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Plats och tid

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Nora (Teams)
20220204 kl: 9.13-9.14

Ordinarie

Allan Myrtenkvist (S) Hällefors Ordförande D
Olle Samuelsson (C) Hällefors D
Jonas Kleber (C) Lindesberg D
Sven-Erik Larsson (M) Lindesberg D
Jan Rylander (NP) Nora D
Hans Knutsson (S) Nora D
Ewa-Leena Johansson (S) Ljusnarsberg D
Niklas Hermansson (C) Ljusnarsberg D
Stefan Eriksson (S) D ers Anders Ceder (C) Lindesberg

Tjänstgörande ersättare

Kent Hiding (KD) Lindesberg D
Mattias Svedberg (S) Ljusnarsberg D

Ersättare

D = Närvaro digitalt F = Närvaro fysiskt
Övriga deltagande

Marie Bergsten, sekreterare D
Ola Westin, förbundschef F

Utses att justera

Hans Knutsson (S)

Justeringens

Kansliet Nora 2022-02-04

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

..................................................................................

Paragrafer

Marie Bergsten
Ordförande

..................................................................................
Allan Myrtenkvist

Justerande

..................................................................................
Hans Knutsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Sammanträdesdatum

2022-02-04

Datum för
anslags uppsättande

Datum för

2022-02-04

anslags nedtagande

2022-02-25

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförbundets kansli

Underskrift

................................................................................:.
Marie Bergsten
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§1

Direktionens ställningstagande till Miljödepartementets remiss till
en förbättrad förpackningsinsamling M2021/02118
Direktionens beslut
Beslutar att stå bakom remissvaret från Avfall Sverige med reservation om att
full kostnadstäckning är en väsentlig fråga i sammanhanget.
Beskrivning av ärendet
I november 2021 gick Miljödepartementets remiss om en förbättrad förpackningsinsamling ut till 143 utvalda remissinstanser, Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora kommuner var inte med som remissinstans men har
möjlighet att till Miljödepartementet inkomma med synpunkter senast den 7:e
februari. Avfall Sverige och SKR svarar som organisation för sina medlemmar
oavsett om de ingår i sändlistan eller ej, deras remissvar skiljer sig däremot åt
vilket inte framkommit förrän deras svar delgavs kommunerna 17 resp.
21 december. SKR vill avslå remissen och låta ytterligare utredningar komma
fram till en bättre lösning medans Avfall Sverige står bakom remissen men
framhåller vikten av att full kostnadstäckning uppnås.
I Sverige har producentansvaret funnits sedan 1994, en förordning som har
skapat utrymme för att mer förpackningar ska återvinnas där både ansvar för
insamling och behandling men även kostnad för densamma ska åligga den
som släpper en förpackning på marknaden, producenten. När plockanalyser
genomförs, lokalt eller nationell visar resultaten samma sak, ungefär en tredjedel förpackningar återfinns i restavfallet. Det system som används idag för att
samla in förpackningar är inte tillräckligt effektivt för att möta nationellt uppsatta mål för insamling och återvinning av förpackningar. Att invänta ytterligare
en utredning skulle bl.a. innebära att avfallskollektiven inom Samhällsbyggnad
Bergslagens område fortsatt får bära kostnaden för den del av förpackningar
som hamnar i restavfallet.

För ärendet aktuella handlingar
Remissvar från SKR SBB2022-039-3, Remissvar från Avfall Sverige
SBB2022-039-2

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att stå bakom remissvaret från Avfall Sverige med reservation om att full kostnadstäckning är en väsentlig fråga i sammanhanget.
Paragrafen justeras omedelbart.
Delges:
Avfall Sverige
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

