroreningar som orsakas av de produkter som producenten sätter på
marknaden. I detta fall är producenterna reklam- och tidningsbranschen.
Tidningsbranschen har inte möjlighet att själv bära kostnaderna för insamlingen
och eftersom de har en viktig roll för demokratin så får någon annan bära
kostnaden för insamlingen eller så får ett särskilt bidrag ges till
tidningsbranschen för insamling av returpapper.
Borås Stad anser att regeringen behöver göra en ordentlig utredning i god
dialog om hur framtidens insamling bäst kan organiseras. Utredningen behöver
omfatta en samlad lösning för all insamling av material från hushåll. Om
insamlingen från hushåll ska bli effektiv så är det viktigt att se över alla
fraktioner samtidigt och inte besluta om en fraktion i taget. Det är dessutom
viktigt att noggranna kostnadsanalyser görs av hur kommuner och hushåll
drabbas av förändringar i hanteringen av avfall och återvinningsmaterial innan
lagändringar genomförs. Eventuella ekonomiska problem hos producenterna
måste lösas genom andra stödåtgärder från staten än att avskaffa
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producentansvaret för returpapper och därmed överföra den ekonomiska
bördan på kommunerna.
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