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Remissvar från Hyresgästföreningen

Kommunalt ansvar för insamling och
materialåtervinning av returpapper
Hyresgästföreningen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat
förslag och anför följande.
Hyresgästföreningen avstyrker förslaget som helhet.
Hyresgästföreningen anser att detta förslag verkar ha tillkommit i allt
för stor hast, vilket kan vara förståeligt som situationen var i våras. Men
att göra en så genomgripande förändring utan att ha utrett konsekvenser
är mycket olyckligt. Förslaget i promemorian tar inte hänsyn vare sig till
miljön eller till medborgarna. Regeringen bör riva upp beslutet att
avskaffa producentansvaret och noggrant och i samråd med alla berörda
utreda hur ett nytt system kan utformas. Det är rimligt att återgå till
2014 års förordning tills detta är gjort.
Avskaffande av producentansvar
Hyresgästföreningen anser att avskaffandet av producentansvar för
returpapper är ett avsteg från den viktiga principen om att förorenaren
betalar. (Polluter Pays Principle). Det är ursprungsproducenten som har
möjlighet att styra utformningen av en produkt och som också har bäst
förutsättningar att se till att den även efter användande kan hållas så
långt upp i avfallshierarkin som möjligt.
Hyresgästföreningen delar inte regeringens syn att det är konsumenten
som skall ses som avfallsproducent.
Även om man skulle acceptera regeringens syn att konsumenten är
avfallsproducent så blir resonemanget inkonsekvent. Det nu föreslagna
systemet innebär att alla betalar lika mycket oavsett om man bidrar med
något avfall eller inte. Den som redan idag delar tidning med grannen,
tackar nej till direktreklam och väljer att läsa magasin på biblioteket,
kommer att få samma ökning av hyran orsakad av avfallstaxan som alla
andra. Hyresgästföreningen finner det också inkonsekvent när
regeringen å ena sidan försvarar förslaget med att tillgången till
tidningar är viktig men samtidigt resonerar om att individer kan välja
bort tidningar.
Hyresgästföreningen
Box 7514
103 92 Stockholm
Besök: Norrlandsgatan 7

Mobil: 070-310 83 95
Telefon: 010-459 16 14
Växel: 0771-443 443
Tele

E-post: jennie.wiederholm@hyresgastforeningen.se
www.hyresgastforeningen.se

2 (2)

Att spara sina tidningar kan inte heller betraktas som ett realistiskt
alternativ. Ganska snart kommer de att vara inaktuella och förr eller
senare måste konsumenten göra sig av med tidningarna. Det bästa då är
att de kan återvinnas och bli nytt tidningspapper, ett ansvar som måste
involvera pappersproducenterna.
Ekonomiska aspekter
I promemorian pratas om avgiftshöjningar på 100 kr per hushåll och år.
Många kommuner, som är de som kommer att få ansvaret, bedömer att
det handlar om 300 kr eller mer. Konsekvenserna
bostadskonsumenterna måste utredas och belysas innan beslut fattas.
Många av hyresgästföreningens medlemmar hade redan före Corona en
ansträngd ekonomisk situation och i en undersökning från i somras
uppgav 4 av 10 hyresgäster att de fått en försämrad ekonomi under
pandemin. Den höjning av hyran som det här förslaget medför riskerar
att göra det än värre.
Ett samhälle med en cirkulär ekonomi
Många branscher anser att skogsråvara är en viktig del av strävandet
mot fossilfrihet, det debatteras om skogen kommer att räcka till allt vi
vill. Samtidig rapporterar media att pappersbruk ställs om från returfiber
för att det inte är tillräckligt lönsamt. I detta läge borde det vara extra
angeläget för regeringen att styra även massaindustrin så att de bidrar
till ett mer cirkulärt samhälle.
Att ställa om till en cirkulär ekonomi ställer stora krav på engagemang
hos alla delar av samhället inte minst hos medborgarna. De allra flesta
vill göra rätt men för att människor ska lägga sin tid och energi på att
sortera sitt avfall så krävs förtroende för systemet. Förändringar på
oklara grunder eller med täta mellanrum, riskerar att undergräva detta
förtroende. Därför är det viktigt att noga utreda de förändringar som
görs innan de beslutas så att system som införs blir välfungerande och
det blir lätt för människor att göra rätt.
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