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Kommunstyrelsen  
Arboga kommun 
  
  
  

Komplettering till Arboga kommun inför beslut om ny avfallstaxa 

Med anledning av beslut i KSAU den 8 juni 2021 inkommer VafabMiljö härmed med 

en kortfattad beskrivning av vad taxehöjningen medför för förbättringar för konsumen-

terna. 

Skälet till förslaget till ny taxa är enbart en följd av kommunernas nya uppdrag för att 

samla in och återvinna returpapper.  På grund av den korta tiden för omställning och i 

väntan på kommande beslut om hanteringen av producentansvaret för förpackningar, fö-

reslås inget ändrat insamlingssystem eller ökad servicegrad för konsumenterna i detta 

skede. VafabMiljös inriktning är att insamlingen ska fungera likadant den 1 januari 

nästa år, som det gjorde den 31 december. Konsumenterna ska inte märka någon skill-

nad eller behöva leta sig fram till nya insamlingsplatser. Taxehöjningen är alltså enbart 

en följd av det överförda ansvaret för returpapper och ska täcka de beräknade kostna-

derna som kommunalförbundet kommer att få med anledning av detta nya ansvar.  
 
Bakgrund 

Regeringen beslutade den 22 december 2021 att avskaffa det producentansvar för Retur-

papper som funnits sedan 1994 och istället ska kommunerna ta allt ansvar för in-

samlingen och återvinningen av returpapper, inklusive samtliga kostnader, från och med 

den 1 januari 2022. 

Synpunkter på beslutet från VafabMiljö (ingick i remissvar antaget av direktionen)  

Regeringens beslut saknar genomarbetade konsekvensanalyser och bygger på bristfäl-

liga underlag. I princip presenteras endast ett argument för den mycket omfattande för-

ändringen och det är att tidningsbranschen menar att de inte klarar av de kostnadsök-

ningar som ett fortsatt producentansvar skulle innebära.  

 

Istället ska dessa kostnader, enligt regeringens utredning ca 450 mnkr/år, läggas på 

kommunernas avfallstaxor. Den kostnadsöverföringen innebär sammantaget en höjning 

av taxorna med motsvarande belopp, för VafabMiljös del ca 13 mnkr under 2022.  

 

Ett kommunalt ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper innebär ett stort 

avsteg från principen om att förorenaren ska betala. En avfallstaxa går inte att utforma 

så att enbart de som konsumerar och har behov av att göra sig av med en papperstidning 

betalar för den kostnaden, på det sätt som ett producentansvar innebär.  

 


