i:igai:i

r-¡--:

lfl+! KOPINGS

tQ)

Missiv

Irj KOMMUN

Drc2020.523/49

2020-09-24

amhällsbyggnads förvaltningen
Gun Törnblad, samhãllsbyggnadschef
0221,252 84
gun. tornblad@koping. se
S

KOMMUNSTYRELSEN

Remiss, Kommunalt ansvar för insamling och
materialåtervinning av returpapper, förslag t¡ll
beslut
Köpings kommun h¿r beretts mojlighet attlämna synpunkter på regeringens förslag
att avskaffa producentansvaret för retu{papper och istället Iàgga ansvaret för rnsamling
och materialåtewinnrng av returpapper på kommunerna. Synpunkter lämnas till
Regeringskansliet senast 30 oktober.

Beredning av ärendet
Regeringens remiss kom till Köpings kommun och vidare

till

samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning den 1 juli.
Samhällsbyggnads förvaltmngen ställer sig bakom VafabMilj ö s samt Sverþes

Kommuner och Regroners och,\vfall Sverþes synpunkter men har inte haft samma
möjlighet attltka detaljrikt granska förslagets a17a delar. Utrfrån detta väljer
samhällsbyggnadsförvaltningen att lyfta det kommunala perspektivet, det vill säga hur
kommunen och medborgarna bedöms påverkas av förslaget.

Förslagets huvudsakliga innehåll
Förslaget innebär att producentansvaret for returpapper ska upphävas. Den som har
returpapper ska även i fortsättningen sortera ut det ftån annat avfall,. Ansvaret att
samla in och materialåtervinna returpapper läggs på Sverþes kommuner.
Kommunerna ska från den 1 januari 2022 t:llhzndahãlla ett system med lättillgänghga
rnsamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper. Kommunen ska se tjl att det
returpapper som samlas in hanteras så att materialåtervlnning fràmjas.

Målet ska v^r^ att minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska
materialåtervinnas. Med returpapper avses tidningar, tidskrifter, direktreklam,
kataloger och liknande produktu av p¿pper. Det föreslås även an kommunen ska få
meddela föreskrifter om att avfall som är lämpligt
m^terialätervinna till5¿¡¡1¡¿¡5
^tt
med retu¡papper ska sorteras ut från annat avfalL och lämnas till insamlingssystemet
för returpapper.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januaÅ2022.
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen

föreslfu kommunstytelsen besluta

att stdlla sþ bakom yttrandet gäIlande förslag till kommunalt ansva¡ för insamling och
materialåtenrinning av returpapper
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KOMMUNSTYRELSEN

Yttrande, Kommunalt ansvar för insamling
och materialåtervinning av returpapper
I(òpings kommun ha¡ beretts möilighet att lämna synpunkter på regeringens förslag
att avskaffa producentansvaret för retulpapper och istâüet lägga ansvaret för insamliag
och materi¿låtervinmng av rerurpapper på kommunerna. Synpunkter lämnas till
Regeriagskansliet senast 30 oktober.

Beredning av ärendet
Regeringens remiss kom tìll Köpings kommun och vida¡e ttll samhällsbyggnadsför-

valtningen för handläggrung den 1 juli. Samhâllsbyggnadsförvaltningen har i ärendets
beredning haft kontakt med kommunalförbundet Vafablvliljö -AB för atr utbyta
synpunkter. Vafablvfiljö har för avsikt att lämna synpunkter på remissen, vilken
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit del av. Samhällsbyggnadsförvaltningen ha¡ även
tagit del av Sveriges l(ommuner och Regioners remissyttrande som de gemensamt
tagit fram :llsammans med r\.vfall Sverþ. Samtliga nämnda instanse¡ delar

uppfattningen av att avslyrka regeringens forsiag.

Förslagets huvudsakliga innehåll
Förslaget innebâr att producentânsvâret för returpapper ska upphâvas. Den som ha¡
retwpapper ska även i fortsättningen soÍtera ut det från annat avfall. I(ommunerna
sk¿ från den 1 januari 2022 allhandahålla ett svstem med lättillgângliga
insamlingsplatser för att samla in utsotterat returpapper. Kommunerna ska se till att
det returpapper som samlas in h¿nteras så att materialåtervinning främjas.
Målet ska val^
minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska
^tt
materialåtervinnas. Med rehrq)apper avses tidningar, údsk¡ifter, direktreklam,
kataloger och likn¿nde produkter av pappe¡. Det föreslås även att kommunerna ska få
meddela föreskrifter om att avfali som zir lämpligt att materialåtervinna tillsammans
med returpapper ska sorteras ut från z¡rntavfaß och lämnas till insamlingssystemet
för rerurpapper. Förslagen fö¡eslås rrâda i kaft den I januanãAZZ.

Nuläge för insamling av returpapper i kommunen
i Köpings kommun samlas i dagsläget returpapper i huvudsak in via Fastighetsnära
insamling (FNI), Åtewinningsstationer (.Ä.VS) och Äterbrukec (ÅVC).
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Samhällsbyggnadsförvaltningen ställe¡ sig bakom VafablVliljös samt Sveriges
I(ommuner och Regì.oners och Àvfall Svenges synpunkter men har inte haft s¿mma
mo¡lighet att lika detaljrikt granska förslagets alla delar. Utifrån detta välier
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samhällsbyggnadsföwaltningen att lyfta det kommunaia perspektivet, det vill säga hru
kommunen och medborgarna bedöms påverkas av fötslaget.
Samhãllsbyggnads forvaltninger avs tyrker regeringens förslag samt mots âtter sig

rn

producentansvâret för returpâpper upphãvs och menar att:

r

der i princip bara presenteras ett skäl till den stora förändring som förslaget

innebdr <¡ch det ár för att tidningsbranschen menar att de inte klarar av de
kostnadsök¡ringar som ett fortsâtt producentansvar innebär.

.

regeringen måste fatta ett samlat beslut om ìnsamling och återvinning av

returpappe{ och fðrpackningar frâr. hushållen utifiån ett helhetsperspekriv
istdllet för olika delbeslut samt fóreslå en mer genomarbetad analys av
koasekvensern¿ för medbotg ttt , kommunerna, insamlingen av
hushåLllsavfall och mö jligheterna ãtt nå materialåtervianìngsmålen.

¡

det âr viktigt att behålla producenternas ekonomiskâ ânsvar för insamling och
åtewinning av returpapper anrars ta¡ regeringen ett beslut som bryter mot
den sedan lânge váletablerade principen om att förorenaren ska betala för den
miljöpåverkan som uppstår i samhdllet på grund ¿v den verksamhet som
bedrivs.

¡

förslaget om eft konÌmunalt ansvar för insamling och åtewinning av
returpapper måste d¡as tillbaka om i¡te finansieringen kan säkerstâllas på
annat säft än via kommune¡nas renhållningstaxâ.

.

uppskattade kostnader, föreslaget åtewinningsmål och tidpian tôr
genomförandet är orimligt.

Bakgrunden rill förslaget att avskaffâ producentansvaret âr att tidningsbranschen
þroducenterna) menar att de beñnner sig i en tid där fler och fler fåt sin i¡formation
digitalt och inte via pappersridningar. Detta resulterar enligt tidningsbranschen i
minskade intâkter från m¿terialåtewinningen. Samhállsbyggnadsförvaltni¡gen ãûser
dock inte att lösningen d¡ att ôverföra ansvaret för insamling och åtewinning av
tidningar och returpapper på kommunen. I begreppet "returpapper" omfattas
förutom tidningar även olika former av direkt¡eklam och kataloger. Dessa producenter
är inte

i saÍrma ekonomiska situation som údningsbranschen.

Förslaget s¿knar en helhetsperspektiv när det gäller avfail som ska samlas in f¡ån
hushållen. Risken fu stor att regeringen, med de delbeslut inom avfallsområdet som âr
på gång, gör att hushållen få¡ en situation där olika typer âv avfal ska lämnas på flera
olika platser och med olika ins¿mlingslösningar. För att återvinningen i samhdllet sha
oka måste det vara lâtt för hushåilen att göra râtt. Därfor ät det viktigt att regeringen
fâttâr ett samlat beslut om insamling och återvìnning av rerurpapper och
forpackningar från hushållen utifrån ett helhetsperspektiv. Det dr också viktigt att det
göts en mer genomarbetad analys av konsekvenserna fö¡ medborgarna, kommunerna,
insamlingen av hushåÌls¿vfall och möjligheterna att nå materialåtervinningsmåLlen.
Producente¡na har enligt förslaget en kostnad på ca 450 miljoner kronor per år för
rnsamling och materialåtewrnning av rerurpapper. Förslaget innebär att kostnaden
istãllet läggs över på Sveriges kommuner. Följden av kostnadsoverföringen bli¡ att
kommunerna måste höja renhål|eingstaxan med motsvarande belopp. Enligt uppgift
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från Vafabtvliljös yttrande handlar det om en ökad kostnad för hela Vafablvliljöregionen motsvarande ca 30 miljoner k per år. För att täcka dessa kostnader bedöms
renhållningstaxorna att behöva höjas med 8-10 procent.

Ett kommunalt övertagande fór irantering av reilrpapper innebär att de som väljer att
rnte köpa pappersudningar eller de som aktivt tacka¡ nei till reklamutskick ändå
wingas fìnansiera insamling och återvinrung av returpapper i och med att koshaden
läggs på renhåll-ningsabonnemanget. Finns ett producentansv¿¡ är det b¿ra de som

köper papperstidningar som betalar tôr den miljöpåverkan som tidningarna ger

upphov till.
Dessutom i¡rnebär förslaget att ett kommunalt ansvar för hantering av returpapper
bryter mot en sedan länge central pnncip, både inom EU-rätten och
mrljöbalkslagstiftdngen, att det är den som förorenar som ska betala ("förorenâren
betalar'). Under punkt 7.3 i förslaget "Principen om att förorenaren betal¿r" menar
regeringen att det i¡ konsumenten som är förorenaren nd¡ det gäller tidningspâpper
och att producenten av papperet inte har någon roll som förorenare:
"Rehrpaþper

tþ$år

när ,þ,on¡umenten har

lri$þrdi¿t

oth ui// ¿öra $g au ned lidningen.

Kon¡umenterna blir då aufalbpruducenter. Det är rìnligt och nöjli¿t att betrakta
kon¡amenlen tomþrvnnare eftercon det àr de nm gÌir mlet alt ¿ära

i¿

au ned

pmdukten."

Principen har udþare vari! ett starkt argument for just producentansvar eftetsom
ansvaret ¿utomatiskt gör art kostn¿den för en produkts avf¿lishantering enbart
belastar de som producerar och,/eller konsumerar produkten.

I producentansvarsfö¡ordnr¡garna

har producenterna i mycket hög grad bedömts som
förorenare och varit de som har ansvar för att ñnansiera insamlingen och
åtewinnìngen, eftersom det enbart âr de som kan lâgga r¿¡¡¡tliga kostnader på de
produkter som konsumenterna vdljer att köpa. Ett kommunalt ansvar för insamlingen
och återvinningen av returpapper innebir ett stort avsteg från principeo om att

förorenaren ska betala. En renhållningsta-xâ gå{ inte att utforma så att enbart de som
konsumerar och har behov av att görâ sig av med en papperstidning betalar för den
kostnaden.

Samhällsbyggnadsförvaltningeû ser också en risk i att fler ptoducenter som ligger
under ett produktområde med producentansvar också kommer âtt hävda att de inte
har ekonomi för att ta fullt ansvar för insamling och mate¡ialåterwinning.
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