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Nu ändras avfallsreglerna
– förpackningar och tidningar ska samlas in fastighetsnära
och obligatorisk matavfallsinsamling
Beslutet kom innan Almedalen;
producentansvaret förtydligas och
år 2025 ska alla bostäder ha tillgång
till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Dessutom ska alla kommuner senast
2021 erbjuda separat insamling av
matavfall.
– Avfall Sverige välkomnar att regeringen
nu fullföljer ambitionen att reformera dagens producentansvar för förpackningar
och tidningar och skapar ett bekvämt
insamlingssystem som går lita på. Vi har
inte sett förordningsförändringarna i
detalj, men det som nu publicerats är rätt
väg att gå, säger Weine Wiqvist, vd Avfall
Sverige.

– Reformen innebär att det blir lätt att
göra rätt. Det ska inte vara en börda
att göra sig av med sitt källsorterade
material. Insamlingen ska därför göras
nära hemmet. Vi vet att fler sorterar mer
om det blir enklare, säger miljöminister
Karolina Skog.

Regeringens beslut ska leda till
enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen.
Erfarenheterna visar att fler sorterar ut
mer till återvinning när tillgängligheten
blir bättre, så mer fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar är
god resurshushållning.
Att producentansvaret ska gälla fullt
ut betyder att producenterna ska ta fram
produkter som är mer resurssnåla, lättare
att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. Ansvaret innebär också att
man ska stå för alla kostnader förknippade med insamling och återvinning av
förpackningar och tidningar. Hittills har
de som infört insamling nära fastigheten
fått bekosta det själva, antingen genom
avfallstaxan eller hyran. Det har kostat
samhället xxx mrd varje år. Nu blir det
tydligt att producenterna ska ta det fulla
ekonomiska ansvaret för insamlingen av
förpackningar och returpapper, genom
tillståndspliktiga insamlingssystem, och
att det ska ske bostads- eller kvartersnära.

För att aktörerna ska få tid att anpassa
sig så kommer servicen på insamlingen att
höjas stegvis från 60 procent av bostäderna omfattas från 2021 och 2025 ska alla
ha tillgång till fastighetsnära insamling.
Obligatorisk insamling av matavfall
Regeringen inför också krav på kommunerna att erbjuda insamling av utsorterat
matavfall från hushållen, något som idag
är infört i 220 kommuner.
– Detta är också något som Avfall
Sverige ser positivt på. Då får vi en sammanhållen avfallshantering, nära de
boende, vilket också detta ökar insamlingen och bidrar till att mer matavfall
kan återvinnas, säger Weine Wiqvist.
Etappmålet om 50 procents återvinning
av matavfall till 2018 förlängs samtidigt
till 2020.
Som komplement till dessa beslut får
Naturvårdsverket i uppdrag att följa upp
hur utbyggnaden av den bostadsnära
insamlingen har genomförts och vilka
effekter som den har bidragit till avseende
miljönytta, tillgänglighet och produktutveckling. I uppföljningen ska även ingå
en redovisning av hur kostnaderna för utbyggnaden har påverkat samhället i stort.
Vidare ska Naturvårdsverket lämna förslag på förordningstext kring insamling
av förpackningsavfall i utemiljöer. Frågan
om hur privatimporterade förpackningar
ska hanteras ska utredas särskilt.
– Kommuner och producenter har ett
gemensamt uppdrag visavi medborgarna.
Gemensamt ansvar kan vara en styrka,
men kan också skapa oklarhet om vem
som har ansvar för vad. Vi ser därför
mycket positivt på att klara besked nu
kommit så att vi kan fortsätta vårt arbete
för ett mer hållbart samhälle, säger Claes
Thunblad, ordförande i Avfall Sverige.
– Det är först när vi samverkar kring en
lösning för invånarna och alla spelar som
ett lag som vi kan vinna tillsammans – för
allas vår framtid.
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Ny rapport

Hjälp i avfallsplaneringen
Avfall Sveriges uppdaterade handbok ger kommunerna stöd i arbetet med avfallsplaner. Den ska
fungera som ett komplement till
Naturvårdsverkets föreskrifter och
vägledning.
Handboken innehåller rekommendationer till kommunerna om hur avfallsplaneringsprocessen kan drivas och hur själva
avfallsplanen kan se ut. Utgångspunkten
är gällande lagstiftning samt intressanta
exempel från kommunal avfallsplanering.
– Vi hoppas att handboken också ska
inspirera kommunerna till att ännu bättre

använda avfallsplanen som verktyg för att
utveckla avfallshanteringen, säger Sven
Lundgren, rådgivare juridik på Avfall
Sverige.
Denna handbok ersätter den tidigare utgivna handboken i kommunal avfallsplanering rapport 2012:09. Uppdateringarna
omfattar Naturvårdsverkets beslutat om
nya föreskrifter om innehåll i kommunala
avfallsplaner.

Nya medlemmar
Adven Energilösningar AB, Mora
Umeå Energi

Läs mer i rapport 2018:16 Handbok i
avfallsplanering, som medlemmar kan
laddda ner gratis från hemsidan
www.avfallsverige.se

Billigare köpa biogasbil i juli
Den 1 juli träder det nya bonus
malus-systemet ikraft. Nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar ges då en bonus om maximalt
60 000 kronor.
Fordon med nollutsläpp får den högsta
bonusen. Därefter trappas den ner linjärt
upp till en utsläppsnivå på 60 gram där
bonusen uppgår till 10 000 kronor. Vidare
är kravet att bonus får medges med ett
belopp som högst motsvarar 25 procent

av bilens nypris. Gasbilar erhåller en
bonus på 10 000 kronor.
– Bonus malus innebär en förbättring
med dagens system, som inte inkluderar
biogasbilar i supermiljöbilspremien, säger
Caroline Steinwig, rådgivare biologisk
återvinning på Avfall Sverige.
Samtidigt höjs fordonsskatten för bensin
och dieseldrivna fordon, som tas ut under
de tre första åren från det att fordonet blir
skattepliktigt för första gången.

Sommarstängt på kansliet
Vecka 29-31 har Avfall Sveriges
kansli ingen bemanning.
Under semestern
låter vi medarbetarna
ta ledigt på riktigt.

Det kan därför dröja innan mail besvaras.
Akuta meddelanden kan lämnas via mobiltelefon - alla kontaktuppgifter hittar
du på hemsidan
www.avfallsverige.se/kontakt
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