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Utvidgning av producentansvaret 
Producentansvar införs nu i snabb takt för returprodukter m m. Följande 
förordningar har beslutats av regeringen: 

• Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper 

• Förordning (1994:1235) om producentansvar för förpackningar 

• Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck  

• Förordning (1994:1129) om ändring i förordningen om miljöfarligt avfall. 

Förordningarna bifogas. 

 

Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper 

I förordningen definieras returpapper som tidningar, tidskrifter, 
direktreklam, kataloger och liknande produkter av papper. Producenterna 
ska se till att   75 viktprocent av i Sverige konsumerat returpapper samlas in 
för materialåtervinning eller tas om hand på annat miljömässigt godtagbart 
sätt. Till producenter räknas inte bara tillverkare och importörer av 
tidningspapper  etc utan även de som trycker eller låter trycka tidningar. 

Förordningen träder i kraft den 1 oktober 1994. Från detta datum har 
kommunerna inte längre ansvar för returpappersinsamlingen. Kommunerna 
kan naturligtvis även i fortsättningen sköta insamlingen mot ersättning. 

Kommunernas kostnader för omhändertagande av utsorterade (uttjänta) 
varor eller produkter som faller under producentansvar får ej tas ut via 
renhållningsavgiften. 
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Förordning (1994:1235) om producentansvar för förpackningar 

Denna förordning ersätter förordningen (1993:1154) om producentansvar för 
glasförpackningar och förpackningar av wellpapp. Förordningen träder i 
kraft den 1 oktober 1994. Återanvändning eller materialåtervinning av 
följande förpackningsslag ska senast den 1 januari 1997 uppgå till: 

 

Förpackningsslag Återanvändning eller 
 materialåtervinning i 
 viktprocent 

Aluminium, ej burkar 50% 

Papp, papper och kartong 30% 

Wellpapp 65% 

Plast, ej PET flaskor 30% 

Stålplåt 50% 

Glas för öl och läsk 95% 

Glas för vin och sprit fyllda i Sverige 90% 

Övrigt glas 70% 

 

Producenten tar över ansvaret för utsorterade förpackningar. 

Producenten ska informera hushåll och andra förbrukare om sortering, 
insamling och bortforsling av använda förpackningar. 

Producenten ska också se till att lämpliga insamlingssystem för 
förpackningar tillhandahålls för att underlätta för hushåll och andra 
förbrukare. Förpackningar som ej sorterats ut och som hamnar i 
hushållsavfallet, omhändertas även fortsättningsvis av kommunerna. 

Svenska Kommunförbundet och Svenska Renhållningsverks-Föreningen har 
under året överlagt med Svensk GlasÅtervinning (SGÅ) om underlag för 
fortsatt kommunal insamling av glasförpackningar, s k övrigt glas. Mål-
sättningen har varit att utarbeta gemensamma bedömningsgrunder som 
underlag för avtal mellan SGÅ och intresserade kommuner. 

Vi räknar med att en förfrågan om fortsatt glasinsamling i kommunal regi, 
med förslag till avtal, kommer att tillställas samtliga kommuner från SGÅ 
under oktober månad. 

En förteckning över materialbolagen återfinns som bilaga. 

 

Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck  

Förordningen innebär att producenten ska omhänderta uttjänta däck på ett 
miljömässigt godtagbart sätt. Med däck avses däck för personbilar, lastbilar, 
bussar, motorcyklar, traktorer, terrängfordon, motorredskap, släpfordon och 
efterfordon. 
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Producenten ska informera om återlämning och bortforsling av uttjänta däck 
och se till att återlämnade däck återanvänds, materialåtervinns, 
energiutvinns eller tas om hand på annat miljömässigt godtagbart sätt. 

Även denna förordningen träder i kraft den 1 oktober 1994. 

 

Förordning (1994:1129) om ändring i förordningen om miljöfarligt 
avfall 

Producentansvar införs även för miljöfarligt avfall, vilket innebär att det 
kommunala transportmonopolet för miljöfarligt avfall upphävs från den        
1 januari 1995 genom att 9§ i renhållningsförordningen (1990:984) upphör att 
gälla. Producenten eller avfallslämnaren får nu ansvar för att det miljöfarliga 
avfallet transporteras till korrekt behandling. Det kommunala monopolet 
ersätts med bestämmelser om tillståndsplikt för alla som transporterar 
miljöfarligt avfall på väg. 

Kommuner som så önskar har möjlighet att åta sig ett frivilligt ansvar för 
transport av miljöfarligt avfall. Det ska i så fall ske genom att kommunen 
föreskriver om s k utvidgat renhållningsansvar enligt 5§ renhållnings-
förordningen (1990:984). Ett nytt beslut krävs även i de kommuner som före 
1986, då det kommunala transportmonopolet infördes, tog på sig ett frivilligt 
transportansvar för miljöfarligt avfall. 

Ändringarna i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall återfinns i SFS 
1994:1129 och ändringarna i renhållningsförordningen i SFS 1994:1130. 

Miljöfarligt avfall som ingår som beståndsdel i hushållsavfall omfattas inte 
av förordningen om miljöfarligt avfall utan de vanliga reglerna om kommu-
nens bortforslingsskyldighet enligt renhållningsförordningen gäller för 
sådant avfall. 

Observera att avtal med transportentreprenörer måste utformas i enlighet 
med lagen om offentlig upphandling. 

I och med att det kommunala transportmonopolet för miljöfarligt avfall 
upphävs, genomförs en del mindre ändringar i förordningen (1985:841) om 
miljöfarligt avfall. Ändringarna berör tillståndsgivning och införande av 
särskilda transportdokument och träder i kraft den 1 oktober 1994. 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Peter Wenster,           
tfn 08-772 45 08 eller Jonas Norrman, tfn 08-772 42 39. 
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