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Remissvar M2020/01079/Ke Promemoria om Kommunalt ansvar för
insamling och materialåtervinning av returpapper
KS 2020-10-06 § 149 Remiss Promemoria om kommunalt ansvar vid
insamling och materialåtervinning av returpapper.pdf; KS 2020-10-06 §
149 Yttrande.pdf; KS 2020-10-06 1a sidan.pdf; KS 2020-10-06 § 149
Yttrande om PM om Kommunalt ansvar för insamling och
materialåtervinning av returpapper.Rtf
M2020/01079/Ke

Hej!
Sänder här Malung-Sälens kommuns remissvar gällande M2020/01079/Ke Promemoria om
Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper.
Med Vänliga Hälsningar
Titti Hedin Kvick

Titti Hedin Kvick
Kommunsekreterare, Dataskyddsombud
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Kommunstyrelsen

§ 149
Remiss Promemoria om Kommunalt ansvar for insamling och
materialåtervinning av returpapper dnr: M2020/01079/Ke
(KS/2020 :44 2)
Kommunstyrelsens beslut
Det bifogade forslaget till yttrande antas.
Beskrivn ing av aren det
Malung-Salens kommun ar remissinstans och har blivi t ombed att lamna ett
yttrande på Promemoria - Kommunalt ansvar for insamling och
materialåtervinning av returpapper (dnr M2020/01079/ Ke). Remissvar ska
inkomma till Milj odepart emen tet senast den 30 oktober 2020.
Kommunstyrelsen har tidigare behandlat arendet och angivit att ett yttrande
bor avges angående aktuell promemoria som ligger i linj e med Avfall Sverige
(AVS) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) yttrande (bilaga 2).
AVS och SKR har lamnat ett gemensamt yttrande på aktuell promemoria. I
yttrandet avstyrks regeringens forslag och AVS samt SKR motsåtter sig ett
avskaffande av producentansvar.
Dagens sammantrade
Kommunchefen foredrar arendet.
Ordforanden fin
ner att kommunstyrelsen beslutar att bifogat yttrande antas.
Beslutsunderlag
Forslag till Kommunstyrelsens yttrande
Remiss Promemoria om Kommunalt ansvar for insamling och
materialåtervinning av returpapper dnr: M2020/01079/Ke
Yttrande av Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och Regioner, daterat
2020-09-18
Bilaga
Yttrande om Promemoria om Kommunalt ansvar for insamling och
materialåtervinning av returpapper, daterat 2020-10-01
Beslutet skickas till
m.remissvar@regeringskansliet.se, med kopia till
linn.akesson@regeringskansliet.se och lerker.forssell@reqeringskansliet.se
(i bearbetningsbar form, t.ex. Wordformat)
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Milj odepart ementet

Regeringskansliet

Vår beteckning: KS/2020:442
Er beteckning: M2020/01079/Ke

Ytt rande om Promemoria om Kommunalt ansvar for insamling
och materialåtervinning av returpapper
Beskrivning av arendet
Malung-Sålens år remissinstans och har blivit ombedd att lamna ett
yttrande angående Promemoria - Kommunal ansvar for insamling och
materialatervinnin
g av returpapper (dnr M2020/01079/ Ke). Remissvar ska
inkomma till Milj odepartementet senast den 30 oktober 2020.

Ytt rande
1. Malung-Sålens kommun motsåtter sig forslag om avskaffande av
producentansvar.
2. Malung-Sålens kommun staller sig till f ulle bakom det samlade
yttrandet som Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och Regioner
lamnat till regeringen (se bilaga 1, SKR arendenr 20/01067).
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Avfall Sverige (AVS) har
lamna t ett gemensamt yttrande på aktuell promemoria, daterat 2020-09-18.
I yttrandet avstyrks regeringens forslag och SKR och AVS motsåtter sig ett
avskaffande av producentansvar.
Malung-Sålens kommuns sammantagna bedomning av forslagen i
promemorian overen sstammer till fulle med det yttrande SKR och AVS
lamnat.
Malung-Sålens kommun vill sarskilt framhalla att:
•
•

•

regeringen måste riva upp beslutet om att ta bort producentansvaret
for returpapper, som foreslas borja galla fran 1j anuari 2022.
regeringen måste bes/uta om en samlad losning for insamlingen
fran hushallen istallet for olik a delbeslut om returpapper, matavfall
och forpackningar.
for sakerstallande av atervinningsmalen for returpapper kravs ett
bibehållet producentansvar.
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•

•
•

regeringen behaver backa regleringen till de forordnin gar om
producentansvar som antogs 2014 och komplettera med regler om
kostnader.
regeringen behover gora en ordentlig utredning i god dialog om hur
framtidens insamling bast kan organiseras.
regeringens uppskattade kostnader, det foreslagna
återvinningsmålet och tidplanen for forandrin garna arhelt orimliga.

Malung-Sålens kommun vill aven framhålla SKR:s och AVR:s
ståndpunkter under rubrik "Konsekvenser for kommunerna" i sitt
yttrande (deras arendenr 20/01067):
"Idag ar mangden returpapper i relation till forpackningsslag betydande
och starka miljoskal talar for ett bib ehallande av producentansvaret
snarare an ett upphavande.
Kommunerna be/astas redan felaktigt av kostnader i storleksordningen
24 miljoner kronor for hantering av icke utsorterat returpapper i
restavfallet. Dessa kostnader kommer att oka markant med det nya
forslaget.
Eventuella ekonomiska problem hos producenterna m ste losas genom
andra stod-atgarder fran staten an att avskaffa producentansvaret for
returpapp er och darmed overfora den ekonomiska bordan till
kommunerna. Ska kommunerna ta ansvaret maste forslaget
kompletteras med en mojlig het till investeringsstad for kommunerna och
tidplanen revideras så att kommunerna kan ta over ansvaret på ett
ansvarsfullt satt. Den analys som nu presenterats ar inte tillr acklig.
Avfall Sverige och SKR anser att vid ett avskaffat producentansvar for
returpapper, ar det nodvandigt med en reglering som staller krav på
inblandning av returpapper vid produktion av nytt papper. Att det ar en
reglering som skulle krava godkannande av EU-kommissionen ar inte
ett skal for att int e ga vidare med forslag till utformning av en sadan
reglering. I annat fall finns det in te nagra garantier for att kommunerna
kommer att fa avsattning for insamlat returpapper." (utdrag ur SKR:s
och AVS:s yttrande, SKR aren den r 20/01067).
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Plats och tid

Konferensrummet, Sankt Olaf Hotell, Malung, kI. 09.00-14:00

Beslutande

Hans Unander (S), ordforand e
Lena Aune (S)
Lilian Olsson (S)
Jorgen Noren (S)
Artem Adylev (S)
Par Kindlund (C)
Thomas Ericsson (L)
Mikael Ostling (M)
Kristina Backman (M}
Erik Gustafsson (M) $s$141-165
Mats Larsson (OB) §§ 141-165

,

..

vr i ga deltagand e

Titti Hedin Kvick, sekreterare
Christina Holback, kommunchef
Sten Inge Eriksson, Tf personalchef §§ 141-146
Helena Steffansson Carlsson, ekonomichef $S 159-165
Anders Edstrom, lntresseforeningen Bergslaget $ 166
Jan Bohman , Intresseforen ingen Bergslaget S 166

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, Malung

Justerade paragrafer

$14 1 - $167
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet ar j usterat. Justeringen har tillkanna givits genom anslag.
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Anslaget satts upp

2020-10-20

Protokollets forvaringsplats

Kommunkont oret , Malung

Underskrift

Anslaget tas ned
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Miljödepartementet
Regeringskansliet

Vår beteckning: KS/2020:442
Er beteckning: M2020/01079/Ke

Yttrande om Promemoria om Kommunalt ansvar för insamling
och materialåtervinning av returpapper
Beskrivning av ärendet
Malung-Sälens är remissinstans och har blivit ombedd att lämna ett
yttrande angående Promemoria – Kommunal ansvar för insamling och
materialåtervinning av returpapper (dnr M2020/01079/Ke). Remissvar ska
inkomma till Miljödepartementet senast den 30 oktober 2020.
Yttrande
1. Malung-Sälens kommun motsätter sig förslag om avskaffande av
producentansvar.
2. Malung-Sälens kommun ställer sig till fullo bakom det samlade
yttrandet som Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och Regioner
lämnat till regeringen (se bilaga 1, SKR ärendenr 20/01067).
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Avfall Sverige (AVS) har
lämnat ett gemensamt yttrande på aktuell promemoria, daterat 2020-09-18.
I yttrandet avstyrks regeringens förslag och SKR och AVS motsätter sig ett
avskaffande av producentansvar.
Malung-Sälens kommuns sammantagna bedömning av förslagen i
promemorian överensstämmer till fullo med det yttrande SKR och AVS
lämnat.
Malung-Sälens kommun vill särskilt framhålla att:
•
•
•

regeringen måste riva upp beslutet om att ta bort producentansvaret
för returpapper, som föreslås börja gälla från 1 januari 2022.
regeringen måste besluta om en samlad lösning för insamlingen
från hushållen istället för olika delbeslut om returpapper, matavfall
och förpackningar.
för säkerställande av återvinningsmålen för returpapper krävs ett
bibehållet producentansvar.
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regeringen behöver backa regleringen till de förordningar om
producentansvar som antogs 2014 och komplettera med regler om
kostnader.
regeringen behöver göra en ordentlig utredning i god dialog om hur
framtidens insamling bäst kan organiseras.
regeringens uppskattade kostnader, det föreslagna
återvinningsmålet och tidplanen för förändringarna är helt orimliga.

Malung-Sälens kommun vill även framhålla SKR:s och AVR:s
ståndpunkter under rubrik ”Konsekvenser för kommunerna” i sitt
yttrande (deras ärendenr 20/01067):
”Idag är mängden returpapper i relation till förpackningsslag betydande
och starka miljöskäl talar för ett bibehållande av producentansvaret
snarare än ett upphävande.
Kommunerna belastas redan felaktigt av kostnader i storleksordningen
24 miljoner kronor för hantering av icke utsorterat returpapper i
restavfallet. Dessa kostnader kommer att öka markant med det nya
förslaget.
Eventuella ekonomiska problem hos producenterna måste lösas genom
andra stöd-åtgärder från staten än att avskaffa producentansvaret för
returpapper och därmed överföra den ekonomiska bördan till
kommunerna. Ska kommunerna ta ansvaret måste förslaget
kompletteras med en möjlighet till investeringsstöd för kommunerna och
tidplanen revideras så att kommunerna kan ta över ansvaret på ett
ansvarsfullt sätt. Den analys som nu presenterats är inte tillräcklig.
Avfall Sverige och SKR anser att vid ett avskaffat producentansvar för
returpapper, är det nödvändigt med en reglering som ställer krav på
inblandning av returpapper vid produktion av nytt papper. Att det är en
reglering som skulle kräva godkännande av EU-kommissionen är inte
ett skäl för att inte gå vidare med förslag till utformning av en sådan
reglering. I annat fall finns det inte några garantier för att kommunerna
kommer att få avsättning för insamlat returpapper.” (utdrag ur SKR:s
och AVS:s yttrande, SKR ärendenr 20/01067).
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