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Bilaga till cirkulär 19:12 

Detaljerad genomgång av regelverket om ett förändrat 

producentansvar ur ett kommunalt perspektiv 

Sammanfattning 

Regeringen har beslutat om nya förordningar om  producentansvar för förpackningar 

och returpapper. Syftet med förordningsändringarna är att producenterna ska ansvara 

för insamlingen och att det ska bli lättare för medborgare att lämna förpackningar och 

returpapper genom att krav på servicenivån i insamlingen fastställs. Reglerna gäller 

från och med 1 januari 2019 men kraven kommer att införas succesivt. De nya 

reglerna innebär även ett krav på att kommunerna från och med i januari 2021 ska 

erbjuda separat insamling av matavfall. Det här cirkuläret tar sikte på de viktigaste 

förändringarna som kommunerna behöver känna till redan nu. Här finns även 

information om den överenskommelse om samverkansplattform som SKL träffade 

med Avfall Sverige och FTI under våren 2019. Den formaliserade samverkan enligt 

plattformen organisationerna emellan är för närvarande vilandeförklarad men de 

principer som kommer till uttryck i plattformen är alltjämt viktiga att beakta. 

Naturvårdsverket publicerade under juni månad 2019 en vägledning om hur reglerna 

bör tolkas och detta cirkulär bör läsas tillsammans med den vägledningen.  SKL 

avvaktar Naturvårdsverkets kommande vägledning om hur tillsyn i enlighet med 

bestämmelserna ska bedrivas och därefter kommer SKL att eventuellt ta fram 

ytterligare ett cirkulär med fokus på tillsynsfrågor i den mån de för kommunerna 

relevanta frågeställningarna inte besvaras av Naturvårdsverkets kommande 

vägledning.   

Bakgrund  

Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om förändringar i producentansvaret som bl.a. 

innebär att insamlingen av förpackningar och returpapper ska ske närmare bostäder. 

Syftet är att underlätta för hushållen och bidra till att återvinningsgraden av 

fraktionerna ökar.  

Förändringarna genomförs i huvudsak genom två nya förordningar; förordning 

2018:1462 och producentansvar för förpackningar och förordning 2018:1463 om 

producentansvar för returpapper. Ändringar har även skett i avfallsförordningen 

2011:927 genom SFS 2018:1466.  

I detta cirkulär beskrivs vad SKL uppfattat vara de viktigaste förändringarna för 

kommunerna, i dess olika roller. Vad regleringen kommer innebära i praktiken är 

mailto:info@skl.se
http://www.skl.se/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181462-om-producentansvar-for_sfs-2018-1462
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181463-om-producentansvar-for_sfs-2018-1463
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2011927_sfs-2011-927
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fortfarande oklart på flera punkter. Hur stora förändringarna blir i respektive kommun 

beror bl.a. på hur insamling av berörda fraktioner sker i dag, vilken roll kommunen 

vill ta i det framtida producentansvaret och om kommunen redan erbjuder 

matavfallsinsamling. De nya förordningarna trädde i kraft den 1 januari 2019 men de 

nya insamlingskraven träder i kraft stegvis. Från och med utgången av december 2020 

ska producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem samla in förpackningar och 

returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter, som inte avböjt 

borttransport. Från och med den 1 april 2025 ska insamling ske från alla 

bostadsfastigheter, som inte avböjt borttransport, med visst undantag.  

Enligt en ändring i 15 a § avfallsförordningen ska kommunen tillhandahålla system 

för att samla in matavfall som hushållen separerat från annat avfall och transportera 

bort det matavfallet skilt från annat avfall. Skyldigheten tillämpas första gången i 

fråga om avfall som samlas in efter utgången av december 2020. Naturvårdsverket får 

en möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från kravet och kan även meddela 

dispens från kravet om det finns särskilda skäl1. Vilka beslut som kommer att fattas av 

Naturvårdsverket är fortfarande oklart.   

De nya reglerna bygger i stort på Miljö- och energidepartementets promemoria Mer 

fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av 

producentansvaren från 19 mars 2018, nedan kallad promemorian. En del av 

regleringen bygger dock på synpunkter som inkom vid remissbehandling av 

promemorian och saknar därför närmare motivering. Några särskilda 

förordningsmotiv har inte tagits fram.   

Vägledningar m.m.  

Naturvårdsverket vägleder om förordningarna på sin hemsida. Vägledningarna till 

producenter av förpackningar respektive returpapper byggs ut parallellt. 

Naturvårdsverkets nu gällande vägledning (nedan benämnd vägledningen), publicerad 

den 26 juni 2019, tar sikte på oklara begrepp i regelverket och genomförande av 

förberedande samråd. 

Producentansvar för förpackningar, Naturvårdsverket 

Producentansvar för returpapper, Naturvårdsverket 

 

Avfall Sverige har i september 2018 tagit fram en Guide # 21 om 2018 års 

förpacknings- och returpappersförordningar samt krav på insamling av matavfall från 

                                                 
1 SKL har vid olika tillfällen framfört till Naturvårdsverket att det krävs särskild anpassning av kraven 

för landsbygdens hantering av matavfall. 

https://www.regeringen.se/4952fa/contentassets/478afa8c58ca4f85a6c84dc9dc0ba8b6/pm-mer-fastighetsnara-insamling-av-forpackningsavfall-och-returpapper.pdf
https://www.regeringen.se/4952fa/contentassets/478afa8c58ca4f85a6c84dc9dc0ba8b6/pm-mer-fastighetsnara-insamling-av-forpackningsavfall-och-returpapper.pdf
https://www.regeringen.se/4952fa/contentassets/478afa8c58ca4f85a6c84dc9dc0ba8b6/pm-mer-fastighetsnara-insamling-av-forpackningsavfall-och-returpapper.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/producentansvar-forpackningar/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/Returpapper/
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hushåll som analyserar bestämmelserna och ger organisationens syn på vissa frågor. 

Guiden finns att ladda ner på www.avfallsverige.se för medlemmar.  

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har tagit fram en vägledning till sina 

medlemmar som ger FTI:s syn på regelverket. Den finns på www.ftiab.se 

Regeringsuppdrag  

I augusti 2018 fick Naturvårdsverket tre regeringsuppdrag som anknyter till 

producentansvaret. Ett uppdrag avseende insamling av förpackningar i utemiljöer har 

återkallats och kommer att samordnas med nya regler från EU om engångsartiklar av 

plast. Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå hur finansieringen för 

hanteringen av avfallet från de ökande privatimporten kan se ut. Uppdraget ska 

redovisas till Regeringskansliet senast den 2 mars 2020. Regeringen har också gett 

Naturvårdsverket i uppdrag att följa upp hur utbyggnaden av den bostadsnära 

insamlingen genomförs och vilka effekter som utbyggnaden bidrar till när det gäller 

miljönytta, tillgänglighet och produktutveckling. En redovisning av uppföljningens 

slutsatser ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 december 2021. 

Överenskommelse om samverkansplattform mellan Avfall 

Sverige, SKL och FTI    

SKL, Avfall Sverige och FTI ingick under våren 2019 en överenskommelse om 

samverkansplattform. Syftet med överenskommelsen var att tydliggöra hur 

implementering av ett tillståndsgivet system (TIS) enligt producentansvars-

förordningarna för förpackningar och tidningar kan ske. Bakgrunden var att den nya 

regleringen saknar regler om hur genomförandet praktiskt ska gå till, t.ex. om ett 

tillståndsgivet insamlingssystem (TIS) vill ta över kommunal infrastruktur.  

Arbetet fokuserade på en gemensam struktur för samråd och implementering av 

system för fastighetsnära (FNI) insamling i kommunerna. Sedan 

samverkansplattformen antogs har Avfall Sveriges samarbete med FTI inom ramen 

för plattformen inte fortsatt då oenighet uppstått om genomförda testsamråd skett i 

enlighet med plattformens intentioner. Överenskommelsen är vilande men principerna 

i samverkansplattformen är fortfarande viktiga att beakta. Dessutom har 

Naturvårdsverkets vägledning publicerats efter det att samverkansdokumentet togs 

fram och i den nämnda vägledningen har verket lämnat rekommendationer som i vissa 

delar omfattar samma typer av avvägningar som gjordes i samverkansplattformen. 

SKLs rekommendation till kommunerna är därför inför samråden att i första hand ta 

utgångspunkt i Naturvårdsverkets vägledning och därefter ta inspiration av 

samverkansplattformen i de delar som inte berörs i Naturvårdsverkets vägledning. 

http://www.avfallsverige.se/
http://www.ftiab.se/
https://skl.se/download/18.4f345f14169c08e1c2038157/1553849725461/Samverkansplattform%20Avfall%20Sverige,%20SKL%20och%20FTI.pdf
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Kommunens olika roller i det nya regelverket för 

producentansvar  

Det nya regelverket riktar sig huvudsakligen mot producenter av förpackningar och 

returpapper och de av producenterna etablerade insamlingssystemen. Undantaget är 

kravet på att erbjuda insamling av matavfall som riktar sig direkt till kommunerna.  

Kravet utvecklas närmare under rubriken Kommunens insamling av matavfall. De 

förändringar av begreppet producent som genomförs i de olika förordningarna 

kommer inte att analyseras närmare här.  

Kommunen  

Inom alla kommuner finns idag insamling av förpackningar och returpapper. 

Insamlingen har organiserats på olika sätt. Insamling kan t.ex. ske på FTI:s egna, 

återvinningsstationer, ÅVS (utan kommunens medverkan), genom fastighetsnära 

insamling, FNI, av FTI-anknutna entreprenörer där fastighetsägaren betalar (utan 

kommunens medverkan), genom att kommunens insamlingsverksamhet sköter 

insamlingen på FTI:s uppdrag (kan vara både ÅVS och FNI) eller genom att 

kommunen anordnar ett parallellt FNI-system för insamling av förpackningar utan 

avtal med FTI.  

De införda systemen kan därför se olika ut och för dessa kommuner uppkommer 

frågan om vad som ska hända med de etablerade systemen.  

Redan etablerade system 

Det nya regelverket innehåller bestämmelser som säger att en kommun endast får 

samla in utsorterade förpackningar respektive returpapper på uppdrag av 

insamlingssystem som har tillstånd, 66 § FPF respektive 30 § FPR. Det innebär att 

kommunen behöver ett uppdrag för att ha mandat att samla in förpackningar och 

returpapper. Bestämmelsen ska tillämpas första gången efter utgången av december 

2020.  

Stadgandet innebär som SKL ser det från kommunalrättslig synpunkt att det ska anses 

som en kommunal uppgift att samla in fraktionerna när det sker på uppdrag av 

producenterna. Det innebär att verksamheten är förenlig med kommunallagens regler 

om kommunernas uppdrag, 2 kap. 1 – 2 §§ kommunallagen (2017:725). Det gäller 

även om det är ett kommunalt bolag som utför insamlingen. En särreglering för 

förpackningar och returpapper från yrkesmässig verksamhet berörs närmare nedan.   

Hur ett uppdrag från insamlingssystemet till kommunen utformas regleras inte i 

förordningar utan får som utgångspunkt lösas genom civilrättsliga avtal. Vissa frågor 

om ett sådant uppdrag kan tas upp i samrådet med kommunen inför ansökan men 

diskussioner måste naturligtvis föras även utanför samrådet.    

Även om ett eventuellt uppdrag ska utföras av t.ex. ett kommunalt bolag eller ett 

kommunalförbund så är det kommunen som bestämmer om kommunen vill ta ett 
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uppdrag från TIS, och i så fall mot vilken ersättning. Erfarenhet och kompetens för att 

bedöma kostnader och förutsättningar för uppdraget behöver hämtas från 

renhållningsorganisationen men det är kommunen som behöver ta ställning till vilken 

roll som kommunen ska ta i insamlingen. De ekonomiska förutsättningarna för 

uppdragen behöver utredas inför ställningstagandet. Kommunen kan, som SKL ser 

det, ta uppdrag att antingen endast sköta insamlingen på uppdrag av systemet eller ta 

en mer aktiv roll i att etablera och dimensionera ett system för insamlingen, förutsatt 

naturligtvis att kommunen får ersättning för sina kostnader. Det systemet kan ha grund 

i redan befintlig infrastruktur eller byggas upp på nytt. Vid vilken tidpunkt ett 

ställningstagande kan göras beror på vilket erbjudande, inklusive underlag för 

bedömning, som kommunen fått ta del av.   

De formella kontakterna mellan kommunen och de insamlingssystem som söker 

tillstånd sker genom förberedande samråd inför tillståndsansökan, se vidare nedan 

under rubriken Förberedande samråd. I de fall kommunen avser att inte ta uppdrag 

avseende producentansvaret för förpackningar och returpapper kommer kontakter med 

insamlingssystemen bara ske i markupplåtelsefrågor, inför eventuella bygglov och när 

systemet är etablerat inom ramen för den tillsyn som sker lokalt. 

Investeringar  

Eftersom kommunen inte, för avfall som samlas in efter 2020, kan driva ett 

insamlingssystem utan uppdrag finns det ekonomiska risker med att nu etablera ett 

system utan att veta om något insamlingssystem kommer att ha intresse av att fortsatt 

ge kommunen uppdrag att utföra insamlingen, och i så fall mot vilken ersättning.  

I Naturvårdsverkets vägledning framgår att utbyggnaden av TIS system förutsätts ta 

tillvara på befintliga system för bostadsnära insamling.  

Vilken ersättning som ska betalas för t.ex. kärl eller andra anordningar vid 

enbostadshus har varit en osäkerhetsfaktor tidigare men i och med Naturvårdsverkets 

vägledning står det klart att kostnadsansvaret för kärl är en del av producentansvaret. 

Vem som ska stå för kostnader för andra anordningar som behövs för insamlingen hos 

den enskilde fastighetsägaren kan variera. Naturvårdsverket ger tydligare vägledning 

om detta. SKL och Avfall Sverige har sina remissvar under framtagandet av den nu 

publicerade vägledningen varit av uppfattningen att producenterna ska betala för de 

delar av systemet som krävs för insamlingen. Det är heller inte möjligt för kommunen 

att bekosta kärl eller andra anordningar endast för insamling av förpackningar och 

returpapper med avfallstaxan. Eftersom insamlingen ska bekostas av producenterna 

ska inte heller skattemedel användas. Är det fråga om kärl för flera fraktioner får 

närmast en schematisk uppdelning göras.  

Mark- och samhällsbyggnadsfrågor  

Av reglerna om samråd i de nya förordningarna framgår att den som ska driva ett 

insamlingssystem inom ramen för samrådet ska undersöka vilka möjligheter 
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kommunerna har att underlätta uppbyggnaden av systemet genom att anvisa platser 

för insamling eller vidta andra åtgärder (53 § p 4 i FPF18 § FPR).  

Att lösa markfrågor är en nyckel till att systemet med FNI ska kunna fungera. På 

många platser kommer det att vara svårt att hitta tillgänglig mark för det nya systemet, 

särskilt om det ska byggas upp parallellt med det kommunala systemet. I Samverkans-

plattsformen framgår att kommunens deltagande är viktigt på grund av det samlade 

ansvaret och ansvar i delfrågor såsom upplåtande mark, bygglovsärenden och tillsyn 

rörande miljö och hälsa samt trafikfrågor och samhällsplanering i stort.  

För invånarnas skull är det viktigt att systemet utvecklas på ett bra sätt så att 

producentansvarsavfallet kan lämnas fastighetsnära. Kommunerna har en viktig roll i 

att svara på frågor om tillgänglig mark och förutsättningarna för användande av mark 

inom ramen för sin vanliga service.  Det är upp till respektive kommun att göra en 

bedömning om rimliga åtaganden om hur kommunen kan medverka. Blir det fråga om 

upplåtelse av kommunal mark är kommunen berättigad till ersättning. Något mandat 

att formellt anvisa mark till systemet finns dock inte. Är det fråga om privat mark så 

ska insamlingssystemen ta den kontakten.  

Även Naturvårdsverket berör den aktuella frågan i verkets vägledning och framhåller 

vikten av att kommunen samarbetar med TIS för att hitta markområden.  

SKL delar givetvis uppfattningen att det är viktigt att hitta mark för aktuellt ändamål 

och som SKL ser det är det viktigt att den här typen av frågor hanteras inom 

kommunerna så att så många olika perspektiv på markanvändningen som möjligt 

beaktas.  

Renhållningsorganisationen 

Kommunens renhållningsorganisation kan vara organiserad på olika sätt. Den kan 

sortera under en förvaltning, bedrivas av ett kommunalt bolag eller tillsammans med 

andra kommuner i ett kommunalförbund. Driften kan utföras av kommunens egen 

personal eller av externa uppdragstagare.  

Renhållningsorganisationen har kunskap om hur renhållningen organiseras i 

kommunen och hur det nya systemet skulle kunna etableras med hänsyn till 

geografiska förutsättningar m.m.  

Tillsynsmyndigheten  

Den lokala miljötillsynen utförs av miljönämnderna och deras miljökontor. Frågor för 

tillsynen beskrivs något närmare nedan under rubriken Tillsynen över 

producentansvarssystemen m.m. och kan komma att beskrivas i ett nytt cirkulär.   

Insamlingen av förpackningar och returpapper  

De nya reglerna innebär att insamlingen av returpapper och förpackningar ska ske mer 

bostadsnära (fastighetsnära, FNI) eller kvartersnära (KNI). Kravet på producenterna 
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innebär att en producent som släpper ut eller tillhandahåller en förpackning på den 

svenska marknaden ska tillhandahålla ett insamlingssystem som innebär att 

förpackningen tas om hand när den blir avfall och se till att systemet uppfyller 

förordningens krav, eller se till att någon annan som har tillstånd att driva ett 

insamlingssystem tar hand om förpackningen när den blir avfall (42 § FPF). 

Motsvarande skyldighet gäller för den som är producent av tidningar eller 

tidningspapper (11 § FPR).  

De nya förordningarna ställer krav på producenterna att erbjuda en högre servicenivå. 

Hur hög servicenivån är tydliggörs i Naturvårdsverkets vägledning. Kraven införs 

genom att insamlingssystemen görs tillståndspliktiga och att endast lämpliga 

insamlingssystem kan ges tillstånd. Genom de krav på lämpliga insamlingssystem 

som förts in i förordningarna säkerställs en ökad bostadsnära insamling som dessutom 

ökas succesivt.   

Tillståndspliktiga insamlingssystem  

Redan tidigare hade krav på tillståndsplikt för insamlingssystemen för förpackningar 

och returpapper införts på förordningsnivå. Kravens ikraftträdande hade dock flyttats 

fram i flera omgångar.  

Genom de nya förordningarna krävs tillstånd för att driva insamlingssystem för 

förpackningar eller returpapper, 43 § FPF och 12 § FPR. Tillståndsplikt gäller dock 

inte för insamling av utsorterat returpapper eller utsorterat förpackningsavfall som 

uppkommit i eller i samband med yrkesmässig verksamhet. Kravet gäller enligt 

övergångsbestämmelserna för de insamlingssystem som avses att drivas efter 

utgången av 2020. 

Tillstånden ska ges av Naturvårdsverket. Vad en ansökan ska innehålla specificeras i 

förordningarna,  55 § FPF och 20 § FPR . Där uppställs även vissa grundläggande 

formella krav för att ett tillstånd ska meddelas, bl.a. ska samråd ha hållits med alla 

kommuner, se vidare nedan under rubriken Samråd. Naturvårdsverket kan på eget 

initiativ ompröva tillstånden om det behövs för att det ska uppfylla kraven i 

förordningen, 75 § FPF och 38 § FPR. Naturvårdsverket får även återkalla ett tillstånd 

som inte uppfyller kraven i förordningen, om bristerna inte är av ringa betydelse, 76 § 

FPF och 39 § FPR.  

I Naturvårdsverkets vägledning finns checklistor på uppgifter som ska finnas med i 

ansökan om tillstånd.  

Förutsättningar för tillstånd  

Tillstånd till ett insamlingssystem får ges endast om insamlingssystemet innebär att 

någon som vill lämna returpapper till systemet kan göra det enkelt och utan att betala 
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något och insamlingssystemet är lämpligt och rikstäckande, se 13 § FPR. Kravet på 

att det ska vara enkelt att lämna returpapper har lett till de krav på att lämningen ska 

kunna ske i första hand bostadsnära, i andra hands kvartersnära – med visst undantag.      

För förpackningar är det en förutsättning att insamlingen omfattar alla material, se 44 

§ FPF. Att den som vill lämna förpackningar till systemet ska kunna göra det utan att 

betala har gjorts till en förutsättning för tillstånd.  

 

Något krav på betalning för lämningen eller borttransporten kan, som SKL ser det, 

mot den bakgrunden inte införas och det framgår också av Naturvårdsverkets 

vägledning. 

 

Lämpliga insamlingssystem  

I förordningarna föreskrivs ett krav på att insamlingssystemet ska vara lämpligt.  

Förutsättningar för att ett tillståndssystem ska vara lämpligt anges i de respektive 

förordningarna under rubrikerna Lämpliga insamlingssystem (45 – 50 §§ FPF och 14 

– 15 §§ FPR. Bl.a. ställs krav hur stor andel av hushållen som ska erbjudas 

borttransport och, med avseende på förpackningar, vilka fraktioner som ska samlas in 

(papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall).  

Kravet på transport från bostadsfastigheter gäller inte skrymmande sällan-

förpackningar, 46 § FPF, se vidare nedan.   

Kraven på bostadsnära insamling höjs successivt och innebär att det från och med       

1 januari 2021 ställs krav på att ett insamlingssystem, för att anses lämpligt, ska 

ensamt eller tillsammans med andra som har tillstånd, erbjuda borttransport av 

hushållens förpackningar respektive returpapper från minst sextio procent av alla 

bostadsfastigheter och transportera bort förpackningsavfallet från de fastigheter som 

har erbjudits men inte avböjt borttransport (Naturvårdsverkets bedömning vad gäller 

insamlingen hos sextio procent av alla bostadsfastigheter är att dessa sextio procent 

ska utgå från en bedömning på nationell nivå och inte per kommun (s. 9 i 

vägledningen)). 

Vad gäller avböjandet finns en bestämmelse i 24 e § 2:a meningen AvfallsF som anger 

i vilka fall avböjande får göras. Fastighetsägaren får enligt bestämmelsen avböja 

borttransport från fastigheten endast om en sådan transport är olämplig med hänsyn 

till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra 

omständigheter.  

Av regleringen följer även att om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, 

får kravet på transport uppfyllas genom insamling från en plats i nära anslutning till 

fastigheten (kvartersnära insamling), 45 § FPF och 14 § FPR. Det innebär ett undantag 

från den bostadsnära insamlingen genom att insamlingssystemen får en möjlighet att 

uppfylla lämplighetskravet i insamlingssystemen genom kvartersnära insamling. I 

vägledningen uttalar Naturvårdsverket att om en majoritet av fastighetsägarna i ett 
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visst område, med giltiga skäl, avböjer hämtning  har TIS rätt att förändra hämtningen 

genom att exempelvis erbjuda kvartersnära insamling (s. 21 i vägledningen) 

Från och med den 1 april 2025 ska erbjudande om borttransport lämnas till alla 

bostadsfastigheter. Insamling ska ske från alla fastigheter som inte avböjt 

borttransport. Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får kravet på 

borttransport, precis som tidigare, uppfyllas genom insamling från en plats i nära 

anslutning till fastigheten, 45 § resp. 14 § i lydelse från 1 april 2025. Allt eftersom 

kraven höjs kommer det bli tydligt att borttransporten av fraktionerna, precis som för 

hushållsavfall, är svår att lösa för vissa bostadsfastigheter.  

Från och med 1 april 2025 innebär regleringen att insamling bostads- eller 

kvartersnära inte behöver göras för s.k. sällanförpackningar, eller om en sådan 

borttransport är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, 

trafiksäkerheten eller andra omständigheter och avfallet istället samlas in på en plats 

som med hänsyn till de omständigheterna ligger så nära bostadsfastigheten som 

möjligt, 46 § med ikraftträdande 1 april 2025. I fråga om skälighetsbedömningen 

hänvisas i promemorian (s. 79) till förarbetsuttalanden om när det är oskäligt att hämta 

avfall (hämtningsplatsen är avsides belägen eller svår att nå) och rättsfall om 

kommunens skyldighet att hämta restavfall kan vara relevant. Naturvårdsverket har i 

vägledningen infört ett nytt begrepp, allmän insamlingsplats, som ska svara upp mot 

den insamling som sker enligt 46 och 47 §§ förpackningsförordningen. På s. 15 – 17 i 

vägledningen ges dessutom ett antal konkreta exempel för när de olika lösningarna är 

lämpliga att använda. 

I de fall insamling inte sker enligt 45 eller 46 §§ ska insamlingssystemet, för att vara 

lämpligt, ha insamlingsplatser som ska vara lättillgängliga för dem som vill lämna 

ifrån sig avfallet, 47 §. Det gäller även andra förpackningsslag än de som hämtas 

bostadsnära, t.ex. trä, kork och textil.  

Av promemorian (s. 80 f) framgår följande motivering.  

Skrymmande sällanförpackningar och förpackningsavfall av andra material än de som ska 

hämtas vid bostadsfastigheten ska både före och efter utgången av mars 2025 samlas in av 

insamlingssystemen vid insamlingsplatser som ska vara lättillgängliga för dem som vill lämna 

ifrån sig förpackningsavfallet. Det bedöms vara lämpligt att insamlingssystemen gör lokala 

anpassningar utifrån bland annat bebyggelsestruktur och annan avfallshantering. Det kan 

därför finnas anledning för de tillståndspliktiga insamlingssystemen att överväga 

möjligheterna att samordna insamlingen med kommunernas insamling av restavfallet. 

Regeringen anser vidare att i glesbebyggda områden bör insamlingsplatserna 

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

regelbundet som till exempel mataffärer. Regeringen har även uttalat att 

bestämmelsen inte anger något krav på att allt förpackningsavfall som ska samlas in 

enligt paragrafen ska samlas in på samma insamlingsplatser även om det i många fall 

kan vara lämpligt (promemorian s. 85).  
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Insamling från yrkesmässig verksamhet  

I 67 § FPF respektive 32 § FPR anges att utsorterat förpackningsavfall och 

returpapper som har uppkommit i eller i samband med yrkesmässig verksamhet får 

samlas in även av andra än de som har tillstånd, om de anmäler verksamheten till 

Naturvårdsverket på visst sätt och bl.a. lämnar materialet till ett insamlingssystem som 

har tillstånd. Av regleringen framgår även att betalning får begäras av insamlaren bara 

om det avtalats. Bestämmelsen tillämpas första gången i fråga om insamlingssystem 

som avses att drivas efter utgången av december 2020. Av avfallsförordningens 

utsorteringskrav framgår att den som har förpackningar eller returpapper som inte är 

hushållsavfall ska sortera ut fraktionerna och lämna dem till ett tillståndsgivet 

insamlingssystem eller till ett annat system (67 § FPF och 31 §).  

Förberedande samråd  

Den som avser att driva ett insamlingssystem ska innan den ansöker om tillstånd 

samråda med kommunerna och i samrådet lämna vissa redogörelser, ett s.k. 

förberedande samråd. Bestämmelsen om samråd tillämpas enligt 

övergångsbestämmelserna (p 5 i FPF och p 5 i FPR) i fråga om ansökningar som 

lämnas in efter utgången av december 2019. För ansökningar som lämnas in 

dessförinnan finns vissa oklarheter om vad som gäller. Tidigare förordningar, 

2014:1073 och 2014:1074) innehöll bestämmelser om samråd. Dessa förordningar har 

dock upphävts.  

Bl.a. ska verksamhetsutövaren (1) utförligt redogöra för hur systemet ska organiseras 

och drivas, (2) utförligt redogöra för hur systemet är avsett att samordnas med andra 

insamlingssystem som har eller har ansökt om tillstånd enligt producentansvars-

förordningar och med kommunernas renhållningsskyldighet. Vidare ska 

verksamhetsutövaren redogöra för (3) vilka dispenser, tillstånd och lov som finns eller 

ska sökas för verksamheten, och undersöka vilka möjligheter kommunerna har att 

underlätta uppbyggnaden av systemet genom att anvisa platser för insamling eller 

vidta andra åtgärder. Kommunen ska ges tillfälle att lämna synpunkter på de första 

delarna av redogörelsen (1-3). Den som driver ett insamlingssystem ska vidare, om det 

behövs, eller en kommun begär det, samråda med kommunen under 

insamlingssystemets drift, 64 § FPF och 29 § FPR. Det samrådet ska bl.a. avse hur 

systemet samordnas med kommunens renhållningsskyldighet. 

Det framgår inte av förordningarna inom vilken tid som kommunen ska få för att 

reagera på uppgifterna i samrådet eller hur samrådsunderlaget ska utformas. Några 

ytterligare föreskrifter om samrådet har inte meddelats av Naturvårdsverket. Däremot 

anges i vägledningen ett antal frågeställningar som bör beröras under samråden (s. 22 

ff i vägledningen). Dessutom anges i de mallar för ansökan som bilagts vägledningen 

att ansökan bör ha inkommit senast den 31 mars 2020 (se s. 27 och 29 i 

vägledningen). 
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Villkor i tillstånd  

Naturvårdsverkets tillstånd ska förenas med de villkor som behövs för att 

insamlingssystemet under hela tillståndstiden ska uppfylla kraven i den aktuella 

förordningarna, 57 § FPF och 22 § FPR.  

Grundkraven i förordningen gäller och frågan har uppstått om det finns skäl för 

kommunerna att föreslå villkor för att specificera innehållet i tillstånden.  

Man kan tänka sig att det t.ex. behöver förtydligas genom villkor vad det innebär att 

systemet i övrigt ska bedrivas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt (50 § p 5 i 

FPF respektive 15 § 8 p FPR). Det skulle kunna vara krav på hämtningsrutiner som 

minskar risken för att behållare är fulla, städningsrutiner som ska gälla för att hålla 

rent från nedskräpning av det avfall som ofta samlas kring de kvartersnära 

insamlingsstationerna. Behovet av villkor inom särskilda områden kommer att minska 

i de fall insamlingssystemen i ansökan redogör för hur frågor om tömningsfrekvens 

och nedskräpningsfrågor kommer att hanteras.  

Några viktiga begrepp   

Med begreppet bostadsfastighet avses en fastighet där en eller flera människor 

stadigvarande bor, antingen permanent eller på semester eller annan fritid (fritidshus), 

se promemorian s. 102. Även vårdboende såsom äldreboende och LSS-boende bör 

enligt Naturvårdsverket innefattas i begreppet (s. 4 i vägledningen). 

Hur nära själva bostaden som insamlingen behöver ske för att den ska ske bostadsnära 

har inte specificerats i författning, promemoria eller i Naturvårdsverkets vägledning. I 

vägledningen anges att hämtningen ska ske i direkt anslutning till bostadsfastigheten 

och att servicenivån inte får försämras för de som redan har bostadsnära insamling (s. 

12 i vägledningen).Vidare anges att de krav som kan ställas på insamlingssystemen 

ifråga om borttransport av förpackningsavfall och returpapper bör motsvara de krav 

som ställs på kommunen för borttransport av avfall från hushåll (s. 19 i vägledningen). 

Det finns dock inte möjlighet att genom föreskrifter föreskriva att avfall ska hämtas 

inne på fastigheterna. Det kräver ett godkännande av fastighetsägarna i de olika fallen.    

Kommunens insamling av matavfall  

I den ändrade avfallsförordningen föreskrivs (15 a §) att kommunen ska tillhandahålla 

ett system för att från hushåll samla in matavfall som hushållen separerat från annat 

avfall och transportera bort det matavfallet skilt från annat avfall. Bestämmelsen 

tillämpas första gången i fråga om avfall som samlas in efter utgången av december 

2020.  
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Enligt de efterföljande bestämmelserna (15 b § och 15 c §) får Naturvårdsverket 

meddela föreskrifter om undantag från kravet och i det enskilda fallet ge dispens från 

kravet om det finns särskilda skäl. Några sådana föreskrifter har ännu inte meddelats.  

Fastighetsägares skyldigheter  

Enligt en ny bestämmelse i avfallsförordningen, 24 e §, gäller att den som äger en 

bostadsfastighet ska underlätta för insamlingssystemen att transportera bort 

förpackningsavfall och returpapper enligt 45 § förordningen (2018:1462) om 

producentansvar för förpackningar och 14 § förordningen (2018:1463) om 

producentansvar för returpapper. Enligt andra stycket i samma bestämmelse får 

fastighetsägaren avböja borttransport från fastigheten endast om en sådan transport är 

olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten 

eller andra omständigheter. Förordning (2018:1466).  

Bestämmelsen finns inte med i promemorian och det är i viss mån oklart hur den ska 

tillämpas. Det behöver bl.a. utredas hur tanken är att bestämmelsen ska tillämpas i 

praktiken t.ex. inom ramen för någon form av tillsyn.  

Naturvårdsverket har i sin vägledning utvecklat sin syn på fastighetsägarens ansvar 

angett att en fastighetsägare som regel bör tillhandahålla plats eller utrymme på sin 

fastighet för att möjliggöra insamling, samt t. ex. ställa fram behållare inför tömning 

eller tillhandahålla nycklar till utrymmen där avfall förvaras.  Fastighetsägaren är 

också den som får ställa i ordning ytor, söka bygglov som behövs och informera 

hyresgäster. Fastighetsägaren kan behöva se över de befintliga avtal denne har med 

insamlingsentreprenörer och ha en dialog med TIS och entreprenörerna om hur 

övergången ska ske till TIS system. Graden av fastighetsägarens ansvar kan variera 

beroende på fastighetens storlek och hur många hushåll den innefattar (s. 19 – 20 i 

vägledningen). 

 

Tillsynen över producentansvarssystemen m.m. 

Naturvårdsverket har enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) 2 kap. 24 § 

tillsynsansvar för förpacknings- respektive returpappersförordningarna från 2014 med 

undantag för frågor om hur den lokala hanteringen av avfall uppfyller kraven i 

förordningen. Det kan noteras att miljötillsynsförordningen fortfarande innehåller 

hänvisningar till 2014 års förordningar, som nu har upphört att gälla. Av 

Naturvårdsverkets vägledning tydliggörs att  Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen 

ifråga om producentansvaret men att kommunen har ansvar för tillsynen lokalt då det 

får anses vara en fråga om tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken 

(s. 21 i vägledningen).  
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De nya systemen kommer att ge upphov till ett flertal nya frågor på lokal nivå som 

skulle kunna falla under miljönämndernas tillsynsansvar. Det finns även flera frågor 

som det är oklart om någon myndighet har tillsyn över. Tillsynsfrågorna behöver 

analyseras ytterligare och SKL emotser Naturvårdsverkets aviserade kommande 

vägledning vad avser tillsynsfrågorna (se s. 26 i vägledningen) och avser att 

återkomma med ett nytt cirkulär om tillsynsfrågorna specifikt, om behov finns.  

Informationsansvar   

Kommunen har genom de nya förordningarna ett uttryckligt informationsansvar 

avseende förpackningsavfall och returpapper, 70 § FPF och 34 § FPR.  

Kommunen ska informera hushåll om utsorteringsskyldigheten enligt 24 a § och 24 b 

§ i AvfallsF, hur sorteringen ska gå till, tillgängliga insamlingssystem, hur hushållen 

kan bidra till ökat materialutnyttjande och de återvinningsresultat som sorteringen 

bidrar till. Kommunen ska ge den som driver ett insamlingssystem möjlighet att lämna 

synpunkter på informationens utformning.  

Kommunerna är beroende av information från producenterna och de tillståndspliktiga 

insamlingssystemen för att kunna efterleva dessa krav. Kommunen ska ge den som 

driver ett insamlingssystem möjlighet att lämna synpunkter på informationens 

utformning.  

Den som driver ett insamlingssystem ska se till att andra än hushåll får motsvarande 

information som avses i de bestämmelser ovan som riktar sig till hushåll.  

Den som driver ett insamlingssystem ska också informera hushållen om skyldigheten 

att sortera ut förpackningsavfall från annat avfall, syftet med materialutnyttjande av 

förpackningsavfall och om möjligheten att materialutnyttja olika förpacknings-

material, 71 § FPF och 35 § FPR.  

Något särskilt kostnadsansvar för informationen, som kan sägas vara en förutsättning 

för att producenternas system ska fungera i tänkt utsträckning, har inte reglerats och i 

brist på uttrycklig överenskommelse kommer kostnad för information att belasta 

kommunen. Utgångspunkten måste vara att detta är en kostnad som i vissa fall är en 

del av producentansvaret. Informationen bör, särskilt i den mån det blir fråga om 

utskick, samordnas och som huvudregel bekostas av insamlingssystemet. I den mån 

informationen samordnas med annan information eller t.ex. fakturering är SKL:s 

bedömning att den kan ingå i kostnadsunderlaget för avfallstaxan.  

Sanktioner  

Straffbestämmelsen om otillåten miljöverksamhet i 29 kap. 4 § MB kompletteras till 

att omfatta den som med uppsåt eller oaktsamhet bryter mot en föreskrift som 
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regeringen har meddelat om krav på tillstånd för yrkesmässigt drift av insamlings-

system för förpackningsavfall och returpapper. Miljösanktionsavgifter införs för 

överträdelse av skyldigheter att i föreskriven tid lämna uppgifter till Naturvårdsverket.  

Förpacknings- och returpappersförordningarna kommer att upplysa om dessa 

bestämmelser.  
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