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Yttrande angående – Remiss från 
Miljödepartementet Promemorian en 
förbättrad förpackningsinsamling, nya roller 
för kommuner och producenter 
 

Vi socialdemokrater välkomnar förslaget om ett utökat kommunalt insamlingsansvar 
under ett finansiellt producentansvar. Vi tycker att det är väldigt positivt att regeringen 
går fram med förslag som syftar till att återta kontrollen över återvinningen och göra det 
enklare för människor att återvinna sina förpackningar. När insamlingen placeras nära 
bostaden sorterar vi också bättre, visar statistisk från Avfall Sverige. Det är positivt för 
såväl klimatet som miljön. Att det blir lättare att återvinna är en förutsättning för att vi 
ska kunna öka takten i klimatomställningen.  

Förslaget adresserar också vikten av ordning och reda på återvinningsstationerna, att de 
sköts som de ska och inte är skräpiga eller överfulla för jämnan. Det bidrar till både 
trevligare och tryggare utemiljöer. AB Framtiden skriver i sitt utlåtande att det är bra att 
kommunen tar över ansvaret för insamlingen och tjänsterna i anslutning till insamlingen 
då bolaget idag upplever en viss problematik kopplat till de kvartersnära 
återvinningsstationer som ofta är skräpiga och inte sköts som de ska. Bolaget menar att 
förslaget är i linje med deras pågående arbete för just trevligare och tryggare utemiljöer, 
vilket är mycket positivt.  

Det finns dock aspekter som behöver förtydligas om förslagen genomförs, framför allt 
vad gäller ansvarsfördelningen inom staden samt ersättningen till kommunerna för 
insamling av förpackningsavfall. Vi tycker att dessa synpunkter har fångats upp väl i 
tjänsteutlåtandet och tror i likhet med SLK att förslaget kan justeras utefter dessa 
synpunkter till en acceptabel lösning i de delar som kräver det.   
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Remiss från Miljödepartementet  
Promemorian en förbättrad 
förpackningsinsamling, nya roller för 
kommuner och producenter   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över promemorian en förbättrad förpackningsinsamling, nya roller för 
kommuner och producenter, i enlighet med bilaga 8 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Miljödepartementet. 

Sammanfattning 
Miljödepartementet har översänt promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – 
nya roller för kommuner och producenter för yttrande till Göteborgs Stad. 
Remissen inkom den 5 november och ska besvaras senast den 7 februari 2022, staden har 
fått förlängd remisstid till den 11 februari. På grund av den korta remisstiden har 
stadsledningskontoret remitterat ärendet till ett antal förvaltningar och bolag. 

I promemorian föreslås nya bestämmelser om ett system för utökat producentansvar för 
förpackningar. I promemorian föreslås att kommunerna ska ta över ansvaret för 
insamlingen av förpackningar från hushåll, men att det ekonomiska ansvaret ska ligga 
kvar hos producenterna. Sedan tidigare har regeringen beslutat att förpackningar ska 
samlas in fastighetsnära. I promemorian föreslås vilka förpackningsslag som omfattas och 
hur det ska genomföras i praktiken. 

Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att det är bra att det fortfarande finns ett 
tydligt producentansvar samtidigt som kommunen tar över ansvaret för själva 
insamlingen och tjänsterna i anslutning till denna - likaså att producenterna ges ansvar för 
materialåtervinning. Det är producenterna som har möjlighet att återta materialet i sin 
tillverkningsprocess och påverka utformningen av förpackningarna. Genom att 
producenterna också ges ett större ekonomiskt ansvar än idag finns förutsättningar för att 
uppfylla kraven i EU:s förpackningsdirektiv.  

Stadsledningskontoret föreslår bland annat att synpunkter framförs om flexibilitet för att 
kunna anpassa servicegraden utifrån kommunala beslut avseende fastighetsnära 
insamling, dispensmöjligheter, insamling på allmänna platser, bedömning av vad som är 
lättillgängliga och lämpliga insamlingsplatser för skrymmande och ovanliga 
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förpackningar samt om omlastningsstationer. Vidare föreslås synpunkter om bland annat 
tillsyn, dispenser och materialåtervinningspotential. 

Bedömning ur ekonomisk dimension    
Förslaget innebär att i stort sett alla hushåll i landet kommer att kunna lämna sina 
vanligast förekommande utsorterade förpackningar nära bostaden. I de fall 
fastighetsägare behöver investera i utrymmen för källsortering kommer hushållen att få 
stå för de kostnaderna. Alla som konsumerar förpackningar i vardagen kommer också 
omfattas av höjda avgifter på den vara som konsumeras i form av höjda 
förpackningsavgifter. Promemorian uppskattar av hushållen förväntas bära en betydande 
del av merkostnaderna för den utbyggda insamlingen genom att producenterna kommer 
att försöka höja priset på varorna i proportion till de höjda avgifterna till 
producentansvarsorganisationen. Hur bördan slutligen kommer att fördelas bedöms beror 
på de berörda varornas priskänslighet. 

Naturvårdsverket lät 2020 beräkna kostnaderna för förpackningsinsamling. Utifrån den 
beräkningen bedöms de slutliga framtida kostnaderna för förslagets fastighetsnära 
insamling, utan återvinningsstationer, till 4 364 mnkr per år för hela Sverige. Kostnaderna 
för FTI:s insamlings- och återvinningssystem var 2016 cirka 1 000 mnkr per år (inklusive 
returpappret). Kostnaderna på 4 364 mnkr för den föreslagna insamlingen bedömer 
kretslopp och vattenförvaltningen motsvarar ca 200 mkr per år för Göteborg. Som 
jämförelse prognostiserar kretslopp och vatten kostnaden för nämndens 
avfallsverksamhet till cirka 500 mnkr år 2021. Ett kommunalt insamlingsansvar med krav 
på fastighetsnära insamling skulle alltså innebära en kraftig utökning av den kommunala 
avfallsverksamheten. Eftersom producenterna ska ha det ekonomiska ansvaret bedöms 
dock inte avfallstaxorna påverkas på sikt, men eftersom ersättningsnivåerna är föreslagna 
att vara årliga och utan någon uppstartsersättning kommer eventuella inköp av behållare 
och andra uppstartskostnader direkt belasta taxekollektivet. Inköp av kärl belastar 
avfallsekonomin det år som inköpen görs. Det skulle kunna ses som att avfallskollektivet 
”lånar ut” pengar till producenterna för uppstartskostnaderna som sedan ska ersättas 
årligen. Effekten kan bli att avfallstaxorna behöver höjas under uppstartsperioden för att 
sedan sänkas när systemet är fullt utbyggt.  

Att anordna avfallsutrymmen för flerbostadshus bedöms innebära ökade kostnader för de 
fastighetsägare som inte byggt ut fastighetsnära insamling. I promemorian uppskattas 
kostnaden för dessa avfallsutrymmen till 742 kr/hushåll och år. Eftersom platsbrist hittills 
varit ett hinder för fastighetsägarna är det inte bara kostnaden för själva utrymmena utan 
även tillhörande bygglov och annan administration för att åstadkomma utrymmen som 
medför kostnader. 

Förvaltnings AB Framtiden bedömer att förslagen kan komma att få ekonomiska 
konsekvenser av olika slag. Kostnaden för tjänster för fastighetsnära insamling av 
förpackningar försvinner för platser där koncernens bolag idag köper den tjänsten. 
Framtiden framför vidare att en utbyggnad av miljöhus för att klara målsättningarna i det 
nya förslaget däremot kommer att bli kostsam för fastighetsägarna. Detta på grund av att 
investeringen i sådana utrymmen är mycket svår att räkna hem ekonomiskt med dagens 
behandlingsavgifter. I dagsläget varierar andelen fastigheter med kapacitet för 
fastighetsnära förpackningsinsamling mellan ca 60 och 70 procent i koncernens bolag. En 
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full täckning skulle innebära ny- eller utbyggnad av åtskilliga miljöhus till en väsentlig 
kostnad. 

Den genomsnittliga årliga insamlingskostnaden för fastighetsnära förpackningsinsamling 
i ett småhus med fyrfackskärl som modell skattades till 820 - 980 kr/hushåll. I det 
beloppet ingick kostnader för tömning och för kärl men inte för omlastning, transport till 
mottagningspunkt eller kommunens administrativa kostnader. Dagens 
avfallshanteringskostnader för de förpackningar som ligger i restavfallet beräknades till 
81 - 219 kr/hushåll, år, vissa av dessa kvarstår även efter utbyggnad av fastighetsnära 
insamling då sorteringen inte blir hundraprocentig. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Fastighetsnära insamling har visat sig öka utsorteringen av förpackningsavfall i de 
mätningar och studier som genomförts. Förslagen förväntas därmed inverka positivt på 
ekologiska dimensionen och bedöms bidra till högre måluppfyllnad avseende insamling 
och rätt sortering i avfallsplanen och på klimatmålen i miljö- och klimatprogrammet. De 
fossila utsläppen från avfallsförbränning har även potential att minska om fler 
plastförpackningar sorteras och återvinns.  

Promemorian visar på flera exempel varav ett visar att materialåtervinningen från hushåll 
skulle kunna öka med 60 000 ton nationellt om 98 procent av befolkningen har 
fastighetsnära insamling. För Göteborgs del skulle det motsvara ca 3 500 ton per år, eller 
3,6 procent av restavfallsmängderna. Idag samlas cirka 30 000 ton förpackningar in i 
Göteborg årligen. Materialåtervinning som ger minskat uttag av jungfruliga råvaror och 
minskad avfallsförbränning innebär ur ett livscykelperspektiv minskade utsläpp av 
växthusgaser, kväveoxider och fotooxidanter samt minskad försurning och övergödning.  

Promemorian bedömer också att eftersom dagens återvinningsstationer försvinner och de 
lättillgängliga insamlingsplatserna förväntas hantera mindre volymer så minskar 
problemen med buller och nedskräpning. Den fastighetsnära insamlingen vid småhus har 
inte visat sig ge bullerproblem där den införts. I remissvaren framförs dock att det inte 
kommer att vara möjligt att ersätta samtliga återvinningsstationer i Göteborg med 
fastighetsnära insamling - varför denna effekt inte kan förväntas fullt ut här. 

Bedömning ur social dimension 
Fastighetsnära system innebär att det blir lättare för hushållen att sortera rätt. De system 
med fastighetsnära insamling från småhus som införts har visat på hög kundnöjdhet. 
Kretslopp och vattenförvaltningen har nyligen avslutat en studie med insamling av 
pappers- och plastförpackningar i tvåfackskärl i testområden med småhus, som även det 
gett både goda sorteringsresultat och hög kundnöjdhet, trots att det under den andra delen 
av testet medförde avgifter för de deltagande hushållen. 

Att ge kommunerna ansvar för insamlingen ökar också möjligheterna till att hantera 
frågorna inom den lokala demokratin, särskilt om detaljreglering undviks. Dessutom ges 
medborgare möjlighet att överklaga myndighetsbeslut gällande deras insamling. 

Förvaltnings AB Framtiden framför att god och hyresgästnära avfallshantering är en 
viktig profilfråga för koncernen och att det också ingår som en viktig del i koncernens 
strategi för utvecklingsområden för att bidra till trygghet, trivsel och attraktivitet i 
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bostadsområden. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att olika lösningar för 
insamling av avfall upplevs säkra och trygga så att de kan nyttjas av alla.  

 

Bilagor 
1. Promemorians huvudsakliga innehåll En förbättrad förpackningsinsamling 

– nya roller för kommuner och producenter M2021/02118 november 2021 
2. Kretslopp och vattenförvaltningens yttrande 
3. Miljö- och klimatnämndens handlingar 
4. Renova AB:s handlingar 
5. Förvaltnings AB Framtidens yttrande 
6. Avfall Sveriges förslag till yttrande 
7. Sveriges kommuner och regioners yttrande 
8. Förslag till yttrande till Miljödepartementet 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (24) 
   
   

Ärendet  
Miljödepartementet har översänt promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – 
nya roller för kommuner och producenter för yttrande till Göteborgs Stad. Remissen 
inkom den 5 november och ska besvaras senast den 7 februari 2022, staden har fått 
förlängd remisstid till den 11 februari. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet har remitterats till kretslopp och vattenförvaltningen, miljöförvaltningen, 
Förvaltnings AB Framtiden och Renova för yttrande. Remissen skickades även till park- 
och naturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen samt trafikkontoret för 
kännedom och eventuellt yttrande. Kretslopp och vattenförvaltningen, miljöförvaltningen, 
Förvaltnings AB Framtiden och Renova har yttrat sig. 

Göteborgs Stads tidigare yttranden 
Göteborgs Stad har yttrat sig över andra remisser med koppling till aktuell remiss. 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2018-06-13 § 578 över den tidigare utredningen av 
förpackningsförordningen, Miljö- och energidepartementets promemoria Mer 
fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av 
producentansvaren. Kommunstyrelsen yttrade sig 2020-10-21 § 884 över remiss från 
Miljödepartementet - Promemoria om kommunalt ansvar för insamling och 
materialåtervinning av returpapper samt 2021-09-29 § 733 över remiss från 
Miljödepartementet - Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomi (SOU 2021:24). 

Ärendet avseende yttrande över remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets 
rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets 
och rådets direktiv i den svenska lagstiftningen behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-01-26. 

Miljödepartementets promemoria En förbättrad förpackningsinsamling - nya 
roller för kommuner och producenter 
I promemorian föreslås nya bestämmelser om ett system för utökat producentansvar för 
förpackningar. I promemorian föreslås att kommunerna ska ta över ansvaret för 
insamlingen av förpackningar från hushåll, men att det ekonomiska ansvaret ska ligga 
kvar hos producenterna.  

Sedan tidigare har regeringen beslutat att förpackningar ska samlas in fastighetsnära. I 
promemorian föreslås vilka förpackningsslag som omfattas och hur det ska genomföras i 
praktiken. Sju punkter är centrala för kommunernas avfallshantering: 

• Förpackningar av papper och kartong, plast, glas och metall från hushåll ska samlas 
in fastighetsnära. Övriga förpackningsslag – till exempel trä, keramik och textil – 
samt skrymmande förpackningar ska samlas in på lättillgängliga platser.  

• Kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för förpackningsinsamlingen från 
hushåll och verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushåll.  

• Kommunerna ska även, enligt huvudregeln, samla in utsorterat förpackningsavfall på 
särskilt iordningsställda platser för allmänheten där det uppkommer mycket 
förpackningsavfall.  

• Producenterna ska finansiera insamlingen och behandlingen samt täcka kommunernas 
kostnader för omlastning och information till hushållen. 

• Insamlat förpackningsavfall ska överlämnas till producenterna. 
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• Kommunerna ska tillhandahålla omlastningsstationer och ha rutiner för att beräkna 
och kontrollera att rätt avfallsmängd överlämnas till respektive 
producentansvarsorganisation.  

• Om det inte finns någon godkänd producentorganisation ska kommunen se till att det 
förpackningsavfall som faller under kommunens insamlingsansvar behandlas. 

Senast den 1 januari 2026 ska kommunerna ha ett insamlingssystem på plats. Redan 
innan dess får kommuner, istället för fastighetsnära insamling, samla in 
förpackningsavfallet på kvartersnära insamlingsplatser och kan efter anmälan till 
Naturvårdsverket få ersättning för detta.  

Krav på insamling av utsorterade förpackningar på allmänna platser föreslås gälla från 
och med juli 2026.  

Det finns möjlighet att ansöka om dispens, där separat insamling inte är genomförbar 
eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.  

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur kommunernas kostnader för insamling 
av förpackningsavfall och information om sortering ska beräknas.  

Promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och 
producenter i sin helhet finns bifogad (bilaga 1). 

Nämnders och styrelsers synpunkter 

Kretslopp och vatten 

Kretslopp och vatten anser att: 

• Olika förändringar inom avfallsområdet borde hanterats mer samlat.  
• Om detaljkraven på fastighetsnära insamling kvarstår behövs längre tid för införande. 
• Begreppet samlokaliserad hämtning bör ändras till samordnad hämtning avseende de 

verksamheter som ska ingå i kommunernas ansvar 
• Producenterna bör även ansvara för att ta emot förpackningar som sorterats ut ur 

annat avfall.  
• Det behövs längre svarstid för rapportering av kvartalsvisa mängder 
• Återvinningscentralerna är lättillgängliga och lämpliga insamlingsplatser för 

skrymmande och ovanliga förpackningar.  
• Kommunerna bör avgöra vad som bedöms vara lättillgängligt och kan utöver 

insamling på lättillgängliga platser erbjuda extra service för skrymmande 
förpackningar enligt avfallstaxa för de med behov av speciallösningar. 

• Ersättningen går att anpassa utifrån servicenivån som erbjuds och att den bör baseras 
på data som förvaltningen har kontroll över, exempelvis behållarvolym och 
tömningsfrekvens. Avfallsmängderna bör vara en faktor för beräkning av ersättning 
för alla insamlingssätt.  

• Det saknas flexibilitet och dispensmöjligheter för utformningen av insamlingen i de 
fastigheter, bebyggelsetyper eller stadsdelar där det är svårt att anordna fastighetsnära 
insamling. Tydlig vägledning från Boverket till plan- och bygglovsmyndigheter 
efterfrågas. 

• Naturvårdsverket bör föreskriva att udda förpackningsmaterial hanteras tillsammans 
med motsvarande materialslag.  
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Kretslopp och vatten tillstyrker 

• Förslaget om att producenterna ges ett fullt ekonomiskt ansvar för hela processen och 
operativt ansvar för återvinningsprocessen. 

• De förtydligade kraven på sortering, separat insamling och möjligheterna till 
undantag. 

• Kommunalt insamlingsansvar för hushållens förpackningsavfall, men med flexibilitet 
för att kunna anpassa servicegraden utifrån kommunala förutsättningar och beslut, på 
samma sätt som för returpappret. 

• Möjligheterna att reglera hämtningen i föreskrifterna och att taxefinansiera 
åtgärderna. 

• Ett kommunalt informationsansvar för insamlingsfrågor 
• Ett fullt operativt och ekonomiskt producentansvar för verksamheternas 

förpackningsavfall enligt förslaget. 
• Förslagets utformning avseende producentens ansvar och producentansvarsorga-

nisationer, men anser att producentansvarsorganisationerna även bör få ansvar för 
mottagningsplatser för det förpackningsavfall som kommunerna samlat in.  

• Att reglering avseende tillämpningsområde, mål för materialåtervinning och minskad 
nedskräpning, krav på returråvara med mera från 2018 års förpackningsförordning 
föreslås följa med till nuvarande förslag. 

Kretslopp och vatten avstyrker: 

• Detaljreglerande krav på fem fastighetsnära fraktioner. 
• Detaljkrav på lättillgängliga insamlingsplatser. 
• Detaljkrav avseende insamling på offentliga platser. 
• Kravet på kommunerna att tillhandahålla omlastningsstationer och därifrån fördela 

insamlade förpackningar till rätt producentansvarsorganisation 

Kretslopp och vattens identifierade behov i Göteborgs Stad 

• Förvaltningen ser behov av förtydligade reglementen för insamling och transport för 
kommunalt avfall från markförvaltning.  

Ansvaret för städning och papperskorgar på allmän plats enligt ”Lagen om 
gaturenhållning och skyltning” ligger i Göteborg på nämnderna som förvaltar marken, det 
vill säga på park- och naturnämnden och trafiknämnden. Förvaltningen anser att denna 
insamling är nära förknippad med städansvaret och tycker det är en rimlig ordning att 
även den nu föreslagna insamlingen anordnas samordnat med gaturenhållningen. 
Förvaltningen önskar att det förtydligas i reglementena att även insamling av 
producentansvarsavfall ingår i markförvaltande nämnders ansvar. Rimligen bör även 
ansvaret för borttransport av allt insamlat avfall (förpackningar, engångsartiklar, 
trädgårds- och parkavfall samt kommunalt avfall från gaturenhållning) kunna ligga under 
dessa nämnders ansvar, då det verkar ineffektivt och ge ökad administration att 
överlämna detta avfall till kretslopp och vattennämndens ansvar vid fastighetsgräns. Idag 
är det inte tydligt i reglementena hur ansvaret för borttransporten är reglerad, med dessa 
nya förslag om sortering tillsammans med tidigare förändringar om begreppet kommunalt 
avfall under kommunalt insamlingsansvar ökar behovet av en tydligare reglering.  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 8 (24) 
   
   

Miljö- och klimatnämnden 
Remissen har besvarats genom beslut av nämndens ordförande på delegation av miljö- 
och klimatnämnden. 

Miljöförvaltning bedriver i nuläget tillsyn mot den producentansvarsorganisation, 
Förpacknings-och tidningsinsamlingen AB (FTI AB), som har ansvar att samla in 
förpackningar från Göteborgs cirka 300 återvinningsstationer. Tillsynsansvaret över 
förpackningsförordningen regleras i miljötillsynsförordningen (2011:13). Tillsynen delas 
idag mellan Naturvårdsverket och den lokala tillsynsmyndigheten. Enligt promemorians 
förslag till ändring i 2011:13 innebär det inte några förändringar för miljöförvaltningens 
tillsynsansvar. Miljöförvaltningen kommer, som det får förstås, fortsatt ha tillsyn över hur 
hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i 
förordningen. I praktiken kommer det innebära att verksamhetsutövaren för insamlingen 
ändras från FTI AB till kommunen i egenskap av kretslopp och vattennämnden. Denna 
förändring bedöms inte innebära någon större påverkan på förvaltningen.  

Miljö- och klimatnämnden ställer sig övergripande positiv till promemorians förslag, med 
bakgrund av de svårigheter som införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar 
visat sig innebära. Promemorian brister dock som underlag för konsekvensanalys när det 
gäller att bedöma i vilken omfattning förslagen kommer att påverka miljöförvaltningens 
tillsynsuppdrag. Det finns frågetecken kring dispenshantering, intern ansvarsfördelning 
inom kommunen och tidplan för upprättande av mottagnings- och omlastningsplatser.  

Miljö- och klimatnämnden delar inte promemorians bedömning att införandet av 
lättillgängliga insamlingsplatser kommer göra att dagens cirka 5000 återvinningsstationer 
(ÅVS) försvinner, inklusive problem med nedskräpning och bullerstörningar. Nämnden 
bedömer att det fortsatt kommer finnas ett behov av liknande platser, med tanke på de 
svårigheter som vissa fastigheter redan har gällande platsbrist för att kunna tillhandahålla 
fastighetsnära insamling av förpackningar. Lättillgängliga insamlingsplatser förväntas 
fortsatt vara utsatta för nedskräpning i motsats till vad promemorian bedömer. Krav bör 
därför ställas på hur dessa är utformade. 

Vidare framför miljö- och klimatnämnden att förslagen förväntas leda till att 
utsorteringen av förpackningar ökar, främst för hushållen och de verksamheter som är 
lokaliserade i flerbostadshus.  

Promemorian kommenterar inte huruvida dispens kan komma av krävas av 
fastighetsägare och av vilken organisation inom kommunen som ska få meddela dispens. 
Promemorian tydliggör inte heller vilken organisation inom kommunen som ska få 
meddela dispens till en yrkesmässig verksamhet som innehar förpackningar med 
exempelvis livsmedel som ska kasseras (se 3 kap. 15 a §, förslag till ny 
avfallsförordning). 

Miljö- och klimatnämnden saknar en beskrivning av den interna ansvarsfördelningen 
inom staden, kommunens avfallsorganisation kontra den kommunala 
tillsynsmyndigheten. En sådan kommer behöva efterfrågas, förslagsvis till 
Naturvårdsverket, om förslagen genomförs. Promemorian har inte analyserat vilka 
konsekvenser införandet av förordningen som helhet kommer ha på den kommunala 
tillsynsmyndigheten. 
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Nämnden poängterar att tiden för att etablera mottagningsstationer kan dra ut på tiden 
med anledning av anmälnings- och tillståndsprocesser. Det kan riskera tidplanen för 
etablerandet av mottagningsstationer inom vissa kommuner. 

Förvaltnings AB Framtiden  
Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden) ställer sig generellt sett positiv till förslaget. Det 
är bra att det fortfarande finns ett tydligt producentansvar samtidigt som kommunen tar 
över ansvaret för själva insamlingen och tjänsterna i anslutning till denna. I dagsläget 
upplever bolagen i koncernen en viss problematik kring de kvartersnära 
återvinningsstationer som inte sköts som de ska och är skräpiga. Bolagens hyresgäster 
tror ofta att det är fastighetsägaren som har ansvaret för ordningen vid 
återvinningsstationerna inte fullgör sitt uppdrag när dessa är skräpiga. Bolaget bedömer 
därför att förslaget ligger i rätt riktning och i linje med bolagets arbete för att utemiljöerna 
ska kännas trevliga och trygga.  

Framtiden ser positivt på att förslaget lyfter fram att det ska vara möjligt för 
fastighetsägare att ha alternativa, mer påkostade lösningar än de som kommunen 
föreskriver, där fastighetsägaren redan har investerat i sådana lösningar eller där det är 
den bästa lösningen för den aktuella fastigheten, till exempel sopsugssystem. Bolagen 
inom Framtidenkoncernen kommer även fortsatt att köpa miljöservice såsom exempelvis 
städning även när detta behöver handlas upp separat, men ser inte det som någon direkt 
negativ konsekvens av förslaget.  

Arbetet i koncernen innebär att i så stor utsträckning som möjligt särskilja verksamheters 
och boendes avfall, i och med att verksamheterna ofta medför att skrymmande 
förpackningar slängs i kärlen varpå de snabbt fulla och det är svårt att hinna med 
tömning. I förslaget signaleras en vilja om det motsatta för småskaliga verksamheter, 
även om det ej formuleras som ett krav. Bolaget bedömer att den nuvarande ordningen är 
att föredra.  

Det finns idag områden där bolagen inom koncernen dimensionerat utrymmen baserat på 
att det finns ett välfungerande system för kvartersnära insamling som fungerar bra för 
såväl boende, fastighetsägare och insamlare. Bolaget anser att det vore ett slöseri med 
resurser att inte bygga vidare på denna systematik där detta bedöms vara bästa lösningen. 
Tolkningen är att detta är möjligt inom ramen för det nya förslaget, men att det behöver 
beaktas i de kommunala föreskrifterna.  

Renova AB 
Renova är positiv till ett kommunalt insamlingsansvar för hushållens förpackningsavfall 
och att det sker under producentansvaret som ska finansiera kommunerna och 
återvinningen. Renova anser att det är bra att förslaget vilar på en fastslagen servicenivå 
och ersättningsmodell. 

Vidare bedömer Renova att den nya rollfördelningen och den högre ambitionsnivån 
kommer leda till en högre servicenivå och en förbättrad utsortering av förpackningar. En 
följd av detta bör bli en minskning av förpackningsavfallet i restavfallet och minskning 
av utsläppen från avfallskraftvärmeverk. Det skapas möjligheter för kommunerna att styra 
arbetet med att uppfylla mål i avfallsplaner inom ett område där de har större rådighet än 
andra aktörer. Operativt blir det möjligt för kommunerna att i större utsträckning välja ett 
insamlingssystem som passar de lokala förutsättningarna. Behovet av omlastningsplatser 
bör kunna lösas genom regionalt samarbete för att sänka investeringsbehoven.  
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Renova bedömer dock att det kommer att krävas en stor arbetsinsats, stora investeringar i 
kärl och fordon och en dyrare och mer komplex logistik. Renova ser en tydlig trend i att 
olönsamma aktiviteter överförs till kommunerna, senast gällde det upphävandet av 
producentansvaret för papper. Det som inte tas upp särskilt i promemorian är att 
producenterna även fortsättningsvis kommer slippa bekosta den behandling av 
förpackningar som kommuner står för när förpackningar behandlas som restavfall.  

Andra remissinstanser synpunkter 

Avfall Sveriges förslag till remissvar 
Avfall Sveriges förslag till remissvar behandlas av Avfall Sveriges styrelse 7 februari. 

Avfall Sverige välkomnar utredningens förslag om kommunalt insamlingsansvar under 
ett finansiellt producentansvar. Kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall från 
hushåll är en fråga som Avfall Sverige, på medlemmarnas uppdrag, har drivit i många år. 
Avfall Sverige har under utredningens gång argumenterat för att det är lämpligt att 
kommunen också får insamlingsansvaret för samlokaliserade verksamheter i 
flerbostadshus (sistnämnda dock med en lite annan utformning än utredningens förslag).  

Avfall Sveriges statistik visar goda resultat och att det blir bättre sortering med 
fastighetsnära insamling. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade 
förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med 
fastighetsnära insamling. Mängden felsorterat fortsätter att minska i de kommuner som 
har infört fastighetsnära insamlingssystem.  

Avfall Sverige konstaterar att förbundets ståndpunkt avseende ett kommunalt 
insamlingsansvar under ett finansiellt producentansvar, överensstämmer med regeringens 
förslag. Avfall Sveriges remissvar är också utarbetat med den utgångspunkten som grund. 
Avfall Sveriges styrelse har vid styrelsemöte den 8 december 2021 bekräftat inriktningen 
om att ställa sig bakom Förpackningsutredningens förslag angående kommunalt 
insamlingsansvar för förpackningsavfall från hushåll och från verksamheter som är 
”samlokaliserade” med hushåll.  

Nedan följer några av Avfall Sverige kommenterar till utredningens föreslagna 
ersättningsmodell. Övriga kommentarer framgår av Avfall Sveriges förslag till remissvar:  

Avfall Sverige instämmer även med SKR angående att det finns aspekter när det gäller 
ersättningen till kommunerna för insamling av förpackningsavfall som behöver 
förtydligas. Men Avfall Sverige anser att det är grundläggande att det finns en reglering 
om ersättning i förordning, på det sätt som nu föreslås av utredningen. Grunder och ramar 
för beräkning av kostnader för insamling behöver fastställas av Naturvårdsverket. 
Avfall Sverige har en pågående dialog och projekt med Svenskt Producentansvar (SPA) 
samt med förankring med TMR (Tailor-Made Responsibility) angående av hur 
kostnaderna kan beräknas i olika typkommuner, stora som små, såväl i stad som 
glesbygd. Avfall Sveriges medlemmar vill i första hand se en ersättningsmodell där staten 
fastställer ersättning till kommunerna, med stöd av fastställda kriterier i lagstiftningen. 
Avfall Sverige anser vidare att den schablonbaserade ersättningsmodell som har 
föreslagits av utredningen – och som är resultatet av en överenskommelse mellan Avfall 
Sverige och SPA och med förankring med TMR – är det mest rationella sättet för att 
kunna fastställa ersättning till kommunerna inom ramen för det finansiella 
producentansvaret.  
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Detaljer avseende ersättningen behöver dock fastställas av Naturvårdsverket, inklusive 
förutsättningarna för att beräkna kostnader för insamling enligt modellen.  

Avfall Sverige är tydlig med att det behövs ”kontrollstationer” avseende de kostnader 
som ska räknas fram och fastställas av Naturvårdsverket, som underlag för den ersättning 
till kommunerna som sedan ska räknas fram med stöd av den ersättningsmodell som har 
föreslagits av utredningen. 

Alternativet till föreslagen ersättningsmodell är att varje kommun, under ett kommunalt 
insamlingsansvar / alternativt som uppdragstagare på frivillig grund till producenterna i 
enlighet med 2018 års förpackningsförordning, behöver sluta avtal med producenterna 
om ersättning. Avfall Sverige anser inte att detta är till fördel för kommunerna. Vidare så 
innebär absolut kostnadstäckning att den enskilda kommunens kostnader i ett sådant 
fall behöver efterhandsfaktureras, vilket är en svåröverskådlig och administrativt mycket 
tungrodd modell. 

Avfall Sveriges förslag till yttrande i sin helhet finns i bilaga 6. 

Sveriges kommuner och regioner  
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) poängterar vikten av ett fullständigt 
producentansvar för förpackningar. Införande av fastighetsnära insamling ser SKR som 
positivt, men att det finns praktiska svårigheter med att kravet gäller samtliga fastigheter 
utan möjlighet till avsteg.  

SKR avstyrker förslaget av en rad skäl. SKR bedömer att det är en stor osäkerhet kring 
full kostnadstäckning för samtliga kommuner men även att den korta införandetiden kan 
bli problematisk för de kommuner som står långt ifrån att organisera ett nytt 
insamlingssystem. Kravet på utsortering kan medföra svårigheter i bebyggd miljö och i 
promemorian saknas det en risk- och konsekvensanalys av de fysiska och 
stadbyggnadsmässiga följderna av den ändrade avfallshanteringen samt vilka 
konsekvenser den innebär för kommunernas hantering av bygglov och detaljplaner.  
SKR anser att införande av fastighetsnära insamling borde underlättas genom att mindre 
anläggningar för avfallshantering, där så är lämpligt, bygglovsbefrias.  

Kommunerna måste ha rådighet att i större utsträckning kunna påverka insamlingssystem 
och göra avvägningar gällande servicegrad. Eftersortering borde tillåtas i större 
utsträckning, då den har möjlighet att lösa en del av de problem som finns med att 
tillskapa fastighetsnära insamling. Eftersorteringstekniken ger en stor möjlighet att öka 
mängden förpackningsmaterial som kan återvinnas. Definitionen för samlokalisering 
borde omfatta mindre verksamheter som bedrivs i bostadshus och inte begränsas till att 
det ska vara i samma avfallsutrymme och i ett flerbostadshus.  

SKR ställer sig positivt att insamling ska ske fastighetsnära men att det borde vara en 
grundprincip som går att göra avsteg från när så är motiverat. Insamling av udda 
förpackningsslag som trä, keramik och textil på återvinningscentral borde vara tillräcklig 
servicegrad. Tiden för ansvarsövergång är orimligt kort och det är en brist att 
dispensmöjlighet för införande av insamlingssystem saknas. Det finns ett antal problem 
med förslaget gällande insamling på allmän plats; vad som avses med allmän plats, vem 
som har rådighet över platsen, hur en fungerande utsortering av förpackningar ska kunna 
åstadkommas och vad ersättningen ska baseras på. Konsekvenserna för den kommunala 
miljötillsynen har inte utvecklats i promemorian. 
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Sveriges kommuner och regioners yttrande i sin helhet finns i bilaga 7. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret ser liknande problem som SKR avseende vissa praktiska 
svårigheter såsom till exempel kort införandetid, svårigheter i bebyggd miljö och rådighet 
att utforma insamlingssystem. Kontoret förordar dock, i likhet med Avfall Sverige, att 
framföra detta som synpunkter istället för att avstyrka. Stadsledningskontoret ser att 
förslaget kan justeras till en acceptabel lösning i dessa delar. 

Stadsledningskontorets synpunkter till Miljödepartementet i sin helhet finns i bilaga 8 
(sid 13–23) där kontoret föreslår bland annat följande synpunkter. 

Stadsledningskontoret lyfter att då flera förändringar föreslås och genomförs under en 
kort tid utan samordning försvåras bedömningen av vad de innebär och osäkerheterna gör 
det svårt att planera den kommunala avfallsverksamheten. För mindre än ett år sedan 
beslutade regeringen om att producentansvaret för returpapper skulle upphöra, en remiss 
om bioavfall hanteras parallellt med denna och för inte så länge sedan remitterades ett 
förslag om möjlighet till frival för verksamheters kommunala avfall. 

Stadsledningskontoret är positivt till att det fortfarande finns ett tydligt producentansvar 
samtidigt som kommunen tar över ansvaret för själva insamlingen och tjänsterna i 
anslutning till denna. Kontoret ser positivt på förslaget om att producenterna ges ett fullt 
ekonomiskt ansvar för hela processen och operativt ansvar för återvinningsprocessen. 
Sammantaget är kontoret positivt till de förtydligade kraven på sortering, separat 
insamling och möjligheterna till undantag. Det är vidare positivt med ett kommunalt 
insamlingsansvar för hushållens förpackningsavfall med stor möjlighet till kommunalt 
självbestämmande som huvudsakligen finansieras av producenterna inklusive 
möjligheterna att reglera hämtningen i föreskrifterna och att taxefinansiera.  

Kontoret anser att ansvaret för att tillhandahålla omlastningsstationer samt ansvaret att 
fördela insamlade förpackningar till rätt producentansvarsorganisation bör vara 
producenternas. Producenter bör även ansvara för att ta emot förpackningar som sorterats 
ut ur annat avfall. Kontoret är positivt till förslagets utformning avseende producentens 
ansvar och producentansvarsorganisationer, men anser att producentansvars-
organisationerna även bör få ansvar för mottagningsplatser för det förpackningsavfall 
som kommunerna samlat in. 

Avseende fastighetsnära insamling ställer sig stadsledningskontoret negativt till den 
föreslagna detaljregleringen. Kommunerna bör istället få en stor flexibilitet för att kunna 
anpassa servicegraden utifrån kommunala beslut, på samma sätt som för returpappret och 
att ersättningen anpassas utifrån servicenivån som erbjuds. Det saknas även flexibilitet 
och dispensmöjligheter för utformningen av insamlingen i de fastigheter, bebyggelsetyper 
eller stadsdelar där det är svårt att anordna fastighetsnära insamling. Tydlig vägledning 
från Boverket till plan- och bygglovsmyndigheter efterfrågas. Begreppet samlokaliserad 
hämtning bör ändras till samordnad hämtning. 

Kontoret framför vidare att återvinningscentraler är lättillgängliga och lämpliga 
insamlingsplatser för skrymmande och ovanliga förpackningar samt att kommunerna bör 
avgöra vad som bedöms vara lättillgängligt och kan erbjuda extra service för 
skrymmande förpackningar enligt avfallstaxa för de med behov av speciallösningar.  
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Avseende insamling på allmänna platser framför kontoret att kommunerna bör få avgöra 
placering av insamling och att kvalitetskraven för det insamlade avfallet bör vara låga. 

Stadsledningskontoret är positivt till ett kommunalt informationsansvar för 
insamlingsfrågor. Ansvaret för att informera om vad som händer med det insamlade 
materialet bör ligga på producentansvarsorganisationen. 

Stadsledningskontoret tillstyrker att förslagen avseende tillämpningsområde, mål för 
materialåtervinning och minskad nedskräpning, krav på returråvara med mera som 
infördes i 2018 års förpackningsförordning förs över till den nu föreslagna lagstiftningen.  

Vidare lämnas synpunkter om bland annat kommunens tillsynsuppdrag, dispenser och 
materialåtervinningspotential. 

Med anledning av promemorians förslag kommer den miljöstyrande taxan, 
avfallsföreskrifterna och eventuellt även reglementena för kretslopp och vattennämnden 
samt de markförvaltande nämnderna behöva ses över. Stadsledningskontoret noterar 
kretslopp och vattennämndens förslag om ansvarsförtydligande i berörda nämnders 
reglementen och värderar detta i kommande översyner av nämndernas reglementen.   

 

 

 

 

Jonas Kinnander 
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Promemorians huvudsakliga innehåll 
I promemorian föreslås nya bestämmelser om ett system för utökat 
producentansvar för förpackningar. 

Producenterna ska, genom godkända producentansvarsorganisationer 
som de anlitar, ansvara ekonomiskt för insamling och behandling av 
förpackningsavfall. Det operativa ansvaret för insamling av förpacknings-
avfall fördelas mellan kommuner och producentansvarsorganisationer. 

Kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för insamlingen från 
hushåll och verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med 
hushåll. De vanligast förekommande förpackningsslagen – pappersför-
packningar, plastförpackningar, ofärgade och färgade glasförpackningar 
och metallförpackningar − ska samlas in fastighetsnära. Övriga förpack-
ningsslag – t.ex. trä, keramik, och textil – och skrymmande förpackningar 
ska samlas in på lättillgängliga platser. Kommunerna ska lämna över det 
insamlade förpackningsavfallet till producentansvarsorganisationerna 
utifrån organisationernas marknadsandelar per materialslag. Naturvårds-
verket ska beräkna marknadsandelar och övervaka att fördelningen blir 
rättvis. Producentansvarsorganisationerna ska betala avgifter för att 
finansiera kommunernas och Naturvårdsverkets verksamhet. Utbetalning 
av ersättning till kommunerna sker kvartalsvis i efterskott via Kammar-
kollegiet. Medlen ska hållas avskilda från statsbudgeten. Infasning av 
kommunerna i det nya systemet föreslås ske i tre etapper 2024–2026. 

Kommunerna ska också, på producentansvarsorganisationernas bekost-
nad, samla in utsorterat förpackningsavfall i utomhusmiljöer. Det ska ske 
på platser som kommunen särskilt ställt i ordning och där det uppkommer 
förpackningsavfall i betydande omfattning. Detta krav ska börja gälla först 
i juli 2026. 

Den största producentansvarsorganisationen ska ordna minst en 
mottagningsplats i varje kommun för insamling från övriga verksamheter 
och blir även ansvarig för att informera verksamheterna om insamlingen. 
Verksamheter ska kunna lämna sitt avfall på en mottagningsstation i sin 
kommun utan avgift, oavsett volym och frekvens. Avfallet ska därefter tas 
om hand av producentansvarsorganisationerna. En producentansvars-
organisation som inte ansvarar för mottagningsplatserna ska ersätta den 
ansvariga producentansvarsorganisationen för skäliga kostnader.  

Marknadsdrivna system för insamling från verksamheter ska liksom 
i dag kunna verka parallellt men vara skyldiga att ge in en mer omfattande 
anmälan till Naturvårdsverket. Det ska styrkas att systemen bidrar till en 
bättre materialåtervinning av det aktuella materialslaget jämfört med 
producentansvarsorganisationernas system. 

Det införs nya utsorteringskrav. Den som har en förpackning som 
innehåller avfall ska se till att förpackningen särskiljs från innehållet. Detta 
gäller inte en förpackning som på grund av sitt innehåll utgör farligt avfall, 
eller som innesluter läkemedelsavfall, om förpackningen underlättar den 
praktiska hanteringen av läkemedelsavfallet. Det införs också en 
bestämmelse som innebär att farligt avfall ska sorteras ut och hanteras skilt 
från annat avfall. 

Nuvarande tillståndskrav för insamlingssystem (producentansvars-
organisationer) ersätts av en något mindre omfattande godkännande-
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 prövning. När en producentansvarsorganisation är godkänd ställs krav på 
att ställa säkerhet och att offentliggöra uppgifter om bl.a. vilka producenter 
som har anlitat organisationen, avgifter, återvinning och hur organisa-
tionen når upp till materialåtervinningsmål. En producentansvarsorgani-
sation ska inte få dela ut vinst till sina ägare. 

Producenter som årligen släpper ut förpackningar på marknaden vars 
sammanlagda vikt underskrider 1 000 kilogram ska inte behöva rapportera 
in uppgifter till Naturvårdsverket eller betala tillsynsavgift. För dessa 
producenter ska det räcka med en anmälan till producentregistret. 
Lättnaden ska dock inte gälla producenter av sådana förpackningar som är 
engångsplastprodukter (plastlock till muggar, matlådor, muggar, m.fl) för 
vilka det ska betalas nedskräpningsavgifter.  

Naturvårdsverket ska ta över ansvaret från Jordbruksverket för god-
kännandeprövning och tillsyn av det nuvarande retursystemet för 
plastflaskor och metallburkar. Tillsynsavgifterna för producenterna 
differentieras utifrån försålda volymer, i enlighet med ett tidigare förslag 
från Jordbruksverket. 

Den nya regleringen införs i en ny förordning om producentansvar för 
förpackningar. I miljöbalken införs nya bemyndiganden och en 
bestämmelse om skyldighet för producentansvarsorganisationer att ersätta 
den producentansvarsorganisation som ansvarar för insamling av förpack-
ningsavfall från verksamheter. 
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Remissvar avseende ”En förbättrad 
förpackningsinsamling, nya roller för 
kommuner och producenter”  

Beslut 
Kretslopp och vatten beslutar att svara på remissen enligt detta förvaltningsyttrande. 

Sammanfattning 
Kretslopp och vatten har i uppdrag att svara på en remiss avseende en promemoria från 

Miljödepartementet, En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och 

producenter, som remitterats till Göteborgs Stad. Kommunstyrelsen önskar svar senast 

den 23 december 2021 och ska i sin tur svara senast 11 februari 2022. Kretslopp och 

vattennämnden har beslutat att förvaltningen ska svara i enlighet med en antagen 

inriktning, 2021-12-08 §248. Tjänsteutlåtandet och protokollsutdraget bifogas. 

Promemorian innehåller förslag om nya bestämmelser med syfte att förbättra 

förpackningsinsamlingen: Kommunerna får insamlingsansvar för förpackningar från 

hushåll och från verksamheter som delar soprum med hushåll. Förpackningar av papper, 

plast, glas och metall ska samlas in fastighetsnära och övriga förpackningar samt 

skrymmande förpackningar på lättillgängliga platser. Kommunerna ska anordna stationer 

för omlastning och överlämna avfallet till producenterna samt kvartalsvis rapportera 

mängder till Naturvårdsverket. Kommunerna ska årligen informera berörda om 

insamlingen man ansvarar för. Producenterna ska finansiera kommunernas uppdrag. Nya 

mål sätts upp och producenternas ansvar regleras ytterligare jämfört med idag. Effekterna 

bedöms bli en ökning av återvinningen med ca 10–15 procent och ca fyra gånger högre 

kostnader. Förvaltningen är i huvudsak positiv till den föreslagna ansvarsfördelningen, 

men avstyrker förslaget om detaljreglering för det kommunala ansvaret. 

Kretslopp och vatten 

 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

Bilaga 

1. Protokollsutdrag och tjänsteutlåtande avseende uppdrag och inriktning för 

svaret 

Kretslopp och vatten 

 
  

Förvaltningsyttrande 

Utfärdat 2021-12-17 

Diarienummer 0958/21 

Delegation 5.2.1 

Strategisk samordning 

Ann-Louise Eliasson 

Telefon: 031-368 27 75 

E-post:   

ann-louise.eliasson@kretsloppochvatten.goteborg.se 
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Ärendet  
Kretslopp och vatten har, på uppdrag av nämnden, att besluta om ett yttrande. Yttrandet 

avser en promemoria från Miljödepartementet, En förbättrad förpackningsinsamling – 

nya roller för kommuner och producenter, som remitterats till Göteborgs Stad. Ärendet 

har översänts till Kretslopp och vattenförvaltningen, miljöförvaltningen, Framtiden 

Utveckling och Renova för yttrande. Remissen skickades även till park- och 

naturförvaltningen, idrott- och föreningsförvaltningen och trafikkontoret för kännedom 

och eventuellt yttrande. Kommunstyrelsen önskar svar senast den 23 december 2021 och 

ska i sin tur svara senast departementet 11 februari 2022.  

Förvaltningens bedömning 
Detta avsnitt innehåller först en sammanställning av alla förvaltningens synpunkter och 

därefter en genomgång med vilka bedömningar som ligger till grund för synpunkterna. 

Förvaltningens samlade synpunkter på förslaget 

Kretslopp och vatten anser att: 

• Olika förändringar inom avfallsområdet borde hanterats mer samlat.  

• Om detaljkraven på fastighetsnära insamling kvarstår behövs längre tid för 

införande. 

• Begreppet samlokaliserad hämtning bör ändras till samordnad hämtning avseende 

de verksamheter som ska ingå i kommunernas ansvar 

• Producenterna bör även ansvara för att ta emot förpackningar som sorterats ut ur 

annat avfall.  

• Det behövs längre svarstid för rapportering av kvartalsvisa mängder 

• Återvinningscentralerna är lättillgängliga och lämpliga insamlingsplatser för 

skrymmande och ovanliga förpackningar.  

• Kommunerna bör avgöra vad som bedöms vara lättillgängligt och kan utöver 

insamling på lättillgängliga platser erbjuda extra service för skrymmande 

förpackningar enligt avfallstaxa för de med behov av speciallösningar. 

• Ersättningen går att anpassa utifrån servicenivån som erbjuds och att den bör 

baseras på data som förvaltningen har kontroll över, exempelvis behållarvolym 

och tömningsfrekvens. Avfallsmängderna bör vara en faktor för beräkning av 

ersättning för alla insamlingssätt.  

• Det saknas flexibilitet och dispensmöjligheter för utformningen av insamlingen i 

de fastigheter, bebyggelsetyper eller stadsdelar där det är svårt att anordna 

fastighetsnära insamling. Tydlig vägledning från Boverket till plan- och 

bygglovsmyndigheter efterfrågas. 

• Naturvårdsverket bör föreskriva att udda förpackningsmaterial hanteras 

tillsammans med motsvarande materialslag.  

Kretslopp och vatten tillstyrker 

• Förslaget om att producenterna ges ett fullt ekonomiskt ansvar för hela processen 

och operativt ansvar för återvinningsprocessen. 

• De förtydligade kraven på sortering, separat insamling och möjligheterna till 

undantag. 
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• Kommunalt insamlingsansvar för hushållens förpackningsavfall, men med 

flexibilitet för att kunna anpassa servicegraden utifrån kommunala förutsättningar 

och beslut, på samma sätt som för returpappret. 

• Möjligheterna att reglera hämtningen i föreskrifterna och att taxefinansiera 

åtgärderna. 

• Ett kommunalt informationsansvar för insamlingsfrågor 

• Ett fullt operativt och ekonomiskt producentansvar för verksamheternas 

förpackningsavfall enligt förslaget. 

• Förslagets utformning avseende producentens ansvar och producentansvarsorga-

nisationer, men anser att producentansvarsorganisationerna även bör få ansvar för 

mottagningsplatser för det förpackningsavfall som kommunerna samlat in.  

• Att reglering avseende tillämpningsområde, mål för materialåtervinning och 

minskad nedskräpning, krav på returråvara med mera från 2018 års 

förpackningsförordning föreslås följa med till nuvarande förslag. 

Kretslopp och vatten avstyrker: 

• Detaljreglerande krav på fem fastighetsnära fraktioner. 

• Detaljkrav på lättillgängliga insamlingsplatser. 

• Detaljkrav avseende insamling på offentliga platser. 

• Kravet på kommunerna att tillhandahålla omlastningsstationer och därifrån 

fördela insamlade förpackningar till rätt producentansvarsorganisation 

Kretslopp och vattens identifierade behov i Göteborgs Stad 

• Förvaltningen ser behov av förtydligade reglementen för insamling och transport 

för kommunalt avfall från markförvaltning.  

Övergripande bedömning och motiv till bedömning 

För mindre än ett år sedan beslutade regeringen om att producentansvaret för returpapper 

skulle upphöra, en remiss om bioavfall hanteras parallellt med denna och för inte så länge 

sedan remitterades ett förslag om möjlighet till frival för verksamheters kommunala 

avfall. När flera förändringar föreslås och genomförs under en kort tid utan samordning 

försvåras bedömningen av vad de innebär och osäkerheterna gör det svårt att planera den 

kommunala avfallsverksamheten.  

Promemorian är tydlig och utgör ett bra underlag för förvaltningens bedömning, med 

endast några få undantag. Många delar av förslagen ingick i 2018 års förordning. 

Förvaltningen anser att det är bra att producenterna ges ansvar för materialåtervinning. 

Det är producenterna som har möjlighet att återta materialet i sin tillverkningsprocess och 

påverka utformningen av förpackningarna. Genom att producenterna också ges ett större 

ekonomiskt ansvar än idag finns förutsättningar för att uppfylla kraven i EU:s 

förpackningsdirektiv.  

Förvaltningen anser att olika förändringar ska hanteras mer samlat. Förvaltningen 

tillstyrker förslaget om att producenterna ges ett fullt ekonomiskt ansvar för hela 

processen och operativt ansvar för återvinningsprocessen. 

Krav på utsortering och separat insamling 

Förvaltningen är positiv till förslagen. Lagkrav på utsortering av farligt avfall ligger i 

linje med både avfallsplanens mål och avfallsföreskrifternas utsorteringskrav. Även 
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dispensmöjligheten för att blanda fraktioner i insamlingen är välkommen. Med ökande 

förtätning och utrymmesbrist, ambitioner om minskad energiåtgång och färre transporter 

kombinerat med att utvecklingen av automatiserad sortering går framåt öppnar 

dispensmöjligheten för olika tekniska lösningar för insamlingen. 

Förvaltningen noterar att promemorians förslag skiljer sig från det som nyligen 

remitterats om bioavfall, med avseende på hur man tolkar krav på utsortering av 

matavfall ur förpackningar. I remissen om bioavfall tolkas skyldigheten att sortera ut 

förpackningar och lämna dem för borttransport inte uppstå så länge förpackningarna är 

obrutna, då de klassas som restavfall. Den nu remitterade promemorian förtydligar att den 

som innehar en förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs från 

innehållet. Detta innebär att innehavaren kan uppfylla skyldigheten antingen genom att 

själv skilja innehållet på platsen där avfallet producerats eller genom att se till att 

förpackningen skiljs från innehållet på en behandlingsanläggning. Förvaltningen bedömer 

att detta är en bra lösning som ökar möjligheter för inte bara materialåtervinning av 

förpackningar utan även för matavfall (inklusive produktion av biogas). En osäkerhet är i 

vilken utsträckning dispenser ges eller undantag föreskrivs. 

Sammantaget är förvaltningen positiv till de förtydligade kraven på sortering, separat 

insamling och möjligheterna till undantag. 

Kommunalt insamlingsansvar 

Förvaltningen instämmer i miljödepartementets bedömning att kommunerna har: 1) 

ekonomiska incitament att utveckla bostadsnära insamling för att undvika förpackningar i 

restavfallet 2) möjlighet att samordna insamlingen av förpackningar med annat 

kommunalt avfall liksom informationen om detta och 3) genom lokalkännedom bättre 

praktiska möjligheter att utföra insamlingen. Insamlingen av förpackningar regleras i de 

kommunala avfallsföreskrifterna och i en konfliktsituation kan kommunen utöva 

myndighet gentemot sina medborgare som leder till ett överklagbart beslut som sedan kan 

domstolsprövas. 

Förvaltningen bedömer att ansvarsfördelningen (där kommuner föreslås ansvara för 

insamling från hushåll och de verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med 

hushåll i flerbostadshus) är en mycket bra lösning då den ger goda förutsättningar för de 

eftersträvade samordningsfördelarna. Förvaltningen förutsätter att med begreppet 

samlokaliserad avses inte enbart att verksamheten har lokaler i ett flerbostadshus utan att 

de har en samordnad, gemensam avfallshämtning som fastighetsförvaltaren administrerar. 

Vi ser också positivt på ansvarsfördelningen ur ett demokratiperspektiv, men med en 

detaljreglering av insamlingen från statens sida nyttjas inte det kommunala 

självbestämmandet fullt ut. Konstruktionen där ersättningen från producenterna räknas av 

från avfallstaxan gör det enkelt att hantera eventuella mellanskillnader mellan de 

kostnader som uppstår och den ersättning som ges. Förvaltningen vill framhålla att de 

schabloner som används för ersättning från producenterna behöver ge kostnadstäckning 

för att uppfylla EU-direktivet. Det förefaller som att kommunerna får ta ut avgifter för 

hanteringen, till exempel för att kunna erbjuda dyra speciallösningar, vilket exemplifieras 

med sopsugar. Förvaltningen välkomnar att den möjligheten finns för att kunna erbjuda 

lösningar med högre servicenivå som inte täcks av producenternas ersättning. Detta 

behöver inte enbart handla om sopsugar, som i miljödepartementets exempel, då det kan 
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finnas många olika skäl till att fastighetsägarna önskar en ökad servicenivå jämfört med 

en avgiftsfri generell basnivå. 

Förvaltningen är positiv till ett kommunalt insamlingsansvar för hushållens 

förpackningsavfall med stor möjlighet till kommunalt självbestämmande som 

huvudsakligen finansieras av producenterna inklusive möjligheterna att reglera 

hämtningen i föreskrifterna och att taxefinansiera. Förvaltningen anser att begreppet 

samlokaliserad hämtning ska ändras till samordnad hämtning. 

Överlämna förpackningsavfall (Omlastningsstationer och rutiner för fördelning)  

Förvaltningen ställer sig positiv till att överlämna förpackningsavfallet. Kommunerna 

föreslås att tillhandahålla omlastningsstationer för det förpackningsavfall kommunen 

samlar in. Förvaltningen ställer sig negativ till det kravet. Har kommunen komplexa 

behov utifrån valt insamlingssystem kan det vara rimligt att viss omlastning anordnas av 

kommunen, men i annat fall ser förvaltningen inte logiken med att detta ansvar ska 

tilldelas kommunen. Här finns ingen tydlig samordningsfördel med hanteringen av 

restavfall. Hanteringen skulle bli mer effektiv om den samordnas med 

mottagningspunkter för verksamheternas förpackningsavfall som producenterna fortsatt 

har ansvar för. Producenterna kan även anpassa mottagningen till efterföljande 

behandling. Producenterna bör även ansvara för att kontrollera att rätt avfallsmängd 

överlämnas till respektive producentansvarsorganisation, vilket också skulle underlättas 

om allt förpackningsavfall lämnas till producenterna.  

Förvaltningen ställer sig inte bakom skrivningen om att föreskriva skyldigheter för 

kommuner att vidta åtgärder för att ansvarsfördelningen ska fungera mellan kommunen 

och producenter. Förvaltningen anser att detta ansvar ska ligga på producenterna utifrån 

att vi anser att de ska tillhandahålla omlastningsstationer. 

Förslaget är att producenter ska ta emot förpackningsavfall som samlats in separat, men 

förvaltningen anser att producenterna även bör ansvara för förpackningar som sorterats ut 

ur annat avfall, exempelvis vid en eftersorteringsanläggning eller vid avpaketering. I 

annat fall riskerar detta förpackningsavfall att inte tas om hand av producenterna.   

Förvaltningen har inga synpunkter på kravet att rapportera insamlade mängder till 

Naturvårdsverket varje kvartal, men tidsangivelsen att detta ska vara rapporterat en vecka 

efter kvartalsslut är för knapp. Förvaltningen förslår minst tio arbetsdagar.  

Förvaltningen anser att ansvaret för att tillhandahålla omlastningsstationer samt 

ansvaret att fördela insamlade förpackningar till rätt producentansvarsorganisation bör 

vara producenternas. Producenterna bör även ansvara för att ta emot förpackningar som 

sorterats ut ur annat avfall. Förvaltningen föreslår mer tid för rapportering av mängder.  

Utformning av kommunal insamling: Fastighetsnära insamling  

I promemorian anges att positiva effekter av fastighetsnära insamling inte enbart består i 

att hushållen har nära till insamlingen utan också i att den är sammanhållen och enhetlig. 

Miljödepartementet bedömer att fastighetsnära insamling i fem fraktioner är lämpligt i 

hela Sverige och i linje med EU-lagstiftning. Erfarenheter visar på hög kundnöjdhet och 

ökad insamling. Insamlingskostnaden för fyrfackslösningar i småhus har beräknats till ca 

900 kronor per hushåll och år, exklusive omlastning och administration. För 

flerbostadshus anges en siffra för insamlingen på 187 kr per lägenhet och år och 

därutöver tillkommer 742 kr per lägenhet för fastighetsägarens årliga kostnader. 
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Fastighetsnära insamling innebär att det inte bedöms möjligt att meddela kommunala 

avfallsföreskrifter som innebär att detta avfall ska hämtas på annan plats än den som 

gäller för restavfallet i kommunen.  

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och Svensk Glasåtervinning framhåller att 

glas inte bör samlas in fastighetsnära vid småhus då materialkvaliteten blir sämre, de 

tekniska lösningarna är begränsade, materialåtervinningsmålet redan uppnås och att 

kostnaden för den ökade servicen inte står i proportion till den förväntade effekten (3 

procent ökad insamling förväntas). Liknande argument framförs även för 

metallförpackningarna.  

Förvaltningen instämmer med producenterna avseende metall och glas och ser svårigheter 

med att få en effektiv insamling från småhus. Miljödepartementet framför risk för 

minskad insamling på sikt i så fall och anser inte att avfallsdirektivet tillåter att 

boendeform påverkar servicenivån. Förvaltningen ser att en eventuell framtida minskad 

glas- eller metallinsamling i så fall behöver mötas med åtgärder från kommunernas sida 

och konstaterar att bebyggelsetyper påverkar serviceutbudet för dagens 

restavfallsinsamling. Utifrån förvaltningens plockanalyser har hushållen i Göteborg störst 

förbättringspotential avseende utsortering av förpackningar av plast och papper. 

Insamlingen sker idag huvudsakligen vid återvinningsstationer och i Göteborg finns ett 

relativt väl utbyggt system med stationer. Det innebär att återvinningsstationerna ibland 

utgör en hämtning nära fastigheten. Den insamling av förpackningar i Göteborg som görs 

fastighetsnära idag vid flerbostadshus görs på två olika sätt. Antingen bekostar 

flerbostadshusägaren förpackningsinsamling från separata behållare i avfallsutrymmena 

med särskilda abonnemang hos olika avfallsentreprenörer eller så har de upplåtit mark 

för, alternativt låtit anlägga, återvinningsstationer i bostadsområden som istället töms 

avgiftsfritt inom FTI:s system med återvinningsstationer. För hushåll (både i 

flerbostadshus och i småhus) erbjuder idag TMR avfallshämtning av säckar med plast-, 

pappers- och metallförpackningar avgiftsfritt efter beställning. Totalt samlades ca 30 000 

ton förpackningar in 2020 i Göteborg (återvinningsstationer och fastighetsnära). 

Promemorian bedömer att fastighetsägare av flerbostadshus kommer att påverkas positivt 

av en utbyggd avgiftsfri fastighetsnära insamling. Förvaltningen vill instämma i denna 

bedömning endast för de som redan idag har fullt utbyggd fastighetsnära insamling, men 

inte där sådan insamling idag saknas. Promemorian redovisar Naturvårdsverkets 

kostnadsbedömningar om driftkostnader på 742 kr per lägenhet och år för investeringar 

och skötsel vilket är väsentligen mer än den besparing som kan ses på grund av minskade 

avfallsavgifter på ca 100 kr per lägenhet och år i Göteborg (med nuvarande miljöstyrande 

avgifter, för de faktiska kostnaderna är besparingen ca 30–40 kr per år). Ekonomiskt 

innebär förslaget om obligatorisk fastighetsnära utsortering ökade kostnader för omkring 

hälften av flerbostadshusägarna. Eftersom samtliga fastighetsägare ska delta i 

utsorteringen finns det inga möjligheter att subventionera dessa kostnader genom 

avfallstaxan från de som inte deltar, då sådana icke-deltagare inte kommer finnas.  

Kretslopp och vatten har tidigare försökt öka flerbostadshusägarnas intresse för att 

använda fastighetsnära förpackningsinsamling i Göteborg utan större framgång. 

Utrymmesbrist har uppgetts vara det stora hindret från flerbostadshusägarnas sida. Detta 

hinder har miljödepartementet noterat då de konstaterar att utrymmesbrist kan uppkomma 

i gemensamma utrymmen, på tomtmark eller i stadsmiljö där fastighetsägare vill 
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ianspråkta mark för att ordna avfallsutrymmen. De anser att eftersom det inte ställs några 

krav på hur insamlingen ska ske utan endast att den ska vara fastighetsnära finns 

möjligheter för kommunen och fastighetsägarna att lösa eventuella svårigheter som kan 

uppkomma på olika platser i en kommun. Här anser förvaltningen att promemorian 

kraftigt underskattar vilka svårigheter som kan uppkomma och överskattar hur enkelt det 

är att lösa dem på kort tid och inom rimliga kostnader med den föreslagna regleringen. 

Det är sannolikt enklare för kommunerna än för producenterna, men förvaltningen ser 

inte att det är möjligt att lösa fastighetsnära insamling i fem fraktioner i nivå med servicen 

för restavfall för hela dagens bostadsbestånd inom de närmaste fyra åren om ens 

någonsin. Troligen behöver både kraven på hur fastighetsnära insamlingen ska ske och 

antal fraktioner anpassas. Förvaltningen saknar även tydliga möjligheter för 

fastighetsägare att söka dispens. 

De ökade kraven på att avfallsutrymmen och tillfartsvägar ska möjliggöra fastighetsnära 

sortering i ytterligare fem fraktioner behöver, om de genomförs, få genomslag i beslut 

som fattas enligt plan- och bygglovlagstiftningen. Byggnadsnämnden behöver ta till sig 

och förändra innehållet i detaljplaner och även kraven för att få bygglov för 

avfallsutrymmen. Förvaltningen ser att en tydlig vägledning från Boverket skulle 

underlätta förändringen. 

Förvaltningen saknar resonemanget från förra årets remiss avseende returpappersfrågan 

där miljödepartementet utformade förslaget utifrån att kommunerna skulle ges stor 

flexibilitet. Detta ansågs då möjliggöra en anpassning av lokalt önskad servicegrad och 

till lokala förhållanden i hela eller delar av kommunen som befolkningstäthet och 

avfallsmängder. Förvaltningen ser att ersättningen från producenterna ska motsvara 

prestationen och servicenivån, men detta bör kunna regleras i ersättningsmodellen. Den 

föreslagna ersättningsmodellen är utformad med olika delar. Miljödepartementet anser att 

kommunernas skyldighet att sörja för att deras insamlingssystem för förpackningsavfall 

säkerställer en viss hämtning samt det faktum att kommunerna inte själva kan bestämma 

vilken ersättning producenterna betalar, innebär att en inskränkning i den kommunala 

självstyrelsen är nödvändig. Förvaltningen instämmer inte fullt ut i den bedömningen då 

vi bedömer att det kan finns hållbara lösningar som inte kräver hämtning vid fastigheten 

av fem fraktioner från småhus och att det kommunala självbestämmandet därför inte 

behöver inskränkas. Kommunfullmäktiges budget för Göteborgs Stad 2022 har målet att 

fastighetsnära insamling ska erbjudas, vilket visar på att dessa ambitioner finns i 

kommunerna utan att det behöver regleras från statlig nivå. En del av syftet med att ge 

kommunerna ansvaret för insamlingen synes vara av demokratiskäl, då promemorian 

motiverar ett kommunalt ansvar med till exempel att kunna överklaga myndighetsbeslut. 

Då är det inte lämpligt att samtidigt inskränka det lokala självbestämmandet i frågan. 

Förvaltningen avstyrker den föreslagna detaljregleringen och kommunerna bör istället få 

en stor flexibilitet för att kunna anpassa servicegraden utifrån kommunala beslut, på 

samma sätt som för returpappret och att ersättningen anpassas utifrån servicenivån som 

erbjuds. Det saknas även flexibilitet och dispensmöjligheter för utformningen av 

insamlingen i de fastigheter, bebyggelsetyper eller stadsdelar där det är svårt att 

anordna fastighetsnära insamling. Tydlig vägledning från Boverket till plan- och 

bygglovsmyndigheter efterfrågas. 
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Utformning av kommunal insamling: Lättillgängliga insamlingsplatser (LIP)  

I promemorian anges att med skrymmande sällanförpackningar avses stora kartonger till 

exempel för möbler och husgeråd. De får inte plats i den fastighetsnära insamlingen. Idag 

samlas sådana förpackningar in vid återvinningscentralerna. Volymen skrymmande 

sällanförpackningar har ökat med e-handeln och av miljöskäl bör onödiga transporter till 

återvinningscentraler undvikas. Miljödepartementet bedömer att ett mer miljö- och 

kostnadseffektivt sätt att samla in detta förpackningsavfall är att använda lättillgängliga 

insamlingsplatser. 

Även för förpackningsavfall av mer udda material – såsom trä, textil eller keramik – finns 

krav på utsortering och insamling, men det saknas insamlingssystem för dessa material 

idag. Miljödepartementet bedömer att det blir mest kostnadseffektivt för kommuner och 

producenter, och enkelt för hushållen, om även detta förpackningsavfall samlas in på 

lättillgängliga insamlingsplatser, dvs. på samma platser som avfall som består av 

skrymmande sällanförpackningar lämnas. 

”Lättillgängligt” beskrivs inte ytterligare i den nu remitterade promemorian, men i 

remissen om returpapper beskrevs att begreppet bland annat beror på förhållandena i den 

aktuella kommunen eller kommundelen. I områden där tidningskonsumtionen är större 

uppstår ett behov av en högre servicegrad medan det omvända förhållandet råder i 

områden med lägre konsumtion.  I promemorian från 2018 angavs att ”lättillgänglighet” 

kännetecknas på följande sätt: ”I glesbebyggda områden bör insamlingsplatserna 

lokaliseras i nära anslutning till platser som en stor del av avfallsinnehavarna besöker 

regelbundet som till exempel mataffärer. Insamlingsplatserna ska ha en geografisk 

spridning inom kommunen som är skälig med hänsyn till befolkningstätheten och övriga 

omständigheter. ” 

Förvaltningen tillstyrker förordningsförslagets formulering, som hänvisar till 

lättillgängliga platser, men instämmer inte med bedömningen av vad detta är som görs i 

promemorian. Förvaltningen anser att lättillgängliga insamlingsplatser normalt bör kunna 

motsvaras av återvinningscentraler (ÅVC) utifrån de föreliggande omständigheterna. Det 

bör vara kommunen som tolkar begreppet lättillgängligt utifrån de lokala 

förutsättningarna och detaljstyrning bör även här undvikas. 

Att skrymmande förpackningar ofta samlas in på ÅVC idag, är för att det är svårt att få 

plats med dem på återvinningsstationerna då de fyller upp behållarna eller täpper för 

inkasthålen. Utifrån beskrivningen verkar miljödepartementet anse att de lättillgängliga 

platserna är av liknande karaktär som dagens återvinningsstationer, vilket förvaltningen 

vill invända emot. Dessutom bedömer förvaltningen att till exempel möbelkartonger 

uppstår i ett hushåll med ungefär samma intervall som man har behov att transportera bort 

möbler som blivit grovavfall till ÅVC, varför återvinningscentralerna bör kunna räknas 

som lättillgängliga platser, utifrån servicegraden. Tillflödet av stora förpackningar 

bedöms även vara ojämnt och svårbedömt vilket talar för ÅVC som lämpligt system. 

Förvaltningen ser en risk att de lättillgängliga platserna används för grovavfall eller av de 

verksamheter som ska lämna sina förpackningar till producenternas mottagningsplatser 

om de är obemannade. Inkasthålen som behövs för att klara av skrymmande 

förpackningar utgör en risk för att barn kan ta sig in i behållarna och skadas allvarligt 

eller dödas vid tömning. Förvaltningen anser att skrymmande förpackningar endast ska 

tas emot vid bemannade återvinningscentraler. 
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Förvaltningen bedömer att förpackningsmaterial av udda material bedöms uppkomma 

sällan och vara enkla att mellanlagra i hemmen, varför ”lättillgänglig insamlingsplats” 

även för dessa förpackningar bedöms vara återvinningscentraler. Miljövinsten för separat 

hantering av udda förpackningsmaterial är sannolikt liten och förvaltningen anser att 

Naturvårdsverket generellt borde föreskriva att dessa istället får hanteras tillsammans 

med liknande avfall av trä, keramik och textil på återvinningscentralerna och undantas 

från eventuella rapporteringskrav.  

Förvaltningen anser att för de fastighetsägare som har ett extra högt servicebehov ska 

kommunen istället kunna erbjuda valfria tjänster med högre servicenivå mot ersättning 

enligt avfallstaxan. 

Om en förändring genomförs som innebär att ett flertal lättillgängliga platser behöver 

anläggas utöver återvinningscentralerna så ser förvaltningen stora svårigheter med att 

lokalisera dessa i Göteborg. Möjligen kan de ta över platser som idag används för 

återvinningsstationer. Om nya platser behöver anordnas i samband med planläggning av 

nya bostadsområden ser förvaltningen att ett ansvar behöver läggas på kommunens 

planmyndighet för att bidra till att det kommunala insamlingsansvaret uppfylls.  

Förvaltningen anser att:  

• Återvinningscentralerna är lättillgängliga och lämpliga insamlingsplatser för 

skrymmande och ovanliga förpackningar.  

• Kommunerna bör avgöra vad som bedöms vara lättillgängligt och kan erbjuda 

extra service för skrymmande förpackningar enligt avfallstaxa för de med behov 

av speciallösningar.  

• Naturvårdsverket bör föreskriva att udda förpackningsmaterial hanteras 

tillsammans med motsvarande avfallsslag.  

Utformning av kommunal insamling: Insamling på allmänna platser (OIP)  

Idag driver producenterna ingen insamling till sortering på gator, i parker eller på 

badplatser. Förvaltningen instämmer i miljödepartementets bedömning att hittillsvarande 

erfarenheterna från insamling på allmän plats är att många väljer att inte sortera. 

Fraktionerna blir därför ofta så kontaminerade, med fel förpackningar eller annat avfall, 

att de inte lämpar sig för materialåtervinning utan behöver skickas till förbränning. I 

promemorian uttrycks en förhoppning om att detta kommer att förbättras med tiden. 

Producenterna ska ersätta kommunerna även för denna insamling enligt kommande 

föreskrifter från Naturvårdsverket. Förvaltningen ser positivt på förslaget och anser att det 

är viktigt att kommunerna får avgöra var det är lämpligt att placera denna insamling och 

att producenterna inte kan ställa höga kvalitetskrav på detta avfall. 

Ansvaret för städning och papperskorgar på allmän plats enligt ”Lagen om 

gaturenhållning och skyltning” ligger i Göteborg på nämnderna som förvaltar marken, det 

vill säga på Park- och Naturnämnden och Trafiknämnden. Förvaltningen anser att denna 

insamling är nära förknippad med städansvaret och tycker det är en rimlig ordning att 

även den nu föreslagna insamlingen anordnas samordnat med gaturenhållningen. 

Förvaltningen önskar att det förtydligas i reglementena att även insamling av 

producentansvarsavfall ingår i markförvaltande nämnders ansvar. Rimligen bör även 

ansvaret för borttransport av allt insamlat avfall (förpackningar, engångsartiklar, 

trädgårds- och parkavfall samt kommunalt avfall från gaturenhållning) kunna ligga under 
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dessa nämnders ansvar, då det verkar ineffektivt och ge ökad administration att 

överlämna detta avfall till Kretslopp och vattennämndens ansvar vid fastighetsgräns. Idag 

är det inte tydligt i reglementena hur ansvaret för borttransporten är reglerad, med dessa 

nya förslag om sortering tillsammans med tidigare förändringar om begreppet kommunalt 

avfall under kommunalt insamlingsansvar ökar behovet av en tydligare reglering.  

Förvaltningen önskar förtydligade reglementen för insamling och transport för 

kommunalt avfall från markförvaltning. Förvaltningen anser att kommunerna bör få 

avgöra placering av insamling och att kvalitetskraven för det insamlade avfallet bör vara 

låga. 

Utformning av kommunal insamling: Information 

Förvaltningen instämmer i Miljödepartementets bedömning att ett kommunalt ansvar för 

informationen, förbättrar möjligheterna att, efter behov, ge en mer samlad information om 

sortering av samtliga avfallsfraktioner som kan vara aktuella hos hushållen samt vissa av 

verksamheterna. Att informationen kommer från respektive kommun och inte en central 

producentansvarsorganisation innebär att informationen till hushållen och de 

samlokaliserade verksamheterna blir mer anpassad till lokala förhållanden.  

Förvaltningen vill understryka vikten av att kommunens informationsansvar avgränsas till 

var och hur avfallsinnehavarna ska sortera ut sitt avfall samt återkoppling av insamlade 

mängder som det anges i förslaget till förordningstext. Ansvaret för att informera om vad 

som händer med det insamlade materialet bör ligga på producentansvarsorganisationen. 

Förvaltningen vill i detta sammanhang uppmärksamma Miljödepartementet på att 

ansvaret för kommunen handlar om insamlingsresultat och att producenterna fortsatt har 

ansvaret att informera om återvinningsresultat. Förvaltningen önskar också framföra att 

insamlingsresultatet inte bör regleras att anges som kilogram per invånare om kommunen 

anser att det finns andra mått som beskriver insamlingen bättre, exempelvis procent. 

Förvaltningen ser inga hinder med att möjliggöra för producentansvarsorganisationerna 

att lämna synpunkter på den framtagna informationen. Beroende på hur många sådana 

organisationer som godkänns bör organisationerna tillse att denna granskning sker på ett 

effektivt och samordnat sätt utan kommunens försorg. 

Förvaltningen är positiv till ett kommunalt informationsansvar för insamlingsfrågor. 

Insamling av förpackningsavfall från verksamheter  

Förvaltningen instämmer i Miljödepartementets bedömning att detta ansvar ska ligga kvar 

på producenterna och ser fram emot att all inlämning för verksamheterna ska vara 

kostnadsfri, vilket den enligt promemorian inte är idag i Göteborg. 

Förvaltningen anser att producenterna även ska ha mottagningsplatser för det 

förpackningsavfall som kommunerna samlat in (se ovan om omlastningsstationer). 

Förvaltningen är positiv till fullt operativt och ekonomiskt producentansvar för 

verksamheternas förpackningsavfall enligt förslaget. 

Producentens ansvar och producentansvarsorganisationer 

Förvaltningen är positiv till förslagets utformning avseende producentens ansvar och 

producentansvarsorganisationer, men anser att producentansvarsorganisationerna även 

bör få ansvar för mottagningsplatser för det förpackningsavfall som kommunerna samlat 

in.  
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Ersättning till kommunerna 

I författningsförslaget finns en bilaga med formler för beräkning av ersättningen utifrån 

olika ingående delar och en kommunkategorisering som ska ligga till grund för 

avgiftsnivåer. Denna baseras på ett underlag som FTI och Avfall Sverige gemensamt tagit 

fram. 

Formelbilagan visar att ersättning föreslås betalas för: 

• information utifrån antal invånare 

• lättillgängliga insamlingsplatser utifrån antal 

• återvinningsstationer utifrån antal 

• fastighetsnära hämtning per materialslag utifrån antal lägenheter, 

samlokaliserade verksamheter, småhus, fritidshus samt insamlad vikt 

Det närmare innehållet i formlerna och ytterligare kriterier kommer regleras i föreskrifter 

från Naturvårdsverket. De ska även ta fram föreskrifter för ersättning för insamling på 

allmän plats. Kommunerna ska rapportera in underlag kvartalsvis. 

Förvaltningen har dåliga erfarenheter av att försöka registerhålla antal lägenheter i 

flerbostadshusen och vill därför starkt avråda från att antal lägenheter ska utgöra grund 

för ersättningen. Under 2010-talet undersökte Kretslopp och vatten möjligheten att införa 

en avfallstaxa för flerbostadshus baserad på antalet lägenheter. Datainspektionen tillät 

inte samkörning med lägenhetsregistret för detta ändamål då det inte överensstämde med 

registrets syfte. Lägenhetsavgift infördes endast för en mindre delmängd av tjänsterna, 

baserad på flerbostadshusägarnas inrapportering. Det har visat sig vara en utmaning att 

ajourhålla detta register, till exempel rapporterar bostadsrättsföreningar in lägenhetsantal 

som inte stämmer överens med deras årsrapporter och nya lägenheter byggs utan att 

rapportering sker. 

I promemorian anges att Lantmäteriets och Statistiska Centralbyråns (SCB) 

lägenhetsregister bedöms vara för oprecis och att kommunen har det faktiska underlaget 

för antal hushåll med olika typer av abonnemang. Detta stämmer inte för Göteborg. 

Förvaltningen ser även stora utmaningar med att registerhålla antal verksamheter i 

flerbostadshusen. Detta antal förväntas variera och vara svårt att ajourhålla och 

samordningsvinsterna med att verksamheter har gemensam avfallshantering urholkas om 

man ändå ska behöva räkna hur många verksamheter som omfattas.  

Förvaltningen ser att behållarvolym, antal behållare, tömningsfrekvens och insamlad vikt 

per materialslag kan användas som ett underlag som vi har direkt tillgång till genom vår 

registerhållning utan att vara beroende av rapportering med kvalitetsbrister för 

flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter. Den totala behållarvolymen per år 

speglar bättre omfattningen på insamlingen, då till exempel lägenheter kan ha varierande 

antal personer i hushållen. För att kompensera för ojämn fyllnadsgrad i behållarna ser vi 

positivt på att även insamlad vikt utgör underlag. För småhus och fritidshus förväntas 

behållarantal och antal hushåll stämma bättre överens så för dessa är det möjligt att 

använda antal småhus respektive antal fritidshus. 

Förvaltningen anser att avfallsvikten ska utgöra en del av ersättningen även för 

lättillgängliga insamlingssystem och återvinningsstationer.  
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Förvaltningen anser att ersättningen ska baseras på data som förvaltningen har kontroll 

över för att undvika felkällor och onödig administration, exempelvis behållarvolym och 

tömningsfrekvens. Avfallsmängderna bör vara en faktor för alla insamlingssätt. 

Övriga förslag 

Förslag om tillämpningsområde, mål för materialåtervinning och minskad nedskräpning, 

krav på returråvara med mera som infördes i 2018 års förpackningsförordning föreslås 

föras över till den nu föreslagna lagstiftningen. Förvaltningen tillstyrker förslagen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Naturvårdsverket lät år 2020 beräkna kostnaderna för förpackningsinsamling. Utifrån den 

beräkningen bedöms de slutliga framtida kostnaderna för förslagets fastighetsnära 

insamling, utan återvinningsstationer, till 4 364 miljoner kronor per år för hela Sverige. 

Kostnaderna för FTI:s insamlings- och återvinningssystem var 2016 cirka 1 000 mkr per 

år (inklusive returpappret). Kostnaderna på 4 364 mkr för den föreslagna insamlingen 

bedömer förvaltningen motsvarar ca 200 mkr per år för Göteborg. Som jämförelse är 

kostnaderna för hela avfallsverksamheten i Göteborg år 2021 budgeterade till cirka 500 

mkr. Ett kommunalt insamlingsansvar med krav på fastighetsnära insamling skulle alltså 

innebära en mycket kraftig utökning av den kommunala avfallsverksamheten.  

Eftersom producenterna ska ha det ekonomiska ansvaret bedöms inte avfallstaxorna 

påverkas på sikt, men eftersom ersättningsnivåerna är föreslagna att vara årliga och utan 

någon uppstartsersättning kommer eventuella inköp av behållare och andra 

uppstartskostnader direkt belasta taxekollektivet. Inköp av kärl belastar avfallsekonomin 

det år som inköpen görs och beroende på vilka system som väljs kan det röra sig om i 

storleksordningen 50 till 200 mnkr. Det skulle kunna ses som att avfallskollektivet ”lånar 

ut” pengar till producenterna för uppstartskostnaderna som sedan ska ersätts årligen. 

Effekten kan bli att avfallstaxorna behöver höjas under uppstartsperioden för att sedan 

sänkas när systemet är fullt utbyggt.  

Att anordna avfallsutrymmen för flerbostadshus bedöms innebära ökade kostnader för de 

fastighetsägare som inte byggt ut fastighetsnära insamling. I promemorian uppskattas 

kostnaden för dessa avfallsutrymmen till 742 kr/hushåll och år. Eftersom platsbrist hittills 

varit ett hinder för fastighetsägarna är det inte bara kostnaden för själva utrymmena utan 

även tillhörande bygglov och annan administration för att åstadkomma utrymmen som 

medför kostnader. 

Den föreskrivna servicenivån innebär ökade kostnader för alla konsumenter i form av 

höjda förpackningsavgifter när ca 4 364 mkr istället för ca 1 000 mkr ska fördelas på 

produkterna och för många hyresgäster och bostadsrättsinnehavare även i form av 

tillkommande kostnader för avfallsutrymmen som påverkar hyra eller avgifter för boende.  

Om förslagen beslutas behöver Göteborg införa nya system för avfallshantering. 

Förvaltningen bör då ges i uppdrag att: 1) utreda vilka system som är lämpliga och hur de 

kan införas, 2) handla upp eller tilldela införande och drift samt 3) ändra i föreskrifter och 

taxa. Dessa förändringar kräver administrativa resurser. 

Den genomsnittliga årliga insamlingskostnaden för fastighetsnära förpackningsinsamling 

i ett småhus med fyrfackskärl som modell skattades till 820–980 kr/hushåll. I det beloppet 

ingick kostnader för tömning och för kärl men inte för omlastning, transport till 



 

 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, yttrande 13 (13) 

mottagningspunkt eller kommunens administrativa kostnader. Dagens 

avfallshanteringskostnader för de förpackningar som ligger i restavfallet då de inte 

sorterats ut, beräknades till 81–219 kr/hushåll, år. Dessa kostnader förväntas minska 

något men inte försvinna då sorteringen inte förväntas bli hundraprocentig. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Fastighetsnära insamling har tydligt visat sig öka utsorteringen av förpackningsavfall i de 

mätningar och studier som genomförts. Promemorian visar på flera exempel varav ett 

visar att materialåtervinningen från hushåll skulle kunna öka med 60 000 ton nationellt 

om 98 procent av befolkningen har fastighetsnära insamling. Göteborgs andel motsvarar 

ca 3 500 ton per år, eller 3,6 procent av restavfallsmängderna. Idag samlas cirka 30 000 

ton förpackningar in i Göteborg årligen. Materialåtervinning som ger minskat uttag av 

jungfruliga råvaror och minskad avfallsförbränning innebär minskade utsläpp av 

växthusgaser, kväveoxider och fotooxidanter samt minskad försurning och övergödning.  

Förslagen bedöms bidra till högre måluppfyllnad avseende insamling och rätt sortering i 

avfallsplanen och på klimatmålen i miljö- och klimatprogrammet. De fossila utsläppen 

från avfallsförbränningen kan minskas om fler plastförpackningar sorteras och återvinns. 

Promemorian bedömer också att eftersom dagens återvinningsstationer försvinner och de 

lättillgängliga insamlingsplatserna förväntas hantera mindre volymer så minskar 

problemen med buller och nedskräpning. Den fastighetsnära insamlingen vid småhus har 

inte visat sig ge bullerproblem där den införts. Förvaltningen ser dock inte att det är 

möjligt att ersätta samtliga återvinningsstationer i Göteborg med fastighetsnära insamling 

varför denna effekt inte kan förväntas fullt ut här. 

Bedömning ur social dimension 
Fastighetsnära system innebär att det blir lättare för hushållen att sortera rätt. De system 

med fastighetsnära insamling från småhus som införts har visat på hög kundnöjdhet. 

Kretslopp och vatten har nyligen avslutat en studie med insamling av pappers- och 

plastförpackningar i tvåfackskärl i testområden med småhus, som även det gett både goda 

sorteringsresultat och hög kundnöjdhet, trots att det under den andra delen av testet 

medförde avgifter för de deltagande hushållen. 

Att ge kommunerna insamlingen ökar också möjligheterna till att hantera frågorna inom 

den lokala demokratin, särskilt om detaljreglering undviks. Dessutom ges medborgare 

möjlighet att överklaga myndighetsbeslut gällande deras insamling. 

Expedieringskrets 

Kommunstyrelsen
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-12-08 

§ 248 0958/21 

Uppdrag och inriktning för remissvar avseende ”En 
förbättrad förpackningsinsamling, nya roller för kommuner 
och producenter” 
 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att svara på remissen i 

enlighet med redovisad inriktning. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2021-11-23 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

 

Dag för justering 

2021-12-08 

 

Vid protokollet 

 

  

Kretslopp och vattennämnden 

 
  

Sekreterare 

 

________________________ 

Emilia Dahlstedt 

 

 

Ordförande 

 

________________________ 

Claes Johansson 

 

Justerande 

 

________________________ 

Jöran Fagerlund 
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Uppdrag och inriktning för remissvar 
avseende ”En förbättrad 
förpackningsinsamling, nya roller för 
kommuner och producenter”  

Förslag till beslut 

Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att svara på remissen i 

enlighet med redovisad inriktning. 

Sammanfattning 
Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ett uppdrag till förvaltningen att svara på 

en remiss i enlighet med den inriktning som här föreslås. Yttrandet avser en promemoria 

från Miljödepartementet, En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner 

och producenter, som remitterats till Göteborgs Stad. Kommunstyrelsen önskar svar 

senast den 23 december 2021 och ska i sin tur svara senast 11 februari 2022.  

Promemorian innehåller förslag om nya bestämmelser med syfte att förbättra 

förpackningsinsamlingen: Kommunerna får insamlingsansvar för förpackningar från 

hushåll och från verksamheter som delar soprum med hushåll. Förpackningar av papper, 

plast, glas och metall ska samlas in fastighetsnära och övriga förpackningar samt 

skrymmande förpackningar på lättillgängliga platser. Kommunerna ska anordna stationer 

för omlastning och överlämna avfallet till producenterna samt kvartalsvis rapportera 

mängder till Naturvårdsverket. Kommunerna ska årligen informera berörda om 

insamlingen man ansvarar för. Producenterna ska finansiera kommunernas uppdrag. Nya 

mål sätts upp och producenternas ansvar regleras ytterligare jämfört med idag.  

Förvaltningen föreslår att svarets inriktning ska vara: positiv till ett kommunalt 

insamlingsansvar och nya mål, negativ till detaljreglerande krav på fem fastighetsnära 

fraktioner och krav på tillhandahållande av omlastningsstationer. Inriktningen bör vara att 

återvinningscentralerna ska räknas som lättillgängliga insamlingsplatser och att 

förtydligad intern ansvarsfördelning i staden behöver efterfrågas om förslagen genomförs. 

Kretslopp och vatten 
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Förvaltningsdirektör 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ett uppdrag till förvaltningen att svara på 

en remiss i enlighet med den inriktning som föreslås i detta ärende. Yttrandet avser en 

promemoria från Miljödepartementet, En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller 

för kommuner och producenter, som remitterats till Göteborgs Stad. Ärendet har 

översänts till Kretslopp och vattenförvaltningen, miljöförvaltningen, Framtiden 

Utveckling och Renova för yttrande. Remissen skickades även till park- och 

naturförvaltningen, idrott- och föreningsförvaltningen och trafikkontoret för kännedom 

och eventuellt yttrande. Kommunstyrelsen önskar svar senast den 23 december 2021 och 

ska i sin tur svara senast departementet 11 februari 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Miljödepartementets promemoria En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för 

kommuner och producenter, har skickats från Kommunstyrelsen till förvaltningen, d.v.s. 

som en förvaltningsremiss, på grund av den korta handläggningstiden. Promemorian har 

remitterats till Göteborgs Stad och kommunstyrelsen avser svara senast 11 februari 2022. 

Nämnden föreslås besluta om en inriktning för svaret eftersom föreslagna förändringar är 

strategiskt viktiga för nämndens verksamhet. Däremot bedömer inte förvaltningen att ett 

helt färdigt yttrande med lämplig kvalitet i alla detaljfrågor hinner beslutas av nämnden 

under den remisstid som getts. Till exempel hålls Avfall Sveriges remisseminarium efter 

december månads nämndmöte där förvaltningen förväntar sig ytterligare förtydliganden 

och reflektioner från andra kommuner som kan vara värdefulla att ta till sig för svaret.  

Historik och bakgrund 

År 1994 beslutades att ansvaret för förpackningsavfall skulle flyttas från den kommunala 

avfallshanteringen till producenterna. Samma år beslutades EU:s förpackningsdirektiv. 

Under 2000-talet har det gjorts flera försök att förändra ansvaret. För producenterna gäller 

i dag kraven på insamlingssystem från förordningen från 2006. 

Utifrån 2018 års förpackningsförordning höll Kretslopp och vatten formellt samråd med 

producentansvarsorganisationerna Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och 

TMR inför deras ansökningar om att bli tillståndspliktiga insamlingssystem. Nämnden 

beslutade (2020-03-18 § 48) om en skrivelse. Systemet med fastighetsnära insamling av 

metall-, papper- och plastförpackningar för småhus kompletterat med kvartersnära 

insamling av två glasfraktioner samt tidningar bedömdes som bra ur ett 

hållbarhetsperspektiv, men nådde inte upp till de dåvarande lagkraven. Naturvårdsverket 

avslog både FTI:s och TMR:s ansökningar om att bli tillståndspliktiga insamlingssystem. 

Införandet av delar av 2018 års förordning har skjutits upp och nya förslag till lagstiftning 

presenteras i promemorian. 

Under hösten 2020 remitterades förslaget om kommunalt ansvar för returpapper som 

sedan beslutades. Då svarade nämnden (2020-09-16 §160) att man önskade att det 

ekonomiska ansvaret skulle ligga hos producenterna och att frågorna om förpackning och 

returpapper borde samordnas avseende ikraftträdande och ansvarsfördelning.  

I kommunfullmäktiges budget för Göteborgs Stad 2022 finns följande avsnitt avseende 

insamling av förpackningar och tidningar: ”Stor osäkerhet råder kring insamling av 

förpackningar och tidningar. Regeringen har i flera förordningar ändrat förutsättningarna 

för fastighetsnära insamling utan att ett nytt system har kommit på plats. Från och med 
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2022 övertar kommunerna ansvar och kostnad för insamling av tidningspapper. Dagens 

system där Förpacknings- och tidningsindustrin (FTI) ansvarar för insamlingen och 

tömningen av återvinningsstationerna fungerar inte. Stationerna är ofta överfulla. Genom 

att öka den fastighetsnära insamlingen kan hushåll sortera större del av sitt avfall nära 

hemmet och slipper ta sig till återvinningsstationer som ofta ligger en bit bort. Nämnden 

behöver fortsätta att bevaka utvecklingen med målet om att erbjuda göteborgarna 

fastighetsnära insamling. I samband med det bör möjligheten till insamling med färgade 

påsar särskilt beaktas.” 

Innehåll i promemorian 

Förslaget i sin helhet sammanfattas av miljödepartementet på följande sätt: 

Producenterna ska, genom godkända producentansvarsorganisationer som de anlitar, 

ansvara ekonomiskt för insamling och behandling av förpackningsavfall. Det 

operativa ansvaret för insamling av förpackningsavfall fördelas mellan kommuner och 

producentansvarsorganisationer.  

Kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för insamlingen från hushåll och 

verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushåll. De vanligast 

förekommande förpackningsslagen – pappersförpackningar, plastförpackningar, 

ofärgade och färgade glasförpackningar och metallförpackningar − ska samlas in 

fastighetsnära. Övriga förpackningsslag – t.ex. trä, keramik, och textil – och 

skrymmande förpackningar ska samlas in på lättillgängliga platser. Kommunerna ska 

lämna över det insamlade förpackningsavfallet till producentansvarsorganisationerna 

utifrån organisationernas marknadsandelar per materialslag. Naturvårdsverket ska 

beräkna marknadsandelar och övervaka att fördelningen blir rättvis. 

Producentansvarsorganisationerna ska betala avgifter för att finansiera kommunernas 

och Naturvårdsverkets verksamhet. Utbetalning av ersättning till kommunerna sker 

kvartalsvis i efterskott via Kammarkollegiet. Medlen ska hållas avskilda från 

statsbudgeten. Infasning av kommunerna i det nya systemet föreslås ske i tre etapper 

2024–2026.  

Kommunerna ska också, på producentansvarsorganisationernas bekostnad, samla in 

utsorterat förpackningsavfall i utomhusmiljöer. Det ska ske på platser som kommunen 

särskilt ställt i ordning och där det uppkommer förpackningsavfall i betydande 

omfattning. Detta krav ska börja gälla först i juli 2026.  

Den största producentansvarsorganisationen ska ordna minst en mottagningsplats i 

varje kommun för insamling från övriga verksamheter och blir även ansvarig för att 

informera verksamheterna om insamlingen. Verksamheter ska kunna lämna sitt avfall 

på en mottagningsstation i sin kommun utan avgift, oavsett volym och frekvens. 

Avfallet ska därefter tas om hand av producentansvarsorganisationerna. En 

producentansvarsorganisation som inte ansvarar för mottagningsplatserna ska ersätta 

den ansvariga producentansvarsorganisationen för skäliga kostnader.  

Marknadsdrivna system för insamling från verksamheter ska liksom i dag kunna verka 

parallellt men vara skyldiga att ge in en mer omfattande anmälan till 

Naturvårdsverket. Det ska styrkas att systemen bidrar till en bättre materialåtervinning 

av det aktuella materialslaget jämfört med producentansvarsorganisationernas system.  
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Det införs nya utsorteringskrav. Den som har en förpackning som innehåller avfall ska 

se till att förpackningen särskiljs från innehållet. Detta gäller inte en förpackning som 

på grund av sitt innehåll utgör farligt avfall, eller som innesluter läkemedelsavfall, om 

förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av läkemedelsavfallet. Det införs 

också en bestämmelse som innebär att farligt avfall ska sorteras ut och hanteras skilt 

från annat avfall.  

Nuvarande tillståndskrav för insamlingssystem (producentansvarsorganisationer) 

ersätts av en något mindre omfattande godkännandeprövning. När en 

producentansvarsorganisation är godkänd ställs krav på att ställa säkerhet och att 

offentliggöra uppgifter om bl.a. vilka producenter som har anlitat organisationen, 

avgifter, återvinning och hur organisationen når upp till materialåtervinningsmål. En 

producentansvarsorganisation ska inte få dela ut vinst till sina ägare.  

Producenter som årligen släpper ut förpackningar på marknaden vars sammanlagda 

vikt underskrider 1 000 kilogram ska inte behöva rapportera in uppgifter till 

Naturvårdsverket eller betala tillsynsavgift. För dessa producenter ska det räcka med 

en anmälan till producentregistret. Lättnaden ska dock inte gälla producenter av 

sådana förpackningar som är engångsplastprodukter (plastlock till muggar, matlådor, 

muggar, m.fl) för vilka det ska betalas nedskräpningsavgifter.  

Naturvårdsverket ska ta över ansvaret från Jordbruksverket för godkännandeprövning 

och tillsyn av det nuvarande retursystemet för plastflaskor och metallburkar. 

Tillsynsavgifterna för producenterna differentieras utifrån försålda volymer, i enlighet 

med ett tidigare förslag från Jordbruksverket.  

Den nya regleringen införs i en ny förordning om producentansvar för förpackningar. I 

miljöbalken införs nya bemyndiganden och en bestämmelse om skyldighet för 

producentansvarsorganisationer att ersätta den producentansvarsorganisation som 

ansvarar för insamling av förpackningsavfall från verksamheter. 

Förvaltningens bedömning 

Övergripande bedömning 

För mindre än ett år sedan beslutade regeringen om att producentansvaret för returpapper 

skulle upphöra, en remiss om bioavfall hanteras parallellt med denna och för inte så länge 

sedan remitterades ett förslag om möjlighet till frival för verksamheters kommunala 

avfall. När flera förändringar föreslås och genomförs under en kort tid utan samordning 

försvåras bedömningen av vad de innebär och osäkerheterna gör det svårt att planera den 

kommunala avfallsverksamheten.  

Promemorian är tydlig och utgör ett bra underlag för förvaltningens bedömning, med 

endast några få undantag. Många delar av förslagen ingick i 2018 års förordning. 

Förvaltningen anser att det är bra att producenterna ges ansvar för materialåtervinning. 

Det är producenterna som har möjlighet att återta materialet i sin tillverkningsprocess och 

påverka utformningen av förpackningarna. Genom att producenterna också ges ett större 

ekonomiskt ansvar än idag finns förutsättningar för att uppfylla kraven i EU:s 

förpackningsdirektiv.  

Förvaltningen föreslår att inriktningen i detta svar ska vara en önskan om en mer samlad 

hantering av olika förändringar. Förvaltningen föreslår att inriktningen ska vara fortsatt 
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positiv till att producenterna ges ett fullt ekonomiskt ansvar för hela processen och 

operativt ansvar för återvinningsprocessen. 

Krav på utsortering och separat insamling 

Förslag: 

Kraven på utsortering och separat insamling föreslås förtydligas. Den som har 

förpackningsavfall ska sortera ut det från annat avfall och se till att förpackningen töms 

(med undantag för förpackningar som kontaminerats av farligt avfall eller om 

förpackningen behövs för hantering av läkemedelsavfall). Allmänheten ska ges möjlighet 

att sortera på serveringsställen med förtäring vid behov. Insamlingen ska ske separerat. 

Kommuner ges möjlighet att söka dispens för att blanda fraktioner i insamlingen om 

nackdelarna med separat insamling är större än fördelarna. Verksamheter ges möjlighet 

att söka dispens från kravet på att se till att förpackningar töms i enskilda fall och 

Naturvårdsverket ges möjlighet att föreskriva om generella undantag från kravet.  

Det föreslås även en bestämmelse som innebär att farligt avfall ska sorteras ut och 

hanteras skilt från annat avfall. Detta avser alltså allt farligt avfall och är inte begränsat 

till förpackningar. 

Förvaltningen är positiv till förslagen. Lagkrav på utsortering av farligt avfall ligger i 

linje med både avfallsplanens mål och avfallsföreskrifternas utsorteringskrav. Även 

dispensmöjligheten för att blanda fraktioner i insamlingen är välkommen. Med ökande 

förtätning och utrymmesbrist, ambitioner om minskad energiåtgång och färre transporter 

kombinerat med att utvecklingen av automatiserad sortering går framåt öppnar 

dispensmöjligheten för olika tekniska lösningar för insamlingen. 

Förvaltningen noterar att promemorians förslag skiljer sig från det som nyligen 

remitterats om bioavfall, med avseende på hur man tolkar krav på utsortering av 

matavfall ur förpackningar. I remissen om bioavfall tolkas skyldigheten att sortera ut 

förpackningar och lämna dem för borttransport inte uppstå så länge förpackningarna är 

obrutna, då de klassas som restavfall. Den nu remitterade promemorian förtydligar att den 

som innehar en förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs från 

innehållet. Detta innebär att innehavaren kan uppfylla skyldigheten antingen genom att 

själv skilja innehållet på platsen där avfallet producerats eller genom att se till att 

förpackningen skiljs från innehållet på en behandlingsanläggning. Förvaltningen bedömer 

att detta är en bra lösning som ökar möjligheter för inte bara materialåtervinning av 

förpackningar utan även för matavfall (inklusive produktion av biogas). En osäkerhet är i 

vilken utsträckning dispenser ges eller undantag föreskrivs. 

Sammantaget föreslår förvaltningen att inriktningen för svaret ska vara positiv till de 

förtydligade kraven på sortering, separat insamling och möjligheterna till undantag. 

Kommunalt insamlingsansvar 

Förslag: 

Kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushåll, 

inklusive avfall som uppstår på allmän plats och insamling från verksamheter vars 

avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i flerbostadshus.  

I bestämmelsen i miljöbalken om hur renhållningsavgiften ska beräknas anges att 

ersättning för avfallshantering som producenter eller producentansvarsorganisationer 
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betalar enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska räknas av från 

kommunens kostnader. 

Förvaltningen instämmer i miljödepartementets bedömning att kommunerna har: 1) 

ekonomiska incitament att utveckla bostadsnära insamling för att undvika förpackningar i 

restavfallet 2) möjlighet att samordna insamlingen av förpackningar med annat 

kommunalt avfall liksom informationen om detta och 3) genom lokalkännedom bättre 

praktiska möjligheter att utföra insamlingen. Insamlingen av förpackningar regleras i de 

kommunala avfallsföreskrifterna och i en konfliktsituation kan kommunen utöva 

myndighet gentemot sina medborgare som leder till ett överklagbart beslut som sedan kan 

domstolsprövas. 

Förvaltningen bedömer att ansvarsfördelningen (där kommuner föreslås ansvara för 

insamling från hushåll och de verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med 

hushåll i flerbostadshus) är en mycket bra lösning då den ger goda förutsättningar för de 

eftersträvade samordningsfördelarna. Förvaltningen förutsätter att med begreppet 

samlokaliserad avses inte enbart att verksamheten har lokaler i ett flerbostadshus utan att 

de har en gemensam avfallshämtning som fastighetsförvaltaren administrerar. 

Vi ser också positivt på ansvarsfördelningen ur ett demokratiperspektiv, men med en 

detaljreglering av insamlingen från statens sida nyttjas inte det kommunala 

självbestämmandet fullt ut. Konstruktionen där ersättningen från producenterna räknas av 

från avfallstaxan gör det enkelt att hantera eventuella mellanskillnader mellan de 

kostnader som uppstår och den ersättning som ges. Förvaltningen vill framhålla att de 

schabloner som används för ersättning från producenterna behöver ge kostnadstäckning 

för att uppfylla EU-direktivet. Det förefaller som att kommunerna får ta ut avgifter för 

hanteringen, till exempel för att kunna erbjuda dyra speciallösningar, vilket exemplifieras 

med sopsugar. Förvaltningen välkomnar att den möjligheten finns för att kunna erbjuda 

lösningar med högre servicenivå som inte täcks av producenternas ersättning. Detta 

behöver inte enbart handla om sopsugar, som i miljödepartementets exempel, då det kan 

finnas många olika skäl till att fastighetsägarna önskar en ökad servicenivå jämfört med 

en avgiftsfri generell basnivå. 

Förvaltningen föreslår att inriktningen ska vara positiv till ett kommunalt 

insamlingsansvar för hushållens förpackningsavfall med stor möjlighet till kommunalt 

självbestämmande som huvudsakligen finansieras av producenterna inklusive 

möjligheterna att reglera hämtningen i föreskrifterna och att taxefinansiera. 

Överlämna förpackningsavfall (Omlastningsstationer och rutiner för fördelning)  

Förslag: 

Kommunens ansvar ska upphöra när avfallet har överlämnats till en 

producentansvarsorganisation. Överlämnandet ska ske på omlastningsstationer som 

kommunen tillhandahåller. Kommunerna ska, så långt som möjligt, till respektive 

producentansvarsorganisation överlämna den mängd förpackningsavfall som motsvarar 

organisationens marknadsandel utifrån Naturvårdsverkets beslut. Kommunerna ska ha 

rutiner för att på ett skäligt sätt beräkna och kontrollera att rätt avfallsmängd överlämnas 

till respektive producentansvarsorganisation. 

Kommunerna ska också till Naturvårdsverket varje kvartal lämna uppgifter om insamlade 

mängder förpackningsavfall. Producentansvarsorganisationerna ska lämna uppgifter om 
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mottagna mängder förpackningsavfall. Om en producentansvarsorganisation har tagit 

emot för mycket eller för lite förpackningsavfall ska Naturvårdsverket besluta om 

korrigerande mängder förpackningsavfall för nästkommande år.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter 

om skyldigheter för kommuner att vidta nödvändiga åtgärder för att ansvarsfördelningen 

mellan kommuner och producenter eller producentansvarsorganisationer ska fungera. 

Förvaltningen ställer sig positiv till att överlämna förpackningsavfallet. Kommunerna 

föreslås att tillhandahålla omlastningsstationer för det förpackningsavfall kommunen 

samlar in. Förvaltningen ställer sig negativ till det kravet. Har kommunen komplexa 

behov utifrån valt insamlingssystem kan det vara rimligt att viss omlastning anordnas av 

kommunen, men i annat fall ser förvaltningen inte logiken med att detta ansvar ska 

tilldelas kommunen. Här finns ingen tydlig samordningsfördel med hanteringen av 

restavfall. Hanteringen skulle bli mer effektiv om den samordnas med 

mottagningspunkter för verksamheternas förpackningsavfall som producenterna fortsatt 

har ansvar för. Producenterna kan även anpassa mottagningen till efterföljande 

behandling. Producenterna bör även ansvara för att kontrollera att rätt avfallsmängd 

överlämnas till respektive producentansvarsorganisation, vilket också skulle underlättas 

om allt förpackningsavfall lämnas till producenterna på samma ställe.  

Förvaltningen ställer sig inte bakom skrivningen om att föreskriva skyldigheter för 

kommuner att vidta åtgärder för att ansvarsfördelningen ska fungera mellan kommunen 

och producenter. Förvaltningen anser att detta ansvar ska ligga på producenterna utifrån 

att vi anser att de ska tillhandahålla omlastningsstationer. 

Förslaget är att producenter ska ta emot förpackningsavfall som samlats in separat, men 

förvaltningen anser att producenterna även bör ansvara för förpackningar som sorterats ut 

ur annat avfall, exempelvis vid en eftersorteringsanläggning. I annat fall riskerar detta 

förpackningsavfall att inte tas om hand av producenterna.   

Förvaltningen har inga synpunkter på kravet att rapportera insamlade mängder till 

Naturvårdsverket varje kvartal, men tidsangivelsen att detta ska vara rapporterat en vecka 

efter kvartalsslut är för knapp. Förvaltningen förslår minst tio arbetsdagar.  

Förvaltningen föreslår att inriktningen ska vara att ansvaret för att tillhandahålla 

omlastningsstationer samt ansvaret att fördela insamlade förpackningar till rätt 

producentansvarsorganisation bör vara producenternas. Producenterna bör även 

ansvara för att ta emot förpackningar som sorterats ut ur annat avfall. Förvaltningen 

föreslår mer tid för rapportering av mängder.  

Utformning av kommunal insamling: Fastighetsnära insamling  

Förslag: 

Kommunerna ska samla in hushållens förpackningsavfall av de vanligast förekommande 

materialen: pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade och färgade 

glasförpackningar och metallförpackningar. Förpackningsavfall av nämnda material ska 

samlas in från den fastighet där avfallet produceras (fastighetsnära insamling). 

Kommunen ska också ansvara för insamling av förpackningsavfall från verksamheter 

vars avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i flerbostadshus.  
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Den fastighetsnära insamlingen ska vara fullt utbyggd till den 1 januari 2026. 

Kommunerna ska kunna välja om de vill ta över ansvaret för all förpackningsinsamling i 

kommunen till 2024, 2025 eller 2026. Kommunerna ska anmäla sitt intresse i maj året 

innan övertagandet. Naturvårdsverket ska pröva om anmälningsplikten är uppfylld och 

fatta beslut senast den 30 september året innan insamlingsansvaret ska övergå till 

kommunen. 

I promemorian anges att positiva effekter av fastighetsnära insamling inte enbart består i 

att hushållen har nära till insamlingen utan också i att den är sammanhållen och enhetlig. 

Miljödepartementet bedömer att fastighetsnära insamling i fem fraktioner är lämpligt i 

hela Sverige och i linje med EU-lagstiftning. Erfarenheter visar på hög kundnöjdhet och 

ökad insamling. Insamlingskostnaden för fyrfackslösningar i småhus har beräknats till ca 

900 kronor per hushåll och år, exklusive omlastning och administration. För 

flerbostadshus anges en siffra för insamlingen på 187 kr per lägenhet och år och 

därutöver tillkommer 742 kr per lägenhet för fastighetsägarens årliga kostnader. 

Fastighetsnära insamling innebär att det inte bedöms möjligt att meddela kommunala 

avfallsföreskrifter som innebär att detta avfall ska hämtas på annan plats än den som 

gäller för restavfallet i kommunen.  

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och Svensk Glasåtervinning framhåller att 

glas inte bör samlas in fastighetsnära vid småhus då materialkvaliteten blir sämre, de 

tekniska lösningarna är begränsade, materialåtervinningsmålet redan uppnås och att 

kostnaden för den ökade servicen inte står i proportion till den förväntade effekten (3 

procent ökad insamling förväntas). Liknande argument framförs även för 

metallförpackningarna.  

Förvaltningen instämmer med producenterna avseende metall och glas och ser svårigheter 

med att få en effektiv insamling från småhus. Miljödepartementet framför risk för 

minskad insamling på sikt i så fall och anser inte att avfallsdirektivet tillåter att 

boendeform påverkar servicenivån. Förvaltningen ser att en eventuell framtida minskad 

glas- eller metallinsamling i så fall behöver mötas med åtgärder från kommunernas sida 

och konstaterar att bebyggelsetyper påverkar serviceutbudet för dagens 

restavfallsinsamling. Utifrån förvaltningens plockanalyser har hushållen i Göteborg störst 

förbättringspotential avseende utsortering av förpackningar av plast och papper. 

Insamlingen sker idag huvudsakligen vid återvinningsstationer och i Göteborg finns ett 

relativt väl utbyggt system med stationer. Det innebär att återvinningsstationerna ibland 

utgör en hämtning nära fastigheten. Den insamling av förpackningar i Göteborg som görs 

fastighetsnära idag vid flerbostadshus görs på två olika sätt. Antingen bekostar 

flerbostadshusägaren förpackningsinsamling från separata behållare i avfallsutrymmena 

med särskilda abonnemang hos olika avfallsentreprenörer eller så har de upplåtit mark 

för, alternativt låtit anlägga, återvinningsstationer i bostadsområden som istället töms 

avgiftsfritt inom FTI:s system med återvinningsstationer. För hushåll (både i 

flerbostadshus och i småhus) erbjuder idag TMR avfallshämtning av säckar med plast-, 

pappers- och metallförpackningar avgiftsfritt efter beställning. Totalt samlades ca 30 000 

ton förpackningar in 2020 i Göteborg (återvinningsstationer och fastighetsnära). 

Promemorian bedömer att fastighetsägare av flerbostadshus kommer att påverkas positivt 

av en utbyggd avgiftsfri fastighetsnära insamling. Förvaltningen vill instämma i denna 

bedömning endast för de som redan idag har fullt utbyggd fastighetsnära insamling, men 
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inte där sådan insamling idag saknas. Promemorian redovisar Naturvårdsverkets 

kostnadsbedömningar om driftkostnader på 742 kr per lägenhet och år för investeringar 

och skötsel vilket är väsentligen lägre än den besparing som kan ses på grund av 

minskade avfallsavgifter på ca 100 kr per lägenhet och år i Göteborg (med nuvarande 

miljöstyrande avgifter, för de faktiska kostnaderna är besparingen ca 30–40 kr per år). 

Ekonomiskt innebär förslaget om obligatorisk fastighetsnära utsortering ökade kostnader 

för omkring hälften av flerbostadshusägarna. Eftersom samtliga fastighetsägare ska delta i 

utsorteringen finns det inga möjligheter att subventionera dessa kostnader genom 

avfallstaxan från de som inte deltar, då sådana icke-deltagare inte kommer finnas.  

Kretslopp och vatten har tidigare försökt öka flerbostadshusägarnas intresse för att 

använda fastighetsnära förpackningsinsamling i Göteborg utan större framgång. 

Utrymmesbrist har uppgetts vara det stora hindret från flerbostadshusägarnas sida. Detta 

hinder har miljödepartementet noterat då de konstaterar att utrymmesbrist kan uppkomma 

i gemensamma utrymmen, på tomtmark eller i stadsmiljö där fastighetsägare vill 

ianspråkta mark för att ordna avfallsutrymmen. De anser att eftersom det inte ställs några 

krav på hur insamlingen ska ske utan endast att den ska vara fastighetsnära finns 

möjligheter för kommunen och fastighetsägarna att lösa eventuella svårigheter som kan 

uppkomma på olika platser i en kommun. Här anser förvaltningen att promemorian 

kraftigt underskattar vilka svårigheter som kan uppkomma och överskattar hur enkelt det 

är att lösa dem på kort tid och inom rimliga kostnader med den föreslagna regleringen. 

Det är sannolikt enklare för kommunerna än för producenterna, men förvaltningen ser 

inte att det är möjligt att lösa fastighetsnära insamling i fem fraktioner i nivå med servicen 

för restavfall för hela dagens bostadsbestånd inom de närmaste fyra åren om än någonsin. 

Troligen behöver både kraven på hur fastighetsnära insamlingen ska ske och antal 

fraktioner anpassas. Förvaltningen saknar även tydliga möjligheter för fastighetsägare att 

söka dispens. 

De ökade kraven på att avfallsutrymmen och tillfartsvägar ska möjliggöra fastighetsnära 

sortering i ytterligare fem fraktioner behöver, om de genomförs, få genomslag i beslut 

som fattas enligt plan- och bygglovlagstiftningen. Byggnadsnämnden behöver ta till sig 

och förändra innehållet i detaljplaner och även kraven för att få bygglov för 

avfallsutrymmen. Förvaltningen ser att en tydlig vägledning från Boverket skulle 

underlätta förändringen. 

Förvaltningen saknar resonemanget från förra årets remiss avseende returpappersfrågan 

där miljödepartementet utformade förslaget utifrån att kommunerna skulle ges stor 

flexibilitet. Detta ansågs då möjliggöra en anpassning av lokalt önskad servicegrad och 

till lokala förhållanden i hela eller delar av kommunen som befolkningstäthet och 

avfallsmängder. Förvaltningen ser att ersättningen från producenterna ska motsvara 

prestationen och servicenivån, men detta bör kunna regleras i ersättningsmodellen. Den 

föreslagna ersättningsmodellen är utformad med olika delar. Miljödepartementet anser att 

kommunernas skyldighet att sörja för att deras insamlingssystem för förpackningsavfall 

säkerställer en viss hämtning samt det faktum att kommunerna inte själva kan bestämma 

vilken ersättning producenterna betalar, innebär att en inskränkning i den kommunala 

självstyrelsen är nödvändig. Förvaltningen instämmer inte fullt ut i den bedömningen då 

vi bedömer att det kan finns hållbara lösningar som inte kräver hämtning vid fastigheten 

av fem fraktioner från småhus och att det kommunala självbestämmandet därför inte 

behöver inskränkas. Kommunfullmäktiges budget för Göteborgs Stad 2022 har målet att 
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fastighetsnära insamling ska erbjudas, vilket visar på att dessa ambitioner finns i 

kommunerna utan att det behöver regleras från statlig nivå. En del av syftet med att ge 

kommunerna ansvaret för insamlingen synes vara av demokratiskäl, då promemorian 

motiverar ett kommunalt ansvar med till exempel att kunna överklaga myndighetsbeslut. 

Då är det inte lämpligt att inskränka det lokala självbestämmandet i frågan. 

Förvaltningen föreslår att inriktningen ska vara att avstyrka den föreslagna 

detaljregleringen och att kommunerna istället bör få en stor flexibilitet för att kunna 

anpassa servicegraden utifrån kommunala beslut, på samma sätt som för returpappret 

och att ersättningen anpassas utifrån servicenivån som erbjuds. Det saknas även 

flexibilitet och dispensmöjligheter för utformningen av insamlingen i de fastigheter, 

bebyggelsetyp eller stadsdelar där det är svårt att anordna fastighetsnära insamling. 

Tydlig vägledning från Boverket till plan- och bygglovsmyndigheter efterfrågas. 

Utformning av kommunal insamling: Lättillgängliga insamlingsplatser (LIP)  

Förslag: 

Kommunerna ska samla in skrymmande förpackningar som normalt förekommer sällan i 

ett hushåll samt förpackningar av annat material än de vanligast förekommande 

materialen från lättillgängliga insamlingsplatser.  

I promemorian anges att med skrymmande sällanförpackningar avses stora kartonger till 

exempel för möbler och husgeråd. De får inte plats i den fastighetsnära insamlingen. Idag 

samlas sådana förpackningar in vid återvinningscentralerna. Volymen skrymmande 

sällanförpackningar har ökat med e-handeln och av miljöskäl bör onödiga transporter till 

återvinningscentraler undvikas. Miljödepartementet bedömer att ett mer miljö- och 

kostnadseffektivt sätt att samla in detta förpackningsavfall är att använda lättillgängliga 

insamlingsplatser. 

Även för förpackningsavfall av mer udda material – såsom trä, textil eller keramik – finns 

krav på utsortering och insamling, men det saknas insamlingssystem för dessa material 

idag. Miljödepartementet bedömer att det blir mest kostnadseffektivt för kommuner och 

producenter, och enkelt för hushållen, om även detta förpackningsavfall samlas in på 

lättillgängliga insamlingsplatser, dvs. på samma platser som avfall som består av 

skrymmande sällanförpackningar lämnas. 

”Lättillgängligt” beskrivs inte ytterligare i den nu remitterade promemorian, men i 

remissen om returpapper beskrevs att begreppet bland annat beror på förhållandena i den 

aktuella kommunen eller kommundelen. I områden där tidningskonsumtionen är större 

uppstår ett behov av en högre servicegrad medan det omvända förhållandet råder i 

områden med lägre konsumtion.  I promemorian från 2018 angavs att ”lättillgänglighet” 

kännetecknas på följande sätt: ”I glesbebyggda områden bör insamlingsplatserna 

lokaliseras i nära anslutning till platser som en stor del av avfallsinnehavarna besöker 

regelbundet som till exempel mataffärer. Insamlingsplatserna ska ha en geografisk 

spridning inom kommunen som är skälig med hänsyn till befolkningstätheten och övriga 

omständigheter. ” 

Förvaltningen tillstyrker förordningsförslagets formulering, som hänvisar till 

lättillgängliga platser, men instämmer inte med bedömningen av vad detta är som görs i 

promemorian. Förvaltningen anser att lättillgängliga insamlingsplatser normalt bör kunna 

motsvaras av återvinningscentraler (ÅVC) utifrån de föreliggande omständigheterna. Det 
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bör vara kommunen som tolkar begreppet lättillgängligt utifrån de lokala 

förutsättningarna och detaljstyrning bör även här undvikas. 

Att skrymmande förpackningar ofta samlas in på ÅVC idag, är för att det är svårt att få 

plats med dem på återvinningsstationerna då de fyller upp behållarna eller täpper för 

inkasthålen. Utifrån beskrivningen verkar miljödepartementet anse att de lättillgängliga 

platserna är av liknande karaktär som dagens återvinningsstationer, vilket förvaltningen 

vill invända emot. Dessutom bedömer förvaltningen att till exempel möbelkartonger 

uppstår i ett hushåll med ungefär samma intervall som man har behov att transportera bort 

möbler som blivit grovavfall till ÅVC, varför återvinningscentralerna bör kunna räknas 

som lättillgängliga platser, utifrån servicegraden. Tillflödet av stora förpackningar 

bedöms även vara ojämnt och svårbedömt vilket talar för ÅVC som lämpligt system. 

Förvaltningen ser en risk att de lättillgängliga platserna används för grovavfall eller av de 

verksamheter som ska lämna sina förpackningar till producenternas mottagningsplatser 

om de är obemannade.  

Förvaltningen bedömer att förpackningsmaterial av udda material bedöms uppkomma 

sällan och vara enkla att mellanlagra i hemmen, varför ”lättillgänglig insamlingsplats” 

även för dessa förpackningar bedöms vara återvinningscentraler. Miljövinsten för separat 

hantering av udda förpackningsmaterial är sannolikt liten och förvaltningen anser att 

Naturvårdsverket generellt borde föreskriva att dessa istället får hanteras tillsammans 

med liknande avfall av trä, keramik och textil på återvinningscentralerna och undantas 

från eventuella rapporteringskrav.  

Förvaltningen anser att för de fastighetsägare som har ett extra högt servicebehov ska 

kommunen istället kunna erbjuda valfria tjänster med högre servicenivå mot ersättning 

enligt avfallstaxan. 

Om en förändring genomförs som innebär att ett flertal lättillgängliga platser behöver 

anläggas utöver återvinningscentralerna så ser förvaltningen stora svårigheter med att 

lokalisera dessa i Göteborg. Möjligen kan de ta över platser som idag används för 

återvinningsstationer. Om nya platser behöver anordnas i samband med planläggning av 

nya bostadsområden ser förvaltningen att ett ansvar behöver läggas på kommunens 

planmyndighet för att bidra till att det kommunala insamlingsansvaret uppfylls.  

Förvaltningen föreslår att inriktningen ska vara att återvinningscentralerna bör kunna 

ses som lättillgängliga insamlingsplatser, det vill säga att kommunerna avgör vad som 

bedöms vara lättillgängligt, att kommunerna kan erbjuda extra service för skrymmande 

förpackningar och att Naturvårdsverket bör föreskriva att udda förpackningsmaterial 

hanteras tillsammans med motsvarande avfallsslag.  

Utformning av kommunal insamling: Insamling på allmänna platser (OIP)  

Förslag: 

Kommunerna ska samla in förpackningsavfall separat vid av kommunen särskilt 

iordningsställda platser för allmänheten. Sådan insamling ska ske på platser där det 

produceras förpackningsavfall i betydande omfattning från den 1 juli 2026. 

Om det finns en arrangör av en offentlig tillställning på allmän plats ska arrangören 

ansvara för att det sker en insamling och omhändertagande av förpackningsavfallet.  

Idag driver producenterna ingen insamling till sortering på gator, i parker eller på 

badplatser. Förvaltningen instämmer i miljödepartementets bedömning att hittillsvarande 
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erfarenheterna från insamling på allmän plats är att många väljer att inte sortera. 

Fraktionerna blir därför ofta så kontaminerade, med fel förpackningar eller annat avfall, 

att de inte lämpar sig för materialåtervinning utan behöver skickas till förbränning. I 

promemorian uttrycks en förhoppning om att detta kommer att förbättras med tiden. 

Producenterna ska ersätta kommunerna även för denna insamling enligt kommande 

föreskrifter från Naturvårdsverket. Förvaltningen ser positivt på förslaget och anser att det 

är viktigt att kommunerna får avgöra var det är lämpligt att placera denna insamling och 

att producenterna inte kan ställa höga kvalitetskrav på detta avfall. 

Ansvaret för städning och papperskorgar på allmän plats enligt ”Lagen om 

gaturenhållning och skyltning” ligger i Göteborg på nämnderna som förvaltar marken, det 

vill säga på Park- och Naturnämnden och Trafiknämnden. Förvaltningen anser att denna 

insamling är nära förknippad med städansvaret och tycker det är en rimlig ordning att 

även den nu föreslagna insamlingen anordnas samordnat med gaturenhållningen. 

Förvaltningen önskar att det förtydligas i reglementena att även insamling av 

producentansvarsavfall ingår i markförvaltande nämnders ansvar. Rimligen bör även 

ansvaret för borttransport av allt insamlat avfall (förpackningar, engångsartiklar, 

trädgårds- och parkavfall samt kommunalt avfall från gaturenhållning) kunna ligga under 

dessa nämnders ansvar, då det verkar ineffektivt och ge ökad administration att 

överlämna detta avfall till Kretslopp och vattennämndens ansvar vid fastighetsgräns. Idag 

är det inte tydligt i reglementena hur ansvaret för borttransporten är reglerad, med dessa 

nya förslag om sortering tillsammans med tidigare förändringar om begreppet kommunalt 

avfall under kommunalt insamlingsansvar ökar behovet av en tydligare reglering.  

Förvaltningen föreslår att inriktningen ska vara att nämnden efterfrågar förtydligade 

reglementen för insamling och transport för kommunalt avfall från markförvaltning. 

Förvaltningen föreslår att inriktningen för svaret till miljödepartementet ska vara en hög 

grad av självstyre avseende placering av insamling och låga kvalitetskrav för det 

insamlade avfallet. 

Utformning av kommunal insamling: Information 

Förslag i huvudsakliga drag: 

Kommunen ska årligen ta fram lättillgänglig information till hushållen och de 

verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i ett flerbostadshus 

om skyldigheten att sortera ut förpackningsavfallet från övrigt avfall och hur hushållen 

och verksamheterna ska lämna sitt förpackningsavfall i kommunens insamlingssystem. 

Även information om de återvinningsresultat [sic!] som utsorteringen bidrar till i 

kilogram per invånare ska tas fram. 

Godkända producentansvarsorganisationer ska ges möjlighet att lämna synpunkter på den 

framtagna informationen innan den görs tillgänglig för hushållen och verksamheterna. 

Kommunerna ska ha rätt till ersättning av producentansvarsorganisationerna för kostnader 

för att ta fram informationen och göra den tillgänglig. 

Förvaltningen instämmer i Miljödepartementets bedömning att ett kommunalt ansvar för 

informationen, förbättrar möjligheterna att, efter behov, ge en mer samlad information om 

sortering av samtliga avfallsfraktioner som kan vara aktuella hos hushållen samt vissa av 

verksamheterna. Att informationen kommer från respektive kommun och inte en central 

producentansvarsorganisation innebär att informationen till hushållen och de 

samlokaliserade verksamheterna blir mer anpassad till lokala förhållanden.  
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Förvaltningen vill understryka vikten av att kommunens informationsansvar avgränsas till 

var och hur avfallsinnehavarna ska sortera ut sitt avfall samt återkoppling av insamlade 

mängder som det anges i förslaget till förordningstext. Ansvaret för att informera om vad 

som händer med det insamlade materialet bör ligga på producentansvarsorganisationen. 

Förvaltningen vill i detta sammanhang uppmärksamma Miljödepartementet på att 

ansvaret för kommunen handlar om insamlingsresultat och att producenterna fortsatt har 

ansvaret att informera om återvinningsresultat. Förvaltningen önskar också framföra att 

insamlingsresultatet inte bör regleras att anges som kilogram per invånare om kommunen 

anser att det finns andra mått som beskriver insamlingen bättre, exempelvis procent. 

Förvaltningen ser inga hinder med att möjliggöra för producentansvarsorganisationerna 

att lämna synpunkter på den framtagna informationen. Beroende på hur många sådana 

organisationer som godkänns bör organisationerna tillse att denna granskning sker på ett 

effektivt och samordnat sätt utan kommunens försorg. 

Förvaltningen föreslår att inriktningen på svaret är positiv till ett kommunalt 

informationsansvar för insamlingsfrågor enligt ovan. 

Insamling av förpackningsavfall från verksamheter  

Förslag i huvudsakliga drag: 

Producentansvarsorganisationerna bör även i fortsättningen ansvara för att samla in 

förpackningsavfall från verksamheter som inte har en avfallshantering som är 

samlokaliserad med hushållens i flerbostadshus. Systemet för insamling av 

förpackningsavfall från verksamheter ska bestå av minst en mottagningsplats per 

kommun. Avfallet ska kunna lämnas kostnadsfritt, oavsett volym och frekvens. I 

kommuner med över 200 000 invånare ska det finns en mottagningsplats per påbörjade 

200 000 invånare. Den största producentansvarsorganisationen får även ett 

informationsansvar. 

Även marknadsdrivna återvinningssystem tillåts efter anmälan till Naturvårdsverket. 

Förvaltningen instämmer i Miljödepartementets bedömning att detta ansvar ska ligga kvar 

på producenterna och ser fram emot att all inlämning för verksamheterna ska vara 

kostnadsfri, vilket den enligt promemorian inte är idag i Göteborg. 

Förvaltningen anser att producenterna även ska ha mottagningsplatser för det 

förpackningsavfall som kommunerna samlat in (se ovan om omlastningsstationer). 

Förvaltningen föreslår att inriktningen ska vara positiv till fullt operativt och ekonomiskt 

producentansvar för verksamheternas förpackningsavfall enligt förslaget. 

Producentens ansvar och producentansvarsorganisationer 

Förslag i huvudsakliga drag: 

En producent som släpper ut förpackningar på den svenska marknaden ska anlita eller 

själv tillhandahålla en eller flera producentansvarsorganisationer som är godkända för att 

ta hand om förpackningsavfallet. En producentansvarsorganisation för förpackningar (ej i 

retursystem) ska ha som syfte att förebygga och hantera förpackningsavfall, ska ha som 

ansvarsområde att ta emot förpackningsavfall av alla material och ska inte få dela ut vinst. 

De ska ställa ekonomisk säkerhet motsvarande sitt ansvar under nio månader. De ska 

offentliggöra viss specificerad information. Förpackningsavgifterna som producenterna 

betalar till producentansvarsorganisationerna ska ta hänsyn till vikt, återanvändbarhet, 
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materialåtervinningsbarhet och innehåll av återvunnet material, vilket Naturvårdsverket 

får föreskriva om samt omfattas av rutiner för internkontroll. Särskilda regler gäller för 

retursystem (pantsystem). Producentansvarsorganisationer ska godkännas av 

Naturvårdsverket. Om det inte finns någon godkänd producentansvarsorganisation ska 

kommunen ansvara för att behandla det förpackningsavfall som kommunen samlat in och 

för verksamheternas förpackningsavfall ska verksamheterna ha ansvaret. 

Förvaltningen är positiv till förslagets utformning avseende producentens ansvar och 

producentansvarsorganisationer, men anser att producentansvarsorganisationerna även 

bör få ansvar för mottagningsplatser för det förpackningsavfall som kommunerna samlat 

in. Förvaltningen föreslår att inriktningen bör överensstämma med detta. 

Ersättning till kommunerna 

Förslag: 

Producentansvarsorganisationerna ska ersätta kommunerna för deras kostnader  

Ersättningen ska täcka kommunernas kostnader för insamling, transport, anordnande av 

omlastningsplatser samt överlämning av avfall till producentansvarsorganisationerna. 

Ersättningen ska även täcka kommunens informationsansvar.  

Det ska införas en modell för beräkning av kommunernas kostnader och ersättningsrätt. 

Vissa delar av modellen ska framgå i förordningen. I övrigt ska den fyllas ut av 

Naturvårdsverket i föreskrifter. 

I författningsförslaget finns en bilaga med formler för beräkning av ersättningen utifrån 

olika ingående delar och en kommunkategorisering som ska ligga till grund för 

avgiftsnivåer. Denna baseras på ett underlag som FTI och Avfall Sverige gemensamt tagit 

fram. 

Formelbilagan visar att ersättning föreslås betalas för: 

• information utifrån antal invånare 

• lättillgängliga insamlingsplatser utifrån antal 

• återvinningsstationer utifrån antal 

• fastighetsnära hämtning per materialslag utifrån antal lägenheter, 

samlokaliserade verksamheter, småhus, fritidshus samt insamlad vikt 

Det närmare innehållet i formlerna och ytterligare kriterier kommer regleras i föreskrifter 

från Naturvårdsverket. De ska även ta fram föreskrifter för ersättning för insamling på 

allmän plats. Kommunerna ska rapportera in underlag kvartalsvis. 

Förvaltningen har dåliga erfarenheter av att försöka registerhålla antal lägenheter i 

flerbostadshusen och vill därför starkt avråda från att antal lägenheter ska utgöra grund 

för ersättningen. Under 2010-talet undersökte Kretslopp och vatten möjligheten att införa 

en avfallstaxa för flerbostadshus baserad på antalet lägenheter. Datainspektionen tillät 

inte samkörning med lägenhetsregistret för detta ändamål då det inte överensstämde med 

registrets syfte. Lägenhetsavgift infördes endast för en mindre delmängd av tjänsterna, 

baserad på flerbostadshusägarnas inrapportering. Det har visat sig vara en utmaning att 

ajourhålla detta register, till exempel rapporterar bostadsrättsföreningar in lägenhetsantal 

som inte stämmer överens med deras årsrapporter och nya lägenheter byggs utan att 

rapportering sker. 
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I promemorian anges att Lantmäteriets och Statistiska Centralbyråns (SCB) 

lägenhetsregister bedöms vara för oprecis och att kommunen har det faktiska underlaget 

för antal hushåll med olika typer av abonnemang. Detta stämmer inte för Göteborg. 

Förvaltningen ser även stora utmaningar med att registerhålla antal verksamheter i 

flerbostadshusen. Detta antal förväntas variera och vara svårt att ajourhålla och 

samordningsvinsterna med att verksamheter har gemensam avfallshantering urholkas om 

man ändå ska behöva räkna hur många verksamheter som omfattas.  

Förvaltningen ser att behållarvolym, antal behållare, tömningsfrekvens och insamlad vikt 

per materialslag kan användas som ett underlag som vi har direkt tillgång till genom vår 

registerhållning utan att vara beroende av rapportering med kvalitetsbrister för 

flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter. Den totala behållarvolymen per år 

speglar bättre omfattningen på insamlingen, då till exempel lägenheter kan ha varierande 

antal personer i hushållen. För att kompensera för ojämn fyllnadsgrad i behållarna ser vi 

positivt på att även insamlad vikt utgör underlag. För småhus och fritidshus förväntas 

behållarantal och antal hushåll stämma bättre överens så för dessa är det möjligt att 

använda antal småhus respektive antal fritidshus. 

Förvaltningen föreslår att inriktningen bör vara att ersättningen baseras på data som 

förvaltningen har kontroll över för att undvika felkällor och onödig administration. 

Övriga förslag 

Förslag om tillämpningsområde, mål för materialåtervinning och minskad nedskräpning, 

krav på returråvara med mera som infördes i 2018 års förpackningsförordning föreslås 

föras över till den nu föreslagna lagstiftningen. Förvaltningen tillstyrker förslagen och 

anser att även inriktningen bör göra det. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Naturvårdsverket lät år 2020 beräkna kostnaderna för förpackningsinsamling. Utifrån den 

beräkningen bedöms de slutliga framtida kostnaderna för förslagets fastighetsnära 

insamling, utan återvinningsstationer, till 4 364 miljoner kronor per år för hela Sverige. 

Kostnaderna för FTI:s insamlings- och återvinningssystem var 2016 cirka 1 000 mkr per 

år (inklusive returpappret). Kostnaderna på 4 364 mkr för den föreslagna insamlingen 

bedömer förvaltningen motsvarar ca 200 mkr per år för Göteborg. Som jämförelse är 

kostnaderna för hela avfallsverksamheten i Göteborg år 2021 budgeterade till cirka 500 

mkr. Ett kommunalt insamlingsansvar med krav på fastighetsnära insamling skulle alltså 

innebära en mycket kraftig utökning av den kommunala avfallsverksamheten.  

Eftersom producenterna ska ha det ekonomiska ansvaret bedöms inte avfallstaxorna 

påverkas på sikt, men eftersom ersättningsnivåerna är föreslagna att vara årliga och utan 

någon uppstartsersättning kommer eventuella inköp av behållare och andra 

uppstartskostnader direkt belasta taxekollektivet. Inköp av kärl belastar avfallsekonomin 

det år som inköpen görs och beroende på vilka system som väljs kan det röra sig om i 

storleksordningen 50 till 200 mnkr. Det skulle kunna ses som att avfallskollektivet ”lånar 

ut” pengar till producenterna för uppstartskostnaderna som sedan ska ersätts årligen. 

Effekten kan bli att avfallstaxorna behöver höjas under uppstartsperioden för att sedan 

sänkas när systemet är fullt utbyggt.  
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Att anordna avfallsutrymmen för flerbostadshus bedöms innebära ökade kostnader för de 

fastighetsägare som inte byggt ut fastighetsnära insamling. I promemorian uppskattas 

kostnaden för dessa avfallsutrymmen till 742 kr/hushåll och år. Eftersom platsbrist hittills 

varit ett hinder för fastighetsägarna är det inte bara kostnaden för själva utrymmena utan 

även tillhörande bygglov och annan administration för att åstadkomma utrymmen som 

medför kostnader. 

Den föreskrivna servicenivån innebär ökade kostnader för alla konsumenter i form av 

höjda förpackningsavgifter när ca 4 364 mkr istället för ca 1 000 mkr ska fördelas på 

produkterna och för många hyresgäster och bostadsrättsinnehavare även i form av 

tillkommande kostnader för avfallsutrymmen som påverkar hyra eller avgifter för boende.  

Om förslagen beslutas behöver Göteborg införa nya system för avfallshantering. 

Förvaltningen bör då ges i uppdrag att utreda vilka system som är lämpliga och hur de 

kan införas, handla upp eller tilldela införande och drift samt ändra i föreskrifter och taxa. 

Denna förändring kräver vissa administrativa resurser. 

Den genomsnittliga årliga insamlingskostnaden för fastighetsnära förpackningsinsamling 

i ett småhus med fyrfackskärl som modell skattades till 820–980 kr/hushåll. I det beloppet 

ingick kostnader för tömning och för kärl men inte för omlastning, transport till 

mottagningspunkt eller kommunens administrativa kostnader. Dagens 

avfallshanteringskostnader för de förpackningar som ligger i restavfallet beräknades till 

81–219 kr/hushåll, år, vissa av dessa kvarstår även efter utbyggnad av fastighetsnära 

insamling då sorteringen inte blir hundraprocentig. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Fastighetsnära insamling har tydligt visat sig öka utsorteringen av förpackningsavfall i de 

mätningar och studier som genomförts. Promemorian visar på flera exempel varav ett 

visar att materialåtervinningen från hushåll skulle kunna öka med 60 000 ton nationellt 

om 98 procent av befolkningen har fastighetsnära insamling. För Göteborgs del skulle det 

motsvara ca 3 500 ton per år, eller 3,6 procent av restavfallsmängderna. Idag samlas cirka 

30 000 ton förpackningar in i Göteborg årligen. Materialåtervinning som ger minskat 

uttag av jungfruliga råvaror och minskad avfallsförbränning innebär minskade utsläpp av 

växthusgaser, kväveoxider och fotooxidanter samt minskad försurning och övergödning.  

Förslagen bedöms bidra till högre måluppfyllnad avseende insamling och rätt sortering i 

avfallsplanen och på klimatmålen i miljö- och klimatprogrammet. De fossila utsläppen 

från avfallsförbränningen kan minskas om fler plastförpackningar sorteras och återvinns. 

Promemorian bedömer också att eftersom dagens återvinningsstationer försvinner och de 

lättillgängliga insamlingsplatserna förväntas hantera mindre volymer så minskar 

problemen med buller och nedskräpning. Den fastighetsnära insamlingen vid småhus har 

inte visat sig ge bullerproblem där den införts. Förvaltningen ser dock inte att det är 

möjligt att ersätta samtliga återvinningsstationer i Göteborg med fastighetsnära insamling 

varför denna effekt inte kan förväntas fullt ut här. 

Bedömning ur social dimension 
Fastighetsnära system innebär att det blir lättare för hushållen att sortera rätt. De system 

med fastighetsnära insamling från småhus som införts har visat på hög kundnöjdhet. 

Kretslopp och vatten har nyligen avslutat en studie med insamling av pappers- och 
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plastförpackningar i tvåfackskärl i testområden med småhus, som även det gett både goda 

sorteringsresultat och hög kundnöjdhet, trots att det under den andra delen av testet 

medförde avgifter för de deltagande hushållen. 

Att ge kommunerna insamlingen ökar också möjligheterna till att hantera frågorna inom 

den lokala demokratin, särskilt om detaljreglering undviks. Dessutom ges medborgare 

möjlighet att överklaga myndighetsbeslut gällande deras insamling. 
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Bilaga: Remitterad promemoria 
Länk till En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter 

https://www.regeringen.se/4ab9a3/contentassets/014683bd8ee54ebe904d967356e278d0/p

romemoria-en-forbattrad-forpackningsinsamling--nya-roller-for-kommuner-och-

producenter.pdf 

 

https://www.regeringen.se/4ab9a3/contentassets/014683bd8ee54ebe904d967356e278d0/promemoria-en-forbattrad-forpackningsinsamling--nya-roller-for-kommuner-och-producenter.pdf
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Yttrande till kommunstyrelsen över 
remiss En förbättrad förpacknings-
insamling – nya roller för kommuner 
och producenter, dnr 1353/21 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande 

som eget yttrande över remiss En förbättrad förpackningsinsamling – nya 

roller för kommuner och producenter till kommunstyrelsen. 

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-12-22 med bilaga. 

Handlingar skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Beslutet har fattats av:  

Emmyly Bönfors (C) 

Ordförande 

Beslutet är fattat på delegation 

Detta beslut är fattat av miljö- och klimatnämndens ordförande på delegation 

av miljö- och klimatnämnden.  
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss En 

förbättrad förpackningsinsamling – nya roller 

för kommuner och producenter, dnr 1353/21 

Förslag till beslut 

Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande över remiss En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och 

producenter till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Ärendet avser en promemoria som remitterats från Miljödepartementet till Göteborgs 

Stad, En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. 

Kommunstyrelsen önskar svar senast den 23 december 2021 och ska i sin tur svara senast 

11 februari 2022.  

Promemorian innehåller förslag om nya bestämmelser med syfte att förbättra 

förpackningsinsamlingen och särskilt den fastighetsnära förpackningsinsamlingen; 

Kommunerna får insamlingsansvaret för förpackningar från hushåll och från 

verksamheter som delar avfallsutrymme med hushåll. Förpackningar av papper, plast, 

glas och metall ska samlas in fastighetsnära. Övriga förpackningar samt skrymmande 

förpackningar ska samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska 

anordna omlastningsstationer och överlämna avfallet till producenterna. Producenterna 

ska finansiera kommunernas insamlingsuppdrag. 

Förvaltningen ställer sig övergripande positiv till promemorians förslag, med bakgrund 

av de svårigheter som införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar visat sig 

innebära.  

Promemorian brister dock som underlag för konsekvensanalys när det gäller att bedöma i 

vilken omfattning förslagen kommer att påverka förvaltningens tillsynsuppdrag. Det finns 

frågetecken kring dispenshantering, intern ansvarsfördelning inom kommunen och 

tidplan för upprättande av mottagnings- och omlastningsplatser.  

Förvaltningen delar inte promemorians bedömning att införandet av lättillgängliga 

insamlingsplatser kommer göra att dagens cirka 5000 återvinningsstationer (ÅVS) 

försvinner, inklusive problem med nedskräpning och bullerstörningar. Förvaltningen 

bedömer att det fortsatt kommer finnas ett behov av liknande platser, med tanke på de 

svårigheter som vissa fastigheter redan har gällande platsbrist för att kunna tillhandahålla 

fastighetsnära insamling av förpackningar. Lättillgängliga insamlingsplatser förväntas 
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fortsatt vara utsatta för nedskräpning i motsats till vad promemorian bedömer. Krav bör 

därför ställas på hur dessa är utformade. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Efter hörande av Kretslopp och vattenförvaltningen bedöms inte avfallstaxorna påverkas 

på sikt eftersom producenterna ska ha det ekonomiska ansvaret för insamlingen. Dock 

kan eventuella inköp av behållare och andra uppstartskostnader belasta taxekollektivet, 

eftersom ersättningsnivåerna är föreslagna att vara årliga och utan någon 

uppstartsersättning. Effekten kan bli att avfallstaxorna behöver höjas under 

uppstartsperioden för att sedan sänkas när systemet är fullt utbyggt.  

Förslaget innebär att i stort sett alla hushåll i landet kommer att kunna lämna sina 

vanligast förekommande utsorterade förpackningar nära bostaden. I de fall 

fastighetsägare behöver investera i utrymmen för källsortering kommer hushållen att få 

stå för de kostnaderna. Eftersom platsbrist hittills varit ett hinder för fastighetsägarna är 

det inte bara kostnaden för själva utrymmena utan även tillhörande bygglov och annan 

administration för att åstadkomma dessa utrymmen som medför kostnader. För de cirka 

35 procent av hushållen som i dag betalar extra för fastighetsnära insamling via 

renhållningsavgift, avgift till bostadsrättsföreningen eller sin hyra, kommer den extra 

kostnaden dock att försvinna. 

Alla som konsumerar förpackningar i vardagen kommer också omfattas av höjda avgifter 

på den vara som konsumeras i form av höjda förpackningsavgifter. Promemorian 

uppskattar av hushållen förväntas bära en betydande del av merkostnaderna för den 

utbyggda insamlingen genom att producenterna kommer försöka höja priset på varorna i 

proportion till de höjda avgifterna till producentansvarsorganisationen. Hur bördan 

slutligen kommer att fördelas bedöms beror på de berörda varornas priskänslighet. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Fastighetsnära insamling har visat sig öka utsorteringen av förpackningsavfall i de 

mätningar och studier som genomförts. Förslaget förväntas därmed inverka positivt på 

dimensionen. Promemorian visar bland annat på ett exempel där materialåtervinningen 

från hushåll skulle kunna öka med 60 000 ton nationellt om 98 procent av befolkningen 

har fastighetsnära insamling. Materialåtervinning som ger minskat uttag av jungfruliga 

råvaror och minskad avfallsförbränning innebär minskade utsläpp av växthusgaser, 

kväveoxider samt minskad försurning och övergödning. Förslagen bedöms bidra till 

högre måluppfyllnad avseende insamling och rätt sortering i avfallsplanen och på 

klimatmålen i miljö- och klimatprogrammet. De fossila utsläppen från avfallsförbränning 

har även potential att minska om fler plastförpackningar sorteras och återvinns.  

En mer detaljerad beskrivning av innebörden av förslagen i förhållande till den 

ekologiska dimensionen finns under Förvaltningens bedömning.  

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilaga 

1. Remiss En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och 

producenter, M2021/02118.  
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Ärendet  

Yttrandet avser en promemoria från Miljödepartementet; En förbättrad 

förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter, som remitterats till 

Göteborgs Stad. Ärendet har översänts till miljöförvaltningen, Kretslopp och 

vattenförvaltningen, Framtiden Utveckling och Renova för yttrande. Remissen skickades 

även till Park- och naturförvaltningen, Idrott- och föreningsförvaltningen och 

Trafikkontoret för kännedom och eventuellt yttrande. Kommunstyrelsen önskar svar 

senast den 23 december 2021 och ska i sin tur svara Miljödepartementet senast den 11 

februari 2022.  

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

som redovisas i detta tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 

Remissen föreslår att kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för insamlingen av 

förpackningar från hushåll samt verksamheter där avfallshanteringen är samlokaliserad 

med hushåll. De vanligast förekommande förpackningsslagen – pappersförpackningar, 

plastförpackningar, ofärgade och färgade glasförpackningar och metallförpackningar − 

ska samlas in fastighetsnära. Övriga förpackningsslag – t.ex. trä, keramik, och textil – och 

skrymmande förpackningar ska samlas in på lättillgängliga platser. 

Miljö- och klimatnämnden har tidigare, 22 maj 2018 § 65, delvis behandlat frågan i 

samband med remitteringen av Miljö- och energidepartementets promemoria Mer 

fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av 

producentansvaren, M2018/00852/R, se nämndens yttrande1. Promemorian avsåg främst 

införandet av en fastighetsnära förpackningsinsamling samt att det skulle drivas av ett 

tillståndspliktigt insamlingssystem som producenter av förpackningar skulle ansöka om 

tillstånd för.   

Miljödepartementets förslag 

Naturvårdsverket beslutade i maj 2020 att avslå de två ansökningar från FTI AB och 

TMR om tillstånd för insamling av förpackningar som inkommit till myndigheten. 

Avslagen motiverades främst med att de föreslagna systemen varken enskilt eller 

tillsammans levde upp till kravet på att erbjuda borttransport. Flera andra bestämmelser i 

förpackningsförordningen visade sig också svåra att tillämpa i praktiken. 

Naturvårdsverket lämnade i juni 2020 en hemställan till regeringen om att se över 

förordningen i olika delar. Regeringen beslutade den 24 september 2020 att skjuta upp 

ikraftträdandet av förordningens bestämmelser om tillståndskrav och bekräftade samtidigt 

sin avsikt att se över förordningen. Utifrån ovan nämnda hemställan har nu nya förslag 

till förpackningsförordningen presenteras i och med denna promemoria. 

Utifrån besluten om avslag, de brister och oklarheter som Naturvårdsverket pekar på i sin 

hemställan samt de synpunkter som olika aktörer lämnat på verkets hemställan, är 

promemorians bedömning att det tillståndssystem som inrättades genom 2018 års 

förordning inte kan förväntas fungera. Därför föreslås ett kommunalt övertagande av den 

fastighetsnära förpackningsinsamlingen.  

 
1 Miljö- och klimatnämndens yttrande till kommunstyrelsen över Remiss miljöfarlig verksamhet - 

Miljö- och energidepartementet M2018/00852/R, SLK 0791/18 

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/52CF825986676E4FC125828F0028A668/$File/TU_Miljo_180522_16.pdf?OpenElement
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/52CF825986676E4FC125828F0028A668/$File/TU_Miljo_180522_16.pdf?OpenElement
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Kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för insamlingen från hushåll och 

verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushåll. De vanligast 

förekommande förpackningsslagen – pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade 

och färgade glasförpackningar och metallförpackningar − ska samlas in fastighetsnära. 

Övriga förpackningsslag – t.ex. trä, keramik, och textil – och skrymmande förpackningar 

ska samlas in på lättillgängliga platser. Kommunerna ska sedan lämna över det insamlade 

förpackningsavfallet till producentansvarsorganisationerna utifrån organisationernas 

marknadsandelar per materialslag. Naturvårdsverket ska beräkna marknadsandelar och 

övervaka att fördelningen blir rättvis. Producentansvarsorganisationerna ska betala 

avgifter för att finansiera kommunernas och Naturvårdsverkets verksamhet. 

Kommunerna ska också, på producentansvarsorganisationernas bekostnad, samla in 

utsorterat förpackningsavfall i utomhusmiljöer. Det ska ske på platser som kommunen 

särskilt ställt i ordning och där det uppkommer förpackningsavfall i betydande 

omfattning. Detta krav ska börja gälla först i juli 2026. 

Kommunen förväntas ordna omlastningsplatser för förpackningsavfallet. Producenterna 

förväntas i sin tur ordna mottagningsplatser dit verksamheter kostnadsfritt ska kunna 

lämna sitt förpackningsavfall. Den största producentansvarsorganisationen ska ordna 

minst en mottagningsplats i varje kommun. Verksamheter ska således kunna lämna sitt 

avfall på en mottagningsplats i sin kommun utan avgift, oavsett volym och frekvens. 

Avfallet ska därefter tas om hand av producentansvarsorganisationerna.  

Det införs nya utsorteringskrav. Den som har en förpackning som innehåller avfall ska se 

till att förpackningen särskiljs/töms från innehållet och sedan sorteras ut separat. Detta 

kommer t.ex. gälla grossister och detaljhandelslokaler vars förpackningar innehåller 

livsmedel eller annat innehåll som ska kasseras. Detta gäller dock inte en förpackning 

som på grund av sitt innehåll utgör farligt avfall, eller som innesluter läkemedelsavfall, 

om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av läkemedelsavfallet. Det införs 

också en bestämmelse som innebär att farligt avfall ska sorteras ut och hanteras skilt från 

annat avfall. 

Nuvarande tillståndskrav för ett insamlingssystem (producentansvarsorganisationer) 

ersätts av en något mindre omfattande godkännandeprövning av Naturvårdsverket. 

Kommuner ges möjlighet att söka dispens för att blanda fraktioner i insamlingen om 

nackdelarna med separat insamling är större än fördelarna. Verksamheter ges möjlighet 

att söka dispens från kravet på att se till att förpackningar töms i enskilda fall och 

Naturvårdsverket ges möjlighet att föreskriva om generella undantag från kravet. 

Naturvårdsverket ska ta över ansvaret från Jordbruksverket för godkännandeprövning och 

tillsyn av det nuvarande retursystemet för plastflaskor och metallburkar.  

De nya bestämmelserna avses införas i en ny förordning om producentansvar för 

förpackningar.  

Förvaltningens bedömning 

Många delar av denna promemorias förslag återfinns i den utredning som 

miljöförvaltningen tidigare yttrat sig om (vårt diarienummer MKN 2018-06509). 

Förvaltningen anser att det är bra att producenterna ges ansvar för materialåtervinning. 

Det är producenterna som har möjlighet att återta materialet i sin tillverkningsprocess och 
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påverka utformningen av förpackningarna. Genom att producenterna också ges ett större 

ekonomiskt ansvar än idag finns förutsättningar för att uppfylla kraven i EU:s 

förpackningsdirektiv.  

Förvaltningen instämmer i miljödepartementets bedömning att kommunerna har 

ekonomiska incitament att utveckla bostadsnära insamling för att undvika förpackningar i 

restavfallet, möjlighet att samordna insamlingen av förpackningar med annat kommunalt 

avfall liksom att informera om insamlingen. Kommunen har även god lokalkännedom för 

att på ett effektivt sätt kunna utföra insamlingen.  

Den lösning som promemorian föreslår – att kommunerna tar över det operativa 

insamlingsansvaret på producenternas bekostnad – bedömer förvaltningen vara den mest 

lämpliga utifrån de praktiska svårigheter som tidigare års förslag visat sig innebära i 

praktiken.  

Påverkan på förvaltningens miljötillsyn  

Idag bedrivs tillsyn mot den producentansvarsorganisation, Förpacknings-och 

tidningsinsamlingen AB (FTI AB), som har ansvar att samla in förpackningar från 

Göteborgs cirka 300 återvinningsstationer. Tillsynsansvaret över 

förpackningsförordningen regleras i miljötillsynsförordningen (2011:13). Tillsynen delas 

idag mellan Naturvårdsverket och den lokala tillsynsmyndigheten. Enligt promemorians 

förslag till ändring i 2011:13 innebär inte några förändringar för miljöförvaltningens 

tillsynsansvar. Miljöförvaltningen kommer, som det får förstås, fortsatt ha tillsyn över hur 

hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i 

förordningen. I praktiken kommer det innebära att verksamhetsutövaren för insamlingen 

ändras från FTI AB till kommunen i egenskap av Kretslopp- och vattennämnden. Denna 

förändring bedöms inte innebära någon större påverkan på förvaltningen.  

Dispenser  

Förvaltningen ställer sig generellt kritisk till att promemorian inte kommenterat vilka 

konsekvenser införandet kan ha på den kommunala tillsynsmyndigheten vilket 

förvaltningen anser vara en stor brist. Det saknas också en förtydligad intern 

ansvarsfördelning inom en kommun. Med det avses vilket ansvar för till exempel 

hantering av enskilda dispenser som ska råda mellan kommunens avfallsorganisation och 

den kommunala tillsynsmyndigheten. En sådan kommer behöva efterfrågas, förslagsvis 

till Naturvårdsverket, om förslagen genomförs. 

Utredningen föreslår att en dispens ska kunna sökas av yrkesmässiga verksamheter som 

innehar förpackningar med exempelvis livsmedel som ska kasseras (se 3 kap. 15 a §, 

förslag till ny avfallsförordning). Vilken organisation inom kommunen som får meddela 

dispensen är inte tydligt. Förvaltningen saknar även ett resonemang om huruvida det 

kommer krävas dispens för enskilda fastighetsägare. I samband med den tidigare 

utredningen av förpackningsförordningen (Miljö- och energidepartementets promemoria 

Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av 

producentansvaren, M2018/00852/R) föreslogs att en dispens från fastighetsnära 

insamling skulle kunna sökas av fastighetsägare. Förvaltningen ställer sig frågande till 

varför denna fråga inte har avhandlats i nuvarande promemoria. Det gör det svårbedömt 

huruvida förvaltningen ska förvänta sig ett ökat tillsynsbehov i form av handläggning av 

dispenser efter förordningens ikraftträdande. 
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Omlastnings- och mottagningsplatser  

Kommunen förväntas ordna omlastningsplatser för förpackningsavfallet. Producenterna 

förväntas ordna mottagningsplatser dit verksamheter kostnadsfritt ska kunna lämna sitt 

förpackningsavfall. I kommuner med över 200 000 invånare är kravet vara att det ska 

finnas en mottagningsplats per påbörjade 200 000 invånare. Mottagningsplatserna ska 

vara utbyggda till den 31 december 2023. Promemorian argumenterar för att tiden får 

anses vara tillräcklig för att hinna bygga ut mottagningsplatser eftersom det redan i dag 

finns 90 mottagningsplatser utbyggda i Sverige. Sådana anläggningar omfattas vanligtvis 

av antingen anmälnings- eller tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen. Ett 

tillståndsförfarande är en tidskrävande process för både myndigheter och verksamheter. 

Producentorganisationen kan välja att hyra in sig på en redan existerande 

avfallsanläggning och anlägga sin mottagningsplats där. Dock kan avfallsanläggningen 

behöva ansöka och få godkänt för den utökade kapaciteten på anläggningen av 

tillsynsmyndigheten innan mottagningsplatsen kan etableras. I Göteborg finns idag fem 

mottagningsplatser för verksamheter att lämna förpackningsmaterial till. Det indikerar att 

det trots den korta tiden för införandet kommer att finnas kapacitet att ordna 

mottagningsplatser när förordningen träder ikraft i Göteborg. Det kan dock tidsmässigt bli 

problem för andra kommer.  

Lättillgängliga insamlingsplatser  

Kommunerna ska samla in skrymmande förpackningar som normalt förekommer sällan i 

ett hushåll och förpackningar av annat material än de vanligast förekommande 

materialen, från lättillgängliga insamlingsplatser. Exempel på sådana förpackningar kan 

vara förpackningar till möbler eller större husgeråd. Med en växande e-handel har antalet 

skrymmande förpackningar ökat, vilka kan ta stor plats när de förvaras i hemmen. 

Promemorian bedömer att av miljöskäl bör det vidare undvikas att det sker onödiga 

transporter till återvinningscentraler. Förpackningsdirektivets krav gäller oavsett material 

på förpackningen. Det betyder att det även för förpackningsavfall som produceras av 

hushållen av mer udda material – såsom trä, textil eller keramik – finns ett krav på separat 

utsortering och insamling. Utredningen bedömer att det blir mest kostnadseffektivt för 

kommuner och producenter, och enkelt för hushållen, om även detta förpackningsavfall 

samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser. Det vill säga på samma platser som avfall 

som består av skrymmande sällanförpackningar ska lämnas. Förvaltningen delar denna 

bedömning. Dock bedömer förvaltningen att dessa platser, likt idag, kommer vara 

föremål för nedskräpning, i motsats till vad promemorian förutspår. Särskilt med hänsyn 

till att insamlingsplatserna ska vara utformade för att ta emot skrymmande 

sällanförpackningar.  

Promemorian bedömer att införandet av lättillgängliga insamlingsplatser kommer göra att 

dagens cirka 5000 återvinningsstationer (ÅVS) försvinner och med det kommer också 

problem med nedskräpning och bullerstörningar att upphöra. Förvaltningen bedömer att 

det fortsatt kommer finnas ett behov av likande återvinningsstationer som finns idag. 

Framför allt med tanke på de svårigheter som vissa fastigheter redan idag har gällande 

platsbrist för att kunna tillhandahålla full fastighetsnära insamling av förpackningar. Det 

är därmed inte säkert att problemen med nedskräpning kommer att minska i den 

omfattning promemorian förutspår. Särskilt inte med hänsyn taget till kravet på 

lättillgängliga insamlingsplatser, som argumenteras för ovan. Bullerstörningar kan dock 

komma att minska i och med att de flesta kommer att ha fastighetsnära insamling av 

särskilt bullerskapande materialslag som glasförpackningar utgör.  
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Ansvar för förpackningars materialåtervinningspotential   

Förvaltningen vill framhålla vikten av att producenterna fullgör sitt ansvar för vilka 

förpackningar som sätts på den svenska marknaden avseende förpackningarnas kvalitet i 

förhållande till dess materialåtervinningspotential. Förvaltningen tolkar förändringarna i 

miljötillsynsförordningen som att Naturvårdsverket ska ha det främsta tillsynsansvaret för 

att följa upp denna fråga gentemot producenterna. Förvaltningen ser positivt på att 

Naturvårdsverket kan föreskriva om differentierade avgifter mot producenterna som 

anpassas utifrån förpackningarnas egenskaper gällande hållbarhet, reparerbarhet, 

återanvändbarhet och materialåtervinningsbarhet. Producenterna måste öka takten 

gällande förpackningarnas kvalitet med avseende på dess materialåtervinningsbarhet. 

Detta bör också avspeglas i de verktyg som Naturvårdsverket ges i den nya 

förpackningsförordningen.  

Miljöförvaltningens synpunkter  

• Förslagen förväntas leda till att utsorteringen av förpackningar ökar, främst för 

hushållen och de verksamheter som är lokaliserade i flerbostadshus.  

• Promemorian kommenterar inte huruvida dispens kan komma av krävas av 

fastighetsägare och av vilken organisation inom kommunen som ska få meddela 

dispens.  

• Promemorian tydliggör inte vilken organisation inom kommunen som ska få meddela 

dispens till en yrkesmässig verksamhet som innehar förpackningar med exempelvis 

livsmedel som ska kasseras (se 3 kap. 15 a §, förslag till ny avfallsförordning). 

• Förvaltningen saknar en beskrivning av den interna ansvarsfördelningen inom staden 

(kommunens avfallsorganisation kontra den kommunala tillsynsmyndigheten). En 

sådan kommer behöva efterfrågas, förslagsvis till Naturvårdsverket, om förslagen 

genomförs. 

• Promemorian har inte analyserat vilka konsekvenser införandet av förordningen som 

helhet kommer ha på den kommunala tillsynsmyndigheten. 

• Tiden för att etablera mottagningsstationer kan dra ut på tiden med anledning av 

anmälnings- och tillståndsprocesser. Det kan riskera tidplanen för etablerandet av 

mottagningsstationer inom vissa kommuner. 

• Lättillgängliga insamlingsplatser kommer fortsatt vara utsatta för nedskräpning i 

motsats till vad promemorian bedömer. Krav bör därför ställas på hur dessa är 

utformade. 

 

 

 

  

Anna Ledin 

Direktör 

Peter Berntsson 

Avdelningschef 























 
 

 

 

    Stadsledningskontoret  

    Handläggare: Anna Säveskog 

    Diarienummer: 1353/21 

    FAB diarienummer: FAB2021-0313
       

      

Yttrande avseende remiss från Miljödepartementet - Promemorian 

En förbättrad förpackningsinsamling, nya roller för kommuner och 

producenter   

Sammanfattning  

Framtiden har ombetts att inkomma med synpunkter på promemorian En förbättrad 

förpackningsinsamling, nya roller för kommuner och producenter från Miljödepartementet. På en 

övergripande nivå ställer sig bolaget positivt till förslaget. Det är positivt att det fortfarande finns ett 

tydligt producentansvar samtidigt som kommunerna tar över det operativa ansvaret för insamlingen 

och tjänsterna kopplat till detta. En utbyggnad av miljöhus för att klara målsättningarna i det nya 

förslaget riskerar att innebära väsentliga kostnader för fastighetsägarna eftersom investeringen i 

sådana utrymmen är mycket svår att räkna hem ekonomiskt med dagens behandlingsavgifter. 

Bakgrund 

Förvaltnings AB Framtiden har ombetts av stadsledningskontoret att inkomma med yttrande 

avseende remiss från Miljödepartementet - Promemorian En förbättrad förpackningsinsamling, nya 

roller för kommuner och producenter. 

 I promemorian föreslås nya bestämmelser om ett system för utökat producentansvar för 

förpackningar. Producenterna ska, genom godkända producentansvarsorganisationer som de anlitar, 

ansvara ekonomiskt för insamling och behandling av förpackningsavfall. Kommunerna föreslås ta 

över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och kan välja att utföra detta i egen regi 

eller genom upphandlade entreprenadtjänster. Kommunerna ska också, enligt förslaget, på 

producentansvarsorganisationernas bekostnad, samla in utsorterat förpackningsavfall i fastighets-

nära utomhusmiljöer utan att ta ut avgift från fastighetsägare. Det ska ske på platser som kommunen 

särskilt ställt i ordning och där det uppkommer förpackningsavfall i betydande omfattning. Detta krav 

ska börja gälla först i juli 2026 enligt förslaget. 

Framtiden svarade i maj 2018 på remissen från Miljödepartementet Promemoria om Mer 

fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren 

(Dnr 0791/18). 

Remissvaret ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2021-12-23. Remissvaret förväntas inte 

vara styrelsebehandlat. 

 



 
 

 

 

Förvaltnings AB Framtidens bedömning: 

Förvaltnings AB Framtiden ställer sig generellt sett positiva till förslaget. Det är bra att det 

fortfarande finns ett tydligt producentansvar samtidigt som kommunen tar över ansvaret för själva 

insamlingen och tjänsterna i anslutning till denna. I dagsläget upplever bolagen i koncernen en viss 

problematik kring de kvartersnära återvinningsstationer som inte sköts som de ska och är skräpiga. 

Bolagens hyresgäster tror ofta att det är fastighetsägaren som har ansvaret för ordningen vid 

återvinningsstationerna inte fullgör sitt uppdrag när dessa är skräpiga. Förslaget ligger därför i rätt 

riktning och i linje med vårt arbete för att våra utemiljöer ska kännas trevliga och trygga. 

Bolaget ser positivt på att förslaget lyfter fram att det ska vara möjligt för fastighetsägare att ha 

alternativa, mer påkostade lösningar än de som kommunen föreskriver, där fastighetsägaren redan 

har investerat i sådana lösningar eller där det är den bästa lösningen för den aktuella fastigheten, till 

exempel sopsugssystem.  

Bolagen i Framtidenkoncernen kommer även fortsatt att köpa miljöservice såsom exempelvis 

städning även när detta behöver handlas upp separat, men ser inte det som någon direkt negativ 

konsekvens av förslaget. 

Arbetet i koncernen innebär att i så stor utsträckning som möjligt särskilja verksamheters och 

boendes avfall, i och med att verksamheterna ofta medför att skrymmande förpackningar slängs i 

kärlen varpå de snabbt fulla och det är svårt att hinna med tömning. I förslaget signaleras en vilja om 

det motsatta för småskaliga verksamheter, även om det ej formuleras som ett krav. Bolaget bedömer 

att den nuvarande ordningen är att föredra. 

 

Det finns idag områden där bolagen inom koncernen dimensionerat utrymmen baserat på att det 

finns ett välfungerande system för kvartersnära insamling som fungerar bra för såväl boende, 

fastighetsägare och insamlare. Bolaget anser att det vore ett slöseri med resurser att inte bygga 

vidare på denna systematik där detta bedöms vara bästa lösningen. Tolkningen är att detta är möjligt 

inom ramen för det nya förslaget, men att det behöver beaktas i de kommunala föreskrifterna. 

Förhoppningen är därför att bolaget bjuds in till en nära dialog när kommunala föreskrifter tas fram, 

samt när dialog hålls om möjliga lösningar i områden där det är svårt eller omöjligt att få till en 

lösning på fastigheten. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Bolaget bedömer att förslagen kan komma att få ekonomiska konsekvenser av olika slag. Där bolagen 

i koncernen idag köper tjänster för fastighetsnära insamling av förpackningar idag, försvinner denna 

kostnad. En utbyggnad av miljöhus för att klara målsättningarna i det nya förslaget kommer däremot 

att bli kostsam för fastighetsägarna eftersom investeringen i sådana utrymmen är mycket svår att 

räkna hem ekonomiskt med dagens behandlingsavgifter. I dagsläget varierar andelen fastigheter med 

kapacitet för fastighetsnära förpackningsinsamling mellan ca 60 och 70% i koncernens bolag. En full 

täckning skulle innebära ny- eller utbyggnad av åtskilliga miljöhus till en väsentlig kostnad.  



 
 

 

 

Ekologiska konsekvenser 

Förslaget bedöms innebära positiva ekologiska konsekvenser. Det knyter i förlängningen an till målen 

i Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram och även till stadens Avfallsplan. Utifrån ett ekologiskt 

barnperspektiv är det viktigt att utforma uppväxtmiljöerna för de många barn som bor i koncernens 

bostadsområden så att de bidrar till kretsloppstänk och giftfri miljö, vilket förslaget bedöms bidra till. 

Sociala konsekvenser 

Bolaget bedömer att ärendet har relevans utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. God och 

hyresgästnära avfallshantering är en viktig profilfråga för koncernen och ingår också som en viktig del 

i koncernens Strategi för utvecklingsområden för att bidra till trygghet, trivsel och attraktivitet i våra 

områden. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att olika lösningar för insamling av avfall 

upplevs säkra och trygga så att de kan nyttjas av alla. 
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REMISSVAR: En förbättrad förpackningsinsamling – förbättrade roller för kommuner 

och producenter 

____________________________________________________________ 

 

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges 

medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på 

samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi 

verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår 

återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunerna och deras bolag är ambassadör, katalysator 

och garant för denna omställning. 

 

Avfall Sverige bildades redan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sveriges medlemmar är 

kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och 

återvinning. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del av näringslivet. Genom 

medlemmarna representerar Avfall Sverige Sveriges befolkning. I Avfall Sverige ingår, som 

associerade medlemmar, cirka 150 tillverkare, konsulter och entreprenörer aktiva inom 

avfallshantering.  

 

1. Förslagens koppling till Avfall Sveriges generella ståndpunkter 

Avfall Sveriges årsmöte har fastställt ett antal ståndpunkter som är vägledande för Avfall Sveriges 

ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen och kommunernas roller.  

 

Avfall Sverige anser att avfallshanteringen är en väsentlig del av samhällets infrastruktur 

och att avfallshanteringen ska ge god och behovsanpassad service för medborgare och 

verksamheter. Avfall Sverige anser att producenterna har ansvar för utformning av alla de 

produkter som sätts på marknaden och att avfallshierarkin följs.  

 

Avfall Sverige anser att producenterna ska ha det fulla ekonomiska ansvaret för produkter 

som omfattas av producentansvaret. Vidare anser Avfall Sverige att kommunerna ska 

ansvara för insamlingen av avfall från hushåll som faller under lagreglerade 

producentansvar och att producenterna ska ansvara för återvinningen av avfall från hushåll 
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som faller under lagreglerade producentansvar.  

 

Avfall Sverige konstaterar att Avfall Sveriges ståndpunkt avseende ett kommunalt ansvar 

för insamling av avfall från hushåll som lyder under producentansvar, under ett finansiellt 

producentansvar, överensstämmer med utredningens förslag. 

 

2. Sammanfattning 

(Kommer att läggas in i det slutliga remissvar som ska godkännas av Avfall Sveriges 

styrelse). 

 

3. Generella kommentarer 

3.1 Avgränsning 

Kommentarerna i Avfall Sveriges remissvar fokuserar på de delar av förslagen som har bäring på 

kommunen när det gäller insamlingen av förpackningsavfall från hushåll samt samlokaliserade 

verksamheter.  

 

3.2 Bakgrund 

Frågan om insamling av förpackningsavfall från hushåll har utretts ett flertal gånger utan 

att leda till en reglering som har stått fast. Det är nu mycket viktigt att frågan en gång för 

alla får en stabil och långsiktig lösning genom ett tydligt reglerat kommunalt 

insamlingsansvar under ett finansiellt producentansvar.   

 

I Sverige har det funnits ett förlängt ekonomiskt producentansvar för förpackningar sedan år 1994 

och det handlar nu om att ta ytterligare steg och inte utgå från minimikrav från EU.  

Det är inte tillräckligt att lägga EUs allmänna minimikrav om uppfyllande av återvinningsmål till 

grund för en reglering1, vilka även riktar sig till medlemsstater som inte tidigare har haft något 

reglerat producentansvar för förpackningar.  Att endast ålägga producenter att uppfylla nämnda 

minimikrav innebär inte ett heltäckande operativt och/eller finansiellt producentansvar. Eftersom 

Sverige har haft producentansvar för förpackningsavfall sedan år 1994 handlar det nu om att skärpa 

kraven i syfte att öka utsorteringen, insamlingen och återvinningen av förpackningsavfall. Men inte 

minst också att ställa tydliga krav på återanvändningsbara förpackningar i enlighet med tillämpning 

av avfallshierarkin och med förebyggande och återanvändning som högsta prioritet. Jfr. reglering om 

”rotation” i 1 kap. 3 § föreliggande förslag till förpackningsförordning.  

 

Kommunalt ansvar för avfall under kommunalt ansvar innebär ett heltäckande ansvar för 

kommunen i enlighet med 15 kap. 20 § miljöbalken. På motsvarande sätt måste ett 

heltäckande ansvar regleras för producenter ansvariga för förpackningar. I annat fall sker 

en fortsatt överföring av kostnader från producenter till kommuner och kommunala och 

privata fastighetsinnehavare, vilket inte är acceptabelt. Avfall Sverige konstaterar att 

föreliggande förslag till reglering skapar förutsättningar för ett sådant heltäckande 

producentansvar för förpackningsavfall.   

 

 
1 J fr artikel 8 a ramdirektivet 2008/98/EG om avfall.  
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Själva utgångspunkten för att frågan om insamling av förpackningsavfall från hushåll har utretts i så 

många omgångar är att servicegraden behöver öka eftersom förpackningsavfall i stora mängder 

fortfarande återfinns i restavfallet (30-40 procent) i de kommuner som inte har fastighetsnära 

system för insamling av förpackningsavfall. Den viktiga utgångspunkten är att förpackningsavfallet 

inte ska finnas i restavfallet. Så länge som det gör det belastar det kommunernas avfallshantering och 

ekonomi och innebär ett inte optimerat resursutnyttjande. Utredningens förslag skapar 

förutsättningar för utsortering, återvinning och finansiering av det förpackningsavfall som av olika 

anledningar inte sorteras ut i dagsläget. 

 

3.3 Viktiga utgångspunkter för ett kommunalt insamlingsansvar 

Avfall Sverige anser att här angivna förutsättningar är viktiga utgångspunkter för ett kommunalt 

insamlingsansvar. Avfall Sverige konstaterar att utredningens förslag skapar förutsättningar för att 

uppfylla förutsättningarna.  

 

• Att en servicenivå med därtill kopplad ersättningsgrund regleras, som bidrar till att de nationella 

återvinningsmålen nås. 

 

• Fullt finansiellt producentansvar för kostnadseffektiv och hållbar insamling för de åligganden 

som ska verkställas av kommunen. 

 

• Fastighetsnära bör vara utgångspunkten för såväl hushåll som verksamheter dock 

med flexibilitet inom rimligt avstånd från fastighet.  

 

• Att det finns en generellt fastställd servicegrad för insamling -  samma för förpackningar som för 

mat- och restavfall.  

 

• Att en ersättningsmodell som håller över tid kan säkerställas. 

 

• Att det tas fram en reglering som ger grund för att tillgodose avfallsutrymmen för källsortering 

 

• Kostnadskontroll och effektivitet. 

 

• Eget val av insamlingssystem utifrån kommunens förutsättningar. 

 

• Möjlighet att samplanera förpackningsinsamling med annan insamling. 

 

• Möjlighet att normera insamlingen i avfallsföreskrifterna. 

 

• Kompetensgrund som möjliggör erbjudande om insamling från verksamheter i blandfastigheter. 

 

• Att insamling av förpackningsavfall på ett fackmannamässigt sätt och enligt gängse normer i 

branschen är en bra utgångspunkt för att säkerställa kvalitet i den insamling som kommunen ska 

verkställa under ett kommunalt insamlingsansvar.  
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• Insamlingsansvaret omfattar framkörning, tömning, borttransport, omlastning och 

överlämnande vid uppsamlingsplatser. 

 

• En av staten fastställd procedur för avgiftsuttag från producenterna respektive ersättning till 

kommunerna.  

 

3.4 Inledande kommentarer 

Avfall Sverige välkomnar utredningens förslag om kommunalt insamlingsansvar. Kommunalt 

insamlingsansvar för förpackningsavfall från hushåll är en fråga som Avfall Sverige, på 

medlemmarnas uppdrag, har drivit i många år. Avfall Sverige har under utredningens gång 

argumenterat för att det är lämpligt att kommunen också får insamlingsansvaret för samlokaliserade 

verksamheter i flerbostadshus (sistnämnda dock med en lite annan utformning än utredningens 

förslag, se nedan avsnitt 4.7). 

 

Angående ersättning 

Utredningens förslag utgör en viktig utgångspunkt och ram. Det är en naturlig ordning att närmare 

förutsättningar för bland annat beräkning av ersättning fastställs av Naturvårdsverket efter 

bemyndiganden från regeringen. Avfall Sverige ser att organisationen, liksom SKR och 

representanter för producenterna har en naturlig roll för samråd i Naturvårdsverkets arbete med att 

fastställa det som kommer att åläggas verket. Inom ramen för producenternas finansiella ansvar står 

Avfall Sverige bakom principen om kostnadstäckning för den insamling som ska verkställas av 

kommunerna. Avfall Sverige anser att den ordning som är föreslagen av utredningen där 

Naturvårdsverket ska beräkna kostnader för kommunerna och fastställa ersättning i enlighet med 

den modell som är föreslagen av utredningen är den ordning som är praktiskt genomförbar. Tät 

uppföljning av den ersättning som ska fastställas av Naturvårdsverket, med justering av fastställd 

ersättning, är en viktig aspekt. Detta menar Avfall Sverige kommer innebära att ersättningen innebär 

full kostnadstäckning eller så nära full kostnadstäckning som möjligt. Det är Avfall Sveriges 

bedömning att föreslagen ordning är det bästa systemet för att uppfylla intentionerna om ett 

finansiellt producentansvar. Utöver detta råder varje kommun för val av system, i enlighet med 

utredningens förslag, vilket också är en viktig aspekt.  

 

Alternativet till den föreslagna ersättningsmodellen är att varje kommun, under ett kommunalt 

insamlingsansvar / alternativt som uppdragstagare till producenterna i enlighet med 2018 års 

förpackningsförordning, som önskar vara uppdragstagare för insamling till producenterna, behöver 

sluta avtal med producenterna om ersättning. Avfall Sverige anser inte att detta är till fördel för 

kommunerna. Även om kommunen som uppdragstagare inte kan kompensera eventuella underskott 

i ersättningen från producenterna så är kommunen i ett sådant system hänvisad till den servicenivå 

som producenterna tillhandahåller och har inte möjlighet att utan omförhandling av avtal öka till 

exempel kärlvolym och hämtningsfrekvens för att minska mängden förpackningsavfall i restavfallet. 

Även i en modell med kommunalt insamlingsansvar, men med en avtalsbaserad ersättning är 

kommunerna hänvisade till att förhandla om justerad ersättning med producenterna.  

 

Vidare så innebär absolut kostnadstäckning att den enskilda kommunens kostnader hade behövt 

efterhandsfaktureras, vilket är en svåröverskådlig och administrativt mycket tungrodd modell.  



 

 

 5 (24) 

 

 

Angående finansieringsprincipen 

Den föreslagna schablonersättningen kan jämföras med den s.k. finansieringsprincipen som 

tillämpas då kommuner eller regioner genom t.ex. en statlig reform påförs nya obligatoriska 

uppgifter. 

 

Vid tillämpning av finansieringsprincipen ska ett beräkningsunderlag av de förväntade kostnaderna 

av en reform tas fram av Regeringskansliet. Beräkningsunderlaget bereds med SKR. 

Beredningsunderlaget måste innehålla information om bl.a. kostnadsberäkning av förändringen i 

verksamheten, antaganden om förändrad volym och styckkostnadsuppgifter. Finansieringsprincipen 

bör tillämpas så att ett effektivt resursutnyttjande stimuleras, vilket innebär att det i vissa fall kan 

vara rimligare att beräkna effekterna utifrån en marginalkostnad i stället för en genomsnittskostnad.  

 

En reglering enligt finansieringsprincipen fördelas i kronor per invånare och avser hela kommun- 

respektive regionkollektivet. En reglering görs aldrig för enskilda kommuner eller regioner. En 

reglering till följd av finansieringsprincipen görs dessutom normalt sett endast vid ett tillfälle. 

Regleringen ska göras i den pris- och volymnivå som gäller när förändringen träder i kraft. Någon 

retroaktiv reglering görs inte.  

 

Den i utredningen föreslagna schablonen grundar sig på ett antal förutbestämda 

beräkningsgrunder. Till skillnad från finansieringsprincipen argumenterar Avfall Sverige 

för att det ges möjlighet att kontinuerligt följa upp fastslagen ersättning för att verifiera att 

den är så korrekt som möjligt utifrån det som kommunen ska verkställa inom ramen för 

kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall.  

 

Angående servicegrad och insamling 

En servicegrad med fastighetsnära insamling som utgångspunkt för utsorterat förpackningsavfall är 

en grundläggande och viktig utgångspunkt för en reglering. Denna servicegrad behöver kombineras 

med en tydlig reglering om kostnadsansvar för producenterna för uppfyllande av reglerad 

servicegrad. Uppfyllande av reglerade återvinningsgrader i EUs avfallsdirektiv är krav som riktar sig 

till medlemsstaten Sverige. I den svenska regleringen är det servicegraden som är grundläggande för 

en ansvarsreglering. 

 

Avfall Sverige anser att ett generellt krav på fastighetsnära insamling är grundläggande för 

att uppnå en samlad miljö- och samhällsnytta med insamlingen av förpackningsavfall. En 

samlad service för hushållen avseende det kommunala avfall som lämpar sig att samla in 

fastighetsnära är grundläggande. Om inte fastighetsnära insamling erbjuds av alla 

hushållsförpackningar är risken stor att utsorteringen inte blir lika god som annars hade 

varit fallet. Glas- och metallförpackningar har som material god miljöprestanda genom att 

de kan återvinnas till nytt material i helt cirkulära flöden och de förpackningsslagens 

miljönytta kan därför behöva särskild reglering för att premieras. Krav på fastighetsnära 

insamling av glas och metall får dock inte medföra att de förpackningsslagen substitueras 

med t.ex. plast med sämre förutsättningar för materialåtervinning. Det är ytterst en politisk 
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fråga vilka förpackningsslag som bör premieras och detta bör utredningen ha med sig i det 

fortsatta utarbetandet av förslag.  

 

Avfall Sveriges statistik visar goda resultat och att det blir bättre sortering nära bostaden med 

fastighetsnära insamling. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade 

förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära 

insamling. Mängden felsorterat fortsätter att minska i de kommuner som har infört fastighetsnära 

insamlingssystem. 1,2 kilo förpackningar och returpapper hamnar i restavfallet i villahushåll med 

fastighetsnära insamling jämfört med 1,4 kilo förra året. I villahushåll utan fastighetsnära insamling 

slängs 1,9 kilo felsorterat, vilket är samma som året innan2.  

 

I dagsläget är det många flerbostadshusägare som har avtal med privata entreprenörer om 

fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Sådan insamling får bara organiseras av producenter 

eller kommuner (jfr. gällande krav i 28 § förordningen [2006:1273] om producentansvar för 

förpackningar). Det råder alltså inte någon fri marknad för insamling av förpackningsavfall och 

privata entreprenörers insamling av förpackningsavfall behöver därför i dagsläget ske på uppdrag av 

antingen producent eller kommun. Under ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall 

blir skillnaden för de privata utförare som idag utför insamling av förpackningsavfall från hushåll på 

basis av egna avtal att de behöver upphandlas av kommunen.  Cirka två tredjedelar av insamlingen 

av avfall under kommunalt ansvar sker idag via upphandlade privata utförare. Med ett kommunalt 

insamlingsansvar kommer volymen förpackningsavfall som ska samlas in fastighetsnära att öka 

kraftigt, vilket generellt bör innebära fler uppdrag till upphandlade privata utförare. Skillnaden blir 

att de får kommunen som uppdragsgivare.  

 

3.5 Behov av reglering av möjligheter för kommunen att ställa krav på inrättande av 

avfallsutrymmen 

Det behöver regleras ett tydligt bemyndigande för kommunen att kunna ställa krav på 

inrättande av avfallsutrymmen i byggnad. Det är grundläggande för att lägga grunden för 

möjligheten till god utsortering av förpackningsavfall. Under kommunalt insamlingsansvar 

finns det inte heller utrymme för en reglering där fastighetsinnehavare ska kunna avböja 

borttransport av förpackningsavfall eftersom kommunens föreskriftsrätt är generell och 

gäller så länge som det inte har beslutats om någon dispens.  

 

Krav avseende inrättande av avfallsutrymmen föreslogs i Lars Ekecrantzs avfallsutredning SOU 

2012:56 Mot det hållbara samhället s. 38 (föreslagen 74 § 1 p. med författningskommentarer): 

 

XX § Kommunen får meddela föreskrifter om  

1.att fastighetsinnehavare ska avsätta och utrusta utrymmen för avfallshantering. (…). 

 

Det finns även en mer omfattande bakgrundutredning i SOU 2001:102 Resurs i retur.  

 

 
2 Kommunalt avfall i siffror 

<https://www.avfallsverige.se/fileadmin/user_upload/4_kunskapsbank/Kommunalt_avfall_i_siffror_2020_lores_01.pdf

>, Besökt 2021-12-16.  

https://www.avfallsverige.se/fileadmin/user_upload/4_kunskapsbank/Kommunalt_avfall_i_siffror_2020_lores_01.pdf
https://www.avfallsverige.se/fileadmin/user_upload/4_kunskapsbank/Kommunalt_avfall_i_siffror_2020_lores_01.pdf
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Under ett kommunalt insamlingsansvar kommer de kommunala avfallsföreskrifternas tvingande 

krav avseende att lämna utsorterat förpackningsavfall till kommunen eller kommunens upphandlade 

privata utförare att träffa alla fastighetsinnehavare. Vid bristande efterlevnad av nämnda 

utsorteringsskyldighet kan tillsynsmyndigheten ytterst förelägga fastighetsinnehavare att efterleva 

skyldigheten att överlämna utsorterat förpackningsavfall till kommunen för borttransport. Som en 

konsekvens av ett sådant föreläggande behöver fastighetsinnehavaren avropa lämpligt abonnemang 

hos kommunen.  

 

Avfall Sverige ser, trots den nämnda lämningsskyldigheten, att föreslagna bemyndiganden avseende 

inrättande av avfallsutrymmen är en viktig förutsättning för en fungerande hantering av 

förpackningsavfall i fastigheter i de fall fastighetsinnehavare inte självmant avsätter tillräckliga 

utrymmen eller ytor för utsortering av förpackningsavfall på eller i anslutning till fastigheten.   

 

3.6 Övriga aspekter av vikt 

Avfall Sverige konstaterar att investeringar i kärl och anordningar, fordon och omlastningsplatser 

blir en utmaning för många kommuner. Förutsättningar behöver finnas för särskilt mindre 

kommuner att kunna erhålla lån för de investeringar som behövs.   
 

 

4. Specifika kommentarer 

4.1 Författningsförslag – förslag till förordning om producentansvar för förpackningar  

(”FPF”) s. 153: 

Generella kommentarer 

Avfall Sverige anser att det i förordningen tydligare än vad som görs i förslaget (jfr 5 kap. 1 § FPF) 

behöver regleras att den högsta prioriteten för producenter är att i möjligaste mån använda 

återanvändningsbara förpackningar i enlighet med en tillämpning av avfallshierarkin i 15 kap. 10 § 

miljöbalken samt resurshushållningsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken.  

 

3 kap. 4 § FPF Återvinning 

Uppräkningen av godkända behandlingsmetoder behöver kompletteras med biologisk återvinning 

genom rötning, vid sidan av kompostering, i tredje punkten.  

 

6 kap. 4 § FPF Fastighetsnära insamling 

Enligt förslaget ska den fastighetsnära insamlingen ske i enlighet med 15 kap. 20 a § 

miljöbalken från den fastighet där avfallet producerats, dvs. från en hämtplats som 

motsvarar den som gäller för restavfallet. Enligt utredningen bör det inte vara möjligt att 

meddela föreskrifter som innebär att detta avfall ska hämtas på annan plats än den som 

gäller för restavfallet i kommunen. Gällande föreskrifter för restavfall samt den praxis som 

utvecklats avseende detta är således relevant även för förpackningsavfallet. 

 

Detta är en mycket viktig fråga. Det är en grundläggande aspekt att rest- och matavfall liksom 

förpackningsavfall har samma krav avseende borttransporten så att borttransporten kan samordnas.  

 
3 I detta avsnitt lämnar Avfall Sverige kommentarer till en del av de föreslagna bestämmelserna med utgångspunkt i 

deras utformning. Längre ned i avsnitt 4. Kommenteras olika förslag framför allt utifrån deras sakinnehåll.  
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Avfall Sverige anser däremot att förslaget till utformning av bestämmelsen avseende krav på 

fastighetsnära insamling i förslaget till 6 kap. 4 § förpackningsförordning behöver justeras. Avfall 

Sverige anser att lydelsen ska vara densamma som i 15 kap. 20 a § miljöbalken. Det vill säga att det 

även för förpackningsavfallet ska regleras att avfallet ska hämtas från den fastighet där avfallet 

finns.  

 

”Från den fastighet där avfallet finns” ska dock inte tillämpas på det sättet att avfallet alltid behöver 

hämtas från fastighetsgränsen. Jfr. vad Mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt dom i mål 

nummer M 7268-18: 

 

”Av 15 kap. 20 § andra stycket miljöbalken (fr o m den 1 augusti alltså 15 kap. 20 a § miljöbalken) 

framgår att kommunen, under vissa förutsättningar, ska transportera bort hushållsavfall från de 

fastigheter inom kommunen där hushållsavfallet finns. Bestämmelsen tillkom genom att tidigare 

15 kap. 8 § första stycket 1 och 17 § slogs samman för att ge en samlad bild av ansvaret. En skillnad 

var att det i den nu gällande bestämmelsen, men inte i någon av de tidigare bestämmelserna, 

angavs att avfallet skulle transporteras från fastigheterna. Någon förändring av ansvarets 

omfattning var dock inte avsedd (se prop. 2015/16:166 s. 71-72). Det anförda innebär att 

miljöbalken inte uppställer något krav på att kommunen ska hämta hushållsavfall inom 

fastigheten”.   

 

Kommunen kan i praktiken ställa krav på fastighetsinnehavare att lämna avfall ”inom rimligt 

avstånd” från fastigheten. Var gränsen går baserar sig på en bedömning i det enskilda fallet. Det är 

viktigt att en reglering med utgångspunkt i fastighetsnära insamling innebär tillräcklig flexibilitet i 

relation till möjligheten att komma fram till fastigheter samt möjligheten att nyttja för flera 

fastigheter med gemensamma system såsom sopsug. 

 

5 kap. 12 § och 6 kap. 6 § FPF Insamling utomhus 

Avgränsningen av kommunens insamlingsansvar bör förtydligas i förordningstexten: 

 

Av motiveringen, men inte av föreslagen förordningstext, framgår att ansvaret ska avgränsas till 

exempelvis gator, torg, parker och badplatser som iordningsställts av kommunen för allmänhetens 

användning. Det behöver framgå av förordningstexten. I annat fall kan kommunens ansvar komma 

att utsträckas till plats för vilken annan är ansvarig, exempelvis där staten är väghållare (se även  

1 kap. 7 § miljöbalken samt 26 § väglagen, 1971:948) och plats inom kvartersmark, för vilken 

fastighetsinnehavaren ju själv ansvarar för gaturenhållningen (se 2 § nämnda gaturenhållningslag) 

och som inte sällan är inomhus. Särskilt iordningställda platser för allmänheten kan alltså ha en 

annan ansvarig än kommunen och kommunens ansvar ska inte utsträckas till sådan plats. 

 

Det är bra att det anges undantag från kommunens insamlingsansvar vid offentlig tillställning som 

hålls av en annan arrangör, men Avfall Sverige anser att det inte är lämpligt att ange en så snävt 

avgränsad undantagsbestämmelse. Risken är även här att lydelsen felaktigt tolkas som att 

kommunen ska ta över ansvaret för andra verksamhetsutövare på platsen vars verksamhet ger 

upphov till förpackningsavfall men som inte bedriver offentlig tillställning – exempelvis 
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järnvägsstationer, livsmedelsbutiker, köpcentrum och restauranger med uteservering. Dessa måste 

enligt miljöbalken anses ha ansvaret i egenskap av verksamhetsutövare för att förebygga 

nedskräpning från sina besökare samt se till att uppkommet avfall källsorteras.  

 

Det bör framgå av förordningstexten att kommunens skyldighet inte heller gäller om någon annan 

verksamhetsutövare svarar för förpackningsavfallet. 

 

Avfall Sverige anser att producentansvarsorganisationens ansvar bör utsträckas till rastplatser där 

staten är väghållare och att samråd i de fallen ska ske med Trafikverket. I 6 kap. 6 § FPF bör 

förtydliga att dessa platser inte är kommunens ansvar, exempelvis genom en hänvisning till 2 § första 

stycket sista meningen lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning (gaturenhållningslagen) samt 1 kap. 7 § miljöbalken och 26 § väglagen (1971:948). Det bör 

dessutom förtydligas vilka krav på källsorteringsmöjligheter och insamling som ställs på väghållaren. 

Undantaget i 1 kap. 7 § miljöbalken kan nämligen medföra att miljöbalkens och dess förordningar 

kan misstolkas om att avse den avfallshantering som blir följden av renhållningen enligt väglagen. 

 

Rekvisitet ”insamlingen ska ske separat” behöver förtydligas. Avser det de enskilda 

förpackningsfraktionerna eller förpackningsfraktionerna som sådana separerade från annat avfall? 

 

Avfall Sverige anser att föreslagna bestämmelser om insamlingskärl för pantförpackningar i  

5 kap. 12 § förpackningsförordningen och kommunens ansvar för separat insamling av förpackningar 

enligt 6 kap. 6 § samma förordning behöver koordineras ytterligare för att insamlingskärl för 

pantförpackningar samlokaliseras med de insamlingskärl som kommunerna ansvarar för, så långt 

lämpligt. Det underlättar även i fråga om beräkning av kommunens gaturenhållningskostnader. 

 

Kommunerna ska framförallt inte få ett ansvar för avfallshantering och renhållning där ansvaret 

enligt lagstiftningen rätteligen ligger på annan.  

 

Avfall Sverige befarar att kostnads- och ersättningsansvaret för gaturenhållningen och insamlingen 

på allmän plats och framförallt kommunernas rapportering till Naturvårdsverket kommer att 

försvåras avsevärt av att de olika bestämmelserna har olika definitioner av de platser som avses och  

dessutom avser olika typer av avfall. Avfall Sverige saknar en närmare analys av skillnaderna: 

 

• Nedskräpningsavgift4 avseende vissa engångsprodukter, inklusive vissa förpackningar, för 

kommunens gaturenhållningskostnader (städa upp, transportera bort och behandla) på platser 

som kommunen har renhållningsansvar för enligt gaturenhållningslagen; 

 

• Ersättning för kommunens kostnader för insamlingen av förpackningar på särskilt 

iordningställda platser för allmänheten där det produceras förpackningsavfall i betydande 

omfattning. Dessa kostnader kan antas delvis vara desamma som ovanstående.  

 

 
4 Förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter. 
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• Producenterna ska kostnadsfritt tillhandahålla insamlingskärl för vissa förpackningar som 

omfattas av retursystem på platser utomhus där många människor normalt vistas och 

kommunen har renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen. Det kan antas att kommuner 

och producentansvarsorganisationen ibland kommer överens om att kommunen mot ersättning 

anskaffar kärlen, för att få en estetiskt tilltalande samordning med övriga kärl – kostnaderna för 

dessa insamlingskärl ska då inte räknas med i övriga kostnader som rapporteras till 

Naturvårdsverket, eftersom de ersätts särskilt, och inte rapporteras.  

 

6 kap. 7 § FPF Överlämning av förpackningsavfallet till producentansvarsorganisationer 

Kommunerna ska, så långt som möjligt, till respektive producentansvarsorganisation överlämna 

förpackningsavfall i respektive förpackningsmaterial i en mängd som motsvarar 

producentansvarsorganisationens marknadsandel enligt 8 kap. 2 § första stycket.  

 

Avfall Sverige konstaterar att det behöver klarläggas hur rekvisitet ”så långt som möjligt” ska uttolkas 

och tillämpas i praktiken. Det behöver också klargöras i vilken form förpackningsavfallet ska 

överlämnas till producenterna (t.ex. balat eller komprimerat). Oavsett formen är kostnader för att 

verkställa fördelningen till producenterna samt eventuell paketering och emballering av 

förpackningsavfallet kostnader som innefattas i det finansiella producentansvaret. 

 

Men Avfall Sverige anser att det hade varit en bättre lösning om producentorganisationerna 

sinsemellan ansvarade för fördelning av insamlat förpackningsavfall genom någon form av 

clearingfunktion.  

 

6 kap. 8 § FPF Uppgifter från kommunerna till Naturvårdsverket om insamlade och överlämnande 

mängder förpackningsavfall  

En kommun ska, till Naturvårdsverket lämna uppgifter om insamlade mängder enligt 3 § för 

respektive material som förpackningsavfallet består av. Uppgifter ska också lämnas om de mängder 

av respektive förpackningsmaterial som lämnats till respektive producentansvarsorganisation enligt 

7 §. 

 

Uppgifterna ska lämnas kvartalsvis senast en vecka efter utgången av varje kvartal. 

Avfall Sverige anser att en veckas rapporteringsfrist är en alldeles för kort tid för att kommunen ska 

hinna sammanställa och rapportera uppgifter.  

 

Här borde det även regleras att kommunerna ska lämna uppgifter om antal hushåll i olika kategorier, 

samlokaliserade verksamheter samt antal LIP/ÅVS i enlighet med det som ska rapporteras in enligt  

6 kap. 17 § för kommuner som vill ta över ansvaret under åren 2024 respektive 2025.  

 

6 kap. 15 § FPF 

Senast den 1 januari 2026 ska kommunerna separat samla in förpackningsavfall enligt 4 § från alla 

hushåll och de verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i 

flerbostadshus. 
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Före den 1 januari 2026 får kommunen, i stället för fastighetsnära insamling enligt 4 §, samla in 

förpackningsavfallet på kvartersnära insamlingsplatser (återvinningsstationer). 

 

Avfall Sverige menar att det även efter den 1 januari 2026 (eller vilket år som blir gällande) behövs 

möjligheter att samla in förpackningsavfallet vid återvinningsstationer eller andra publika 

insamlingsplatser. Avfall Sverige frågar sig varför kvartersnära insamlingsplatser, i detta 

sammanhang, likställs med återvinningstationer. Kvartersnära insamling har generellt ett betydligt 

mindre avstånd till bostadsfastigheter än återvinningsstationer. Avfall Sverige anser att det i sig är 

rimligt att publika insamlingsplatser med de krav på tillgänglighet som råder idag kan 

tillhandahållas under den övergångstid som ska löpa fram till dess att fullt utbyggd fastighetsnära 

insamling ska vara inrättad, men att det alltså inte går att likställa kvartersnära insamling med 

insamling vid återvinningsstationer. Men även efter det att den fastighetsnära insamlingen är 

utbyggd behövs alltså publika insamlingsplatser. 

 

6 kap. 17 § FPF 

Det anges i 6 kap. 17 § att en anmälan enligt 16 § ska innehålla 

1. uppgifter om det totala antalet hushåll, uppdelat på flerbostadshus och enbostadshus samt 

permanent- och fritidsboenden, 

 

Medlemmar i Avfall Sverige har påpekat att de inte får använda lägenhetsregistret för 

samkörning av uppgifter om antalet lägenheter som underlag för uttag av avfallsavgifter 

per lägenhet enligt ett ställningstagande av Datainspektionen. Det hade varit lämpligt om 

det hade kunnat föreskrivas om att lägenhetsregistret ska få användas för detta syfte för att 

då också kunna få fram antalet lägenheter för beräkning av ersättning från producenterna i 

enlighet med förslaget i bilaga 1. 

 

6 kap. 16 och 18 §§ FPF 

Avfall Sverige ställer sig frågande till de valda datumen för anmälan och beslut. Vi ser ingen poäng 

med att avvakta ända till 31 maj för att anmäla övertagande av ansvar, utan anser att det kan ske 

långt tidigare på året för att Naturvårdsverket ska kunna ta beslut före sommaren. 30 september är 

för sent för den kommunala besluts- och taxeprocessen i många kommuner.  

 

4.2 Avsnitt 9.1 Den fastighetsnära insamlingen behöver byggas ut för att nå 

återvinningsmålen och en cirkulär ekonomi s. 120: 

Uppfyllandet av materialåtervinningsmål är förstås en viktig del i uppfyllandet av ett 

producentansvar för förpackningsavfall. Men även det förpackningsavfall som inte kan 

materialåtervinnas innefattas i ett fullt finansiellt producentansvar och kommunen måste 

ersättas för allt förpackningsavfall som har samlats in från hushållen och som uppfyller de 

kvalitetskrav som kommuner och producenter är överens om. Det är sedan en senare fråga, 

efter det att avfallet har överlämnats till producentansvarsorganisationerna vilket 

förpackningsavfall som lämpar sig för materialåtervinning och vilket som inte gör det och 

vilket förpackningsavfall som i så fall måste gå till energiåtervinning och finansieras inom 

ramen för det finansiella producentansvaret.  
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Avsnitt 9.2 En ny förordning om producentansvar för förpackningar s. 122:  

Avfall Sverige välkomnar att det föreslås införas en ny förordning om producentansvar för 

förpackningsavfall med en kapitelindelning istället för att göra revideringar i 2018 års 

förpackningsförordning.  

 

9 kap. 3 § avfallsförordningen   

Utredningen föreslår att föreskrifter enligt 9 kap. 1 § 1 punkten (dvs. bemyndiganden för 

kommunen om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall ska 

vara beskaffade och skötas) inte, under vissa angivna förutsättningar, får förhindra en 

fastighetsägare från att bekosta en dyrare insamlingslösning med avseende på 

förpackningsavfall än den som kommunen tillhandahåller.  

 

Avfall Sverige har inte något att invända mot att andra system än de som tillhandahålls av 

kommunen används för insamling av förpackningsavfall på eller i anslutning till 

fastigheten. Det kan till exempel handla om bottentömmande behållare, som 

fastighetsinnehavaren själv bekostar och installerar och som vid installation på fastigheten 

också blir fastighetstillbehör. Dock måste kommunen fortfarande ha möjlighet att villkora 

borttransporten från anordningen med att den går att tömma med det system som 

kommunen eller kommunens upphandlade privata utförare tillhandahåller. Det handlar 

bland annat om kommunens nuvarande föreskriftsrätt angående installation och tömning. 

Jfr. exempelvis följande möjlig reglering i renhållningsordningens avfallsföreskrifter, som 

har stöd i bemyndigandet i nuvarande 9 kap. 3 § avfallsförordningen (2020:614):  

 

XX § Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är 

åtkomlig för fordon utrustat med kran. 

 

Avfall Sverige anser att det behöver säkerställas att föreslagen utformning av 9 kap. 3 § 

avfallsförordningen inte innebär att kommunen inte kan avböja borttransport om anläggningen inte 

är utformad och installerad i enlighet med krav i kommunens avfallsföreskrifter.  

 

4.3 Avsnitt 9.3 Utsorteringskrav för förpackningsavfall s. 123: 

Avfall Sverige välkomnar utredningens förslag att verksamheter som är serveringsställen 

ska se till att förekommande förpackningsavfall sorteras ut i serveringslokalen. Detta är ett 

välkommet förtydligande. Inte minst mot bakgrund av att det i pågående processer finns 

serveringsställen som argumenterar för att de inte skulle vara skyldiga att sortera ut sitt 

förpackningsavfall.  

 

Avfall Sverige välkomnar också att den som har en förpackning som innehåller avfall ska se 

till att förpackningen skiljs från innehållet (med undantag för förpackningar som innehåller 

farligt avfall eller innesluter läkemedelsavfall) och att avstamp tas i EU-kommissionens 

uttalanden om att förpackningar ska vara ”nominellt tomma”. Avfall Sverige välkomnar att 

utredningen, till skillnad mot vad Naturvårdsverket anger i sin utredning om bioavfall, 

tydliggör vikten av att förpackningar skiljs från sitt innehåll. Avfall Sverige instämmer 

också i vad utredningen anger angående att ett krav på att skilja förpackningar från deras 
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innehåll bör öka incitamenten att förebygga att förpackad mat från livsmedelsbutiker 

kasseras som avfall.  

 

Detsamma gäller huvudregeln avseende källsortering av förpackningsavfall. Källsortering 

av förpackningsavfall lägger också en bra grund för möjligheten att framöver återigen 

utreda möjligheten till insamling i materialströmmar (jfr. det försök som gjordes av 

Naturvårdsverket i Eskilstuna i början av 2000-talet). Eftersom det i många fall kan vara 

svårt för konsumenter att skilja på vad som får sorteras som förpackningsavfall respektive 

som icke förpackningsavfall samt för ökat resursutnyttjande anser Avfall Sverige att 

insamling i materialströmmar kan vara en bra möjlighet. Men det viktigaste är att först och 

främst etablera fastighetsnära insamling av förpackningsavfall generellt för att sedan 

överväga vilka möjligheter som skulle finnas till insamling i materialströmmar utan att 

påverka materialåtervinningen av förpackningsavfall. 

 

4.4 Avsnitt 9.3.2 Undantag från kraven s. 128: 

Dispens från krav på separat insamling 

Utredningen föreslår att Naturvårdsverket ska få besluta om dispens från kravet på separat 

insamling (j fr 3 kap. 14 a § avfallsförordningen). (6 kap. 3 §).  

 

Avfall Sverige anser att det är viktigt att nämnda dispensgrund finns i de fall det av olika anledningar 

inte skulle vara möjligt med källsortering av alla förpackningsslag. Avfall Sverige anser i sådana fall 

att en väl fungerande eftersortering av blandade förpackningsslag kan vara ett alternativ. Därför 

behöver det också regleras en skyldighet för producenter att ta emot förpackningsavfall från 

eftersortering om detta förpackningsavfall också kan nyttiggöras för materialåtervinning.  

 

Avfall Sverige välkomnar att det föreslås en reglerad servicenivå för insamling av förpackningsavfall 

från hushåll och samlokaliserade verksamheter genom ett generellt krav på fastighetsnära insamling. 

Ett reglerat krav avseende servicenivå skapar förutsebarhet och lägger grunden för god utsortering av 

förpackningsavfall samt för fastställande av ersättning till kommunerna utifrån nämnda reglerade 

servicenivå.  

 

När det gäller kravet på fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll och 

samlokaliserade verksamheter som sådant anser Avfall Sverige att det behövs en reglering som 

möjliggör dispens från sådana krav på motsvarande sätt som föreslås avseende bioavfall. Av samma 

skäl som att det kan vara till exempel rent praktiskt omöjligt att anordna fastighetsnära insamling av 

bioavfall kan det vara praktiskt omöjligt att anordna insamling av förpackningsavfall. Det kan till 

exempel handla om fastigheter som saknar farbar väg så som skärgårdsöar utan fast färjeförbindelse 

eller fastigheter i fjällmiljö.  

 

4.5 Avsnitt 9.4 Krav på sortering och separat hantering av farligt avfall s. 129: 

Avfall Sverige välkomnar att utredningen föreslår att det ska införas en särskild 

bestämmelse som innebär att farligt avfall ska sorteras ut och hanteras skiljt från annat 

avfall. Utsortering och separat hantering av farligt avfall har högsta prioritet och det är 
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därför viktigt med en reglering som tydliggör att farligt avfall ska sorteras ut.  

 

4.6 Avsnitt 9.5 Ett kommunalt insamlingsansvar s. 130: 

Glasförpackningar 

Efter förfrågan från Avfall Sverige konstaterar Avfall Sverige att en majoritet av renhållarna vill se 

fastighetsnära insamling av glas- och metallförpackningar. Avfall Sverige välkomnar därför att 

utredningen föreslår sådan insamling vilket innebär en samlad insamling av de vanligast 

förekommande förpackningsslagen. Om inte fastighetsnära insamling erbjuds av alla de vanligast 

förekommande förpackningsslagen är risken att utsorteringen inte blir lika god som annars hade 

varit fallet och vi kommer att se en ökad andel förpackningar i restavfallet. Avfall Sverige ser också en 

risk för att nuvarande insamlings- och återvinningsnivåer för glas- och metallförpackningar skulle 

riskera att inte upprätthållas vid en splittrad service, där dessa förpackningsslag inte skulle samlas in 

fastighetsnära.  

 

Övriga förpackningsslag 

Med utgångspunkt i krav i avfallsdirektivet 2008/98/EG om avfall ska även mindre vanligt 

förekommande förpackningar sorteras ut- och hanteras separat, såsom trä- och 

keramikförpackningar. Avfall Sverige anser att det hade varit rationellt om dessa förpackningar 

kunde hanteras genom att lämnas med motsvarande flöden av icke förpackningsavfall av sådana 

fraktioner. Till exempel genom att lämnas med trä respektive jord/sten/grusfraktionen vid ÅVC. 

Avfall Sverige anser att den servicenivå som återvinningscentralerna innebär är tillräcklig för ”övriga 

förpackningsslag”. För statistikens skull kan dock själva insamlingen ske i separata kärl och 

anordningar. Fördelen med insamling vid återvinningscentraler är att de är bemannade, vilket 

förebygger nedskräpning och otillåten dumpning av avfall.  

 

Sekundärt kommunalt ansvar för behandling 

Om det inte finns någon godkänd producentansvarsorganisation ska kommunen se till att det 

förpackningsavfall som samlas in ”enligt detta kapitel behandlas” (6 kap. 13 §). Sådan kommunal 

behandling ska i sådant fall ersättas av producenterna (9 kap. 17 §).   

 

Avfall Sverige anser att den reglering som föreslås avseende ersättning avseende sekundärt ansvar 

för kommunen för behandling av förpackningsavfall är viktig. Detta välkomnas av Avfall Sverige 

eftersom det därmed finns en grund för ersättning för det fall detta behandlingsansvar inträder.  

 

4.7 Avsnitt 9.5.1 Kommunal insamling av förpackningsavfall från hushåll och vissa 

verksamheter s. 130: 

Insamling från hushåll 

Avfall Sverige instämmer i utredningens bedömning att (1) kommunerna har ekonomiska incitament 

för att utveckla fastighetsnära insamling för att undvika förpackningsavfall i restavfallet, (2) 

möjligheter till samordning av insamlingen av förpackningsavfall med insamlingen av annat avfall 

som kommunen ansvarar för och att (3) regelverket kan hållas enklare eftersom det inte behövs 

någon prövning av lämplighet eller krav på säkerhet samt att kommunen har lokalkännedomen om 

förhållandena inom kommunen.  
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I mindre tätbefolkade kommuner och kommuner med långa avstånd mellan fastigheterna är det 

viktigt att det finns förutsättningar för gemensamma insamlingsplatser för flera fastigheter / per 

område för förpackningsavfall (och i förekommande fall returpapper) samt rest- och matavfall från 

hushåll. Detta är mest rationellt och också mest rationellt utifrån den samlade miljö- och 

samhällsnyttan.  

 

I tätbefolkade områden kan det finnas en problematik med ont om plats för kärl och anordningar för 

avfallshantering. Även här måste det finnas möjligheter för gemensamma insamlingsplatser. Bara att 

etablera insamling av köks- och livsmedelsavfall (matavfall) kan vara en utmaning och ytterligare 

plats behövs alltså för förpackningsavfallet.  

 

Avfall Sverige anser att det behövs en reglering som möjliggör dispens från krav på fastighetsnära 

insamling på motsvarande sätt som föreslås avseende bioavfall. 

 

Insamling från verksamheter vars insamling av förpackningsavfall är samlokaliserad med 

insamling av förpackningsavfall från hushåll 

Avfall Sverige välkomnar en sådan ordning. Det finns fördelar för den samlade miljö- och 

samhällsnyttan att kommunen ansvarar för insamling av förpackningsavfall från 

verksamheter som har en avfallshantering som är samordnad med hushållens 

förpackningsavfall på eller i anslutning till en fastighet.  

 

Avfall Sverige anser dock att regleringen blir tydligare om det istället regleras att det är 

verksamhetens behållare och andra anordningar för hantering av förpackningsavfallet som 

ska vara gemensamma med hushållens avfall på eller i anslutning till fastigheten (j fr 

avseende ”behållare och andra anordningar” 9 kap. 1 § 1 p. avfallsförordningen, där 

uttrycket används. Det kan med fördel användas även i detta sammanhang för god 

överensstämmelse med de krav som kommunen kan ställa på kärl och anordningar som 

används för avfall under kommunalt ansvar). En markyta/plats kan ju vara gemensam utan 

att avfallshanteringen för den sakens skull är gemensam. Avfall Sverige anser alltså att det 

ska handla om en avfallshantering som är samordnad med de bostäder som finns i en 

fastighet. Kommunalt ansvar för insamling från verksamheter i bostadshus ska inte heller 

vara begränsad till insamling i flerbostadshus utan till verksamheter som bedrivs i 

bostadshus, dvs. även småhus, i syfte att optimera miljö- och samhällsnyttan från en 

samordnad avfallshantering i sådana fall.   

 

4.8 Avsnitt 9.5.2 Kommunens ansvar ska upphöra när förpackningsavfallet överlämnas 

till en godkänd producentansvarsorganisation s. 135: 

Omlastningsstationer 

Kommunen ska tillhandahålla omlastningsstationer (jfr. 6 kap. 7 §). Avfall Sverige 

välkomnar att det inte föreslås något skallkrav avseende att det ska finnas en 

omlastningsstation i varje kommun. Det anges i utredningen att det inte finns hinder för att 

kommunerna samarbetar kring omlastningsplatser i kommunalförbund. Motsvarande 

möjlighet finns rimligtvis om kommuner har organiserat avfallshanteringen i ett regionalt 
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bolag. En annan möjlighet kan generellt vara samverkan angående omlastningsstationer 

genom avtalssamverkan med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725).  

 

Åtgärder avseende ansvarsfördelningen mellan kommuner och producenter 

Utredningen föreslår ett bemyndigande för kommunen som innebär skyldigheter för kommuner att 

vidta de åtgärder som krävs för att ansvarsfördelningen mellan kommuner och producenter eller 

producentansvarsorganisationer ska fungera.  

 

Utredningen redogör inte närmare för innebörden av detta bemyndigande och det behöver klargöras 

närmare.  

 

4.9 Avsnitt 9.6 Utformning av den kommunala insamlingen s. 137: 

Lättillgänglig information  

Kommunen ska årligen ta fram lättillgänglig information till hushållen och de verksamheter vars 

avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i ett flerbostadshus om skyldigheten att sortera ut 

förpackningsavfallet från övrigt avfall och hur hushållen och verksamheterna ska lämna sitt 

förpackningsavfall i kommunens insamlingssystem (jfr. 6 kap. 12 § FPF). Även information om de 

återvinningsresultat som utsorteringen bidrar till i kilogram per invånare ska tas fram.  

 

Godkända producentansvarsorganisationer ska ges möjlighet att lämna synpunkter på den 

framtagna informationen innan den görs tillgänglig för hushållen och verksamheterna. Kommunerna 

ska ha rätt till ersättning av de godkända producentansvarsorganisationerna för kostnader för att ta 

fram informationen och göra den tillgänglig. 

 

Avfall Sverige ser det som en naturlig följd av det kommunala insamlingsansvaret att kommunen är 

den som informerar hushållen samt verksamheter, enligt ovan, avseende förpackningsavfall eftersom 

kommunen under ett sådant ansvar ju är den som har direkt kontakt med avfallslämnarna. Avfall 

Sverige välkomnar att det också uttryckligen anges att kommunernas kostnader för information ska 

fördelas mellan producentorganisationerna (jfr. 9 kap. 3 § andra stycket).  

 

Lättillgängliga insamlingsplatser  

Utredningen föreslår att kommunerna ska samla in skrymmande förpackningar som normalt 

förekommer sällan i ett hushåll (skrymmande sällanförpackningar) samt förpackningar av annat 

material än de vanligast förekommande materialen från lättillgängliga insamlingsplatser.  

 

Avfall Sverige välkomnade insamling av skrymmande sällanförpackningar vid lättillgängliga 

insamlingsplatser i remissvar till förslaget till 2018 års förpackningsförordning. Avfall Sverige står 

fast vid den ståndpunkten och anser att det är lämpligt med lättillgängliga insamlingsplatser för 

insamling av skrymmande sällanförpackningar. När det gäller sällanförpackningar, så som 

förpackningar av trä och keramik, anser Avfall Sverige att sådana förpackningar bör kunna samlas in 

med icke förpackningsavfall av samma material vid återvinningscentralerna. Precis som avseende 

regleringen om returpapper bör det vara kommunen som uttolkar vad som ska avses som 

lättillgängligt utifrån de lokala förutsättningarna och detaljstyrning avseende vad som ska anses 

utgöra lättillgängligt bör undvikas.  
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När det gäller skrymmande sällanförpackningar är det viktigt med en särskild reglering 

avseende dessa och Avfall Sverige välkomnar därför förslag om en sådan reglering. 

Grundläggande är här, precis som för övrig reglering i frågan, att det regleras vad som ska 

verkställas men inte i detalj hur. Därför förordar Avfall Sverige den första föreslagna 

lösningen med lättillgängliga insamlingsplatser. Lättillgängliga insamlingsplatser kan vara 

av typen nuvarande återvinningsstationer eller andra typer av insamlingsplatser.  

 

Det ska dock noteras att tillgången på mark för lättillgängliga insamlingsplatser är en avgörande 

förutsättning i de flesta kommuner. För att kunna tillgodose ett krav på lättillgänglig insamling kan 

förtydliganden behöva göras i plan- och bygglagstiftningen avseende insamlingen av 

förpackningsavfall som ett prioriterat intresse.  

 

Möjligheten till retroaktiva krav på ändring i byggnad hade också behövt regleras på ett annat sätt än 

idag. Enligt 3 kap. 11 § 3 p. plan och byggförordningen (2011:338), PBF, finns i dagsläget möjlighet 

att ställa retroaktiva krav för byggnader som har uppförts, eller omfattas av bygglov, före den 1 juli 

1977. Det gäller krav på anordningar som skäligen kan krävas för att skapa godtagbara 

arbetsförhållanden för dem som hämtar avfall från byggnaden. En sådan byggnad anses enligt 12 § 

angiven förordning uppfylla kraven om den har de anordningar som skäligen kunde krävas av en ny 

byggnad den 1 juli 1977. Möjligheten till retroaktiva krav för byggnader som har uppförts även efter 

den 1 juli 1977 borde regleras med lämplig tidsgräns.  

 

Avsnitt 9.6.4 Successiv ansvarsövergång från producentansvarsorganisationerna till 

kommunerna 

Avfall Sverige avstyrker föreslagen övergångstid för fullt utbyggd fastighetsnära insamling 

under kommunalt insamlingsansvar. Utifrån den tidpunkt när 2018 års 

förpackningsförordning beslutades (juni 2018) medgav den förordningen en övergångstid 

om nära sju år för etablering av fastighetsnära insamling.  

 

Avfall Sverige anser att det skulle vara i princip omöjligt att på 3,5 år etablera 

fastighetsnära insamling fullt ut i alla kommuner (om beslut tas av regeringen i juni 2022). 

En motsvarande övergångstid om sju år (från ett ikraftträdande den 1 januari 2023) är 

nödvändig även för etableringen av en fullt utbyggd fastighetsnära insamling under ett 

kommunalt insamlingsansvar. Det handlar om att tillskapa goda förutsättningar för en så 

bra etablering av fastighetsnära insamling som möjligt med hänsyn tagen till samordning 

med nuvarande insamling av avfall under kommunalt avfallsansvar. I kombination med en 

utsträckt genomförandetid anser Avfall Sverige att det skulle vara rimligt med en generell 

ansvarsövergång till kommunerna per visst datum, tidigast per den 1 januari 2025. I 

kombination med en ansvarsövergång till kommunerna per den 1 januari 2025 behöver då 

också möjligheten att anmäla helt eller delvis utbyggd fastighetsnära insamling utsträckas 

med möjlighet till anmälan för åren 2025-2030.  
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I annat fall behöver det regleras en dispensmöjlighet för de kommuner som inte har 

möjlighet att till den 1 januari 2026 etablera fastighetsnära insamling av 

förpackningsavfall.  

 

De 70-tal kommuner som, på basis av politiska beslut och 28 § förpackningsförordningen 

(2006:1273) redan har infört fastighetsnära insamling behöver få ersättning redan från och 

med ikraftträdandet av förordningen (enligt förslaget den 1 januari 2023) anser Avfall 

Sverige. De bidrar redan till utsorteringen, insamlingen av återvinningen av 

förpackningsavfall som tillgodoräknas efterlevnaden av gällande producentansvar för 

förpackningsavfall. Det är därför fullt rimligt att de direkt vid ikraftträdandet av en 

reviderad förpackningsförordning erhåller ersättning för den insamling som de verkställer. 

En sådan ersättning från och med den 1 januari 2023 (eller från det datum som 

förordningen föreslås träda ikraft) behöver regleras med särskilda övergångsbestämmelser 

eftersom det handlar om ersättning vid sidan av ett formellt kommunalt insamlingsansvar. 

Ramarna för ersättningen kan dock hämtas från föreslagen ersättningsmodell och behöver 

inte ha en särskild ordning.   

 

Vid ett beslut om fastighetsnära insamling kommer kommunerna generellt att vara 

angelägna om att så snart som möjligt kunna etablera sådan insamling, men skälig tid 

behövs för att kunna etablera ett insamlingssystem. Så snart ett beslut om fastighetsnära 

insamling av förpackningsavfall har fattats av regeringen och beslut om föreskrifter för 

ersättning etc. fattats av Naturvårdsverket kan ansvariga aktörer inleda sin planering av 

hur sådan insamling ska etableras och verkställas.  

 

För att kunna verkställa behöver kärl och andra anordningar som behövs för fastighetsnära 

insamling av förpackningsavfall upphandlas, det behöver planeras för hur och i vilken 

ordning kärl och andra anordningar ska etableras, inköp eller upphandling av fordon 

behöver göras och eventuellt kapacitet för omlastning i ledet innan överlämningspunkt till 

producenterna behöver analyseras. Det kan behövas olika lång tid för planeringen inom en 

kommun t.ex. för småhus, nya flerbostadshus och äldre bestånd av flerbostadshus i 

innerstäder. Avgörande för kommuner som upphandlar insamlingen är återstående löptid 

på redan ingångna avtal gällande insamling av mat- och restavfall. För insamlingen från 

småhus finns stora vinster med att samordna insamlingen. För insamling från 

flerbostadshus är insamlingssystemen oftast inte lika integrerade och det är lättare att 

komplettera med separata kärl för insamlingen av förpackningar. Kommuner som sköter 

insamlingen i egen regi har också som regel kortare ledtider, dock behöver givetvis de tid 

för upphandling av nya kärl och sopbilar. 

 

4.10 Avsnitt 9.7 Insamling av förpackningsavfall från verksamheter s. 149: 

Verksamheterna ska få lämna sitt förpackningsavfall på mottagningsplatserna utan kostnad 

och utan begränsningar i avfallsmängder (7 kap. 1 §). 

 

Avfall Sverige anser inte att det är tillräckligt att verksamheter ska lämna avfallet på 

mottagningsplatser. Det är högst tveksamt om mindre verksamheter eller verksamheter med låg 
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omsättning kommer att efterleva detta krav.  

 

 

Avfall Sverige anser att föreslagen servicenivå med en insamlingspunkt per kommun som 

utgångspunkt (samt ytterligare en per påbörjad 200 000 invånare) är alltför låg, särskilt med 

avseende på glesbygd och kommuner med avsevärda avstånd. I praktiken innebär detta inte någon 

substantiell skärpning av kraven på servicenivå jämfört med idag (7 kap. 2 §). En för låg servicenivå 

avseende särskilt mindre verksamheters förpackningsavfall innebär en risk för att avfallet inte 

sorteras ut utan istället lämnas med restavfallet och därmed belastar den kommunala 

avfallshanteringen både operativt och finansiellt. Ett exempel på verksamheter där sådana risker kan 

tänkas finnas är bensinstationer, som ju inte har någon samlokaliserad insamling av avfall med 

bostäder.  

 

Avfall Sverige ställer sig frågande till om avfallsdirektivets 2008/98/EG krav (jfr. artikel 8.a.4) 

uppfylls avseende producenternas kostnadsansvar för förpackningsavfall när det föreslås att 

verksamheter på egen bekostnad ska ombesörja borttransporten av sitt förpackningsavfall till 

mottagningsplats.  

 

Avfall Sverige anser att krav på fastighetsnära insamling även avseende verksamheters 

förpackningsavfall är ett fullt rimligt krav och att det är en sådan servicehöjning som också måste till 

avseende verksamheters förpackningsavfall. I annat fall blir förändringen marginell jämfört med den 

ordning som har gällt alltsedan producentansvarets införande år 1994. Risken är alltför stor att 

särskilt mindre verksamhetsutövare inte sorterar ut sitt förpackningsavfall från annat avfall om 

servicegraden är för låg.  

 

Utöver en reglering att utsorterat förpackningsavfall ska samlas in anser Avfall Sverige att 

det behöver läggas till att verksamheterna ska säkerställa att förpackningsavfallet kan 

sorteras ut på eller i anslutning till fastigheten.  

 

4.11 Avsnitt 9.8 Producentens ansvar för hantering av förpackningsavfallet förtydligas  

s. 157: 

Avfall Sverige välkomnar att utredningen föreslår att det regleras (jfr. 4 kap. 1 och 2 §§ 

förslaget till förpackningsförordning) att en producent som släpper ut förpackningar på 

den svenska marknaden ska anlita eller själv tillhandahålla en eller flera 

producentansvarsorganisationer som är godkända att ta hand om förpackningsavfallet 

(inklusive marknadsdrivna insamlingssystem). Avfall Sverige välkomnar också att 

utredningen föreslår att den som är etablerad i Sverige och som yrkesmässigt förmedlar 

distansförsäljning till slutanvändare i Sverige av förpackningar endast ska få förmedla 

sådan försäljning från producenter som har tillhandahållit eller anlitat en 

producentansvarsorganisation. Avfall Sverige instämmer härvidlag med vad utredningen 

uttalar om att det är viktigt att tydliggöra att producenterna har det ekonomiska ansvaret 

samt att motverka friåkare.  

 

4.12 Avsnitt 9.9.4 Differentierade förpackningsavgifter s. 168: 
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Generellt anser Avfall Sverige att det är viktigt att förpackningar som är svåra/ej möjliga att 

materialåtervinna får en betydligt högre avgift än mer homogena/homogena förpackningsslag. En 

sådan differentiering borde på ett effektivt sätt kunna bidra till den substitution till lämpligare 

förpackningsslag/material som är en av grundbultarna med producentansvaret.  

 

Helt återanvändningsbara förpackningar bör ha låg eller ingen avgift. Det blir ju på det sättet en form 

av ”miljöstyrande taxa” för förpackningsavgifter.  

 

Tillräckligt med avgifter behöver förstås tas in totalt sett för att finansiera insamling och återvinning 

och en tydlig differentiering borde vara möjlig.  

 

4.13 Avsnitt 9.11 Finansiering av kommunernas insamlings- och informationsansvar (9 kap. 

förslag ny förordning) s. 182:  

Producentavgiftens storlek (9 kap. 3 §)  

Avfall Sverige noterar att hänvisningen till 18 § istället ska vara 19 § (som handlar om bemyndigande 

att meddela föreskrifter om ersättning till kommunerna).  

 

Enligt förslaget till förordningstext ska ”Kommunernas kostnader för den fastighetsnära 

insamlingen fördelas mellan producentansvarsorganisationerna utifrån 

organisationernas marknadsandelar enligt 8 kap. 2 § första stycket.”  

 

Avfall Sverige anser att även kommunens kostnader för de vanligaste 

förpackningsmaterialen som samlas in på publika insamlingsplatser (typ 

återvinningsstationer eller motsvarande) ska ersättas utifrån marknadsandelarna.  

 

Kommunernas kostnader (9 kap. 5-6 §§) 

Kommunernas kostnader för insamlingen av förpackningsavfall fastighetsnära och via 

lättillgängliga insamlingsplatser enligt 6 kap. 4 och 5 §§ samt för information enligt 6 kap. 

12 § ska beräknas enligt formlerna i bilaga 1.  

 

Kostnaderna ska också variera utifrån kommunindelningen i bilaga 2. Det närmare 

innehållet i formlerna och ytterligare kriterier för beräkning av kostnaderna bestäms av 

Naturvårdsverket i föreskrifter som meddelas med stöd av 18 § (9 kap. 5 §).  

 

Avfall Sverige noterar även här att hänvisningen till 18 § istället ska vara 19 §.  

Avfall Sverige konstaterar också att det blivit begreppsförvirring mellan kostnader och 

ersättning i 9 kap. 5-6 §§. Ersättningen ska beräknas enligt formlerna i bilaga 1, medan 

kommunernas kostnader ska tas fram i en särskild kostnadsberäkningsmodell 

(Naturvårdsverket ska utarbeta föreskrifter). I 9 kap 5-6 §§ borde det, enligt Avfall Sverige, 

istället stå:  

 

Kommunernas kostnader och ersättning 

5 § Kommunernas ersättning för insamlingen av förpackningsavfall fastighetsnära och 

via lättillgängliga insamlingsplatser enligt 6 kap. 4 och 5 §§ samt för information enligt 6 
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kap. 12 § ska beräknas enligt formlerna i bilaga 1. Ersättningen ska också variera utifrån 

kommunindelningen i bilaga 2. Det närmare innehållet i formlerna och ytterligare kriterier 

för beräkning av kostnaderna bestäms av Naturvårdsverket i föreskrifter som meddelas 

med stöd av 19 §. 

 

Avfall Sverige anser att den kostnad för omlastningsstationerna som har sin grund i 

insamlingen av förpackningsavfall behöver innefattas i ersättningen från producenterna. 

Det framgår i avsnitt 9.11.1 i förslaget att ersättningen ska täcka kommunens kostnader för 

insamling, transport, anordnande av omlastningsplatser samt överlämning av avfall till 

producentansvarsorganisationer. Avfall Sverige anser att det är nödvändigt att detta också 

framgår uttryckligen i förordningstexten. 

 

Ersättning till kommuner (9 kap. 11-12 §§) 

Avfall Sverige noterar även här att hänvisningen till 18 § istället ska vara 19 §. 

 

Avfall Sverige anser att det här borde anges att kommunerna måste lämna uppgifter till 

Naturvårdsverket som underlag för beräkning av ersättningen. Det anges visserligen i 19 § 

att Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om detta. 

 

Enligt 6 kap. 16-17 §§ ska kommunerna anmäla antalet hushåll mm. till Naturvårdsverket 

om de önskar ta ansvar för insamlingen före 1 januari 2026. Det står inget om anmälan 

efter den 1 januari 2026. Är tanken att detta anmälningsförfarande ska regleras i NV:s 

föreskrifter, frågar sig Avfall Sverige. I 6 kap. 8 § framgår att kommunen ska lämna 

uppgifter om insamlade mängder för respektive material. Dessa uppgifter ska lämnas 

kvartalsvis. Det står däremot inget om att kommun en gång per år ska lämna uppgift om 

antalet hushåll. 

 

Eftersom besluten inte föreslås få överklagas blir det särskilt viktigt att det ges möjlighet att 

kontinuerligt följa upp fastslagen ersättning för att verifiera att den är så korrekt som 

möjligt utifrån det som kommunen ska verkställa inom ramen för kommunalt 

insamlingsansvar för förpackningsavfall.  

 

9 kap. 18 § Naturvårdsverket får i enskilda fall besluta att kräva tillbaka utbetald ersättning 

från kommunerna om beslutet om ersättning har grundats på oriktiga eller ofullständiga 

uppgifter eller om beräkningar eller bedömningar som Naturvårdsverket har utfört visat sig 

vara felaktiga. 

 

Avfall Sverige anser att ersättningssystemet behöver vara förutsebart för kommunerna och 

det är mycket svårt att beräkna och bedöma renhållningskostnader exakt. Möjligheten till 

återbetalningskrav bör åtminstone uttryckligen begränsas till fall där felaktigheter och 

bedömningar varit av väsentlig betydelse. 
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Synpunkter Bilaga 1  

Avfall Sverige välkomnar den ersättningsmodell som utredningen föreslår. Modellen har 

föreslagits av Avfall Sverige och FTI/SPA5 gemensamt. Avfall Sverige har också förankrat 

modellen med TMR, som också står bakom modellen. Detaljer behöver dock fastställas av 

Naturvårdsverket, inklusive förutsättningarna för att beräkna kostnader för insamling 

enligt modellen. Detta arbetar Avfall Sverige med i ett gemensamt projekt med SPA, som 

fortlöpande kommer stämmas av med TMR. 

 

Avfall Sverige uppmärksammar dock att det har gjorts vissa justeringar i utredningens 

förslag som skulle få vissa oönskade konsekvenser. Till exempel har den uppdelning som 

skett i underrubriker med egna formler för dels fastighetsnära insamling, dels insamling 

via lättillgängliga insamlingsplatser (LIP) och återvinningsstationer (ÅVS) fått, som Avfall 

Sverige bedömer, oönskade konsekvenser. Tonersättning ges enligt förslaget endast 

förpackningar som samlas in fastighetsnära och inte för förpackningar som samlas in från 

LIP och ÅVS. Avfall Sverige anser att det är rimligt och nödvändigt att skrymmande 

förpackningsavfall liksom vanligt förekommande förpackningar ges tonersättning även vid 

insamling från dessa system. Även vid fullt utbyggd FNI kommer det finnas behov av ÅVS 

eller motsvarande insamlingsplatser för de vanliga förpackningarna – som komplement 

och back-up. För insamling av övrigt förpackningsavfall, som trä och keramik, har ton-

ersättning däremot mindre eller obetydlig betydelse.  

 

Utredningen föreslår att ersättning för information beräknas per invånare i varje kommun. 

Avfall Sverige, efter synpunkter från medlemmar, anser att det kan bli otillräcklig 

ersättning för kommuner med många sommargäster och turister. Avfall Sverige föreslår 

därför att ersättningen i stället baseras på ett justerat invånarantal som tar hänsyn till 

turistnätter och fritidshusboende. I Avfall Sveriges statistiksystem Avfall Web görs sådan 

justering för att på ett mer rättvisande sätt beräkna avfallsmängder per person i 

kommunen. Underlaget hämtas från SCB.  

 

4.14 Övriga kommentar angående ersättning 

Avfall Sverige anser att det behöver tydliggöras att ersättning även ska betalas för 

insamling av de vanligaste förpackningsfraktionerna som sker på återvinningsstationer 

eller andra lättillgängliga insamlingsplatser. (I 6 kap. 4 och 5 §§ nämns endast 

fastighetsnära insamling av vanligaste förpackningsslagen medan lättillgängliga 

insamlingsplatser anges för övrigt förpackningsmaterial och skrymmande 

sällanförpackningar). Under framförallt en övergångsperiod men även fortsättningsvis, 

som back-up/komplementsystem till den fastighetsnära insamlingen, kommer 

återvinningsstationer (eller motsvarande platser) att ha en viktig roll.  

 

 
5 SPA=Svenskt producentansvar. Ett nybildat bolag som är en ”utbrytning” från FTI och som hanterar policyfrågor mm 

ang. producentansvar.   



 

 

 23 (24) 

I den beräkning av ersättning som ska göras av Naturvårdsverket utifrån 

kommunkategorier anser Avfall Sverige att det kommer att behövas parametrar för 

tilläggsersättning utifrån olika aspekter. Det kan handla om glesbygd, långa 

transportavstånd, turistkommun, skärgård m m utöver vad som är justerat utifrån de olika 

generella kommunkategorierna.  

 

Många kommuner har i många år efterfrågat en reglering om ersättning för outsorterat 

förpackningsavfall. Ersättning för det outsorterade förpackningsavfallet hade varit önskvärt för att 

säkerställa ett fullt finansiellt producentanvar. Utredningen föreslår inte någon sådan ersättning.  

 

Det är dock Avfall Sveriges uppfattning att föreliggande ersättningsmodell skapar incitament för 

kommunen att sortera ut så mycket förpackningsavfall som möjligt och sedan få ersättning för detta 

förpackningsavfall. Som har angivits inledningsvis ger också en sammanhållet fastighetsnära 

insamling generellt goda resultat när det gäller utsorteringen av förpackningsavfall.  

 

Beräkning av ersättning till kommunerna enligt aktörernas förslag till modell 

Utredningen anger att Avfall Sverige och producenterna har angivit att modellen bör kompletteras 

med incitament för hög materialkvalitet, t.ex. att insamlat förpackningsavfall som överträffar 

kvalitetskrav berättigar till extra ersättning i syfte att skapa incitament för materialåtervinning.  

 

Avfall Sverige för dialog med producenterna angående kvalitetskrav. Avfall Sverige är överens med 

producenterna om att kvalitetskrav ska fastställas utifrån ramen att insamlingen ska ske på ett 

fackmannamässigt sätt och utifrån gängse normer i branschen. Avstämning angående förslag till 

kvalitetskrav görs med ett partssammansatt råd under Naturvårdsverket. Allt förpackningsavfall som 

samlats in och som uppfyller fastställda kvalitetskrav ska vara berättigat till ton-ersättning. Det ska 

alltså inte handla om några ensidigt av någon enskild part fastställda kvalitetskrav. 

 

4.15 Avsnitt 9.13 Dialog och tillsyn s. 194: 

Utredningen föreslår att Naturvårdsverket ska se till att 

producentansvarsorganisationerna, kommunerna, avfallsentreprenörerna, 

fastighetsägarna, miljöorganisationerna samt övriga berörda kan föra en löpande dialog i 

frågor som har betydelse för producentansvaret. Avfall Sverige välkomnar detta.  

 

Samtidigt vill Avfall Sverige poängtera vikten av att det också etableras ett särskilt forum 

där formellt ansvariga aktörer, det vill säga representanter för kommuner och producenter, 

kan diskutera frågor som rör insamling och ersättning för insamling med mera.   

 

Avsnitt 9.14 Sanktioner s. 198: 

Avfall Sverige välkomnar att det föreslås en miljösanktionsavgift för en överträdelse som 

innebär att en producent inte anlitar eller tillhandahåller en godkänd 

producentansvarsorganisation innan en förpackning tillhandahålls på marknaden.  
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4.16 Avsnitt 10 Alternativet att producenterna ansvarar för insamling vid hushållen s. 

202: 

Avfall Sverige anser att ett producentansvar för insamling med kommunen som uppdragstagare (jfr. 

regleringen i 2018 års förpackningsförordning) generellt är sämre än ett kommunalt 

insamlingsansvar eftersom kommunen då inte råder över vilka system som inrättas för insamlingen 

samt att samordningen av insamlingen av förpackningsavfall med insamlingen av andra 

förpackningsslag kan försvåras. Avfall Sverige avstyrker därför detta förslag och förordar alltså ett 

kommunalt insamlingsansvar under ett finansiellt producentansvar.  

 

4.17 Avsnitt 11.5.1 Kommuner (konsekvensanalysen) s. 210: 

Det anges att i och med att det nuvarande systemet med återvinningstationer avvecklas, 

kommer kommunerna inte längre behöva lägga tid på samråd med producenterna om var 

stationer bör placeras etc. Här kan dock Avfall Sverige konstatera att processerna avseende 

planer och bygglov för publika insamlingspunkter förstås även fortsättningsvis blir viktiga 

aspekter, men skillnaden blir att de nu blir en intern fråga för kommunen och i relation till 

fastighetsinnehavare som berörs av etableringen.   

 

Som har angivits ovan vill Avfall Sverige framhålla att någon form av publika 

insamlingsplatser kommer att behövas som komplement till den fastighetsnära 

insamlingen av de vanligast förekommande förpackningsslagen även med fastighetsnära 

insamling som utgångspunkt. Sannolikt behöver de vanligast förekommande 

förpackningsslagen också samlas in på platser där skrymmande sällanförpackningar ska 

samlas in.  

 

 

 

För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår chefsjurist Sven Lundgren, 

sven.lundgren@avfallsverige.se, till vår rådgivare för kommunalt ansvar, statistik och 

avfallstaxor Jenny Westin, jenny.westin@avfallsverige.se eller till vår rådgivare för 

insamling och materialåtervinning Jon Nilsson Djerf, jon.nilsson-djerf@avfallsverige.se 

telefon 040-35 66 00.    

 

Med vänlig hälsning, 

Avfall Sverige  

 

 

 

 

Lars Stjernkvist    Tony Clark 

Ordförande    Vd 

mailto:sven.lundgren@avfallsverige.se
mailto:jenny.westin@avfallsverige.se
mailto:jon.nilsson-djerf@avfallsverige.se
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Sektionen för planering säkerhet och miljö 
Charlotte Löfgren 
 
 

Miljödepartementet 

103 33 Stockholm 

En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för 

kommuner och producenter  

Sammanfattning 

• Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) poängterar vikten av ett fullständigt 

producentansvar för förpackningar. 

• Införande av fastighetsnära insamling ser SKR som positivt, men att det finns 

praktiska svårigheter med att kravet gäller samtliga fastigheter utan möjlighet 

till avsteg.  

• SKR avstyrker förslaget av en rad skäl.  

• SKR bedömer att det är en stor osäkerhet kring full kostnadstäckning för 

samtliga kommuner men även att den korta införandetiden kan bli 

problematisk för de kommuner som står långt ifrån att organisera ett nytt 

insamlingssystem.  

• Kravet på utsortering kan medföra svårigheter i bebyggd miljö och i 

promemorian saknas det en risk- och konsekvensanalys av de fysiska och 

stadbyggnadsmässiga följderna av den ändrade avfallshanteringen samt vilka 

konsekvenser den innebär för kommunernas hantering av bygglov och 

detaljplaner. 

• SKR anser att införande av fastighetsnära insamling borde underlättas genom 

att mindre anläggningar för avfallshantering, där så är lämpligt, 

bygglovsbefrias.   

• Kommunerna måste ha rådighet att i större utsträckning kunna påverka 

insamlingssystem och göra avvägningar gällande servicegrad. 

• Eftersortering borde tillåtas i större utsträckning, då den har möjlighet att lösa 

en del av de problem som finns med att tillskapa fastighetsnära insamling. 

Eftersorteringstekniken ger en stor möjlighet att öka mängden 

förpackningsmaterial som kan återvinnas. 

• Definitionen för samlokalisering borde omfatta mindre verksamheter som 

bedrivs i bostadshus och inte begränsas till att det ska vara i samma 

avfallsutrymme och i ett flerbostadshus. 

• SKR ställer sig positivt att insamling ska ske fastighetsnära men att det borde 

vara en grundprincip som går att göra avsteg från när så är motiverat. 

• Insamling av udda förpackningsslag som trä, keramik och textil på 

återvinningscentral borde vara tillräcklig servicegrad.  

• Tiden för ansvarsövergång är orimligt kort och det är en brist att 

dispensmöjlighet för införande av insamlingssystem saknas. 

• Det finns ett antal problem med förslaget gällande insamling på allmän plats; 

vad som avses med allmän plats, vem som har rådighet över platsen, hur en 

mailto:info@skl.se
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fungerande utsortering av förpackningar ska kunna åstadkommas och vad 

ersättningen ska baseras på.  

• Konsekvenserna för den kommunala miljötillsynen har inte utvecklats i 

promemorian.  

 

Förbundet synpunkter 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) poängterarar vikten av ett fullständigt 

producentansvar för förpackningar och är ytterst måna om att det finns kvar och 

utvecklas för att stärka den cirkulära ekonomin. SKR är positiva till fastighetsnära 

insamling under förutsättning att det är praktiskt möjligt. Finansieringsfrågan måste 

lösas innan det kan bli aktuellt att förändra förpackningsinsamlingen.  

Dagens system för insamling av förpackningsavfall 

Brister i dagens insamling (7.2) 

Det konstateras i promemorian att en stor andel av återvinningsstationerna i dagens 

insamlingssystem för förpackningsavfall, på grund av problem med bygglov eller 

oenighet om ersättning, kommit att placeras där mark relativt enkelt har kunnat 

upplåtas, såsom på vändplaner och parkeringsplatser vid köpcentrum. 

Problembeskrivningen är högst relevant varför det får ses som anmärkningsvärt att 

problemen med bygglov, vilket får antas i de flesta fall handla om planstridiga 

anläggningar och grannar som överklagar, inte har analyserats vidare. Promemorian 

saknar helt resonemang kring hur de nya kraven kan åtgärda problemen med 

bygglovgivningen. Tvärtom skulle de nya kraven öka problemen med bygglov 

eftersom befintliga ÅVS:er som har bygglov, och i vissa fall särskilt framtagna 

detaljplaner, förväntas ersättas med fler nya insamlingsplatser både på kommunal och 

privat mark.   

Överväganden och förslag 

Utsorteringskrav för förpackningsavfall (9.3) 

Undersökningar visar att närhetsfaktorn är avgörande till att sortera mer, men 

sortering i separata fraktioner är ingen garanti till att materialet blir rättsorterat och 

håller en hög kvalitet.  

Att utöka den fastighetsnära insamlingen kan medföra svårigheter i befintlig miljö, då 

måste det finnas utrymme till avsteg från krav på separat insamling av materialslagen 

samt en längre införandetid bör tillåts i vissa delar. För ägare av flerbostadshus nämns 

som en konsekvens av de nya kraven ett behov av att investera i utrymmen för 

fastighetsnära insamling. De krav på avfallsutrymmen i Plan- och bygglagen (PBL) 

som hänvisas till i promemorian gäller vid nybyggnad-, ombyggnad och vissa 

ändringar men däremot inte på befintliga byggnader. Det är heller inte säkert att 
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gällande detaljplaner medger den typ av byggnadsåtgärd som kan behövas för att på 

ett lämpligt sätt möjliggöra för en avfallshantering med fullständig källsortering på 

fastigheten. Vid nybyggnad och när nya detaljplaner tas fram finns helt andra 

möjligheter att ställa krav på avfallshanteringen än vad som är möjligt i befintliga 

tätbebyggda miljöer. Promemorian saknar en analys av de fysiska och 

stadsbyggnadsmässiga konsekvenserna av kraven i form av de ny-, till- eller 

ombyggnader som kan krävas för att rymma den föreslagna utsorteringen. Det saknas 

även en analys av riskerna att det utrymme som krävs för att möjliggöra 

avfallshantering inte går att ordna inom ramen för gällande detaljplan. I de fall 

detaljplaner måste ändras kommer det att innebära tid och kostnader som inte står i 

rimlig proportion till nyttan. Det bör vara en förutsättning för avfallshanteringen att 

den går att lösa inom befintliga detaljplaner eftersom konsekvenserna av kraven 

annars blir oöverblickbara.      

Kommunerna måste ha rådighet att påverka val av insamlingssystem och avvägning 

av servicegrad. Som promemorian konstaterar så har kommunerna ett starkt 

ekonomiskt incitament att maximera utsortering av förpackningar. Men ett system är 

inte starkare än sin svagaste länk och för att utsorteringen ska öka är det även viktigt 

att skapa en acceptans för systemet hos invånarna, annars minskar sorteringsviljan och 

systemet nyttjas inte fullt ut. Här spelar kommunerna en avgörande roll att skapa ett 

insamlingssystem som faktiskt nyttjas. Då kommunerna ansvarar för att ta fram 

avfallsplaner så bör de kommunala avfallsplanerna vara styrande i bedömningen över 

vilka som är de effektivaste sätten att få en hög insamlingsgrad av 

förpackningsmaterial.    

Flera kommuner och fastighetsägare har gjort kostsamma investeringar för att lösa 

insamling av avfall på ett smidigt sätt för hushållen. Insamlingssystem, som 

exempelvis sopsugssystem, med möjlighet till insamling av en blandfraktion för 

eftersortering måste kunna fortsätta nyttjas om det eftersorterade materialet motsvarar 

de kvalitetskrav som ställs av producentansvarsorganisationerna. 

Eftersorteringstekniken ger en stor möjlighet att öka mängden förpackningsmaterial 

som kan återvinnas. Den begränsar även vilka materialslag som kan blandas, vilket 

hindrar till exempel en blandfraktion med glas.  

SKR menar att eftersortering borde tillåtas i större utsträckning, då den har möjlighet 

att lösa en del av de problem som finns med att tillskapa fastighetsnära insamling, då 

tonersättningen ska baseras på kvalitetskriterier. Här finns det möjligheter till teknisk 

utveckling som kan leverera ett material med samma höga kvalitet som om materialet 

sorterats direkt vid källan. Om en förpackningsfraktion som eftersorteras kan uppvisa 

samma eller högre kvalitetskrav som särsortering borde inte förfarandet vara 

dispensbelagt. SKR ser att en lösning skulle kunna vara att 

eftersorteringsanläggningar, som kan uppvisa att eftersorterat material uppnår ställda 

kvalitetskrav, godkänns som en del av ett insamlingssystem av Naturvårdsverket. En 

sådan lösning skulle minska osäkerheten över att få ett undantag och den 
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administrativa bördan jämfört med ett dispensförfarande. Det är enbart om 

eftersorterat material uppvisar sämre kvaliteten, men ändå är det som möjliggör 

utsortering av förpackningar i de fall det annars skulle vara svårt att få till en annan 

lösning, som kommunen ska söka dispens hos Naturvårdsverket.   

Förslaget om förtydligande rörande utsortering vid matserveringar (9.3.1) 

SKR tillstyrker att kravet på utsortering av förpackningsmaterial vid matserveringar 

förtydligas. Själva förslaget ligger i 3 kap. 4 d i Avfallsförordningen och ett alternativ 

skulle vara att kravet enligt 3 kap. 4 c förtydligas. 

Ett kommunalt insamlingsansvar (9.5) 

Kommunal insamling av förpackningsavfall från hushåll och vissa verksamheter 

(9.5.1) 

Enligt förslaget ska kommunen ansvara för hämtning av förpackningsmaterial hos 

mindre verksamheter som är lokaliserade i flerbostadshus och som delar 

källsorteringsutrymme med hushållen. Med denna begränsning går stor del av 

samordningsvinsten förlorad då det i många befintliga fastigheter samt i majoriteten 

av nybyggnationer byggs separata avfallsutrymmen för hushåll och verksamheter i 

samma fastighet. För de verksamheter som bedrivs i småhus gäller inte förslaget, 

vilket är ologiskt. SKR anser att definitionen för samlokalisering borde omfatta 

mindre verksamheter som bedrivs i bostadshus och inte begränsas vid att det ska vara i 

samma avfallsutrymme och i ett flerbostadshus. Kommunerna ska ha möjlighet att 

meddela avsteg från det kravet om så finns skäl.   

Kommunernas ansvar ska upphöra när förpackningsavfallet överlämnas till en 

godkänd producentansvarsorganisation (9.5.2) 

Det ställs krav på en omlastningsplats per kommun där överlämnande av material ska 

ske till producenterna. Enligt förslaget finns inget hinder för att kommuner samarbetar 

kring omlastningsstationer i kommunalförbund, förslaget borde rimligtvis även 

omfatta kommunala avfallsbolag. SKR anser att det även borde finnas en möjlighet 

för kommuner som inte ingår kommunalförbund eller avfallsbolag kunna 

överenskomma att samarbeta genom avtal kring omlastningsstationer om det medför 

samordningsvinster och producentansvarsorganisationen inte motsätter sig det.  

För de kommunerna som nyttjar optisk sortering innebär det att avfall först ska 

transporteras till eftersorteringsanläggningen, vilken kan vara belägen i en annan 

kommun, för att sedan transporteras tillbaka till respektive kommuns 

omlastningsstation. Det borde finnas en möjlighet att genom överenskommelse med 

producentorganisationen lämna ifrån sig materialet till producenterna i anslutning till 

eftersorteringsanläggningen, i stället för att transportera materialet längre än 

nödvändigt.  
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Kommunerna ska enligt förslaget överlämna den mängd förpackningsmaterial som 

motsvarar producentansvarsorganisationens marknadsandel, SKR anser att det måste 

förtydligas att det är den procentuella fördelningen av insamlat förpackningsmaterial 

som ska överensstämma med producenternas marknadsandel. Kravet på kommunerna 

att så långt som möjligt lämna förpackningsavfall till respektive 

producentansvarsorganisation i en mängd som motsvarar 

producentansvarsorganisationens marknadsandel är orealistiskt.   

Utformning av den kommunala insamlingen (9.6) 

Fastighetsnära insamling (9.6.1) 

SKR ställer sig positivt att insamling ska ske fastighetsnära men att det borde vara en 

grundprincip som går att göra avsteg från när så är motiverat. Det finns en rumslig 

begränsning i urbana miljöer och en logistisk utmaning i glesbygd. Fastighetsnära 

insamling ska vara huvudregeln men avsteg måste vara möjligt där kommunen kan 

visa att det är oskäligt av praktiska, miljömässiga eller ekonomiska skäl. Som SKR 

nämnt under 9.3 i detta yttrande bör det vara kommunen som har rådighet att bedöma 

vilken grad av service som är bäst lämpad inom sin kommun, om kommunen kan 

uppvisa en hög utsorterings- och insamlingsgrad.  

SKR anser att införande av fastighetsnära insamling borde underlättas genom att 

mindre anläggningar för avfallshantering, där så är lämpligt, bygglovsbefrias. Detta 

gäller för åtgärder som omfattar både småhus och flerbostadshus.      

Utrymmen i flerbostadshus (9.6.2) 

De krav på avfallsutrymmen i Plan- och bygglagen (PBL) som hänvisas till i 

promemorian gäller vid ny- och ombyggnation och vissa ändringar, däremot inte på 

befintliga byggnader. Det är heller inte säkert att gällande detaljplaner medger den typ 

av byggnadsåtgärd som kan behövas för att på ett lämpligt sätt möjliggöra för en 

avfallshantering med sex till sju fraktioner på fastigheten. Vid nybyggnad och när nya 

detaljplaner tas fram finns helt andra möjligheter att ställa krav på avfallshanteringen 

än vad som är möjligt i befintliga tätbebyggda miljöer. Promemorian saknar en analys 

av de fysiska och stadsbyggnadsmässiga konsekvenserna av kraven i form av de ny-, 

till- eller ombyggnader som kan krävas för att rymma de planerade fraktionerna vilket 

utgör en stor brist i underlaget.   

I promemorian föreslås att bestämmelsen i 3 kap. 4 a § Avfallsförordningen ska tas 

bort, eftersom den inte behövs när ansvaret övergår till kommunerna som har 

föreskriftsrätt. Kommunens möjlighet till föreskriftsrätt har i praxis inte kunnat 

användas för att tvinga fram ombyggnation eller motsvarande åtgärder. Vilka 

möjligheter som finns att genom tillsyn tvinga fram möjligheter till sortering för 

hushållen hos en enskild fastighetsägare är inte fullständigt prövat men under alla 

omständigheter ett omständligt förfarande.  
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SOU 2005:77 Får jag lov? Om planering och byggande innehåller avsnitt 3.9.2 en 

genomgång av möjligheter och brister i plan- och bygglagen i förhållande till 

möjligheten att ställa krav på källsortering. Om nu frågan om ansvaret löses anser 

SKR att Boverket bör få ett uppdrag att utreda behovet av förändringar i plan- och 

bygglagstiftningen så att de positiva konsekvenserna av den nu föreslagna reformen 

inte motverkas.  

Lättillgängliga insamlingsplatser (9.6.3) 

Att det kommer krävas möjlighet för invånarna att lämna ifrån sig stora förpackningar 

på enkel sätt håller SKR med om. Att återvinningsstationer avvecklas och i stället 

tillskapa så kallade lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande 

sällanförpackningar och övriga materialslag kommer däremot inte att eliminera 

dagens problematik med nedskräpning och klagomål.  

Insamling av udda förpackningsslag som trä, keramik och textil på dessa platser känns 

inte ekonomiskt eller miljömässigt motiverat med tanke på i hur liten omfattning de 

förekommer. Att dessa skulle kunna samlas in som en blandad fraktion känns inte 

rimlig då det ställs krävs på att kommunerna ska lämna ifrån sig material sorterat efter 

materialslag till producentansvarsorganisationen. En sådan sortering kan troligtvis 

enbart ske manuellt, vilket inte kan anses vara en rimligt förfarande. SKR menar att 

förpackningar i dessa materialslag från hushållen är så sällan förekommande att 

insamling på återvinningscentral borde vara tillräckligt. 

Det saknas även här en analys av de fysiska och stadsbyggnadsmässiga 

konsekvenserna av kraven. Vilken typ av behållare och hur många kommer att krävas 

för att uppfylla kraven och kommer de sammantaget att kräva bygglov för att 

uppföras? I sådant fall kommer de problem kommunerna tidigare haft med bygglov 

för återvinningsstationer att återuppstå när nya anläggningar ska uppföras och 

lämpliga platser identifieras som grannar kan tolerera samtidigt som aktuella 

detaljplaner inte får utgöra hinder.  

Succesiv ansvarsövergång från producentansvarsorganisationerna till kommunerna 

(9.6.4) 

SKR anser av flera anledningar att föreslagen införandetid är orimlig. Kommunernas 

tid för införande är drygt hälften så kort som den tid producenterna fick på sig att 

införa fastighetsnära insamling i promemorian 2018. Att det även saknas 

dispensmöjlighet anser SKR är en stor brist. Majoriteten av kommunerna har inte ett 

fastighetsnära insamlingssystem för förpackningar utan måste införa ett sådant. I 

promemorian 2018 konstaterades att införandet av denna typ av infrastruktur kräver 

långsiktig planering och tar tid att bygga ut. Här har kommunerna olika förutsättningar 

och med det olika förberedelsetid för hur ett sådant införande ska ske, vilket det 

saknas tidsmässigt utrymme för i förslaget. Det finns även en del praktiska hinder som 

kan uppstå, vilka kommunerna saknar rådighet över. Bland annat finns en 

överhängande risk för stora leveransstörningar när närmare 200 kommuner behöver 
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kärl under samma korta tidsperiod. SKR menar att det borde finnas en 

dispensmöjlighet, för de kommuner som inte kan införa ett fastighetsnära system helt 

eller enbart delvis till 1/1 2026, liknanden den som fanns föreslagen när det gällde 

införande att system för separat insamling av matavfall. Det finns således ett starkt 

behov att senarelägga slutdatumet för när systemet ska vara helt infört.  

En succesiv ansvarsövergång borde även försvåra producentansvarsorganisationerna 

planering då de inte vet när deras ansvar för ÅVS:er upphör i respektive kommun. Att 

under en tidsperiod ansvara för ett okänt och minskande antal återvinningsstationer 

borde rimligtvis skapa svårigheter att upphandla drift och tömning på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

SKR ser att det finns en annan möjlighet som skulle vara av fördel för både 

kommuner och producentansvarsorganisationerna, genom att frångå förslaget med en 

succesiv ansvarsövergång och i stället fastställa en tidpunkt då samtliga kommuner 

övertar insamlingsansvaret från producentansvarsorganisationen. Kommunerna 

övertar då det operativa ansvaret för återvinningsstationerna och fortsätter driva dem 

under införandet av ett fastighetsnära system och kan fasa ut ÅVS-systemet efter 

behov. Producentansvarsorganisationerna skulle med en sådan ordning få en 

förutsägbarhet och kunna planera sin insamlingsorganisation effektivt. Tiden för ett 

sådan ansvarsövergång bör vara väl tilltagen efter att bestämmelserna trätt i kraft för 

att kommunerna ska ha möjlighet att kunna förbereda övertagandet på ett 

tillfredställande sätt. Tidpunkten för när det fastighetsnära insamlingssystemet ska 

vara fullt infört, bör flyttas fram även i detta förslag för att kommunerna ska kunna 

skapa ett så bra system som möjligt.   

Insamling på allmän plats (9.6.5) 

SKR motsätter sig inte förslaget om att sortering av förpackningar även ska ske på 

allmän plats, då det finns ett pedagogiskt syfte att bete sig på samma sätt överallt i 

samhället oavsett plats. Däremot ser SKR ett antal problem med förslaget.   

SKR ser ett antal problem med den reglering som föreslås för vad som i rubriken 

kallas insamling av förpackningsavfall från allmän plats. Det finns för det första en 

stor oklarhet i vilka platser rubriken och författningstexten tar sikte på. Det nuvarande 

ansvaret tycks inbegripa markområden som inte alltid omfattas av begreppet allmän 

plats, till exempel badplatser.  

Det är inte heller säkert att kommunen har rådighet till alla de platser som omfattas av 

regleringen (till exempel badplatser som inte ägs av kommunen). Eftersom kommunen 

inte har någon möjlighet att tvinga fram sorteringslösningar som kommunen ska 

ansvara för på sådana platser kan det vara omöjligt för kommunen att uppfylla 

förordningens krav. Det bör därför övervägas om kravet endast ska gälla platser, 

definierade på visst sätt, som kommunen har rådighet till eller förfogar över.  

En annan svårighet är att det kommer bli svårt att få systemet att fungera, det vill säga 

att uppnå en god sortering. Det medför att kommunerna inte kommer kunna leverera 
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ett sorterat förpackningsmaterial med kvalitet till producentansvarsorganisationen. 

Dessa måste därför vara skyldiga ta emot och betala de totala kostnaderna oavsett 

kvalitet. Ersättningen kan med andra ord inte delvis utgöras av en tonersättning 

baserat på kvalitet på det levererade materialet.   

SKR är tveksam till hur mycket sorteringen kommer att förbättras över tid, på grund 

av de praktiska svårigheterna med utsortering i utemiljöer. Det behöver säkerställas att 

systemet inte medför en stor arbetsbelastning för kommunerna. Även om 

ersättningsmodellen för hanteringen av insamlingen ännu inte är färdig har SKR svårt 

att tro att de kan motivera resursförstärkning av personal på det sätt som skulle 

behövas för inhämtning av avfallet, fördelning av avfall och uppgiftslämning.  

SKR anser att det är befogat med ett ansvar för de arrangörer av offentliga 

tillställningar som nämns i föreslagna 3 kap. 4 c § avfallsförordningen. Sådana 

arrangemang är däremot regelmässigt tidsbegränsade och undantaget i bestämmelsen 

om kommunens ansvar bör snarast ta sikte på den tid det pågår en offentlig 

tillställning på platsen. Det finns också viss oklarhet kring vad undantaget innebär i 

praktiken. Eftersom den infrastruktur som i normala fall möjliggör insamling knappast 

kan flyttas eller stängas bör ansvaret enligt undantaget närmast motsvara det extra 

avfall som uppkommer på grund av tillställningen.  

Mot bakgrund av ovanstående synpunkter föreslår SKR justering av 6 kap. 6 § i 

förordningen om producentansvar för förpackningar enligt nedan.   

På platser som kommunen förvaltar och som särskilt iordningsställts för allmänheten 

ska kommunen göra det möjligt att sortera ut det förpackningsavfall som avses i 3 § 

1–5c, om det på platsen produceras förpackningsavfall i betydande omfattning. 

Skyldigheten gäller inte under den tid det finns en arrangör av en offentlig tillställning 

och arrangören i egenskap av verksamhetsutövare ansvarar för att förpackningsavfall 

som produceras på plats som avses i första stycket sorteras ut och omhändertas enligt 

3 kap. 4 c §§ avfallsförordningen (2020:614). Insamlingen ska ske separat. 

Ett förtydligande av rubriken skulle då kunna bli Insamling av förpackningsavfall på 

kommunal mark eller insamling av förpackningsavfall på vissa offentliga platser.  Den 

senare rubriken har förbild i lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för 

vissa upplåtelser av offentlig plats, med mera. 

På vissa av de platser som kan träffas av formuleringen i förordningen finns redan 

någon annan som möjliggör utsortering av förpackningar, till exempel fastighetsägare 

för stationsbyggnader och gallerior eller föreningar som äger en badplats. Det är oklart 

hur dessa företeelser förhåller sig till det kommunala ansvaret och om dessa redan 

omfattas av kraven i 3 kap. 4 § avfallsförordningen.   

Det är oklart vad som avses med uttrycket att insamlingen ska ske separat. Även om 

insamlingen av förpackningarna naturligtvis måste särskiljas från icke sorterat 

restavfall behöver ansvaret tydliggöras i förhållande till kommunens skyldighet 

enlighet lagen om gaturenhållning och skyltning.  
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Finansiering av kommunerna insamlings- och informationsansvar (9.11) 

SKR anser att det är yttersta vikt att producenterna bär hela kostnadsansvaret och att 

samtliga kommuner får full kostnadstäckning. Det kan inte accepteras, som det står i 

promemorian, att kommunerna som kollektiv ska få full kostnadstäckning.  

Det är rimligt med en ersättningsmodell som utgår från en grundservice med kärl 

alternativt optisk sortering som bas, där de kommuner som vill gå längre genom att 

välja ett mer avancerat system eller en högre servicegrad får stå för merkostnaden. 

Enligt förslaget ska det finnas en möjlighet att söka tilläggsersättning för fördyrande 

omständigheter, varvid SKR anser att dessa fördyrande omständigheter borde ingå 

som en faktor i ersättningsmodellen. Om fördyrande omständigheter inte går att 

inkludera som en faktor, måste dessa omständigheter tydligt exemplifieras så att det 

framgår när en sådan ersättning är aktuell. Om fastställd schablonersättning inte täcker 

den enskilda kommunens kostnader för grundsystemet och tilläggsersättning inte 

räcker eller är tillämpbar, måste det finnas en utjämningsfond att tillgå för att 

säkerställa full kostnadstäckning för samtliga kommuner. Att som promemorian 

föreslår, att renhållningsavgifter kan användas, är inte acceptabelt, då principen att 

producenterna ska stå för samtliga kostnader frångås.  

Det är oklart vilka kostnader som inräknas i kostnadsparametern införande. För de 

kommuner som idag inte har ett fastighetsnära system krävs det omfattande 

förberedelser som utredningar av hur insamlingssystemet ska utformas, upphandling 

av entreprenör och utrustning alternativ en förstärkning av organisationen genom 

rekrytering om hämtning sker i egen regi. För det förberedande arbete att införa 

hämtning av förpackningsmaterial, måste kommunerna kompenseras av 

producentansvarsorganisationerna.  

Ersättningsmodellen inkluderar en tonersättning per material med tillägg eller avdrag 

utifrån kvalitet. Det framgår inte vem som sätter kvalitetskraven som ersättningen 

grundar sig på. Enligt promemorian ska Naturvårdsverket fastställa tonersättning och 

de borde också sätta kvalitetskraven. SKR ser en risk om producenterna får mandat att 

självständigt sätta kvalitetskraven. Vilka krav på kvalitet som ställs för erhålla en viss 

ersättning måste tydligt fastställas så att det inte uppstår en konflikt mellan 

producentansvarsorganisation och kommun gällande bedömningen vid 

överlämnandet. Det behövs tydlighet om hur material från allmänna platser hanteras, 

där sannolikheten för ett dåligt sorterat material är överhängande.    

Ersättningen till kommunerna bör vara flexibel så att insamlingssystemet kan byggas 

ut i etapper både geografiskt och för olika abonnentgrupper.  

För information finns ett förslag att ersättning utgår per invånare. Hänsyn måste då tas 

till de kommuner med en hög säsongsvariation i invånarantal där är turister och 

fritidsboende är skrivna på annan ort. Likaså för de kommuner med många studenter 

där en andel aldrig folkbokför sig på studieorten.  
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Dialog och tillsyn (9.13) 

Konsekvenserna för den kommunala miljötillsynen utvecklats inte i promemorian. 

Frågor som omfattas av kommunens tillsynsansvar skulle, förutom nedskräpning, 

även kunna vara frågor om hur de föreskrivna kraven på insamling i olika fall 

överensstämmer med förordningen, till exempel vid bostadshus, för verksamheter som 

är samlokaliserade med bostäder eller för den insamling som benämnts insamling från 

allmän plats. Här anser SKR att en analys av vad förslaget får för konsekvenser för 

tillsynsarbetet hade behövts, då tillsynsbehovet ofta är underskattat. 

Frågan om anvisning av plats för avfallslämning, om inte med nödvändighet hanteras 

av miljönämnderna, kan få ökad aktualitet när frågan om förpackningsinsamling 

uppkommer. Den typen av beslut avgiftsfinansieras inte och blir, tillsammans med 

ökade krav på rapportering, en belastning på kommunerna.  

SKR tillstyrker att Naturvårdsverket tar över tillsynsansvaret från Jordbruksverket 

avseende retursystemet för plastflaskor och metallburkar. Vad gäller regleringen i sig 

anser SKR att tillsynsansvaret även för denna förordning, på samma sätt som för de 

nyligen införda producentansvaren för bland annat engångsprodukter bör regleras 

uttryckligen i miljötillsynsförordningen. Endast en hänvisning till kommunens ansvar 

enligt 26 kap. 3 § 3 st. MB är allt för otydligt om avsikten är att kommunen ska ha ett 

ansvar för att kontrollera att förordningen efterlevs i försäljningsledet.  

SKR är positivt till att Naturvårdsverket ska ta ansvar för den fortsatta dialogen och 

vill framhålla att kommunernas olika kompetens behöver inkluderas i dialogen.  

Konsekvensanalys 

Förslaget att kommunerna ansvarar för insamling vid hushållen (11.5) 

Det saknas en konsekvensbeskrivning avseende kommunernas arbete med 

detaljplanering och bygglovsgivning. De antal fraktioner för den fastighetsnära 

avfallshanteringen som kommer att krävas enligt förslaget kan komma att resultera i 

en stor mängd bygglovsansökningar som i många fall kanske inte kommer att kunna 

beviljas utan leda till att detaljplaner måste ändras. Ett sådant arbete kommer att 

innebära stora kostnader och ta omfattande personalresurser i anspråk, vilket i värsta 

fall kan innebära att detaljplanering för andra angelägna ändamål, exempelvis nya 

bostäder, försenas. Det bör vara en förutsättning för avfallshanteringen att den går att 

lösa inom befintliga detaljplaner eftersom konsekvenserna av kraven annars blir 

oöverblickbara.     

För ägare av flerbostadshus nämns som en konsekvens av de nya kraven ett behov av 

att investera i utrymmen för fastighetsnära insamling. Det saknas dock en analys av 

riskerna att det utrymme som krävs för att möjliggöra avfallshantering med 6–7 

fraktioner inte går att ordna inom ramen för gällande detaljplan. I det fall detaljplaner 



 

 2021-12-17 Vårt ärendenr: 
21/01420 

11 (11) 
 

    

  Ert dnr: M2021/02118 
 

 

 

måste ändras kommer det att innebära tid och kostnader som inte står i rimlig 

proportion till nyttan. Det bör vara en förutsättning för avfallshanteringen att den går 

att lösa inom befintliga detaljplaner eftersom konsekvenserna av kraven annars blir 

oöverblickbara.     

Förslaget om insamling av hushållens förpackningsmaterial på allmän plats (11.7) 

Återigen saknas en analys av de stadsbyggnadsmässiga konsekvenserna av förslaget 

och hur kraven kan komma att påverka stadsbilden och utformningen av det offentliga 

rummet.  

Författningsförslag 

Regeringen föreslår nya bemyndiganden i miljöbalken för att kunna genomföra 

kompletterande och ytterligare reglering som rör avfall för föreskriftsnivå.  

SKR anser att det föreslagna bemyndigandet i 15 kap. 21 § punkten 2 som innebär att 

regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela skyldigheter 

för kommuner att vidta de åtgärder som krävs för att ansvarsfördelningen mellan 

kommuner och producenter eller producentansvarsorganisationer ska fungera är för 

vagt och behöver preciseras ytterligare. Utöver författningskommentarerna tycks 

motiveringen till bemyndigandet saknas.   

SKR anser vidare att det föreslagna bemyndigandet i 15 kap. 22 § MB, som innebär 

att regeringen får meddela förordningar om att kommunen ska ansvara för insamling 

av avfall som omfattas av producentansvar när det finns samordningsfördelar med att 

kommunen hanterar sådant avfall tillsammans med avfall som kommunen annars 

ansvarar för, behöver kompletteras så att det säkerställer kommunernas inflytande 

över bedömningen av samordningsfördelar vid införande av nya producentansvar. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

 

Anders Knape 

Ordförande 
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m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
 m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se 

Miljödepartementets diarienummer: M2021/02118 

 

Göteborgs Stads yttrande över Promemorian En förbättrad 
förpackningsinsamling, nya roller för kommuner och 
producenter 
 

Övergripande bedömning 
Promemorian är tydlig och utgör överlag ett bra underlag för stadens bedömning. 
Göteborgs Stad anser att det är bra att producenterna ges ansvar för materialåtervinning. 
Det är producenterna som har möjlighet att återta materialet i sin tillverkningsprocess och 
påverka utformningen av förpackningarna. Genom att producenterna också ges ett större 
ekonomiskt ansvar än idag finns förutsättningar för att uppfylla kraven i EU:s 
förpackningsdirektiv.  

Göteborgs Stads vill dock framföra att då flera förändringar föreslås och genomförs under 
en kort tid utan samordning försvåras bedömningen av vad de innebär och osäkerheterna 
gör det svårt att planera den kommunala avfallsverksamheten. För mindre än ett år sedan 
beslutade regeringen om att producentansvaret för returpapper skulle upphöra, en remiss 
om bioavfall hanteras parallellt med denna och för inte så länge sedan remitterades ett 
förslag om möjlighet till frival för verksamheters kommunala avfall. 

Synpunkter 
Nedan följer Göteborgs Stads synpunkter på promemorians förslag som är relevanta för 
staden (promemorians förslag inom rutorna). 

Krav på utsortering och separat insamling 
Delar av 9.3.1, 9.3.2 och 9.4 Kraven på utsortering och separat insamling föreslås 
förtydligas. Den som har förpackningsavfall ska sortera ut det från annat avfall och se till 
att förpackningen töms (med undantag för förpackningar som kontaminerats av farligt 
avfall eller om förpackningen behövs för hantering av läkemedelsavfall). Allmänheten 
ska ges möjlighet att sortera på serveringsställen med förtäring vid behov. Insamlingen 
ska ske separerat. 

Kommuner ges möjlighet att söka dispens för att blanda fraktioner i insamlingen om 
nackdelarna med separat insamling är större än fördelarna. Verksamheter ges möjlighet 
att söka dispens från kravet på att se till att förpackningar töms i enskilda fall och 
Naturvårdsverket ges möjlighet att föreskriva om generella undantag från kravet.  

Det föreslås även en bestämmelse som innebär att farligt avfall ska sorteras ut och 
hanteras skilt från annat avfall. Detta avser alltså allt farligt avfall och är inte begränsat 
till förpackningar. 

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se
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Göteborgs Stad är positiv till förslagen. Lagkrav på utsortering av farligt avfall ligger i 
linje med både stadens avfallsplans mål och avfallsföreskrifternas utsorteringskrav. 
Dispensmöjligheten för att blanda fraktioner i insamlingen är bra. Med ökande förtätning 
och utrymmesbrist, ambitioner om minskad energiåtgång och färre transporter 
kombinerat med att utvecklingen av automatiserad sortering går framåt öppnar 
dispensmöjligheten för olika tekniska lösningar för insamlingen. 

Göteborgs Stad noterar att promemorians förslag skiljer sig från det som nyligen 
remitterats om bioavfall, med avseende på hur man tolkar krav på utsortering av 
matavfall ur förpackningar. I remissen om bioavfall tolkas skyldigheten att sortera ut 
förpackningar och lämna dem för borttransport inte uppstå så länge förpackningarna är 
obrutna, då de klassas som restavfall. Den nu remitterade promemorian förtydligar att den 
som innehar en förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs från 
innehållet. Detta innebär att innehavaren kan uppfylla skyldigheten antingen genom att 
själv skilja innehållet på platsen där avfallet producerats eller genom att se till att 
förpackningen skiljs från innehållet på en behandlingsanläggning. Staden bedömer att 
detta är en bra lösning som ökar möjligheter för inte bara materialåtervinning av 
förpackningar utan även för matavfall (inklusive produktion av biogas). En osäkerhet är i 
vilken utsträckning dispenser ges eller undantag föreskrivs. 

Kommunalt insamlingsansvar 
Delar av 9.5.1 Kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningsavfall 
från hushåll, inklusive avfall som uppstår på allmän plats och insamling från 
verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i flerbostadshus.  

I bestämmelsen i miljöbalken om hur renhållningsavgiften ska beräknas anges att 
ersättning för avfallshantering som producenter eller producentansvarsorganisationer 
betalar enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska räknas av från 
kommunens kostnader. 

Göteborgs Stad är positiv till att det fortfarande finns ett tydligt producentansvar 
samtidigt som kommunen tar över ansvaret för själva insamlingen och tjänsterna i 
anslutning till denna. I dagsläget upplever stadens bostadsbolag en viss problematik kring 
de kvartersnära återvinningsstationer som inte sköts som de ska och är skräpiga. Bolagens 
hyresgäster tror ofta att det är fastighetsägaren som har ansvaret för ordningen vid 
återvinningsstationerna och inte fullgör sitt uppdrag när dessa är skräpiga. Förslaget utgör 
potential för att skapa utemiljöer som upplevs som trevliga. 

Göteborgs Stad instämmer i miljödepartementets bedömning att kommunerna har: 1) 
ekonomiska incitament att utveckla bostadsnära insamling för att undvika förpackningar i 
restavfallet 2) möjlighet att samordna insamlingen av förpackningar med annat 
kommunalt avfall liksom informationen om detta och 3) genom lokalkännedom bättre 
praktiska möjligheter att utföra insamlingen. Insamlingen av förpackningar regleras i de 
kommunala avfallsföreskrifterna och i en konfliktsituation kan kommunen utöva 
myndighet gentemot sina medborgare som leder till ett överklagbart beslut som sedan kan 
domstolsprövas. 

Staden bedömer att ansvarsfördelningen, där kommuner föreslås ansvara för insamling 
från hushåll och de verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushåll i 
flerbostadshus, är en bra lösning då den ger goda förutsättningar för de eftersträvade 
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samordningsfördelarna. Staden förutsätter att med begreppet samlokaliserad avses inte 
enbart att verksamheten har lokaler i ett flerbostadshus utan att de har en gemensam 
avfallshämtning som fastighetsförvaltaren administrerar. Staden anser att begreppet 
samlokaliserad hämtning ska ändras till samordnad hämtning. 

Göteborgs Stad ser också positivt på ansvarsfördelningen ur ett demokratiperspektiv, men 
med en detaljreglering av insamlingen från statens sida nyttjas inte det kommunala 
självbestämmandet fullt ut. Konstruktionen där ersättningen från producenterna räknas av 
från avfallstaxan gör det enkelt att hantera eventuella mellanskillnader mellan de 
kostnader som uppstår och den ersättning som ges. Staden anser att de schabloner som 
används för ersättning från producenterna behöver ge kostnadstäckning för att uppfylla 
EU-direktivet. Det förefaller som att kommunerna får ta ut avgifter för hanteringen, till 
exempel för att kunna erbjuda dyra speciallösningar, vilket exemplifieras med sopsugar. 
Staden välkomnar att den möjligheten finns för att kunna erbjuda lösningar med högre 
servicenivå som inte täcks av producenternas ersättning. Detta behöver inte enbart handla 
om sopsugar, som i miljödepartementets exempel, då det kan finnas många olika skäl till 
att fastighetsägarna önskar en ökad servicenivå jämfört med en avgiftsfri generell 
basnivå. 

Överlämna förpackningsavfall - Omlastningsstationer och rutiner för fördelning 
Delar av 9.5.2 Kommunens ansvar ska upphöra när avfallet har överlämnats till en 
producentansvarsorganisation. Överlämnandet ska ske på omlastningsstationer som 
kommunen tillhandahåller. Kommunerna ska, så långt som möjligt, till respektive 
producentansvarsorganisation överlämna den mängd förpackningsavfall som motsvarar 
organisationens marknadsandel utifrån Naturvårdsverkets beslut. Kommunerna ska ha 
rutiner för att på ett skäligt sätt beräkna och kontrollera att rätt avfallsmängd överlämnas 
till respektive producentansvarsorganisation. 

Kommunerna ska också till Naturvårdsverket varje kvartal lämna uppgifter om insamlade 
mängder förpackningsavfall. Producentansvarsorganisationerna ska lämna uppgifter om 
mottagna mängder förpackningsavfall. Om en producentansvarsorganisation har tagit 
emot för mycket eller för lite förpackningsavfall ska Naturvårdsverket besluta om 
korrigerande mängder förpackningsavfall för nästkommande år.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter 
om skyldigheter för kommuner att vidta nödvändiga åtgärder för att ansvarsfördelningen 
mellan kommuner och producenter eller producentansvarsorganisationer ska fungera. 

Göteborgs Stad ställer sig positiv till att överlämna förpackningsavfallet. Kommunerna 
föreslås att tillhandahålla omlastningsstationer för det förpackningsavfall kommunen 
samlar in. Staden ställer sig negativ till det kravet. Har kommunen komplexa behov 
utifrån valt insamlingssystem kan det vara rimligt att viss omlastning anordnas av 
kommunen, men i annat fall ser staden inte logiken med att detta ansvar ska tilldelas 
kommunen. Här finns ingen tydlig samordningsfördel med hanteringen av restavfall. 
Hanteringen skulle bli mer effektiv om den samordnas med mottagningspunkter för 
verksamheternas förpackningsavfall som producenterna fortsatt har ansvar för.  

Producenterna kan även anpassa mottagningen till efterföljande behandling. 
Producenterna bör även ansvara för att kontrollera att rätt avfallsmängd överlämnas till 
respektive producentansvarsorganisation, vilket också skulle underlättas om allt 
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förpackningsavfall lämnas till producenterna på samma ställe. Även regionalt samarbete 
bör övervägas för att sänka investeringsbehoven. 

Staden ställer sig inte bakom skrivningen om att föreskriva skyldigheter för kommuner att 
vidta åtgärder för att ansvarsfördelningen ska fungera mellan kommunen och 
producenter. Göteborgs Stad anser att detta ansvar ska ligga på producenterna utifrån att 
staden anser att de ska tillhandahålla omlastningsstationer. 

Förslaget är att producenter ska ta emot förpackningsavfall som samlats in separat, men 
staden anser att producenterna även bör ansvara för förpackningar som sorterats ut ur 
annat avfall, exempelvis vid en eftersorteringsanläggning. I annat fall riskerar detta 
förpackningsavfall att inte tas om hand av producenterna.   

Göteborgs Stad har inga synpunkter på kravet att rapportera insamlade mängder till 
Naturvårdsverket varje kvartal, men tidsangivelsen att detta ska vara rapporterat en vecka 
efter kvartalsslut är för knapp. Staden förslår därför minst tio arbetsdagar.  

Utformning av kommunal insamling: Fastighetsnära insamling  
Delar av 9.6.1 och 9.6.4 Kommunerna ska samla in hushållens förpackningsavfall av de 
vanligast förekommande materialen: pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade 
och färgade glasförpackningar och metallförpackningar. Förpackningsavfall av nämnda 
material ska samlas in från den fastighet där avfallet produceras (fastighetsnära 
insamling). Kommunen ska också ansvara för insamling av förpackningsavfall från 
verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i flerbostadshus.  

Den fastighetsnära insamlingen ska vara fullt utbyggd till den 1 januari 2026. 
Kommunerna ska kunna välja om de vill ta över ansvaret för all förpackningsinsamling i 
kommunen till 2024, 2025 eller 2026. Kommunerna ska anmäla sitt intresse i maj året 
innan övertagandet. Naturvårdsverket ska pröva om anmälningsplikten är uppfylld och 
fatta beslut senast den 30 september året innan insamlingsansvaret ska övergå till 
kommunen. 

I promemorian anges att positiva effekter av fastighetsnära insamling inte enbart består i 
att hushållen har nära till insamlingen utan också i att den är sammanhållen och enhetlig. 
Miljödepartementet bedömer att fastighetsnära insamling i fem fraktioner är lämpligt i 
hela Sverige och i linje med EU-lagstiftning. Erfarenheter visar på hög kundnöjdhet och 
ökad insamling.  

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och Svensk Glasåtervinning framhåller att 
glas inte bör samlas in fastighetsnära vid småhus då materialkvaliteten blir sämre, de 
tekniska lösningarna är begränsade, materialåtervinningsmålet redan uppnås och att 
kostnaden för den ökade servicen inte står i proportion till den förväntade effekten. 
Liknande argument framförs även för metallförpackningarna. Staden instämmer med 
producenterna avseende metall och glas och ser svårigheter med att få en effektiv 
insamling från småhus. Miljödepartementet framför risk för minskad insamling på sikt i 
så fall och anser inte att avfallsdirektivet tillåter att boendeform påverkar servicenivån. 
Staden ser att en eventuell framtida minskad glas- eller metallinsamling i så fall behöver 
mötas med åtgärder från kommunernas sida och konstaterar att bebyggelsetyper påverkar 
serviceutbudet för dagens restavfallsinsamling. Staden ser istället att de flesta av dagens 
återvinningsstationer behöver vara kvar och att glas och metallinsamling fortsatt sker där. 
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Utifrån stadens plockanalyser har hushållen i Göteborg störst förbättringspotential 
avseende utsortering av förpackningar av plast och papper. 

Insamlingen sker idag huvudsakligen vid återvinningsstationer och i Göteborg finns ett 
relativt väl utbyggt system med stationer. Det innebär att återvinningsstationerna ibland 
utgör en hämtning nära fastigheten. Den insamling av förpackningar i Göteborg som görs 
fastighetsnära idag vid flerbostadshus görs på två olika sätt. Antingen bekostar 
flerbostadshusägaren förpackningsinsamling från separata behållare i avfallsutrymmena 
med särskilda abonnemang hos olika avfallsentreprenörer eller så har de upplåtit mark 
för, alternativt låtit anlägga, återvinningsstationer i bostadsområden som istället töms 
avgiftsfritt inom FTI:s system med återvinningsstationer. För hushåll (både i 
flerbostadshus och i småhus) erbjuder idag TMR avfallshämtning av säckar med plast-, 
pappers- och metallförpackningar avgiftsfritt efter beställning. Totalt samlades ca 30 000 
ton förpackningar in 2020 i Göteborg (återvinningsstationer och fastighetsnära). 

I Göteborg finns idag områden där stadens bostadsbolag dimensionerat utrymmen baserat 
på att det finns ett välfungerande system för kvartersnära insamling som fungerar bra för 
såväl boende, fastighetsägare och insamlare. Att inte bygga vidare på den systematiken 
där detta bedöms vara bästa lösningen, kan innebära ett slöseri med resurser. Stadens 
tolkning är att detta är möjligt inom ramen för det nya förslaget, men att det behöver 
beaktas i de kommunala föreskrifterna.  

Promemorian bedömer att fastighetsägare av flerbostadshus kommer att påverkas positivt 
av en utbyggd avgiftsfri fastighetsnära insamling. Staden instämmer i denna bedömning 
endast för de som redan idag har fullt utbyggd fastighetsnära insamling, men inte där 
sådan insamling idag saknas. Promemorian redovisar Naturvårdsverkets 
kostnadsbedömningar om driftkostnader på 742 kr per lägenhet och år för investeringar 
och skötsel vilket är väsentligen högre än den besparing som kan ses på grund av 
minskade avfallsavgifter på ca 100 kr per lägenhet och år i Göteborg. (med nuvarande 
miljöstyrande avgifter, för de faktiska kostnaderna är besparingen ca 30–40 kr per år). 
Ekonomiskt innebär förslaget om obligatorisk fastighetsnära utsortering ökade kostnader 
för omkring hälften av flerbostadshusägarna. Eftersom samtliga fastighetsägare ska delta i 
utsorteringen finns det inga möjligheter att subventionera dessa kostnader genom 
avfallstaxan från de som inte deltar, då sådana icke-deltagare inte kommer finnas.  

Göteborgs Stad har tidigare försökt öka flerbostadshusägarnas intresse för att använda 
fastighetsnära förpackningsinsamling i Göteborg utan större framgång. Utrymmesbrist 
har uppgetts vara det stora hindret från flerbostadshusägarnas sida. Detta hinder har 
miljödepartementet noterat då de konstaterar att utrymmesbrist kan uppkomma i 
gemensamma utrymmen, på tomtmark eller i stadsmiljö där fastighetsägare vill 
ianspråkta mark för att ordna avfallsutrymmen. Departementet anser att eftersom det inte 
ställs några krav på hur insamlingen ska ske utan endast att den ska vara fastighetsnära 
finns möjligheter för kommunen och fastighetsägarna att lösa eventuella svårigheter som 
kan uppkomma på olika platser i en kommun. Göteborgs Stad anser att promemorian 
kraftigt underskattar vilka svårigheter som kan uppkomma och överskattar hur enkelt det 
är att lösa dem på kort tid och inom rimliga kostnader med den föreslagna regleringen. 
Det är sannolikt enklare för kommunerna än för producenterna, men staden ser inte att det 
är möjligt att lösa fastighetsnära insamling i fem fraktioner i nivå med servicen för 
restavfall för hela dagens bostadsbestånd inom de närmaste fyra åren om än någonsin. 
Troligen behöver både kraven på hur fastighetsnära insamlingen ska ske och antal 
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fraktioner anpassas. Staden saknar även tydliga möjligheter för fastighetsägare att söka 
dispens. 

De ökade kraven på att avfallsutrymmen och tillfartsvägar ska möjliggöra fastighetsnära 
sortering i ytterligare fem fraktioner behöver, om de genomförs, få genomslag i beslut 
som fattas enligt plan- och bygglovlagstiftningen. Göteborgs Stad ser att en tydlig 
vägledning från Boverket skulle underlätta förändringen. 

Göteborgs Stad saknar resonemanget från förra årets remiss avseende returpappersfrågan 
där miljödepartementet utformade förslaget utifrån att kommunerna skulle ges stor 
flexibilitet. Detta ansågs då möjliggöra en anpassning av lokalt önskad servicegrad och 
till lokala förhållanden i hela eller delar av kommunen som befolkningstäthet och 
avfallsmängder.  

Göteborgs Stad är negativ till den föreslagna detaljregleringen och föreslår att 
kommunerna istället bör få en stor flexibilitet för att kunna anpassa servicegraden utifrån 
kommunala beslut, på samma sätt som för returpappret och att ersättningen anpassas 
utifrån servicenivån som erbjuds. Det saknas även flexibilitet och dispensmöjligheter för 
utformningen av insamlingen i de fastigheter, bebyggelsetyp eller stadsdelar där det är 
svårt att anordna fastighetsnära insamling. Staden ser ett behov av en tydlig vägledning 
från Boverket till plan- och bygglovsmyndigheter. 

Utformning av kommunal insamling: Lättillgängliga insamlingsplatser (LIP)  
Del av 9.6.3 Kommunerna ska samla in skrymmande förpackningar som normalt 
förekommer sällan i ett hushåll samt förpackningar av annat material än de vanligast 
förekommande materialen från lättillgängliga insamlingsplatser.  

I promemorian anges att med skrymmande sällanförpackningar avses stora kartonger till 
exempel för möbler och husgeråd. De får inte plats i den fastighetsnära insamlingen. Idag 
samlas sådana förpackningar in vid återvinningscentralerna. Volymen skrymmande 
sällanförpackningar har ökat med e-handeln och av miljöskäl bör onödiga transporter till 
återvinningscentraler undvikas. Miljödepartementet bedömer att ett mer miljö- och 
kostnadseffektivt sätt att samla in detta förpackningsavfall är att använda lättillgängliga 
insamlingsplatser. 

Även för förpackningsavfall av mer udda material – såsom trä, textil eller keramik – finns 
krav på utsortering och insamling, men det saknas insamlingssystem för dessa material 
idag. Miljödepartementet bedömer att det blir mest kostnadseffektivt för kommuner och 
producenter, och enkelt för hushållen, om även detta förpackningsavfall samlas in på 
lättillgängliga insamlingsplatser, dvs. på samma platser som avfall som består av 
skrymmande sällanförpackningar lämnas. 

Göteborgs Stad konstaterar att ”lättillgängligt” inte beskrivs ytterligare i den nu 
remitterade promemorian, men i remissen om returpapper beskrevs att begreppet bland 
annat beror på förhållandena i den aktuella kommunen eller kommundelen. I områden där 
tidningskonsumtionen är större uppstår ett behov av en högre servicegrad medan det 
omvända förhållandet råder i områden med lägre konsumtion.  I promemorian från 2018 
angavs att ”lättillgänglighet” kännetecknas på följande sätt: ”I glesbebyggda områden bör 
insamlingsplatserna lokaliseras i nära anslutning till platser som en stor del av 
avfallsinnehavarna besöker regelbundet som till exempel mataffärer. Insamlingsplatserna 
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ska ha en geografisk spridning inom kommunen som är skälig med hänsyn till 
befolkningstätheten och övriga omständigheter. ” 

Göteborgs Stad tillstyrker förordningsförslagets formulering, som hänvisar till 
lättillgängliga platser, men instämmer inte med den bedömning av vad detta är - som görs 
i promemorian. Staden anser att lättillgängliga insamlingsplatser normalt bör kunna 
motsvaras av återvinningscentraler (ÅVC) utifrån de föreliggande omständigheterna. Det 
bör vara kommunen som tolkar begreppet lättillgängligt utifrån de lokala 
förutsättningarna och detaljstyrning bör även här undvikas. 

Att skrymmande förpackningar ofta samlas in på ÅVC idag, är för att det är svårt att få 
plats med dem på återvinningsstationerna då de fyller upp behållarna eller täpper för 
inkasthålen. Utifrån beskrivningen verkar miljödepartementet anse att de lättillgängliga 
platserna är av liknande karaktär som dagens återvinningsstationer, vilket staden vill 
invända emot. Dessutom bedömer staden att till exempel möbelkartonger uppstår i ett 
hushåll med ungefär samma intervall som man har behov att transportera bort möbler 
som blivit grovavfall till ÅVC, varför återvinningscentralerna bör kunna räknas som 
lättillgängliga platser, utifrån servicegraden. Tillflödet av stora förpackningar bedöms 
även vara ojämnt och svårbedömt vilket talar för ÅVC som lämpligt system. Staden ser 
en risk att de lättillgängliga platserna används för grovavfall eller av de verksamheter som 
ska lämna sina förpackningar till producenternas mottagningsplatser om de är 
obemannade.  

Göteborgs Stad bedömer att förpackningsmaterial av udda material sällan uppkommer 
och bör vara enkla att mellanlagra i hemmen, varför ”lättillgänglig insamlingsplats” även 
för dessa förpackningar kan vara återvinningscentraler. Miljövinsten för separat hantering 
av udda förpackningsmaterial är sannolikt liten och staden anser att Naturvårdsverket 
generellt borde föreskriva att dessa istället får hanteras tillsammans med liknande avfall 
av trä, keramik och textil på återvinningscentralerna och undantas från eventuella 
rapporteringskrav.  

Göteborgs Stad anser att för de fastighetsägare som har ett extra högt servicebehov ska 
kommunen istället kunna erbjuda valfria tjänster med högre servicenivå mot ersättning 
enligt avfallstaxan. 

Om en förändring genomförs som innebär att ett flertal lättillgängliga platser behöver 
anläggas utöver återvinningscentralerna ser staden stora svårigheter med lokalisering av 
dessa. Möjligen kan de ta över platser som idag används för återvinningsstationer.  

Promemorian bedömer att införandet av lättillgängliga insamlingsplatser kommer göra att 
dagens återvinningsstationer (ÅVS) försvinner och med det kommer också problem med 
nedskräpning och bullerstörningar att upphöra. Göteborgs Stad bedömer att det fortsatt 
kommer finnas ett behov av likande återvinningsstationer som finns idag. Framför allt 
med tanke på de svårigheter som vissa fastigheter redan idag har gällande platsbrist för att 
kunna tillhandahålla full fastighetsnära insamling av förpackningar. Det är därmed inte 
säkert att problemen med nedskräpning kommer att minska i den omfattning 
promemorian förutspår. Bullerstörningar kan dock komma att minska i och med att de 
flesta kommer att ha fastighetsnära insamling av särskilt bullerskapande materialslag som 
glasförpackningar utgör.  
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Utformning av kommunal insamling: Insamling på allmänna platser (OIP)  
Del av 9.6.5 Kommunerna ska samla in förpackningsavfall separat vid av kommunen 
särskilt iordningsställda platser för allmänheten. Sådan insamling ska ske på platser där 
det produceras förpackningsavfall i betydande omfattning från den 1 juli 2026. 
Om det finns en arrangör av en offentlig tillställning på allmän plats ska arrangören 
ansvara för att det sker en insamling och omhändertagande av förpackningsavfallet.  

Idag driver producenterna ingen insamling till sortering på gator, i parker eller på 
badplatser. Göteborgs Stad instämmer i miljödepartementets bedömning att 
hittillsvarande erfarenheterna från insamling på allmän plats är att många väljer att inte 
sortera. Fraktionerna blir därför ofta så kontaminerade, med fel förpackningar eller annat 
avfall, att de inte lämpar sig för materialåtervinning utan behöver skickas till förbränning. 
I promemorian uttrycks en förhoppning om att detta kommer att förbättras med tiden. 
Producenterna ska ersätta kommunerna även för denna insamling enligt kommande 
föreskrifter från Naturvårdsverket. Göteborgs Stad ser positivt på förslaget och anser att 
det är viktigt att kommunerna får avgöra var det är lämpligt att placera denna insamling 
och att producenterna inte kan ställa höga kvalitetskrav på detta avfall. 

Utformning av kommunal insamling: Information 
Del av 9.6.6 Kommunen ska årligen ta fram lättillgänglig information till hushållen och 
de verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i ett 
flerbostadshus om skyldigheten att sortera ut förpackningsavfallet från övrigt avfall och 
hur hushållen och verksamheterna ska lämna sitt förpackningsavfall i kommunens 
insamlingssystem. Även information om de återvinningsresultat [sic!] som utsorteringen 
bidrar till i kilogram per invånare ska tas fram. 

Godkända producentansvarsorganisationer ska ges möjlighet att lämna synpunkter på den 
framtagna informationen innan den görs tillgänglig för hushållen och verksamheterna. 
Kommunerna ska ha rätt till ersättning av producentansvarsorganisationerna för kostnader 
för att ta fram informationen och göra den tillgänglig. 

Göteborgs Stad instämmer i Miljödepartementets bedömning att ett kommunalt ansvar för 
informationen, förbättrar möjligheterna att, efter behov, ge en mer samlad information om 
sortering av samtliga avfallsfraktioner som kan vara aktuella hos hushållen samt vissa av 
verksamheterna. Att informationen kommer från respektive kommun och inte en central 
producentansvarsorganisation innebär att informationen till hushållen och de 
samlokaliserade verksamheterna blir mer anpassad till lokala förhållanden.  

Göteborgs Stad understryker vikten av att kommunens informationsansvar avgränsas till 
var och hur avfallsinnehavarna ska sortera ut sitt avfall samt återkoppling av insamlade 
mängder som det anges i förslaget till förordningstext. Ansvaret för att informera om vad 
som händer med det insamlade materialet bör ligga på producentansvarsorganisationen. 
Staden vill i detta sammanhang uppmärksamma Miljödepartementet på att ansvaret för 
kommunen handlar om insamlingsresultat och att producenterna fortsatt har ansvaret att 
informera om återvinningsresultat. Staden anser vidare att insamlingsresultatet inte bör 
regleras att anges som kilogram per invånare om kommunen anser att det finns andra mått 
som beskriver insamlingen bättre, exempelvis procent. 

Göteborgs Stad ser inga hinder för att möjliggöra för producentansvarsorganisationerna 
att lämna synpunkter på den framtagna informationen. Beroende på hur många sådana 
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organisationer som godkänns bör organisationerna tillse att denna granskning sker på ett 
effektivt och samordnat sätt utan kommunens försorg. 

Insamling av förpackningsavfall från verksamheter  
Delar av 9.7.1 och 9.7.2 Producentansvarsorganisationerna bör även i fortsättningen 
ansvara för att samla in förpackningsavfall från verksamheter som inte har en 
avfallshantering som är samlokaliserad med hushållens i flerbostadshus. Systemet för 
insamling av förpackningsavfall från verksamheter ska bestå av minst en 
mottagningsplats per kommun. Avfallet ska kunna lämnas kostnadsfritt, oavsett volym 
och frekvens. I kommuner med över 200 000 invånare ska det finns en mottagningsplats 
per påbörjade 200 000 invånare. Den största producentansvarsorganisationen får även ett 
informationsansvar. 

Även marknadsdrivna återvinningssystem tillåts efter anmälan till Naturvårdsverket. 

Göteborgs Stad instämmer i Miljödepartementets bedömning att detta ansvar ska ligga 
kvar på producenterna och ser fram emot att all inlämning för verksamheterna ska vara 
kostnadsfri, vilket den enligt promemorian inte är idag i Göteborg. Staden anser att 
producenterna även ska ha mottagningsplatser för det förpackningsavfall som 
kommunerna samlat in (se ovan om omlastningsstationer). 

Producentens ansvar och producentansvarsorganisationer 
Delar av 9.7.4 En producent som släpper ut förpackningar på den svenska marknaden ska 
anlita eller själv tillhandahålla en eller flera producentansvarsorganisationer som är 
godkända för att ta hand om förpackningsavfallet. En producentansvarsorganisation för 
förpackningar (ej i retursystem) ska ha som syfte att förebygga och hantera 
förpackningsavfall, ska ha som ansvarsområde att ta emot förpackningsavfall av alla 
material och ska inte få dela ut vinst. De ska ställa ekonomisk säkerhet motsvarande sitt 
ansvar under nio månader. De ska offentliggöra viss specificerad information. 
Förpackningsavgifterna som producenterna betalar till producentansvarsorganisationerna 
ska ta hänsyn till vikt, återanvändbarhet, materialåtervinningsbarhet och innehåll av 
återvunnet material, vilket Naturvårdsverket får föreskriva om samt omfattas av rutiner 
för internkontroll. Särskilda regler gäller för retursystem (pantsystem). 
Producentansvarsorganisationer ska godkännas av Naturvårdsverket. Om det inte finns 
någon godkänd producentansvarsorganisation ska kommunen ansvara för att behandla det 
förpackningsavfall som kommunen samlat in och för verksamheternas förpackningsavfall 
ska verksamheterna ha ansvaret. 

Göteborgs Stad är positiv till förslagets utformning avseende producentens ansvar och 
producentansvarsorganisationer, men anser att producentansvarsorganisationerna även 
bör få ansvar för mottagningsplatser för det förpackningsavfall som kommunerna samlat 
in.  

Ersättning till kommunerna 
Del av 9.11.1 Producentansvarsorganisationerna ska ersätta kommunerna för deras 
kostnader. Ersättningen ska täcka kommunernas kostnader för insamling, transport, 
anordnande av omlastningsplatser samt överlämning av avfall till 
producentansvarsorganisationerna. Ersättningen ska även täcka kommunens 
informationsansvar.  
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Det ska införas en modell för beräkning av kommunernas kostnader och ersättningsrätt. 
Vissa delar av modellen ska framgå i förordningen. I övrigt ska den fyllas ut av 
Naturvårdsverket i föreskrifter. 

I författningsförslaget finns en bilaga med formler för beräkning av ersättningen utifrån 
olika ingående delar och en kommunkategorisering som ska ligga till grund för 
avgiftsnivåer. Denna baseras på ett underlag som FTI och Avfall Sverige gemensamt tagit 
fram. Formelbilagan visar att ersättning föreslås betalas för information utifrån antal 
invånare, lättillgängliga insamlingsplatser utifrån antal, återvinningsstationer utifrån 
antal, fastighetsnära hämtning per materialslag utifrån antal lägenheter, samlokaliserade 
verksamheter, småhus, fritidshus samt insamlad vikt. Kommunerna ska rapportera in 
underlag kvartalsvis. 

Göteborgs Stad har dåliga erfarenheter av att försöka registerhålla antal lägenheter i 
flerbostadshusen och vill därför starkt avråda från att antal lägenheter ska utgöra grund 
för ersättningen. Under 2010-talet undersökte kretslopp och vattenförvaltningen 
möjligheten att införa en avfallstaxa för flerbostadshus baserad på antalet lägenheter. 
Datainspektionen tillät inte samkörning med lägenhetsregistret för detta ändamål då det 
inte överensstämde med registrets syfte. Lägenhetsavgift infördes endast för en mindre 
delmängd av tjänsterna, baserad på flerbostadshusägarnas inrapportering. Det har visat 
sig vara en utmaning att ajourhålla detta register, till exempel rapporterar 
bostadsrättsföreningar in lägenhetsantal som inte stämmer överens med deras årsrapporter 
och nya lägenheter byggs utan att rapportering sker. 

I promemorian anges att Lantmäteriets och Statistiska Centralbyråns (SCB) 
lägenhetsregister bedöms vara för oprecis och att kommunen har det faktiska underlaget 
för antal hushåll med olika typer av abonnemang. Detta stämmer inte för Göteborg. 

Göteborgs Stad ser även stora utmaningar med att registerhålla antal verksamheter i 
flerbostadshusen. Detta antal förväntas variera och vara svårt att ajourhålla och 
samordningsvinsterna med att verksamheter har gemensam avfallshantering urholkas om 
man ändå ska behöva räkna hur många verksamheter som omfattas.  

Stadens avfallsorganisation ser att behållarvolym, antal behållare, tömningsfrekvens och 
insamlad vikt per materialslag kan användas som ett underlag som organisationen har 
direkt tillgång till genom registerhållningen - utan att vara beroende av rapportering med 
kvalitetsbrister för flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter. Den totala 
behållarvolymen per år speglar bättre omfattningen på insamlingen, då till exempel 
lägenheter kan ha varierande antal personer i hushållen. För att kompensera för ojämn 
fyllnadsgrad i behållarna ser staden positivt på att även insamlad vikt utgör underlag. För 
småhus och fritidshus förväntas behållarantal och antal hushåll stämma bättre överens så 
för dessa är det möjligt att använda antal småhus respektive antal fritidshus. 

Övrigt 

Kommunens tillsynsuppdrag och dispenser     
Göteborgs Stad ställer sig generellt kritisk till att promemorian inte kommenterat vilka 
konsekvenser införandet kan ha på den kommunala tillsynsmyndigheten enligt 
miljöbalken. Det saknas också en förtydligad intern ansvarsfördelning inom en kommun. 
Med det avses vilket ansvar för till exempel hantering av enskilda dispenser som ska råda 
mellan kommunens avfallsorganisation och den kommunala tillsynsmyndigheten. En 
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sådan kommer behöva efterfrågas, förslagsvis till Naturvårdsverket, om förslagen 
genomförs. 

Utredningen föreslår att en dispens ska kunna sökas av yrkesmässiga verksamheter som 
innehar förpackningar med exempelvis livsmedel som ska kasseras (se 3 kap. 15 a §, 
förslag till ny avfallsförordning). Det är inte tydligt vilken organisation inom kommunen 
som får meddela dispensen. Staden saknar även ett resonemang om huruvida det kommer 
krävas dispens för enskilda fastighetsägare. I samband med den tidigare utredningen av 
förpackningsförordningen (Miljö- och energidepartementets promemoria Mer 
fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av 
producentansvaren, M2018/00852/R) föreslogs att en dispens från fastighetsnära 
insamling skulle kunna sökas av fastighetsägare. Staden ställer sig frågande till varför 
denna fråga inte har avhandlats i nuvarande promemoria. Det gör det svårbedömt 
huruvida stadens miljöförvaltning ska förvänta sig ett ökat tillsynsbehov i form av 
handläggning av dispenser efter förordningens ikraftträdande. 

Förpackningars materialåtervinningspotential   
Det är viktigt att producenter fullgör sitt ansvar för vilka förpackningar som sätts på den 
svenska marknaden avseende förpackningarnas kvalitet i förhållande till dess 
materialåtervinningspotential. Staden ser positivt på att Naturvårdsverket kan föreskriva 
om differentierade avgifter mot producenterna som anpassas utifrån förpackningarnas 
egenskaper gällande hållbarhet, reparerbarhet, återanvändbarhet och 
materialåtervinningsbarhet.  

Överföring innehåll 2018 års förpackningsförordning 
Göteborgs Stad tillstyrker att förslagen avseende tillämpningsområde, mål för 
materialåtervinning och minskad nedskräpning, krav på returråvara med mera som 
infördes i 2018 års förpackningsförordning förs över till den nu föreslagna lagstiftningen.   

 

För Göteborgs kommunstyrelse 
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