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Förslag till revidering av renhållningstaxa för Lunds
kommun
Förslag till beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att

att
att

godkänna förslag till revidering av renhållningstaxa för Lunds
kommun, där rubrik 1.3 ska ha följande ny lydelse:
1.3 Rörlig avgift för insamling av restavfall, returpapper,
matavfall och trädgårdsavfall (priser exkl. moms),
revideringen ska gälla från den 1 januari 2022 samt
översända förslaget till kommunfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper
upphör att gälla den 31 december 2021. Returpapper regleras i
stället under det kommunala avfallsansvaret. Det innebär att
kommunerna tar över ansvaret för insamling och återvinning av
returpapper från och med den 1 januari 2022. Lunds Renhållningsverk utför redan tjänsten varför lagändringen inte medför någon
större förändring för de flesta fastighetsägarna. Lunds kommuns
renhållningstaxa behöver revideras för att hantera den förändrade
lagstiftningen rörande definitionen av kommunalt avfall så att det
framgår att returpapper också ingår från den 1 januari 2022. Själva
avgiften förändras inte till följd av den förändrade lagstiftningen.

Underlag för beslutet
RH tjänsteskrivelse 2021-11-15, Förslag till revidering av
renhållningstaxa för Lunds kommun, dnr RH 2021/0326

Ärendet
Bakgrund
Regeringen har beslutat att förordningen (2018:1463) om
producentansvar för returpapper upphör att gälla den 31 december
2021. Returpapper regleras i stället under det kommunala avfallsansvaret och den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för
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insamling och återvinning av returpapper. Kommunen ska
tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att
samla in utsorterat returpapper.
Lunds renhållningsverk utför redan, sedan många år, fastighetsnära
insamling av returpapper från hushåll och verksamheter i Lunds
kommun och det förändrade ansvaret medför inte någon förändring
för de flesta fastighetsägare.

Föredragning
Lunds kommuns renhållningstaxa behöver revideras för att hantera
den förändrade lagstiftningen rörande definitionen av kommunalt
avfall så att det framgår att returpapper också ingår från den 1
januari 2022.
Renhållningsstyrelsen föreslås godkänna förslag till revidering av
renhållningstaxa för Lunds kommun, där rubrik 1.3 ska ha följande
ny lydelse:
1.3 Rörlig avgift för insamling av restavfall, returpapper, matavfall
och trädgårdsavfall (priser exkl. moms).
Revideringen ska gälla från den 1 januari 2022 och taxan ska
beslutas av kommunfullmäktige.
Själva avgiften för tjänsten förändras inte till följd av den förändrade
lagstiftningen. Renhållningsverket bereder dock för närvarande ett
förslag på en större revidering och omarbetning av renhållningstaxan i sin helhet vilket planeras att behandlas inom ramen för
kommande ekonomi- och verksamhetsplan 2023–2025.

Beredning
Ärendet har beretts av tjänstepersoner på Renhållningsverket.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Det förändrade ansvaret medför inga ekonomiska konsekvenser.

Therese Fällman
Renhållningsdirektör
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunfullmäktige

