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Kommunstyrelsen  
Arboga kommun 
  
  
  

Svar på återremitteringen av förslaget till revidering av avfallstaxa 
för VafabMiljö  

VafabMiljös direktion fattade 2021-04-23 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa 

till medlemskommunerna. Kommunstyrelsen i Arboga (KS 266/2021-041) beslutade 

den 22 juni (§ 123) att ärendet återremitteras till VafabMiljö Kommunalförbund för för-

nyad översyn av fördelningen. Kostnadsökningen för att ta hand om returpapper bör 

vara samma för småhus och lägenhet. Sommarhus bör inte ha någon extra kostnad då 

man redan betalar detta för sitt småhus/lägenhet, om man är bosatt i Sverige. 

 

Med anledning av Kommunstyrelsens beslut inkommer VafabMiljö härmed med 
ett svar på återremitteringen. 

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. 

 

Den förändringen har sammantaget beräknats ge ökade kostnader för VafabMiljö på ca 

13 mnkr under 2022. Enligt förslaget till avfallstaxa för 2022 innebär det en samman-

lagd justering av grundavgifterna på ca 13 mnkr.  

 

Fördelningen av de nya kostnaderna följer de tidigare fastlagda fördelningsprinciper för 

de kostnader som finansieras via grundavgiften. Fördelningsprinciperna baseras på be-

räkningar för hur olika fastigheter belastar kostnaderna för det kommunala avfallet och 

som vi bedömer är de mest rättvisa. Dessutom skulle det bli en mycket komplex beräk-

ningsmodell om särskilda fördelningsprinciper ska användas för Returpappersansvaret. 

 

När det gäller sommarhus så uppstår det returpapper även i fritidshus som behöver sam-

las in, bland annat genom utdelning av gruppreklam. Så här står det exempelvis i rege-

ringens beslutsunderlag; avsnitt 9.3.6: 

• Ägare av villor, fritidshus och flerbostadshus i vilken insamling av returpapper 

kommer att fortgå eller införas kommer att påföras en höjd avfallstaxa.  
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