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Avfall – har din renhållningschef 
berättat?
− Från och med januari 2022 har kommunen ansvar att samla in 

returpapper. Kostnaden ska tas på avfallstaxan.
− SKR köper inte ”Pressretur”

−Nu pågår utredning på miljödepartementet.
− Sannolikt får kommunerna ansvar att samla in även förpackningar, glas etc
− I teorin ska producenterna betala kommunerna för det

−Regeringen tar beslut om detta som förordning
− Trots att det har stor praktisk och ekonomisk betydelse för kommunerna

− Avfall Sverige driver kommunal insamling med full 
kostnadstäckning



Kostnader, ett resonemang mellan 
tummen och pekfingret
− För några år sedan var den totala kostnaden för insamling av 

papper och förpackningar ca 2 miljarder:
− 1 miljard för FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen)
− 1 miljard för bostadsrätter (som ordnar egen insamling frivilligt)

−Om varje kommun får ansvar för insamling skulle man kunna tro att 
den totala kostnaden blir märkbart mer än 2 miljarder.
− Är det sannolikt att producenterna kommer betala mer till kommunerna än 

vad det skulle kosta för dem att göra det själva?
− Förmodligen kommer inte alla kommuner få betalt vad det kostar



Det kanske går jättebra, men:
− Icke kostnadstäckning

− kostnaden får tas på skatt eller avfallstaxa
−Detaljstyrning från miljödepartementet (närhet, insamlingsmål mm)

− ökar kostnader ytterligare
−Regeringen beslutade (förordning) om kommunernas ansvar för 

returpapper
− Mot SKR:s och Avfall Sveriges vilja

− Sannolikt beslutar de även om kommunernas ansvar för 
förpackningar mm
− Hur ser vi på det?



Bokstavsutredning om 
producentansvar för förpackningar
−Görs av miljödepartementet remiss i höst
− Ska ta fram - ett förlag där producenterna ansvarar för insamlingen  

- ett där kommunerna organiserar insamlingen  men kostnaderna 
täcks av producenterna

−Hur ska materialåtervinningsmålen för plastförpackningar nås?
− Vad är god servicegrad tätorter och landsbygd?
− Vilka åtgärder behövs för att nå materialåtervinningsmålen o 

cirkulär ekonomi?



Remiss 
Engångsplast direktivet
− Bra med producentansvar
− Bra att kommunerna ska få ersättning man tar omhand 

nedskräpning
− Ersättningsmodellen behöver bli tydligare
− Substitut för plaster behövs



Våra slutsatser

1. Regeringen gör många ändringar 
2. Frågorna passerar inte riksdagen
3. Hur får vi producenterna att ta sitt ansvar
4. Hur blir det lätt för hushållen att göra rätt
5. Om kommunerna måste sköte insamlingen får alla kommuner 

ekonomi på detta? 



Delegationen för cirkulär ekonomi
− Ställa om till cirkulär ekonomi
−Upptäcka vad som hindrar 
− Samla och dela kunskap
−Utse grupper med experter som stöd
− Se till att företag är nyskapande
− Se till att saker förändras 
− Bidra så att Agenda 2030 kan genomföras



Sammanfattning av förslag 

−Det saknas idag metoder för verifikation av hur stor andel 
återvunnet material en produkt består utav

−Det behövs en ökad möjlighet till dialog och matchning för 
beställare och leverantörer av cirkulära lösningar 

−Hur kan återvunnet material priskonkurrera med traditionellt? 
Differentierad moms? 



Cirkulär upphandling 

−Nationellt kvotpliktsystem med återvinningssystem för plast
− Skapa en plattform för cirkulär upphandling för dialog
−Cirkularitetsdeklarationer inom bygg- och anläggningsbranschen
−Utreda differentiering av  moms avseende återvunnet och 

traditionellt material samt vi försäljning av begagnat

Delegationen för cirkulär ekonomi 

https://www.delegationcirkularekonomi.se/download/18.7a1eecc51773f534e56eda2/1612195738953/Slutrapport%20cirkul%C3%A4r%20upphandling27jan.pdf
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Gävle
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Södermanland/
Östergötland
Östersund
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Skellefteå

Nätkapacitet – möjlighet till ökad elanvändning 

Nya stamnätsledningar 10-12 år, byggtid 2-3 år



Ny era utbyggnad &
förstärkning stamnätet  

1940s 150 mil

1950s 370 mil

1960s 380 mil

1970s 240 mil

1980s 220 mil

1990s 30 mil 

2000s 20 mil

2010s 40 mil

2020-2040       480 mil 
+100 stationer

140 TWh idag
+50–150



Elnätskapacitet 
– Vad gör regeringen?

• Ökade investeringar i Stamnätet – Samarbete myndigheter, regioner, kn 
"Det finns inte en enda kommun i Sverige som inte har stoppat en elledning" 

• Prop Moderna tillståndsprocesser – kortar ledtider (något)  
• Ei-förslag: Nätutvecklingsplaner, andra samhällsek. motiverade åtgärder, flexibilitet, 

prissättning, villkorade avtal, tariffer & lokaliseringssignal etc.
• Klimaträttsutredningen – underlätta utbyggnad
• Elektrifieringsstrategi & Elektrifieringskommissionen

https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2021/04/210413-Lrr-Moderna-tillst%C3%A5ndsprocesser-f%C3%B6r-eln%C3%A4t.pdf


Elektrifierings-
strategin

• RK, Truls Borgström
• Nov 20–okt 21 Avstämn. 30/3

-Avgörande för nollutsläpp
-Möjlighetsagenda konkurrensfördel
-Utvecklas med behov & kortare ledtider
-Omställning och delaktighet

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transportsektorn-elektrifieras/el-4/
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/03/milstolpe-for-arbetet-med-elektrifieringsstrategin/
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/03/malbild-och-12-punkter-for-det-fortsatta-arbetet/


Flera initiativ!
• Energiföretagen: Färdplan energi, Fossilfritt Sverige, Värmemarknad Sverige
• Svenskt Näringsliv: Kraftsamling elförsörjning
• Länsstyrelserna: Förutsättningar för en trygg elförsörjning
• Storshlm: Eleffektiva kommuner, Sth handelskammare: Elbrist stannar Sverige

Region Skåne, Effektkommission, Malmö, Uppsala, Helsingborg, Västerås, 
Region Norrbotten, Järfälla m.fl.

Planering & samarbete!
Flexibilitet!
Lokal elproduktion & fjärrvärme! 
Ansvar och roller vid brist! 

https://www.energiforetagen.se/fardplan-energi/
https://fossilfrittsverige.se/
https://www.varmemarknad.se/
https://www.svensktnaringsliv.se/fraga/Projekt_Kraftsamling_Elf%C3%B6rs%C3%B6rjning
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.61dfa31172a239705f281f3/1599461075646/Trygg%20elf%C3%B6rs%C3%B6rjning%20L%C3%A4nsstyrelsegemensam%20slutrapport%207%20sept%202020.pdf
https://www.storsthlm.se/samhallsbyggnad-och-miljo/energikontoret-storsthlm/eleffektiva-kommuner.html
https://www.chamber.se/nyheter/elbrist-kortsluter-sverige.htm
https://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20utvecklingsn%C3%A4mnden/2019-11-08/Kapacitetsbrist%20i%20eln%C3%A4tet/F%C3%B6rslag%20till%20insatser%20f%C3%B6r%20att%20bem%C3%B6ta%20kapacitetsbristen%20i%20eln%C3%A4tet%2020191004.pdf
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/stadsbyggnadsnamnden/mote-2020-10-22/agenda/g-tjansteskrivelse-sbn-2020-10-22-energistrategi-for-malmo-pdf?downloadMode=download
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/sa-arbetar-vi-med-miljo-och-klimat/uppsalaeffekten/
https://www.oresundskraft.se/blogg/el-elsystem-helsingborg-robusta/
https://www.malarenergi.se/om-malarenergi/miljo-och-hallbar-utveckling/
https://www.norrbotten.se/publika/lg/regio/2020/2020-09-03%20Regional%20eln%c3%a4tsanalys%20Norrbotten%20och%20norra%20V%c3%a4sterbotten.pdf


SKR – Åtgärder för el i hela landet
• Snabbare processer (Ei, Lantmäteri, miljödomstolar, lst & nätföretag). 
• Reg & kn proaktiva, tidig dialog med elnätsföretag, stora energianvändare & 

markägare utifrån samhällsplanering och näringslivsfrämjande. 
Nätföretagen tidigt kontakta om behov, alternativ lokalisering, luft/mark. 
Regionen samordna kring stamnät och regionnät?

• Ersätt kraftvärme för nyttan – skatter och omreglering av elmarknaden. 
Ge nätföretag större ansvar att köpa kraftvärme - SvK vid brist i stamnätet. 
Utökade möjligheter att styra mot fjärrvärme. 

• Nätföretagen ta hänsyn till reg & kn prioriteringar av verksamheter inför brist

SKR-yttr Ei-rapp; Debatt: 10 åtgärder för el i hela landet; Ståndpunkter effektiv lokal klimatpolitik

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/elbristenstallerkravpabattrevillkorforkraftvarme.50901.html
https://skr.se/skr/tjanster/press/skridebatten/debattartiklar/debattartiklar/tioatgarderforelihelalandet.52528.html
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/klimat.656.html
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