
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Westbopartiet har fått många kontakter med synpunkter på det nya insamlingssystemet för
hushålissopor. Efter att ha kontrollerat detta ärende framkommer flera frågor som vi nu begär svar
på.

Enligt lag så finns ett producentansvar för omhändertagande av förpackningar. Tillverkarna av
emballage och förpackningar som glas, metall och kartong mm tar ut en avgift som ska täcka
returhantering av dessa. Detta läggs på konsumentpriserna för dessa varor, så det är
kunderna/konsumenterna som betalar denna hantering.

Nu har regeringen beslutat att man ska införa separering så matavfall!komposterbart avfall ska tas
om hand på särskilt vis. Detta innebär att kommunerna ska erbjuda separat insamling av matavfall
senast 2021. Ett etappmål ska vara uppfyllt senast 2020.

Regeringen skriver på sin hemsida att “För att säkerställa att ambitionshöjningen är genomförbar i
praktiken anger regeringen att insamlingssystemen ska erbjuda fastighetsägaren kostnadsfri
borttransport och genomföra detta om inte fastighetsägaren avböjer.”
“Kravet på bostadsnära insamling förtydligas genom att det anges att insamlingen kan ske i nära
anslutning till fastigheten (kvartersnära).
“Det är producenterna av förpackningar och tidningspapper som ska bekosta insamlingen, inte
kommuner och bostadsrättsföreningar. Nu förtydligas att det fulla ekonomiska ansvaret ska tas av
producenterna genom tillståndspliktiga insamlingssystem. Kommunerna får krav att tillhandahålla
system för separat insamling av matavfall från hushålien senast 2021.”

1 lagtexten, Förordning (2018:1462) framgår i §66 att “En kommun får samla in utsorterat
förpackningsavfall på uppdrag av insamlingssystem som har tillstånd enligt §43.”
Detta innebär som vi kan utläsa det att ett tillståndspliktigt insamlingssystem kan ta hjälp av en
kommun, men inte frånta dem kostnadsansvaret.

1 Naturvårdsverkets (tillsynsmyndighet) vägledning om producentansvar för förpackningar, går det
att läsa under rubriken Insamling, följande, “Det är producenterna som har ansvar att se till att det
finns lämpligt insamlingssystem. Ett insamlingssystem är lämpligt om det är lättillgängligt och ger
god service åt dem som ska lämna förpackningsavfall till systemet.

Milj öminister Karolina Skog skriver på Regringens hemsida:
“Den som idag vill ha förpacknings- och tidningsinsamling nära fastigheten måste betala extra,
antingen genom avfallstaxan, genom sin bostadsrättsförening eller via sin hyra. Nu förtydligar
regeringen att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar
och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem. Materialen ska samlas in bostads- eller
kvartersnära, vilket innebär en stor förändring från dagens system där återvinningsstationer är
huvudregel. För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas
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stegvis 2021 och 2025.



— Regeringen utvecklar producentansvaren för förpackningar och tidningspapper samtidigt som vi
förtydligar och skärper kraven. Det är producenterna av förpackningar och tidningspapper som ska
bekosta insamlingen, inte kommuner och bostadsrättsföreningar, säger miljöminister Karolina
Skog.”

Enligt artikel från SVT kommer avgifterna för förpackningar enligt producenterna öka kraftigt då
deras ansvar för hushålisnära insamling ökar. En konservburk för tex krossade tomater kommer öka
från dagens ca 3 öre, till drygt en krona.

Med hänvisning till ovanstående önska vi svar på följande:

Hur motiverar kommunstyrelsens ordförande att kommuiien genom det nya systemet inför en
hantering som ligger utanför kommunens ansvar och till en kraftigt ökad kostnad för
fastighetsägarna som istället ska betalas av producenterna?

Enligt lagen ska separat insamling av matavfall ska senast 2021. 1 Gislaved åläggs fastighetsägarna
att inordna sig i ett insamlingssystem redan från 2019. Varför ska våra kommuninvånare åsamkas
höjda avgifter för verksamhet som ännu inte är lagreglerad.

1 lagtexten finns skrivningar om alternativ för förpackningsavfall, som kvartersnära insamlingar.
Varför erbjuds inte det alternativet för villaägare i samhällena, eller byarna på landet, som alternativ
till 2 x 370 liter käri vid varje enskild fastighet?

Hur motiverar du att kommunen ålägger ett enpersonshushåll som idag har ett 140 literskärl med
14-dagarstömning som fylls med 3-4 påsar avfall, nu ska tvingas till att ha och betala för 2 x 370
liter. (burkar, plast, glas och papper lämiias på återvinningsstation)?

Vilken laglig rätt kan du hänvisa till att kommuninvånama ska betala för hämtning av
förpackningsavfall, där ansvaret ligger på producenterna att bekosta?
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