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Sammanträdesdatum
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Dnr  2019/13631-2/

Medgivande om att VafabMiljö kommunalförbund representerar

medlemskommunerna

INLEDNING

Den 28 juni  2018  beslutade regeringen omett förtydligat producentansvar för

insamling av förpackningar och returpapper från bostadsfastigheter. De nya

regelverken om förpackningsavfall och returpapper började gälla den 1 januari

2019.

Beredning

Bilaga KS  2019  /  188 /1, slqrivelse från VafabMiljö

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt Sala kommun härmed ger sitt medgivande att VafabMiljö kommunalförbund, mot

bakgrund av det överförda renhållningsansvaret som följer av förbundsordningen,

har mandat att representera kommunen i de samråd som kommer att genomföras

med anledning av förändringarna i pro ducentansvarsförordningarna för

förpackningar och tidningar.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt Sala kommun härmed ger sitt medgivande att VafabMiljö kommunalförbund, mot

bakgrund av det överförda renhållningsansvaret som följer av förbundsordningen,

har mandat att representera kommunen i de samråd som kommer att genomföras

med anledning av förändringarna i producentansvarsförordningarna för

förpackningar och tidningar.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Medgivande om att VafabMiljö kommunalförbund representerar med-
lemskommunerna i  samband  med samråd kring de nya producentan-
svarsförordningarna för förpackningar och tidningar

Dnr: 2019/0746-VKF

Den 28 juni  2018  beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för insamling av för-
packningar och returpapper från bostadsfastigheter. De nya regelverken om förpackningsavfall och
returpapper började gälla den  1 januari  2019.

I  förordningen är det bestämt att det från och med den  1 april 2025  ska vara fastighetsnära in-
samling (FNI) från samtliga bostadsfastigheter i Sverige. Dessutom förtydligas producentemas
ekonomiska ansvar för både insamling och återvinning av förpaclmingsavfall och returpapper.

I samband  med att FNI—lösningarna införs ska de organisationer som representerar producenterna
genomföra samråd med alla kommuner om följande frågor:

0 hur systemet ska organiseras och drivas
'  hur systemet är avsett att samordnas med andra insamlingssystem som har eller har ansökt

om tillstånd . '
0  vilka dispenser, tillstånd och lov som finns eller ska sökas för verksamheten"

. vilka möjligheter kommunerna har att underlätta uppbyggnaden av systemet genom att an—
visa platser för insamling eller vidta andra åtgärder

VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och En-
köpings kommun. De 12 medlemskommunema har överfört sitt renhållningsansvar enligt 15 kap

Miljöbalken till VafabMiljö. Syftet med den överföringen är utveckla regional samverkan inom av-
fallsområdet och därigenom skapa förutsättningar för att långsiktigt klara de miljömässiga, sam-
hällsekonomiska och juridiska kraven som ställs på den kommunala renhållningsverksamheten, i
hela regionen.

För att VafabMiljö ska kunna fullföljadet renhållningsansvar som överförts genom bildandet av
förbundet behöver förbundet nu ha samråd och dialog med de organisationer som representerar
producenterna, enligt de nya förordningarna. Eftersom regeringens beslut om de nya förordning-
arna komrnit efter bildandet av kommunalförbundet innehåller Förbundsordningen ingen uttrycklig
reglering av huruvida ansvaret för en sådan uppgift överförts på förbundet.

För att undvika oklarheter och missförstånd i samband med samråden vill därför direktionen för
VafabMiljö kommunalförbund, att behörig instans i respektive kommun ger sitt medgivande att det
överförda renhållningsansvaret även innebär att VafabMiljö representerar medlemskommunerna i
de samråd som kommer att genomföras med producenternas organisationer.
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Som en del i arbetet med samråden kommer VafabMiljö ha dialog med bland annat kommunernas
representanter i samrådsorganet samt kommunernas milj ö- och planenheter. VafabMiljö kommer
att återrapportera vad som framkommer i samband med samråden i; direktionen, medlemsrådet och

samrådsorganet.

Eftersom samråden kommer att starta under hösten och vi för närvarande inte vet när det blir aktu—

ellt för vår region behöver vi medgivandet så snart som möjligt, dock senast den 30 november.

Förslag till beslut:

0  Sala kommun ger härmed sitt medgivande att VafabMiljö kommunalförbund, mot bak-
grund av det överförda renhållningsansvaret som följer av förbundsordningen, har mandat
att representerar kommunen i de samråd som kommer att genomföras med anledning av
förändringarna i producentansvarsförordnjngarna för förpackningar och tidningar.

Med vänlig hälsning
VafabMiljö Kommunalförbund

ma
Carina Färm

Förbundsdirektör


