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Sammanfattning
Boverket tillstyrker förslagen i promemorian med följande justeringar. Bover-
ket anser att det bör:

tydliggöras att insamlingsplatser och avfallsutrymmen ska vara tillgängliga
och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
och

övervägas ett undantag för bebyggelseområdens särskilda historiska, kul-
turhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Boverket lämnar också några allmänna synpunkter.

Allmänna synpunkter
I det fortsatta arbetet med förarbeten eller författningstext är det viktigt att be-
akta tillgänglighet, säkerhet och estetik. Inspiration och vägledning om detta
finns i Boverkets "Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk. Inspiration
och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinnings-
stationer och återvinningscentraler" .I

Begreppet "lättillgänglig" bör definieras i författningstexten eller i vart fall
beskrivas i förarbetena. Begreppet bör innefatta:

dels allmänt bekvämt nåbar,

l Boverket: 2011, ISBN (tryck): 978-91-86827-03-8, ISBN (pdf): 978-91-86827-04-5.

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.
Fax: 0455-3531 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se

mailto:m.registrator@regeringskansliet.se
mailto:registraturen@boverket.se.
http://www.boverket.se


2(4)
dels tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse eller ori-
enteringsförmåga enligt 8 kap. 1§ punkt 3 och 4 § första stycket punkt 8
plan- och bygglagen (2011 :900), PBL.

Motiven är

dels att tillgängligheten är en förutsättning för deltagande i samhället, vilket
baseras på respekt för varje människa,

dels att den demografiskt kraftigt stigande andelen äldre gör att tillgänglig-
hetskravet behöver uppfyllas för att möjliggöra kvarboende högt upp i åld-
rarna. Detta behövs för att samhället ekonomiskt ska klara av att bära den
kraftigt stigande andelen äldre.

Följande synpunkter är placerade under respektive författningsförslag. Samma
synpunkter upprepas där det är relevant.

Avsnitt 2.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1073)
om producentansvar för förpackningar (att gälla 2019-01-01 - 2025-03-
31 )

Lämpliga insamlingssystem

39 a §
Med den ökande mängden insamlat avfall behöver antingen befintliga avfalls-
utrymmen utökas, eller bortforslingen av avfallet ske med en högre frekvens.
Det finns regler i PBL om detta, men många åtgärder kommer inte att kräva
bygglov eller anmälan. Detta innebär en risk för att byggander med ett högt
kulturhistoriskt värde förvanskas. Därför bör ett undantag från transport från
sådana bostadsfastigheter kunna övervägas.

För att uppfylla tillgänglighetskravet för bostäder i tätbebyggda områden bör
paragrafen utökas med ett stycke som anger:

maximala avstånd från bostadsfastigheter till insamlingsplatser samt

maximala avstånd mellan insamlingsplatser.

39 c §
Det kan behövas

dels permanenta insamlingsplatser för kontorsarbetsplatser, industrier och
liknande,

dels temporära eller mobila insamlingsplatser för t.ex. byggplatser och lik-
nande.

Därför bör paragrafen utökas med en text med lydelsen att även temporära eller
mobila insamlingsplatser får användas.
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39 d §
Paragrafen bör utökas med en text med lydelsen att även temporära el1ermo-
bila insamlingsplatser får användas.

För att möjligöra insamling behöver i vissa fal1 vägar anordnas för att nå in-
samlingsplatserna. De vägarna bör vara körbara med åtminstone mindre lätta
lastbilar i personbilsstorlek ("pick-up"). I de flesta fal1 kan troligen befintliga
körbara gång-, cykeloch körvägar användas. Nya körvägar bör kunna kombin-
eras med befintliga gång- och cykelvägar som förstärks el1er breddas. Det är då
viktigt att beakta til1gänglighet, säkerhet och estetik. Inspiration och vägled-
ning om detta finns i Boverkets "Avfal1shantering - tillgänglig, säker och este-
tisk. Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfal1sutrym-
men, återvinningsstationer och återvinningscentraler" .2

Avsnitt 2.6 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1073)
om producentansvar för förpackningar (att gälla från och med 2025-04-
01 )

Lämpliga insamlingssystem

39 a §
Med den ökande mängden insamlat avfal1 behöver antingen befintliga avfal1s-
utrymmen utökas, el1er bortforslingen av avfal1et ske med en högre frekvens.
Det finns regler i PBL om detta, men många åtgärder kommer inte att kräva
bygglov el1er anmälan. Detta innebär en risk for att byggnader med ett högt
kulturhistoriskt värde förvanskas. Därför bör ett undantag från transport från
sådana bostadsfastigheter kunna övervägas.

För att uppfyl1a til1gänglighetskravet för bostäder i tätbebyggda områden bör
paragrafen utökas med ett stycke som anger:

maximala avstånd från bostadsfastigheter til1 insamlingsplatser samt

maximala avstånd mel1an insamlingsplatser.

Avsnitt 2.8 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1074)
om producentansvar för returpapper

13§
Med den ökande mängden insamlat avfal1 behöver antingen befintliga avfalls-
utrymmen utökas, el1er bortforslingen av avfallet ske med en högre frekvens.
Det finns regler i PBL om detta, men många åtgärder kommer inte att kräva
bygglov el1er anmälan. Detta innebär en risk för att byggander med ett högt
kulturhistoriskt värde förvanskas. Därför bör ett undantag från transport från
sådana bostadsfastigheter kunna övervägas.

2 Boverket: 20 II. ISBN (tryck): 978-91-86827-03-8, ISBN (pdf): 978-91-86827-04-5
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För att uppfylla tillgänglighetskravet för bostäder i tätbebyggda områden bör
paragrafen utökas med ett stycke som anger:

maximala avstånd från bostadsfastigheter till insamlingsplatser samt

maximala avstånd mellan insamlingsplatser.

I detta ärende har generaldirektör Anders Sjelvgren beslutat. Arkitekt Jakob
Wranne har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdel-
ningschefPeter Fransson, rättschefYvonne Svensson, enhetschefingrid Hern-
sell Norling och jurist Anders Larsson deltagit.
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