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Kommunstyrelsen 
Yttrande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
2021-08-31 
 

 

Yttrande angående remiss från Miljödepartementet - 
Använd det som fungerar (SOU 2021:26) 
 
Yttrande 
Utredningen belyser flera viktiga aspekter av hur insamlingen av elektronikavfall kan 
förbättras men vi rödgrönrosa saknar analys av hur ett förstärkt producentansvar och/eller 
ett pantsystem skulle påverka konsumtionen. För att minska mängden elektronikavfall 
behöver också den totala konsumtionen av småelektronik att minska. Mobiltelefoner ses 
idag som en förbrukningsvara med orimligt snabb omsättningstid. Det är inte hållbart att 
ständigt byta ut fungerande produkter, även om vi skulle ha ett bättre system för 
återanvändning och återvinning än vad som finns idag. 
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Remiss från Miljödepartementet - Använd det 
som fungerar (SOU 2021:26)   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över Använd det som fungerar (SOU 2021:26), i enlighet med bilaga 5 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Miljödepartementet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till förslag till yttrande över SOU 2021:26 Använd 
det som fungerar. Remissen inkom till Göteborgs Stad den 3 maj och ska besvaras senast 
den 27 augusti, staden har fått förlängd remisstid till 1 september. 

Utredningens uppdrag har varit att utreda och föreslå att producentansvaret för 
elutrustning kompletteras med krav på pant för småelektronik, men föreslår istället att det 
nuvarande producentansvaret utvecklas. Utredningen anser att det är mer 
samhällsekonomiskt effektivt och mer förenligt med en cirkulär ekonomi än ett 
pantsystem. Genom att ytterligare reglera producentansvaret för elutrustning bedömer 
stadsledningskontoret att en mer hållbar hantering av elutrustning främjas. Detta för 
produkter som är uttjänta men också för produkter som är fungerande men som 
användaren vill göra sig av med.  

Stadsledningskontoret tillstyrker utredningens förslag att avvakta med pantsystemet. Det 
är bättre att lägga fokus på att bedriva bra information, bättre insamling av elutrustning 
generellt samt utvärdera effekten av ett uppdaterat producentansvar i ett kortare 
tidsperspektiv. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utredningens förslag innebär en utveckling av det nuvarande producentansvaret för 
elutrustning. Om det genomförs bedöms det leda till ett ökat utbud av begagnad 
konsument-elutrustning, vilket framför allt förväntas vara positivt för privatpersoner. De 
kostnader som förslagen medför för producenter eller för de godkända 
insamlingssystemen förväntas i slutändan överföras till konsumenterna i form av höjda 
priser på elutrustning. Prishöjningen på en specifik produkt förväntas dock bli marginell 
och inte påverka konsumtionen av elutrustning.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-07-05 
Diarienummer 0736/21 
 

Handläggare  
Anna Säveskog 
Telefon: 031-368 03 90 
E-post: anna.saveskog@stadshuset.goteborg.se  
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Kommunerna föreslås få ansvar för tillsynen av avfallshanteringen. För den lokala 
tillsynen kan kommunen ta ut en avgift (27 kap. 1 § miljöbalken). 

Utredningens bedömning är att pantsystemen ökar kostnaderna utan att ge eftersträvat 
resultat. Om kommunens återvinningscentraler skulle hantera pant ger det ökade 
administrativa resurser och kostnader som i så fall bör bekostas av producenterna. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ett utvecklat producentansvar bidrar bättre till stadens miljömål än förslagen med 
pantsystem, eftersom det bättre stöttar de övre nivåerna i avfallstrappan för fler 
produktgrupper än alternativen med pant. En förbättrad insamling med bättre service och 
en tidig uppdelning i fungerande och trasig utrustning kan bidra till en bättre 
miljöprestanda genom att värdefulla material kan komma samhället till godo.  

Ett mål i det av kommunfullmäktige beslutade styrdokumentet på avfallsområdet, 
Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030, är att 
elavfallet från hushåll ska minska med 50 procent per invånare. I Göteborg Stads miljö- 
och klimatprogram 2021–2030 är det främst strategin Vi driver på utvecklingen av 
cirkulär ekonom som kopplar till utredningen. 

Bedömning ur social dimension 
En förbättrad kommunikation kan förhoppningsvis leda till att kunskaper och 
engagemang ökar bland de som har låg kunskap om elprodukter och insamlingssystemet. 
Om utredningens förslag genomförs, som innebär en utveckling av det nuvarande 
producentansvaret för elutrustning, bedöms tillägget i förordningen om ökad information 
kopplat till produkter som lagrar personlig information bidra till en ökad trygghet för den 
som lämnar sådant avfall till insamlingssystemen. 

 

Bilagor 
1. Sammanfattning av remissen - Använd det som fungerar (SOU 2021:26) 

2.  Kretslopp och vattennämndens handlingar 2021-06-16 § 131 

3. Miljö- och klimatnämndens handlingar 2021-06-15 § 147 

4.  Renova AB:s handlingar 2021-06-14 

5. Förslag till yttrande till Miljödepartementet 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har att ta ställning till förslag till yttrande över SOU 2021:26 Använd 
det som fungerar. Remissen inkom till Göteborgs Stad den 3 maj och ska besvaras senast 
den 27 augusti, staden har fått förlängd remisstid till 1 september. 

Beskrivning av ärendet 
Utredningen 
Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt 
bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. En problembild som 
anges i direktivet är att insamlingen av småelektronik som är avfall har en nedåtgående 
trend och att det är i dagsläget svårt att nå insamlingsmålet på 65 procent. 

Utredningens uppdrag har varit att utreda och föreslå hur producentansvaret för 
elutrustning kan kompletteras med krav på pant för småelektronik. Utredningen föreslår 
istället att det nuvarande producentansvaret för elutrustning utvecklas. Det är 
utredningens bedömning att det förslaget är mer samhällsekonomiskt effektivt och mer 
förenligt med en cirkulär ekonomi än ett pantsystem. 

I utredningen ingick även att kartlägga befintliga flöden av småelektronik i samhället 
samt hur konsumenter och företag hanterar uttjänt småelektronik. Dessutom skulle 
utredaren föreslå hur de svenska bestämmelserna om producentansvar för elutrustning ska 
anpassas så att de uppfyller minimikraven för ett utökat producentansvar i 
avfallsdirektivet. 

Utredningen föreslår bland annat följande: 

• Den som driver ett insamlingssystem med tillstånd ska göra det på ett sätt som 
möjliggör återanvändning för avfall som kan förberedas för återanvändning. 

• En producent ska verka för att användare av elutrustning får goda förutsättningar att 
återanvända sådant som är lämpligt att återanvända. 

• En producent ska använda ekonomiska incitament och andra incitament i den 
omfattning som är lämplig för att den som har elavfall ska fullgöra sin skyldighet att 
sortera ut och hantera elavfall enligt avfallsförordningen. 

• Den som driver ett insamlingssystem och som har tillstånd enligt 45 § i förordningen 
om producentansvar ska genomföra lämpliga åtgärder för att informera innehavare av 
konsumentelavfall om fördelarna av att vidta avfallsförebyggande åtgärder, 
skyldigheten att sortera ut elavfall och var utsorterat elavfall kan lämnas,  
insamlingssystemens ansvar för en säker insamling och hantering av det avfall som 
samlas in, och vilka möjligheter det finns att återvinna elavfall och vilken miljönytta 
detta ger.  

• En producent ska se till att användare av elutrustning får information om hur 
elutrustning som har lokalt lagrad personlig information kan fabriksåterställas och hur 
lokalt lagrad personlig information kan raderas. 

• Regeringen bör ge Naturvårdsverket i uppdrag att tillsammans med Statistiska 
centralbyrån se över statistikförsörjning, rapporteringskrav och målsättningar inom 
området hantering av elutrustning. 

• Utredningens bedömning är att det inte bör införas ett pantsystem för småelektronik. 
• Utan att rekommendera det, lämnades förslaget att införa ett pantbevis som kostar 

100 kr vid köp av en mobiltelefon som återbetalas om man lämnar in en annan 
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mobiltelefon. Producenterna för mobiltelefoner ansvarar för att mobiltelefoner 
beläggs med pant vid försäljning och att användaren erhåller ett pantbevis. 
Återbetalningen av panten ska göras av ett godkänt insamlingssystem. 

Utredningens sammanfattning finns i bilaga 1. 

Nämnders och bolags synpunkter 
Ärendet skickades på förvaltningsremiss till kretslopp och vattenförvaltningen och 
miljöförvaltningen. Remissen skickades även till Renova för kännedom och eventuellt 
yttrande. Samtliga har svarat. Båda förvaltningarna har valt att lyfta sina svar i sina 
nämnder. Nämnders och styrelsers synpunkter finns i sin helhet i bilagorna 2–4. 

Kretslopp och vattennämnden 
Kretslopp- och vattennämnden instämmer i utredarens bedömning att det nuvarande 
producentansvaret för elutrustning ska utvecklas istället för att införa ett pantsystem. 
Nämnden bedömer vidare att ett utvecklat producentansvar bättre bidrar till stadens 
miljömål. Nämnden lyfter att förtydliganden och skärpningar kan behövas för att bättre 
säkerställa eftersträvade effekter. 

Miljö- och klimatnämnden 
Miljö- och klimatnämnden bedömer att utredningen presenterar en genomarbetad analys 
av konsekvenserna av införandet av ett pantsystem för elutrustning. Utredningen förordar 
att det inte ska införas ett pantsystem utan föreslår istället att det nuvarande 
producentansvaret för elutrustning utvecklas. Miljö- och klimatnämnden tillstyrker 
utredningens förslag om att utveckla förordningen om producentansvar för elutrustning 
(2014:1075).  

Renova AB 
Renova AB (Renova) framför att utredningen har gjort en bra analys och anser att dess 
slutsats att utveckla producentansvaret för elutrustning är bra. Vidare anser Renova att det 
viktigaste kravet utredningen föreslår är en förbättrad kommunikation till konsumenterna. 
Renova anser att utredningen saknar tydliga krav på återanvändning och ökad 
förberedelse för återanvändning samt att utredningen bara i liten omfattning analyserat 
vad återanvändningsmarknaden behöver för att få bättre förutsättningar. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Utredningen visar att konsumtionen av småelektronik ökar, framför allt mätt i antalet 
produkter. Fler och fler olika produkter som drivs med batteri eller sladd används, 
samtidigt som det inom ett hushåll ofta finns flera datorer, mobiltelefoner och tv-
apparater. Det elavfall som sedan samlas in till ett insamlingssystemen går framför allt till 
materialåtervinning. Utredningen tillsattes med utgångspunkt i att det nuvarande 
producentansvaret inte ger önskat resultat. I utredningsdirektivet är utgångspunkterna att 
det finns brister i insamlingen och behov av ökade incitament för användare att lämna in 
elutrustning till ett insamlingssystem. 

Genom att ytterligare reglera producentansvaret för elutrustning bedömer 
stadsledningskontoret att en mer hållbar hantering av elutrustning främjas. Detta för 
produkter som är uttjänta men också för produkter som är fungerande men som 
användaren vill göra sig av med. Förslagen skulle bland annat innebära ett ökat fokus på 
återanvändning genom att krav läggs på både producenter och på dem som driver 
godkända insamlingssystem att verka för detta.  
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Utredningen kommer tydligt fram till att den inte kan rekommendera pantsystem i någon 
form. Om utredningen skulle tvingas välja ett så skulle det vara ett pantsystem som inte 
kräver identifikation utan ett pantbevis som är kopplat till innehavaren och ger denne rätt 
att lämna in en motsvarande produkt.  

Stadsledningskontoret tillstyrker utredningens förslag att avvakta med pantsystemet. Det 
är bättre att lägga fokus på att bedriva bra information, bättre insamling av elutrustning 
generellt samt utvärdera effekten av ett uppdaterat producentansvar i ett kortare 
tidsperspektiv. 

Utredningens förslag om förbättrad kommunikation till konsumenter är viktigt och 
positivt. En svaghet i utredningen är att den bara i liten omfattning analyserat vad 
återanvändningsmarknaden behöver för att få bättre förutsättningar. 

 

 

 

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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     Bilaga 1 

 

Sammanfattning 

  

Uppdraget  
Utredningens uppdrag har varit att utreda och föreslå hur producentansvaret för 
elutrustning kan kompletteras med krav på pant för småelektronik. Om utredaren finner 
att andra alternativa lösningar än pant skulle vara mer kostnadseffektiva, mer 
samhällsekonomiskt effektiva, mer förenliga med en cirkulär ekonomi eller av andra skäl 
mer motiverad så ska även sådana lösningar presenteras.  

I utredningen ingick även att kartlägga befintliga flöden av småelektronik i samhället 
samt hur konsumenter och företag hanterar uttjänt småelektronik. Till detta skulle 
utredaren även föreslå hur de svenska bestämmelserna om producentansvar för 
elutrustning ska anpassas så att de uppfyller minimikraven för ett utökat producentansvar 
i avfallsdirektivet.  

Syftet med utredningen anges i direktivet som att öka insamlingen och återvinningen av 
elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. 
I direktivet anges också som problembild att insamlingen av småelektronik som är avfall 
har en nedåtgående trend och att det i dagsläget är svårt att nå insamlingsmålet på 65 
procent.  

Avgränsning  
Med småelektronik avses i denna utredning elutrustning vars yttermått varken på längden, 
bredden eller djupet överstiger 50 centimeter. Det kan exempelvis vara mobiltelefoner, 
surfplattor, bärbara datorer, leksaker, elektriska verktyg, hushållsapparater. Vi har 
avgränsat utredningen till konsumentelutrustning, det vill säga sådan småelektronik som 
normalt används i privathushåll, även om den kan användas både av privathushåll och 
yrkesmässiga användare. 

Regelverk  
Hanteringen av småelektronik som är avfall styrs i första hand av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av 
vissa direktiv (avfallsdirektivet) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU 
av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk 
utrustning (WEEE-direktivet). Direktiven är i huvudsak genomförda i svensk lagstiftning 
genom miljöbalken, avfallsförordningen (2020:614) och förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning.  

Omvärldsanalys  
Omvärldsanalysen visar att inget land ännu har infört ett pantsystem för elektronik. Ett 
pantsystem har utretts i Norge men visade sig inte vara kostnadseffektivt. Det bedömdes 
också innebära praktiska hinder i form av svårigheter att hitta sätt att märka och 
identifiera produkter för vilka pant betalats. I Danmark har en resurspremie utretts men 
ett införande bedömdes svårt med hänsyn till risken för import av avfall från andra länder.  
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Flöden av småelektronik  
Konsumtionen av småelektronik ökar, framför allt mätt i antalet produkter. Viktmässigt 
är konsumtionen relativt stabil. Det sker samtidigt en ökad ackumulering av 
småelektronik. Vi använder fler och fler olika produkter som drivs med batteri eller sladd, 
samtidigt som det inom ett hushåll ofta finns flera datorer, mobiltelefoner och 
tvapparater. Det innebär att det inte genereras avfall i en mängd som motsvarar 
konsumtionen av småelektronik.  

I den senaste officiella statistiken (för 2018) inom producentansvaret för elutrustning 
redovisas statistiken uppdelat på tio olika kategorier där alla kategorier utom två 
inkluderar både stor och liten elutrustning. Det innebär att det utifrån den officiella 
statistiken inte går att dra några säkra slutsatser om hur konsumtionen eller insamlingen 
ser ut för olika kategorier av småelektronik. Inför rapporteringen av statistiken för 2019 
har kategorierna ändrats och det är två uttalade kategorier som innehåller småelektronik. 
2019-års statistik var inte publicerad när denna utredning avslutades.  

Konsumtionen av småelektronik domineras av produkter som ingår i kategorierna 
hushållsprodukter respektive informations- och telekommunikationsutrustning (till 
exempel bärbara datorer, skrivare och mobiltelefoner).  

Det sker en betydande återanvändning av småelektronik, dels mellan privatpersoner, dels 
genom kommersiella och ideella aktörer. Det sker även en betydande upplagring i 
hushållen av småelektronik som inte längre används. Upplagringen av mobiltelefoner är 
särskilt stor och uppskattas vara i storleksordningen 20–25 miljoner telefoner. Hälften av 
dessa anges vara ej fungerande. Det sker även en upplagring av småelektronik hos 
verksamheter. Den är dock svårare att uppskatta storleken på.  

Insamling av småelektronik som är avfall görs i dag av de två insamlingssystemen som 
har tillstånd (El-kretsen och Recipo), kommunerna samt butiker som säljer elutrustning. 
Det vanligaste sättet för hushåll att lämna sitt avfall är vid kommunernas 
återvinningscentraler. Insamlingsmålet för elutrustning innebär att från och med 2019 ska 
65 procent av den elutrustning som satts på marknaden (beräknad utifrån ett genomsnitt 
av de tre föregående åren) samlas in. Insamlingsnivåerna baserade på statistiken för 
producentansvaret för 2018 varierar kraftigt för olika kategorier. Från över 150 procent 
till 15 procent för de kategorier som innehåller småelektronik. En genomsnittlig 
insamlingsnivå på 66 procent nås för de kategorier av konsumentelutrustning som 
innehåller småelektronik. Statistik avseende insamling av elavfall som El-kretsen 
sammanställer tyder på att insamlingen av småelektronik ökar både mätt i mängd och 
antal. Sammantaget har det inte varit möjligt att dra några säkra slutsatser om 
insamlingsnivåer för småelektronik baserat på den statistik som finns tillgänglig. Det 
elavfall som samlas in genom insamlingssystemen går framför allt till 
materialåtervinning.  

Varje år slängs en viss andel elavfall i restavfallet, i förpackningsinsamlingen och även i 
fel behållare på återvinningscentralerna. Det är ett problem eftersom en del av detta avfall 
går till förbränning. Det finns ingenting som tyder på att det sker någon betydande 
nedskräpning av småelektronik. 

Anpassning av producentansvaret för att uppfylla minimikraven  
Regelverket för producentansvar för elutrustning uppfyller inte de så kallade 
minimikraven för system för utökat producentansvar i artikel 8a i avfallsdirektivet. 
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Regelverket behöver därför anpassas till de nya kraven. Utredningen bedömer att det 
krävs vissa ändringar och kompletteringar i förordningen om producentansvar för 
elutrustning för att genomföra artikel 8a i avfallsdirektivet. Utredningen föreslår bland 
annat att det ställs krav på producenter och insamlingssystem som har tillstånd att 
tillgängliggöra viss information såsom hur de bidrar till att nå återvinningsmålen i 
förordningen, upprätta interna rutiner för kvalitetsgranskning och att avgifter som tas ut 
av enskilda producenter ska vara kostnadseffektiva, proportionerliga och om möjligt 
differentierade utifrån produktens egenskaper. Det är framför allt administrativa 
kostnader som förväntas uppstå till följd av förslagen för att uppfylla minimikraven. Flera 
av de föreslagna kraven är sådana som helt eller delvis redan uppfylls av de 
insamlingssystem som har tillstånd och medför därför inte några större konsekvenser för 
vare sig insamlingssystemen eller producenterna.  

Problembild  
Regeringen har som utgångspunkt för beslutet att låta utreda pant för småelektronik 
identifierat att det nuvarande producentansvaret inte ger önskat resultat. Utredningen 
delar den bedömningen. I utredningsdirektivet är utgångspunkterna brister i insamlingen 
och behovet av ökade incitament. Utredningen har visat att detta endast är en del av 
problembilden.  

Ett grundläggande problem för området är brister i statistik och uppföljning som gör att 
det inte är möjligt att få en tillräckligt tydlig bild av insamlingsnivåerna för 
småelektronik. I och med produkternas livslängd är det svårt att jämföra insamlad mängd 
med den som satts på marknaden. De produktkategorier som följs upp samlar flera olika 
produkttyper och det har tidigare inte gjorts någon uttalad skillnad på stora eller små 
produkter.  

Även om insamlingsnivåerna för småelektronik i vissa fall bedöms som låga visar 
kartläggningen av flödena att det endast till viss del beror på att småelektronik slängs i 
restavfallet eller sorteras fel på återvinningscentralerna. En bidragande förklaring är i 
stället att stora mängder används i samhället och att det även sker en viss upplagring av 
produkter som inte längre används.  

Av utredningen framgår att höjd servicenivå, mer och tydligare information samt stärkta 
incitament, såväl ekonomiska som andra incitament, skulle ha betydelse för att få 
konsumenter att lämna sitt elavfall till återvinning. Utredningen visar också att det 
dominerande skälet till att konsumenter inte lämnar ej fungerande mobiltelefoner, 
surfplattor och bärbara datorer till återvinning är en rädsla för att den personliga 
information som de innehåller ska komma i orätta händer.  

Avgörande för utredningens bedömning av behovet av åtgärder är också att en stor andel 
av de produkter som lagras hos hushåll och verksamheter, fortfarande fungerar. 
Småelektronik är inte en förbrukningsvara på samma sätt som exempelvis förpackningar. 
I många fall köper konsumenterna en ny produkt innan den gamla slutat fungera. Av 
utredningen framgår att konsumenter upplever ett motstånd mot att lämna eller sälja 
produkter för återanvändning. Det finns bristande kännedom om möjligheterna till och 
nyttan av återanvändning. Återanvändning upplevs också som krångligt, kombinerat med 
exempelvis oro för att inte få betalt. Att lämna fungerande produkter till återvinningen ses 
ibland som den enklaste lösningen. En enligt utredningen oacceptabel konsekvens av 
nuvarande producentansvar och insamlingssystem med ensidigt fokus på återvinning.  
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Utredning och bedömning av pantsystem  
Vi har utifrån kommittédirektivet utrett och tagit fram två förslag till pantsystem. Vi har 
dels utrett ett traditionellt pantsystem som förutsätter någon form av identifiering, dels en 
lösning som vi kallat pantbevis. Vi har valt att fokusera våra utredningar kring 
pantsystem på mobiltelefoner. Utifrån direktivet att ta fram förslag till pantsystem 
redovisar vi författningsförslag för båda lösningarna. Vi har dock valt att inte förorda 
något av dem. I ett traditionellt pantsystem betalas en pant vid köp av en produkt och 
återfås när samma produkt lämnas in som avfall. Vår bedömning är att detta skulle bli 
mycket kostsamt att genomföra. För att det ska fungera krävs att produkterna som 
omfattas av pant är möjliga att identifiera så att det kan säkerställas att pant endast 
återbetalas för de produkter för vilka pant har erlagts. Vi har inte hittat någon lösning som 
är praktiskt genomförbar till en rimlig kostnad.  

En traditionell pant skulle inte ha någon effekt på de produkter som redan är upplagrade 
eftersom någon pant inte betalades för dessa produkter vid inköp. En pant skulle också ha 
en fördröjningseffekt på ungefär fem år beroende på produkternas långa livslängd. Till 
det innebär ett traditionellt pantsystem att stora summor av inbetald pant blir upplåsta i 
systemet till följd av att det tar cirka fem år mellan inbetalning och återbetalning av pant. 
Detta skulle kräva någon form av statlig kontroll över pengarna eller ekonomiska 
säkerheter för mycket stora belopp.  

Med anledning av svårigheterna som är förknippade med en traditionell pant har vi också 
utrett en variant av pantsystem, benämnd pantbevis. Lösningen frikopplar panten från den 
enskilda produkten och kräver därför inte att produkten går att identifiera. En pant erläggs 
vid köp och konsumenten får ett, förslagsvis, digitalt pantbevis med till exempel en unik 
identifierbar kod. Pantbeviset ger rätt till återbetalning av panten mot att en produkt som 
blivit avfall, motsvarande den som pant betalades in för, lämnas till insamlingssystemet.  

Denna lösning skulle innebära att redan upplagrade produkter som är avfall kan lämnas in 
för att få tillbaka panten. Upplåsningen av medel blir här mindre då användaren kan 
förväntas lösa panten betydligt snabbare.  

Vår bedömning är att ett system med pantbevis är mer genomförbart än ett system som 
kräver att produkterna kan identifieras inom pantsystemet. Oavsett vilket pantsystem som 
väljs skulle de medföra en del negativa konsekvenser och utmaningar. Bägge lösningarna 
lämnar ett stort ansvar för producenter och de godkända insamlingssystemen att utveckla 
och hantera komplexa system. Det ger också producenterna och de godkända 
insamlingssystemen ansvar för en betydande administration och kontroll över stora flöden 
av pengar. Pantlösningarna är också komplicerade att kombinera med återanvändning och 
distanshandel. En hög pant, kanske så hög som skulle krävas för att skapa kraftfulla 
incitament, riskerar att störa och konkurrera med marknaden för återanvändning.  

Utredningen har landat i att det åtminstone inledningsvis vore klokt att begränsa ett 
eventuellt pantsystem till att omfatta mobiltelefoner. Detta av flera skäl. Mobiltelefoner 
innehåller metaller som ur resurssynpunkt är värdefulla att återvinna. Mobiltelefoner är 
också den produkt som upplagras i störst utsträckning och en produkt, som i det här 
sammanhanget, har relativt kort livslängd. Med hänvisning till svårigheter att 
administrera och säkerställa ett välfungerande pantsystem kan det också vara klokt att 
börja med en produkttyp.  
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Detta uppmärksammar en av pantsystemets avgörande nackdelar då det innebär en 
reglering och administration av varje enskild produkt. Sammantaget bidrar begränsningen 
till enstaka eller ett fåtal produktgrupper till att kraftigt begränsa pantsystemets effekt på 
den totala insamlingen av avfall från småelektronik.  

De produkter som lagras i hushåll eller hos verksamheter kommer så småningom även 
utan en pant, i stor utsträckning att lämnas för återvinning, det sker bara med viss 
fördröjning. Ett pantsystem kan motverka denna fördröjning till viss del, men för att leda 
till en ökad insamling som får genomslag i statistiken krävs att många produkter ingår i 
pantsystemet.  

Att utveckla producentansvaret, ett alternativ  
Utifrån de problem och svårigheter som har identifierats med ett pantsystem har 
utredningen också valt att ta fram ett alternativt förslag som utgörs av ett utvecklat 
producentansvar. Syftet har varit att hitta åtgärder som motverkar den sammanfattande 
problembilden som beskrivs ovan.  

Det nuvarande producentansvaret möter inte behovet av cirkulära lösningar för 
återanvändning. En avgörande förändring som utredningen vill se är att 
producentansvaret moderniseras så att det utvecklas från traditionell insamling och 
återvinning till att även verka för och ta vara på möjligheter till återanvändning av 
elutrustning. Vi föreslår därför att det införs krav på att insamlingen sker på ett sådant sätt 
att förberedelse för återanvändning möjliggörs.  

Vi menar att det är viktigt att återanvändning ska fortsätta att ske på en fri marknad. Det 
är också vår bedömning att detta är en marknad som är under snabb utveckling och ska 
ses som en framtidsbransch. Vi anser också att det krävs åtgärder för att öka kännedomen 
om värdet av och möjligheterna till återanvändning. Samordnande åtgärder kan vara 
nödvändiga för att höja kvaliteten på och förtroendet för de erbjudanden till 
återanvändning som finns. Vi föreslår därför att producenterna ska ges ansvar för att 
verka för att användare har goda möjligheter att återanvända elutrustning. Målet är att det 
ska vara en självklarhet att produkter som en användare inte längre har användning för 
cirkulerar till nästa användare så snart som möjligt.  

Utredningen anser också att åtgärder behövs för att förbättra insamlingen av elavfall. Det 
finns en möjlighet för Naturvårdsverket att vid nästa tillståndsprövning av 
insamlingssystemen göra en ny bedömningen av vad kriterierna lättillgängligt och enkelt 
innebär. Till detta bör ett generellt krav införas om att producenterna ska använda 
ekonomiska incitament och andra incitament, i den omfattning som är lämpligt för att 
motverka att elavfall sorteras fel eller upplagras, och bidra till att uppnå önskade 
insamlingsnivåer. Vi vill också att de godkända insamlingssystemen ska ges ett ansvar för 
information på nationell nivå, något som saknas i dag. Till det ska också särskilda 
åtgärder vidtas för att skapa större trygghet om hur avfall innehållandes personlig 
information hanteras vid insamlingen och återvinningen.  

Producentansvaret är, om än lagreglerat, formulerat på ett sätt som ger producenterna 
stort utrymme att genomföra ansvaret på det sätt de finner effektivt. Det finns redan i dag 
krav på att insamlingssystemen som kräver tillstånd ska vara lämpliga och rikstäckande. 
Det finns ett ansvar för att inte motverka återanvändning. Det finns också krav på 
butiksinsamling. Det är utredningens bedömning att dessa krav inte fått genomslag fullt 
ut i producenternas genomförande. Naturvårdsverkets och kommunens tillsyn har inte 
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förmått säkerställa att så har skett. Det finns en risk att de utökade kraven på att verka för 
återanvändning, möjliggöra förberedelse för återanvändning, använda incitament och 
informera inte heller kommer få ett tillräckligt genomslag.  

Det är dock utredningens bedömning att producentansvaren hittills också givit mycket 
goda resultat. Det relativt öppna ansvaret har tillsammans med samarbetet med 
kommunerna inneburit att svenska producenter byggt upp en effektiv insamling som 
troligen ger de högsta insamlingsnivåerna i världen. 

Utredningen föreslår regeringen att utveckla producentansvaret  
Utredningen föreslår regeringen att genomföra den alternativa lösningen som innebär en 
utveckling av det nuvarande producentansvaret för elutrustning. Det är utredningens 
bedömning att det förslaget är mer samhällsekonomiskt effektivt och mer förenligt med 
en cirkulär ekonomi än ett pantsystem. Om kraven på ett utvecklat producentansvar inte 
skulle ge önskat resultat inom en nära framtid kan regeringen överväga att utveckla och 
införa den lösning som utredningen kallat pantbevis.  

Ett pantsystem skulle innebära praktiska svårigheter och betungande administration till en 
begränsad nytta. Utredningens slutsats är också att den mest betydande förbättringen i 
första hand är en ökad återanvändning. Utredningen har också visat att användarna 
framhåller andra åtgärder än en pant som avgörande för att de i högre utsträckning skulle 
lämna elavfall för återvinning. Utredningens bedömning är därför att det krävs andra 
åtgärder än ett pantsystem för att åtgärda de problem som identifierats. Vi ser att ökad 
information, ökad trygghet i insamlingen samt ett ökat fokus på förberedelse för 
återanvändning och återanvändning skulle medföra större miljönytta till en lägre kostnad.  

Samtidigt som denna utredning pågått utreder EU-kommissionen möjligheten att införa 
ekonomiska incitament, exempelvis pantsystem för elektronik. Det kan finnas anledning 
att avvakta de bedömningar som görs inom EU för att inte riskera att införa ett relativt 
komplicerat system endast för Sverige. Även det pågående arbetet gällande produktpass 
kan påverka möjligheter att införa pantsystem i framtiden.  

EU har också inlett arbetet med att utveckla hållbarhetsprinciper för bland annat 
elektronik. Dessa avses utmynna i krav på resurseffektiva produkter i 
ekodesigndirektivet. Det är utredningens bedömning att ett pantsystem skulle ockupera en 
stor del av såväl producenternas som myndigheternas resurser. Detta skulle kunna 
innebära att chansen att utveckla återanvändning eller att påverka EU:s arbete för 
resurseffektivitet skulle försämras. 

Förslag  
Utredningen föreslår regeringen att i förordningen om producentansvar för elutrustning 
införa bestämmelser som reglerar att:  

• Den som driver ett insamlingssystem som har tillstånd ska se till att insamlingen sker på 
ett sådant sätt att förberedelse för återanvändning möjliggörs för avfall som kan 
förberedas för återanvändning.  

• En producent ska verka för att användare av elutrustning får goda förutsättningar att 
återanvända denna. Kravet gäller för elutrustning som är lämplig att återanvända. • En 
producent ska använda ekonomiska incitament och andra incitament i den omfattning 
som är lämpliga för att den som har elavfall ska fullgöra sin skyldighet att sortera ut och 
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hantera elavfall enligt avfallsförordningen. Incitamenten ska vara sådana att de inte 
motverkar en effektiv resursanvändning.  

• Den som driver ett insamlingssystem som har tillstånd ska genomföra lämpliga åtgärder 
för att informera innehavare av konsumentelavfall om 1. fördelarna av att vidta 
avfallsförebyggande åtgärder,  

2. skyldigheten att sortera ut elavfall och var utsorterat elavfall kan lämnas,  

3. insamlingssystemens ansvar för en säker insamling och hantering av det avfall som 
samlas in, och  

4. vilka möjligheter det finns att återvinna elavfall och vilken miljönytta detta ger.  

• En producent ska se till att användare av elutrustning får information om hur 
elutrustning som har lokalt lagrad information kan fabriksåterställas och hur lokalt lagrad 
personlig information kan raderas. För att anpassa producentansvaret utifrån de så kallade 
minimikraven som ska vara genomförda i svensk rätt senast den 5 januari 2023 föreslår 
utredningen regeringen att i förordningen om producentansvar för elutrustning införa 
bestämmelser som reglerar att:SOU 2021:26 Sammanfattning 29  

• Vid beräkningen av avgiften som en enskild producent ska betala till ett 
insamlingssystem ska hänsyn tas till den mängd produkter som producenten släpper ut på 
den svenska marknaden. Avgiften ska täcka de kostnader som insamlingssystemet har för 
avfallshanteringen.  

• En producent som gör annan elutrustning än konsumentelutrustning tillgänglig på den 
svenska marknaden ska ha de ekonomiska förutsättningar som krävs för att ta emot och 
hantera elavfallet.  

• Producenter och den som driver ett insamlingssystem som har tillstånd ska ha rutiner för 
internkontroll för att säkerställa kvaliteten på vissa uppgifter och att vissa krav uppfylls. • 
Producenter och den som driver ett insamlingssystem som har tillstånd ska tillgängliggöra 
information om bland annat hur de når återvinningsmålen i förordningen om 
producentansvar för elutrustning.  

• Vid beräkningen av avgiften som en enskild producent ska betala till ett 
insamlingssystem med tillstånd ska hänsyn tas till den mängd produkter som producenten 
släpper ut på den svenska marknaden. Vid beräkningen ska insamlingssystemen även 
beakta Naturvårdsverkets föreskrifter om avgifterna och där hänsyn ska tas till produktens 
egenskaper. Naturvårdsverket ges bemyndigande för att kunna meddela föreskrifter om 
hur avgifterna ska beräknas.  

Utredningen föreslår också att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att tillsammans 
med Statistiska centralbyrån se över målsättningar, statistikförsörjning och 
rapporteringskrav inom området hantering av elutrustning.  

Utredningens bedömning är att det inte bör införas ett pantsystem för småelektronik. 
Utredningen lämnar utifrån kommittédirektivet ändå förslag till ett pantsystem med 
pantbevis. Förslaget innebär att det vid ett införande av ett pantsystem är mobiltelefoner 
som är konsumentelutrustning som inkluderas i pantsystemet.  
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Förslaget innebär att det vid köp av en mobiltelefon erhålls ett pantbevis som tillsammans 
med inlämning av en mobiltelefon som är avfall ger rätt till återbetalning av den inbetalda 
panten. Nivån på panten föreslås vara 100 kronor. Målet med ett pantsystem förslås till att 
börja med vara att insamlingen av mobiltelefoner som är avfall ska öka. Vidare är det 
utredningens förslag att ett pantsystem bör utformas så att producenterna för 
mobiltelefoner ansvarar för att mobiltelefoner beläggs med pant vid försäljning. 
Återbetalningen av panten ska göras av ett insamlingssystem som har tillstånd. Det är när 
en mobiltelefon görs tillgänglig på den svenska marknaden som den ska beläggas med 
pant. Pantsystemet finansieras av producenterna för mobiltelefoner. Det sker en export av 
begagnade mobiltelefoner från Sverige, det innebär att de årliga pantinbetalningarna efter 
några år kan förväntas vara större än de årliga återbetalningarna, och ett visst överskott 
kan uppstå. Hur stort detta överskott blir och när det uppstår är svårt att säga, men det ska 
kunna användas till att delfinansiera systemet.  

Utredningen lämnar även författningsförslag för ett traditionellt pantsystem, men inga 
skäl för förslagen.  

Konsekvenser  
En utveckling av producentansvaret förväntas bidra till att återanvändning och 
förberedelse för återanvändning av elutrustning ökar. Att elutrustning återanvänds och på 
så sätt kan ersätta eller skjuta upp konsumtion av nyproducerade produkter innebär stora 
miljövinster, både i minskade utsläpp av växthusgaser men även i form av minskad 
miljöpåverkan från gruvbrytning och utvinning av metaller. Kan en del av alla de 
produkter som inte längre används utan är upplagrade hos hushållen återanvändas i stället 
skulle det spara stora resurser.  

De informationsåtgärder som föreslås förväntas bidra till att öka kunskapen om vad 
elavfall är och hur det ska hanteras så att upplagringen av ej fungerande produkter i 
hushållen och förekomsten av elavfall i restavfallet, andra fraktioner på 
återvinningscentralerna och i förpackningsinsamlingen kan minska. 
Informationsinsatserna förväntas även leda till att åtgärda den kunskapsbrist som finns 
vad gäller hanteringen av elutrustning som innehåller personligt lagrad information så att 
mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer i större utsträckning kan återanvändas och 
tryggt lämnas för återvinning.  

Regeringsuppdraget till Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån förväntas i 
förlängningen leda till mål som kan höja kvaliteten i återvinningen av elutrustning och 
bättre kontroll över flödena av elutrustning.  

I jämförelse med ett pantsystem förväntas en utveckling av producentansvaret medföra 
positiva effekter på både återanvändning och insamling för all elutrustning, inte bara 
insamlingen av en specifik produkt.  

Vilka kostnader som en utveckling av producentansvaret förväntas medföra för olika 
aktörer är svårt att uppskatta på förhand, eftersom ett stort ansvar lämnas till 
producenterna och insamlingssystemen att genomföra åtgärderna på ett effektivt sätt.  

Ett pantsystem med pantbevis kan förväntas innebära att insamlingen av mobiltelefoner 
inledningsvis blir hög eftersom det finns en stor mängd upplagrade telefoner i hushållen. 
Eftersom dessa telefoner, även utan ett pantbevis, i stor utsträckning förväntas lämnas för 
återvinning till slut, innebär ett pantsystem framför allt en tidigareläggning av 
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insamlingen och återvinningen, inte en ökning totalt sett. En tidigarelagd förberedelse för 
återanvändning är viktigt eftersom det ökar möjligheten att återanvända telefonen. Dock 
innebär den nuvarande insamlingen att endast en liten del av telefonerna kan förberedas 
för återanvändning. En tidigarelagd materialåtervinning medför att de återvunna 
resurserna kan cirkuleras flera gånger och därmed minska efterfrågan på ny råvara.  

Att utveckla ett system med pantbevis förväntas medföra stora kostnader för 
producenterna för mobiltelefoner. Hur stora kostnaderna blir beror på hur systemet sätts 
upp. Uppskattningsvis antas kostnaden för att utveckla ett system med pantbevis vara i 
storleksordningen 100–200 miljoner kronor. Utöver kostnaden för att utveckla och ta 
fram ett system medför det även löpande kostnader för att utveckla systemet och centralt 
administrera in- och återbetalningar av pant. Det uppkommer även kostnader för 
insamlingsplatserna för att ta emot mobiltelefoner och återbetala panten. Den kostnaden 
har uppskattats till cirka 20 kronor per mobiltelefon. Utöver detta uppstår även 
inledningsvis kostnader för att informera hushåll och verksamheter samt återförsäljare om 
pantsystemet. De kostnader som uppstår för producenterna förväntas föras vidare till 
konsumenterna, inte bara genom priset på mobiltelefoner utan även på andra produkter 
som producenterna tillhandahåller. 
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Miljödepartementets diarienummer: M2021/ 00774 

 

Göteborgs Stads yttrande över remissen - Använd det som 
fungerar (SOU 2021:26) 
 

Genom att ytterligare reglera producentansvaret för elutrustning bedömer Göteborgs Stad 
att en mer hållbar hantering av elutrustning främjas. Detta för produkter som är uttjänta 
men också för produkter som är fungerande men som användaren vill göra sig av med. 
Utredningens förslag skulle bland annat innebära ett ökat fokus på återanvändning genom 
att krav läggs på både producenter och på dem som driver godkända insamlingssystem att 
verka för detta. Förslagen är i linje med miljöbalkens allmänna hänsynsregler om att 
hushålla med råvaror och energi samt skyldigheten att vidta avfallsförebyggande åtgärder. 
Utredningens förslag om förbättrad kommunikation till konsumenter är viktigt och 
positivt. En svaghet i utredningen är att den bara i liten omfattning analyserat vad 
återanvändningsmarknaden behöver för att få bättre förutsättningar. 

Statistik och kartläggning av flöden 
Utredningen föreslår att Naturvårdsverket och SCB får i uppdrag att se över hur 
statistiken kan byggas upp. Dock rör det sig om ett vitt fält av produkter som idag är 
indelade i 6 kategorier som i sin tur är väldigt vidsträckta. Ett annat problem är den 
förhållandevis långa livslängden från fem till 50 år beroende på produkt. Ytterligare en 
faktor är e-handelsförsäljning, import och export av bland annat återanvända telefoner 
samt den stora upplagringen i hushållen. 

Göteborgs Stad ser att det vore en fördel att bringa större klarhet i hur mycket som sätts 
på marknaden, hur mycket som samlas in och hur mycket som styrs till återanvändning 
av insamlingssystemet. Att få grepp på återanvändningen utanför systemet är dock svårt 
eftersom det här handlar om produkter som inte blivit avfall. Problemet med dagens 
svaga uppföljning är att man inte har någon statistik som kan ligga till grund för ett krav 
på återanvändning.  

Insamling och återanvändning 
Göteborgs Stad är positiv till förslagen att insamlingen utvecklas och att producenterna 
ska verka för att ge användarna bättre förutsättningar avseende förfarandet att 
återanvända sin produkt. Det är bra om producenterna tar ett större ansvar för att 
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informera innehavare om vart de ska vända sig och till vem - för att utrustningen ska 
kunna återanvändas. Något krav på att det godkända insamlingssystemet ska dela upp 
flödet i fungerande och icke fungerande utrustning ställs inte. Naturvårdsverket behöver 
bedriva sin tillsyn på ett sätt som säkrar regeländringarnas potential. Redan i dagens 
miljöbalk, avfallsdirektivet och WEEE-direktivet samt dagens 
producentansvarsförordning ställs krav på att återanvändning ska tillämpas när det är 
lämpligt. Det finns i dag en privat återbruksmarknad för mobiltelefoner, många är 
omedvetna om den marknaden och fördelarna med det kretsloppet. 

Göteborgs Stad är positiv till förslaget om att förstärka incitamenten till avfallsinnehavare 
att lämna tillbaka utrustning som man inte längre vill ha. Om insamlingen trots det inte 
ökar bör förslaget av pant aktualiseras, gärna i ett bredare samarbete med flera EU-länder. 
Staden delar trots det utredningens uppfattning att information om nyttan med 
återanvändning och återvinning samt en säker hantering är det viktigaste uppgiften för 
insamlingssystemet i ett kortare tidsperspektiv. 

Målet i Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030 
är att elavfallet ska halveras till 2030. Göteborgs Stad tillstyrker förslagen om att utveckla 
kommunikationen till användarna om skyldigheten lämna in elavfall separat och 
miljönyttan med det. Staden är positiv till utredningens förslag om att den som driver ett 
insamlingssystem ska informera om insamlingen, hantering av personliga data och 
avfallsförebyggande åtgärder. Ett minimikrav på informationen bör regleras närmare. 

Utvecklat producentansvar 
Göteborgs Stad instämmer i utredningens bedömning att ett utvecklat producentansvar 
bäst bidrar till utredningens syfte. När det utifrån kommande och redan införda 
förändringar finns bättre tillgång till statistik över smått elavfall bör lagstiftningen 
kompletteras med målnivåer och kravnivåer även för förebyggande av smått elavfall. 
Staden anser att förslaget om utvecklat producentansvar bättre stöttar de övre nivåerna i 
avfallstrappan för fler produkter och ger bättre förutsättningar för förebyggande genom 
återanvändning än alternativen med pant.  

Utredningen förordar att den som driver ett insamlingssystem med tillstånd ska se till att 
insamlingen sker på ett sådant sätt att förberedelse för återanvändning möjliggörs för 
avfall som kan förberedas för återanvändning samt att en producent ska verka för att 
användare av elutrustning får goda förutsättningar att återanvända denna. Kravet gäller 
för elutrustning som är lämplig att återanvända.  

Göteborgs Stad anser att förordningen tydligare behöver specificera vad som menas med 
förberedelse för återanvändning och andra begrepp inom producentansvaret för att 
lagstiftningen ska vara tydlig både för producenterna och tillsynsmyndigheterna. 

För att förflytta elektriskt och elektroniskt avfall upp i avfallshierarkin krävs troligen även 
annan lagstiftning som handlar om produkternas utformning, livslängd, uppgraderbarhet 
och reparerbarhet. Till exempel kan support inkluderas i priset eller garantitiden 
förlängas. Som utredningen påtalar är arbetet med att ställa krav på mer resurseffektiva 
produkter påbörjat inom ramen för EU:s ekodesigndirektiv. Göteborgs Stad anser att 
Sverige bör lägga stort fokus på att där få igenom lagkrav som medför ökad livslängd på 
elektriska och elektroniska produkter.  
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Förslagen kring pantsystem 
Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030, sätter 
som mål för insamling och återvinning att minst 90 procent av allt inlämnat avfall på 
återvinningscentraler ska vara rätt sorterat och minst 70 procent av innehållet i 
restavfallet ska vara rätt sorterat, varav inget farligt avfall sorteras i fel fraktion. Stadens 
kretslopp och vattenförvaltnings erfarenhet är att mobiltelefoner står för en obetydlig 
andel av det felsorterade farliga avfallet på återvinningscentralerna och i övriga 
insamlingssystem inom kommunen. Därför anses ett pantsystem för just mobiltelefoner 
inte bidrar till dessa mål. Ett pantsystem för småbatterier eller ljuskällor skulle vara mer 
intressant eftersom det är avfallsslag som oftare sorteras fel och har en kortare livslängd. 
Vid den plockanalys av 4,6 ton restavfall som genomfördes i Göteborg 2020 registrerades 
till exempel endast 2 mobiltelefoner, men 42 småbatterier, 26 ljuskällor och även olika 
slags sladdar var vanligare. Vid motsvarande analyser 2018 fanns inga mobiler. Elavfall 
har utgjort 0,4–0,5 procent av restavfallet vid samtliga plockanalyser sedan 2014. 

Göteborgs Stad instämmer med utredningen att ett traditionellt pantsystem är 
svårgenomförbart, komplicerat, innebär ekonomiska risker och troligen har en begränsad 
effekt på inlämning av produkter som lagras hemma. Staden tillstyrker därför 
utredningens förslag att avvakta med pantsystemet. Det är bättre att fokusera på att 
bedriva bra information, bättre insamling av elutrustning generellt samt utvärdera 
effekten av ett uppdaterat producentansvar i ett kortare tidsperspektiv.  

Göteborgs Stad instämmer med utredningens bedömning att pant på mobiltelefoner inte 
bör hanteras vid återvinningscentralerna vid ett eventuellt genomförande. Om ett 
pantsystem ska införas så bör det tillämpas vid insamling i butiker med pantbevis i 
samband med köp av ny mobil. Staden instämmer med utredaren i att ett pantbevis bättre 
bidrar till syftet med utredningen än ett traditionellt pantsystem. 

 

För Göteborgs kommunstyrelse 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

§ 131 0394/21 

Yttrande över remiss från Miljödepartementet - Använd det 
som fungerar (SOU 2021:26) 
 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden beslutar att anta bifogat yttrande och översända det 

till kommunstyrelsen som svar på remissen. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2021-06-02 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2021-06-16 

 

Vid protokollet 

 

Kretslopp och vattennämnden 

 
  

Sekreterare 

 

________________________ 

Emilia Dahlstedt 

 

 

Ordförande 

 

________________________ 

Claes Johansson 

Justerande 

 

________________________ 

Jöran Fagerlund 
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Yttrande över remiss om elavfall – Använd det 
som fungerar  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden beslutar att anta bifogat yttrande och över-

sända det till kommunstyrelsen som svar på remissen. 

2. Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Ärendet avser ett remitterat förslag från Miljödepartementet till Göteborgs stad, 

om utredningen ”Använd det som fungerar” som innehåller förslag till ny lagstift-

ning för elavfall. Kretslopp och vattennämnden samt miljö- och klimatnämnden 

har fått remissen från kommunstyrelsen för yttrande och Renova har fått den för 

kännedom och eventuellt yttrande. Remissen ska besvaras senast den 18 juni 

2021. 

Utredningens uppdrag har varit att utreda och föreslå hur producentansvaret för 

elutrustning kan kompletteras med krav på pant för småelektronik. Utredningen 

föreslår istället att det nuvarande producentansvaret för elutrustning utvecklas. 

Det är utredningens bedömning att det förslaget är mer samhällsekonomiskt effek-

tivt och mer förenligt med en cirkulär ekonomi än ett pantsystem. Förvaltningen 

instämmer i utredarens bedömning och bedömer att ett utvecklat producentansvar 

bättre bidrar till stadens miljömål och föreslår att nämnden tillstyrker utredningens 

förslag. Däremot ser vi att förtydliganden och skärpningar kan behövas för att 

bättre säkerställa eftersträvade effekter. 

Kretslopp och vatten 

 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 
 

Bilaga 

1. Yttrande till kommunstyrelsen avseende remiss om elavfall - Använd det 

som fungerar  

Kretslopp och vatten 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-06-02 

Diarienummer 0394/21 

 

Strategisk samordning 

Ann-Louise Eliasson 

Telefon: 031-368 27 75 

E-post: ann-louise.eliasson@kretsloppochvatten.gote-

borg.se 

https://www.regeringen.se/497309/contentassets/872645be4df6480fae9d394d68af5963/sou-2021_26
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Ärendet  

Nämnden har att besluta om yttrande över ett remitterat förslag från Miljödeparte-

mentet till Göteborgs stad, om utredningen ”Använd det som fungerar” som inne-

håller förslag till ny lagstiftning för elavfall samt om omedelbar justering av be-

slutet. Kommunstyrelsen önskar svar senast den 18 juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Ärendet avser ett remitterat förslag från Miljödepartementet till Göteborgs stad, 

om utredningen ”Använd det som fungerar” som innehåller förslag till ny lagstift-

ning för elavfall. Kretslopp och vattennämnden och miljö- och klimatnämnden har 

fått remissen från kommunstyrelsen för yttrande och Renova har fått den för kän-

nedom och eventuellt yttrande. Remissen ska besvaras senast den 18 juni 2021. 

Utredningens syfte anges som att öka insamlingen och återvinningen av elavfall 

och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. 

Uppdraget har varit att utreda och föreslå hur det befintliga producentansvaret för 

elutrustning kan kompletteras med krav på pant för den elutrustning som utgör 

småelektronik. Utredningen föreslår istället att det nuvarande producentansvaret 

för elutrustning utvecklas. Det är utredningens bedömning att det förslaget är mer 

samhällsekonomiskt effektivt och mer förenligt med en cirkulär ekonomi än ett 

pantsystem. 

Utredningens kartläggning av nuläge för smått elavfall  

Hanteringen av småelektronik som är avfall regleras idag i avfallsdirektivet och 

WEEE-direktivet och är huvudsakligen genomförda i svensk lagstiftning genom 

miljöbalken, avfallsförordningen och förordningen om producentansvar för elut-

rustning. 

Utredningens omvärldsanalys visar att inget land har infört ett pantsystem för 

elektronik. Det utreddes i Norge men bedömdes inte kostnadseffektivt. I Danmark 

utreddes en resurspremie som inte införts och där man såg risker med import av 

avfall. 

Insamling av småelektronik som är avfall görs i dag av två insamlingssystem som 

har tillstånd (El-kretsen och Recipo). Det vanligaste sättet för hushåll att lämna 

sitt avfall är vid kommunernas återvinningscentraler. Målet är att 65 procent av 

den elutrustning som satts på marknaden ska samlas in. En genomsnittlig in-

samlingsnivå på 66 procent nås för de avfallskategorier som innehåller småelekt-

ronik.  

Även om insamlingsnivåerna för småelektronik i vissa fall bedöms som låga visar 

kartläggningen av flödena att det endast till viss del beror på att småelektronik 

slängs i restavfallet eller sorteras fel på återvinningscentralerna. Det finns ingen-

ting som tyder på att det sker någon betydande nedskräpning av småelektronik. 

Förklaringen är i stället att stora mängder används i samhället och att det även 
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sker en viss upplagring av produkter som inte längre används. En stor andel av de 

produkter som lagras hos hushåll och verksamheter fungerar fortfarande. Det do-

minerande skälet till att konsumenter inte lämnar trasiga mobiltelefoner, surfplat-

tor och bärbara datorer till återvinning är en rädsla för att den personliga informat-

ion som de innehåller ska komma i orätta händer.  

Utredningens förslag 

Utredningen anser att höjd servicenivå, mer och tydligare information samt stärkta 

incitament, såväl ekonomiska som andra incitament, skulle ha betydelse för att få 

konsumenter att lämna sitt elavfall till återvinning.  

Utifrån att utredningen identifierat ett flertal problem med olika slags pantsystem 

har de valt att ta fram ett förslag till utvecklat producentansvar. Utredningen fö-

reslår att: 

• det införs krav på att insamlingen sker på ett sådant sätt att förberedelse 

för återanvändning möjliggörs och att producenterna ska ges ansvar för att 

verka för att användare har goda möjligheter att återanvända elutrustning. 

• Naturvårdsverket vid nästa tillståndsprövning av insamlingssystemen kan 

göra en ny bedömning av vad ”lättillgängligt och enkelt” innebär.  

• producenterna ska använda ekonomiska incitament och andra incitament, i 

den omfattning som är lämpligt för att motverka att elavfall sorteras fel el-

ler upplagras, och bidra till att uppnå önskade insamlingsnivåer.  

• de godkända insamlingssystemen ges ett ansvar för information på nation-

ell nivå.  

• särskilda åtgärder vidtas för att skapa större trygghet om att personlig in-

formation hanteras lämpligt vid insamling och återvinning. 

Utredningens bedömning är att det inte bör införas ett pantsystem för småelektro-

nik. Om ovanstående krav på ett utvecklat producentansvar inte skulle ge önskat 

resultat kan den lösning som kallas pantbevis övervägas. 

Utredningen har utrett ett traditionellt pantsystem som förutsätter någon form av 

identifiering av produkten och en annan lösning som de kallat pantbevis. Utred-

ningen har fokuserat på mobiltelefoner eftersom de: innehåller metaller som är 

värdefulla att återvinna, är den produkt som upplagras i störst utsträckning, har re-

lativt kort livslängd och för att det kan vara klokt att börja med endast en produkt-

typ. De båda alternativa pantsystemen nedan avser endast mobiltelefoner. 

I ett traditionellt pantsystem betalas en pant vid köp av en produkt och återfås 

när samma produkt lämnas in som avfall. Detta bedömer utredningen blir mycket 

kostsamt att genomföra. Det krävs att produkterna är möjliga att identifiera så att 

pant endast återbetalas för produkter som pant har erlagts för. Utredningen har 

inte hittat någon lösning som är praktiskt genomförbar till en rimlig kostnad. En 

traditionell pant skulle inte ha någon effekt på de produkter som redan är upplag-

rade eftersom någon pant inte betalades för dessa produkter vid inköp. Beroende 

på produkternas långa livslängd skulle det bli en fördröjningseffekt på ungefär 
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fem år och stora summor skulle bli upplåsta i systemet. Detta skulle kräva någon 

form av statlig kontroll över pengarna eller ekonomiska säkerheter. 

Utredningen har även övervägt ett system benämnt pantbevis. Lösningen frikopp-

lar panten från den enskilda produkten och kräver därför inte att produkten går att 

identifiera. En pant erläggs vid köp och konsumenten får ett, förslagsvis, digitalt 

pantbevis med till exempel en unik identifierbar kod. Pantbeviset ger rätt till åter-

betalning av panten mot att en produkt som blivit avfall, motsvarande den som 

pant betalades in för, lämnas till insamlingssystemet. Denna lösning skulle inne-

bära att redan upplagrade produkter som är avfall kan lämnas in för att få tillbaka 

panten. Upplåsningen av medel blir här mindre då användaren kan förväntas lösa 

panten betydligt snabbare. Ett system med pantbevis bedöms vara mer genomför-

bart än ett system som kräver att produkterna kan identifieras inom pantsystemet. 

Utredningen bedömer att båda systemen lägger ett stort ansvar på producenter och 

insamlingssystemen att utveckla och hantera komplexa system, med en betydande 

administration och stora pengaflöden. De anser också att pantlösningarna är kom-

plicerade att kombinera med återanvändning och distanshandel samt att en hög 

pant riskerar att störa marknaden för återanvändning. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer utredningen som väl underbyggd och instämmer i de be-

dömningar som görs. Ett utvecklat producentansvar enligt förslaget föreslås om-

fatta alla produkter som blir konsumentelavfall. Förslagen om pantsystem föreslås 

till en början enbart omfatta mobiltelefoner då de är komplicerade, vilket ytterli-

gare bidrar till förvaltningens bedömning att ett utvecklat producentansvar bör 

förordas. 

Utvecklat producentansvar 

Förvaltningen instämmer i utredningens bedömning att ett utvecklat producentan-

svar bäst bidrar till utredningens syfte. När det utifrån kommande och redan in-

förda förändringar finns bättre tillgång till statistik över smått elavfall bör lagstift-

ningen kompletteras med målnivåer och kravnivåer även för förebyggande av 

smått elavfall. Förvaltningen anser att förslaget om utvecklat producentansvar 

bättre stöttar de övre nivåerna i avfallstrappan för fler produkter och ger bättre 

förutsättningar för förebyggande genom återanvändning än alternativen med pant. 

Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag om att den som driver ett insam-

lingssystem ska informera om insamlingen och avfallsförebyggande åtgärder. Ett 

minimikrav på information bör regleras närmare. Förvaltningen ser även positivt 

på krav om information avseende lokalt lagrad personlig information. 

Utredningen förordar att den som driver ett insamlingssystem med tillstånd ska se 

till att insamlingen sker på ett sådant sätt att förberedelse för återanvändning möj-

liggörs för avfall som kan förberedas för återanvändning samt att en producent ska 

verka för att användare av elutrustning får goda förutsättningar att återanvända 

denna. Kravet gäller för elutrustning som är lämplig att återanvända.  
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Ett stort ansvar lämnas till producenterna och insamlingssystemen och det finns 

en risk att minsta möjliga görs. Redan i nuvarande producentansvar regleras att 

mängden elavfall ska minska och att producenterna ska vidta avfallsförebyggande 

åtgärder. Utredningen påpekar att kraven inte fått genomslag fullt ut och att Na-

turvårdsverkets och kommunens tillsyn inte förmått säkerställa förebyggande. Ut-

redningen bedömer att även deras förslag riskerar ge begränsad påverkan på före-

byggande.  

Förvaltningen anser att förordningen tydligare behöver specificera vad som menas 

med förberedelse för återanvändning och andra begrepp inom producentansvaret 

för att lagstiftningen ska vara tydlig både för producenterna och tillsynsmyndig-

heterna. 

För att förflytta elektriskt och elektroniskt avfall upp i avfallshierarkin krävs troli-

gen även annan lagstiftning som handlar om produkternas utformning, livslängd, 

uppgraderbarhet och reparerbarhet. Till exempel kan support inkluderas i priset 

eller garantitiden förlängas. Som utredningen påtalar är arbetet med att ställa krav 

på mer resurseffektiva produkter påbörjat inom ramen för EU:s ekodesigndirektiv. 

Förvaltningen ser att Sverige bör lägga stort fokus på att där få igenom lagkrav 

som medför ökad livslängd på elektriska och elektroniska produkter.  

Pantbevis 

Göteborgsregionens avfallsplan sätter som mål för insamling och återvinning att 

minst 90 procent av allt inlämnat avfall på återvinningscentraler ska vara rätt sor-

terat och minst 70 procent av innehållet i restavfallet ska vara rätt sorterat, varav 

inget farligt avfall sorteras i fel fraktion. Det är förvaltningens upplevelse att mo-

biltelefoner står för en obetydlig andel av det felsorterade farliga avfallet på åter-

vinningscentralerna och i övriga insamlingssystem inom kommunen. Därför anses 

ett pantsystem för just mobiltelefoner inte bidra till dessa mål.  

Ett pantsystem för småbatterier eller ljuskällor skulle vara mer intressant eftersom 

det är avfallsslag som oftare sorteras fel och har en kortare livslängd.  

Vid den plockanalys av 4,6 ton restavfall som genomfördes i Göteborg 2020 regi-

strerades till exempel endast 2 mobiltelefoner, men 42 småbatterier, 26 ljuskällor 

och även olika slags sladdar var vanligare. Vid motsvarande analyser 2018 fanns 

inga mobiler. Elavfall har utgjort 0,4–0,5 procent av restavfallet vid samtliga 

plockanalyser sedan 2014. 

Förvaltningen instämmer med utredningens bedömning att pant på mobiltelefoner 

inte bör hanteras vid återvinningscentralerna vid ett eventuellt genomförande. Om 

ett pantsystem ska införas så ska det tillämpas vid insamling i butiker med pantbe-

vis i samband med köp av ny mobil. 

Förvaltningen instämmer med utredaren i att ett pantbevis bättre bidrar till syftet 

med utredningen än ett traditionellt pantsystem. 
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Traditionellt pantsystem 

Förvaltningen instämmer med utredaren i att ett traditionellt pantsystem är svårge-

nomförbart, komplicerat, innebär ekonomiska risker och troligen har begränsad 

effekt på inlämning av produkter som lagras hemma. Resonemangen ovan avse-

ende pantbevis är giltiga även för ett alternativ med ett traditionellt pantsystem. 

Förvaltningen instämmer med utredningens bedömning att pant på mobiltelefoner 

inte bör hanteras vid återvinningscentralerna vid ett eventuellt genomförande. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Införandet av ett pantsystem där kommunens återvinningscentraler agerar som 

mottagare skulle innebära ökade administrativa resurser och kostnader som i så 

fall bör täckas av producenterna. Dessutom anser förvaltningen att miljönyttan av 

pant på mobiltelefoner inte rättfärdigar kostnaden av ett sådant system.   

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förslaget om stärkt producentansvar går i linje med Göteborgs Stads mål inom 

miljö- och avfallsområdet.  

Ett pantsystem som baseras på återvinningen av mobiltelefoner kan inte anses 

vara det mest optimala ur en ekologisk dimension om det finns möjligheter att 

vidta andra åtgärder som främjar återanvändning. Att skapa incitament för åter-

vinning kan påverka återanvändningen negativt och återanvändning ger större ef-

fekt på resursåtgång.  

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna di-

mension. 

Expedieringskrets 

Kommunstyrelsen
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Bilaga. Yttrande till kommunstyrelsen avseende remiss om 
elavfall - Använd det som fungerar  

Nämnden har fått en utredning om pant på smått konsumentelavfall på remiss. Ut-

redningens uppdrag har varit att utreda och föreslå att producentansvaret för elut-

rustning kompletteras med krav på pant för småelektronik, men föreslår istället att 

det nuvarande producentansvaret utvecklas. De anser att det är mer samhällseko-

nomiskt effektivt och mer förenligt med en cirkulär ekonomi än ett pantsystem.  

Kretslopp och vattennämnden instämmer i utredningens bedömning. Nämnden tillstyr-

ker förslaget om ett utvecklat producentansvar. Nämnden avstyrker från förslagen om 

pantsystem. Men om regeringen ändå väljer att gå vidare med pantsystem anser nämn-

den att alternativet med pantbevis är att föredra. 

Nämnden anser att den föreslagna förordningen tydligare behöver specificera vad 

som menas med förberedelse för återanvändning och andra begrepp inom produ-

centansvaret för att lagstiftningen ska vara tydlig både för producenterna och till-

synsmyndigheterna. Nämnden anser att producentansvaret bör utvecklas än mer 

genom att kompletteras med fler krav och målnivåer som verkar avfallsförebyg-

gande, när mer underlag finns tillgängligt. 

Nämnden tillstyrker utredningens förslag om att den som driver ett insamlingssy-

stem ska informera om insamlingen, hantering av personliga data och avfallsföre-

byggande åtgärder. Ett minimikrav på informationen bör regleras närmare 

Nämnden anser att pant på andra avfallsslag som batterier och ljuskällor skulle fungera 

bättre för att öka insamlingsgraden än pant på elavfall. Nämnden anser att en eventuell 

pant inte ska hanteras vid återvinningscentralerna, åtminstone inte utan ekonomisk er-

sättning från producenterna för hanteringen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Nämnden instämmer i utredningens bedömning att pantsystemen ökar kostna-

derna utan att ge eftersträvat resultat. Om kommunens återvinningscentraler skulle 

hantera pant ger det ökade administrativa resurser och kostnader som i så fall bör 

bekostas av producenterna. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Ett utvecklat producentansvar bidrar bättre till stadens miljömål än förslagen med 

pantsystem. Då det bättre stöttar de övre nivåerna i avfallstrappan för fler produkt-

grupper än alternativen med pant. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna di-

mension. 

 

Kretslopp och vattennämnden 
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss Använd det som 
fungerar - utredningen om pantsystem för småelektronik, 
(SOU 2021:26), Miljödepartementet M2021/00774, SLK 0736/21 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remiss Använd det som fungerar - utredningen om pantsystem för 
småelektronik (SOU 2021:26) till kommunstyrelsen.  

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-03 med bilaga. 
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Kommunstyrelsen  
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 

Använd det som fungerar - utredningen om 

pantsystem för småelektronik, (SOU 2021:26), 

Miljödepartementet M2021/00774, SLK 0736/21 

Förslag till beslut 

Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande över remiss Använd det som fungerar - utredningen om pantsystem för 

småelektronik (SOU 2021:26) till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Miljö- och klimatnämnden tillstyrker utredningens förslag om att utveckla förordningen 

om producentansvar för elutrustning (2014:1075).  

Utvecklingen av förordningen innebär bland annat att det införs bestämmelser som verkar 

för att insamlingssystemet som producenter av elutrustning ansluter sig till ska; 

• ge användaren bättre förutsättningar för att kunna återanvända elutrustning,  

• se till att materialåtervinning av elavfall inte försvåras och att återanvändning 

möjliggörs för det avfall som är lämpligt för detta,  

• informera användarna om fördelarna med avfallsförebyggande åtgärder, skyldigheten 

att sortera ut elavfall, var det kan lämnas, vilka möjligheter det finns att återvinna 

elavfall och vilken miljönytta det ger, 

• informera användare om hur personlig information som finns lagrad kan raderas 

och/eller fabriksåterställas.  

Ändringarna i förordning (2014:1075) föreslås träda i kraft 5 januari 2023.  

Miljöförvaltningen bedömer att utredningen presenterar en genomarbetad analys av 

konsekvenserna av införandet av ett pantsystem för elutrustning. Utredningen förordar att 

det inte ska införas ett pantsystem utan föreslår istället att det nuvarande 

producentansvaret för elutrustning utvecklas.  

  

 

Miljöförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-06-03  

Diarienummer 2021-10412 

 

Handläggare  

Eveline Karlsson 

Telefon: 031-368 37 99 

E-post: eveline.karlsson@miljo.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utredningens förslag innebär en utveckling av det nuvarande producentansvaret för 

elutrustning. Om det genomförs bedöms det leda till ett ökat utbud av begagnad 

konsument-elutrustning, vilket framför allt förväntas vara positivt för privatpersoner. De 

kostnader som förslagen medför för producenter eller för de godkända 

insamlingssystemen förväntas i slutändan överföras till konsumenterna i form av höjda 

priser på elutrustning. Prishöjningen på en specifik produkt förväntas dock bli marginell 

och inte påverka konsumtionen av elutrustning.  

Kommunerna föreslås få ansvar för tillsynen av avfallshanteringen. För den lokala 

tillsynen kan kommunen ta ut en avgift (27 kap. 1 § miljöbalken). 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Bedömning utifrån en ekologisk dimension utvecklas under rubriken ”Förvaltningens 

bedömning”. 

Bedömning ur social dimension 

Om utredningens förslag genomförs, som innebär en utveckling av det nuvarande 

producentansvaret för elutrustning, bedöms tillägget i förordningen om ökad information 

kopplat till produkter som lagrar personlig information bidra till en ökad trygghet för den 

som lämnar sådant avfall till insamlingssystemen. 

Bilaga 

1. Använd det som fungerar - Utredningen om pantsystem för småelektronik (SOU 

2021:26) 
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Ärendet  

Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över 

Miljödepartementets remiss Använd det som fungerar - utredningen om pantsystem för 

småelektronik (SOU 2021:26) senast den 18 juni 2021.  

Miljöförvaltningen har bedömt förslagen i remissen och tagit fram förslag till yttrande 

som redovisas i detta tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 

Remissen handlar om hur det nuvarande producentansvaret för elutrustning kan 

kompletteras med krav på pant för småelektronik. Utredningen bedömer dock att ett 

pantsystem skulle innebära oskäliga kostnader för insamlingssystemet och producenterna. 

Det skulle heller inte bidra till att uppfylla insamlingsmålet av elutrustning eller verka för 

en mer hållbar hantering av elutrustning och elavfall. Utifrån de problem och svårigheter 

som har identifierats med ett pantsystem har utredningen valt att inte förorda införandet 

av ett pantsystem. Utredningen har istället valt att ta fram ett alternativt förslag som 

består av ett utvecklat producentansvar för elutrustning. 

Miljödepartementets förslag 

Utredningens bedömning är att det inte bör införas ett pantsystem för småelektronik. 

Utredningen föreslår istället att en alternativ lösning genomförs som innebär en 

utveckling av det nuvarande producentansvaret för elutrustning (2014:1075). Det är 

utredningens bedömning att det förslaget är mer samhällsekonomiskt effektivt och mer 

förenligt med en cirkulär ekonomi än ett pantsystem.  

Utredningen bedömer att det krävs andra åtgärder än ett pantsystem för att åtgärda dagens 

problem som konsumtion av småelektronik och efterföljande avfallshantering skapar. 

Ökad information, ökad trygghet i insamlingen samt ett ökat fokus på förberedelse för 

återanvändning och materialåtervinning bedömer utredningen skulle medföra större 

miljönytta till en lägre kostnad. 

En utveckling av producentansvaret förväntas bidra till att återanvändning och 

förberedelse för återanvändning av elutrustning ökar. Att elutrustning återanvänds och på 

så sätt kan ersätta eller skjuta upp konsumtion av nyproducerade produkter innebär stora 

miljövinster, både i form av minskade utsläpp av växthusgaser och i form av minskad 

miljöpåverkan från gruvbrytning och utvinning av metaller. Kan en del av alla de 

produkter som inte längre används, utan är upplagrade hos hushållen, återanvändas i 

stället skulle det spara stora resurser. 

Utredningen lämnar dock ett förslag till ett pantsystem med ett så kallat pantbevis. 

Förslaget innebär att det vid införandet av ett pantsystem ska vara mobiltelefoner som ska 

inkluderas i pantsystemet. Förslaget innebär att konsumenten vid köp av en mobiltelefon 

erhåller ett pantbevis som tillsammans med inlämning av en mobiltelefon som är avfall 

ger rätt till återbetalning av den inbetalda panten. Nivån på panten föreslås vara 100 

kronor. Utredningen bedömer dock att ett pantsystem skulle innebära praktiska 

svårigheter och betungande administration till en begränsad nytta.  

Utredningens slutsats är också att den mest betydande förändring som behövs när det 

gäller småelektronik är en ökad återanvändning. Utredningen har också visat att 

användarna framhåller andra åtgärder än en pant som avgörande för att de i högre 
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utsträckning skulle lämna elavfall för återvinning. Utredningens bedömning är därför att 

det krävs andra åtgärder än ett pantsystem för att åtgärda de problem som identifierats.  

I jämförelse med ett pantsystem förväntas en utveckling av producentansvaret medföra 

positiva effekter på både återanvändning och insamling för all elutrustning, inte bara 

insamlingen av en specifik produkt. 

Förslaget om en utveckling av förordningen om producentansvar för elutrustning 

(2014:1075) innefattar bland annat att det införs bestämmelser som verkar för att 

insamlingssystemet som producenter av elutrustning ansluter sig till ska;  

• ge användaren bättre förutsättningar för att kunna återanvända elutrustning,  

• ha ekonomiska förutsättningar för att kunna ta hand om elavfallet,  

• se till att materialåtervinning av elavfall inte försvåras och att återanvändning 

möjliggörs för det avfall som är lämpligt för detta,  

• informera användarna om fördelarna med avfallsförebyggande åtgärder, skyldigheten 

att sortera ut elavfall, var det kan lämnas, vilka möjligheter det finns att återvinna 

elavfall och vilken miljönytta det ger, 

• informera användare om hur personlig information som finns lagrad kan raderas 

och/eller fabriksåterställas.  

Genom de föreslagna ändringarna i förordningen om producentansvar för elutrustning blir 

producentansvaret även anpassat för att uppfylla minimikraven för ett utökat 

producentansvar enligt EU:s Avfallsdirektiv. Ändringarna i förordningen föreslås träda i 

kraft 5 januari 2023. 

Förvaltningens bedömning 

Miljöförvaltningen föreslår att miljö- och klimatnämnden tillstyrker utredningens förslag 

om att utveckla förordningen om producentansvar för elutrustning (2014:1075).  

Utredningen visar att konsumtionen av småelektronik ökar, framför allt mätt i antalet 

produkter. Vi använder fler och fler olika produkter som drivs med batteri eller sladd, 

samtidigt som det inom ett hushåll ofta finns flera datorer, mobiltelefoner och tv-

apparater. Det elavfall som sedan samlas in till ett insamlingssystemen går framför allt till 

materialåtervinning. Utredningen tillsattes med utgångspunkt i att det nuvarande 

producentansvaret inte ger önskat resultat. I utredningsdirektivet är utgångspunkterna att 

det finns brister i insamlingen och behov av ökade incitament för användare att lämna in 

elutrustning till ett insamlingssystem. 

Begreppet producentansvar tydliggör principen om att det ska vara förorenaren, den som 

orsakar en skada i miljön, som ska betala för de samhällsekonomiska kostnader som är en 

följd av dess verksamhet. I dag betalas en osynlig avgift av konsumenten för att 

finansiera producentens insamling av avfallet.  

Genom att ytterligare reglera producentansvaret för elutrustning bedömer 

miljöförvaltningen att en mer hållbar hantering av elutrustning främjas. Detta för 

produkter som är uttjänta men också för produkter som är fungerande men som 

användaren vill göra sig av med.  
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Förslagen skulle bland annat innebära ett ökat fokus på återanvändning genom att krav 

läggs på både producenter och på dem som driver godkända insamlingssystem att verka 

för detta. Förslagen till förordningen är i linje med miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

om att hushålla med råvaror och energi (2 kap 5 § miljöbalken) samt skyldigheten att 

vidta avfallsförebyggande åtgärder (15 kap. 10 § miljöbalken).  

 

 

 

Anna Ledin 

Direktör 

Peter Berntsson 

Avdelningschef 
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