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Remiss avseende ”Mer fastighetsnära insamling av 
förpackningsavfall och returpapper – utveckling av 
producentansvaren” 

Förslag till beslut 
Godkänna svar på remiss avseende ”Mer fastighetsnära insamling av 
förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren”. 

Sammanfattning 
Producentansvaren för förpackningar och returpapper behöver ses 
över för att bättre tillgodose medborgarnas behov av en lättillgänglig 
insamling och för att andelen avfall som materialåtervinns ska öka.  
 

Ett av syftena med miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, är att Sverige ska 
ha en hållbar avfallshantering. Avfallshanteringen ska vara effektiv för 
samhället och enkel att använda för konsumenterna. 
Samtidigt ska avfall förebyggas och resurserna i det avfall som ändå 
uppstår ska tas till vara på i så hög grad som möjligt. Dessutom ska 
avfallets påverkan på hälsa och miljö minimeras.  
 

För att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi behövs långsiktiga 
spelregler och ett tydligt regelverk när det gäller producentansvaren för 
förpackningar och returpapper. Det kan då skapa en möjlighet för 
ansvariga aktörer och näringsliv att göra investeringar som främjar en 
hållbar avfallshantering och skapar nya jobb. 
 

Från Miljö- och energidepartementet har promemorian ”Mer fastighetsnära 
insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av 
producentansvaren” inkommit till Arboga kommun för yttrande.  
Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast 
den 18 maj 2018. För kommunerna finns dock möjlighet att inkomma med 
svaren fram till den 8 juni 2018. 
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Ärendebeskrivning 
Av Miljö- och energidepartementets promemoria ”Mer fastighetsnära 
insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av 
producentansvaren” framgår att det idag finns flera problem med 
tillämpningen av bestämmelserna om producentansvar för förpackningar 
och returpapper. Problemen handlar bland annat om en oklar fördelning 
av ansvar, oklara krav på servicenivå för insamling av förpackningsavfall 
och returpapper, bristfällig statistik till följd av oklara 
rapporteringsskyldigheter, nedskräpningsproblem, att vissa hushåll 
betalar för insamling och behandling av förpackningsavfall två gånger, 
samt om otillräcklig utsortering av förpackningsavfall från annat avfall.  
 
I promemorian föreslås ändringar för att utveckla producentansvaren. 
Vissa av ändringarna syftar även till att förbättra genomförandet av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62 den 20 december 1994 om 
förpackningar och förpackningsavfall (förpackningsdirektivet). 
 

Arboga kommun, tekniska förvaltningen ser positivt på förslaget om mer 
fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper. En 
förutsättning för att det avfall som tas till vara ska kunna tas hand om på 
bästa möjliga sätt är att insamlingen av avfall är enkel och tillgänglig. 
Ytterligare en förutsättning är att det finns incitament för att minimera 
avfallet.  

Det är bra att producenternas ansvar för insamling av förpackningsavfall 
och returpapper förtydligas. Det är även positivt med ett förtydligande av 
regler för förpackningars utformning, vilket bedöms kunna bidra till en 
minskning av förpackningsavfall. Promemorian berör hushållens avfall, 
samtidigt som det finns en stor mängd förpackningsavfall och returpapper 
i verksamheter.  

Gällande planering och utformning av system för en mer fastighetsnära 
insamling är det viktigt att arbetet sker i nära samråd med kommunen 
med hänsyn till bland annat de ökade transporter som genereras vid 
insamling. Arboga har en känslig stadskärna med höga kulturhistoriska 
värden som ställer krav på fordons utformning samt hantering vid 
avfallsinsamling.  

Mimmi Hodzic 
Teknisk chef 
 
Skickas till:  
Kommunstyrelsen information 
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