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Håll Sverige Rents synpunkter på promemorian ”Mer 
fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och 
returpapper – utveckling av producentansvaren” 
(M2018/00852/R)  

 

Övergripande kommentarer  

Håll Sverige Rent välkomnar att regeringen genomför initiativ för att 
förbättra och förenkla systemet med producentansvar för förpackningar och 
returpapper och att producenternas ansvar för avfall i andra miljöer än 
bostaden blir tydligt.  

Det är enligt stiftelsen av högsta vikt att systemet för återvinning fungerar 
enkelt för medborgarna, så att alla både kan och vill sortera och ser till att 
förpackningar och returpapper återvinns. Det är också viktigt att 
förpackningarna utformas på ett sätt som gör att de enklare kan återvinnas 
och så att de inte blir till skräp.  

Håll Sverige Rent vill poängtera att det är viktigt att ha med 
nedskräpningsaspekten då det nya systemet för insamling av 
förpackningsavfall och returpapper utformas.  

 

Kommentarer gällande:  

5.2.3 Insamling av förpackningsavfall i utemiljöer där många 
människor vistas 

Håll Sverige Rent välkomnar förslaget om att de tillståndspliktiga 
insamlingssystemen ska ha insamlingsplatser för förpackningsavfall som är 
hushållsavfall men som uppkommer i utemiljöer där normalt många 
människor vistas.  
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Håll Sverige Rent anser att även andra miljöer där många människor rör sig 
och där det uppstår förpackningsavfall än de som nämns ska inkluderas i 
förslaget, som till exempel tågstationer och flygplatser.  

Som konstateras i promemorian är förpackningsavfall vanligt bland det 
skräp som bidrar till nedskräpningen. Enligt Håll Sverige Rents analys är det 
bland annat den ökande konsumtionen av mat och dryck ”on-the-go” och 
användningen av allt fler engångsförpackningar och engångsartiklar av olika 
slag som gör att allt fler förpackningar skräpar ner.  

Håll Sverige Rent vill framhålla att ansvaret för att producenterna ska ta 
hand om förpackningar som blir till avfall ute på stan eller på andra platser 
redan finns i och med det existerande producentansvaret. Det system som 
byggts upp för att samla in och ta hand om förpackningarna har inte 
utvecklats i samklang med de nya konsumtionsmönster som växt fram. Det 
förslag som regeringen nu lägger fram, ser Håll Sverige Rent därför som ett 
fullföljande av det producentansvar för förpackningar som redan finns.  

Att innehållet i en förpackning konsumeras hemma i bostaden eller ute på 
stan har ingen betydelse för om producenterna ansvarar för förpackningen 
eller inte: producenten har alltid varit ansvarig för att ta samla in 
förpackningen när den blir till avfall.  

Håll Sverige Rent vill också poängtera vikten av att förpackningar av plast 
samlas in och återvinns i mycket högre grad än idag. Det är idag ett välkänt 
faktum att nedskräpningen av plast är ett vår tids största miljöproblem. Att 
samla in och återvinna plastförpackningar är ett viktigt steg i att motverka 
att plast hamnar i naturen. Att förenkla för konsumenten och på det viset 
höja återvinningsgraden för plast är en viktig åtgärd.  

 

5.7 Krav på att den som driver ett tillståndspliktigt 
insamlingssystem informerar 

Det är enligt Håll Sverige Rent en stor fördel att de tillståndspliktiga 
insamlingssystemen får ansvar för att informera hushållen om syftet med 
materialutnyttjande av förpackningsavfall och om möjligheten att 
materialutnyttja olika material. Håll Sverige Rent anser att det är av stor vikt 
att informationen även innehåller skrivningar om nedskräpningens 
konsekvenser och om vikten av att återvinna utifrån detta perspektiv.  

 

6.1 Definition av producent i förpackningsförordningen 

Håll Sverige Rent anser att det är bra att definitionen av producent 
förtydligas. Dock anser Håll Sverige Rent att det ur ett 
nedskräpningsperspektiv är viktigt att alla de aktörer som kan påverka 
insamlingen, och på det viset kan minska nedskräpningen av både 
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förpackningarna som inte är serviceförpackningar och serviceförpackningar, 
även i fortsättningen ska betraktas som producenter.   

 

7.1 Förpackningsförordningens syfte förtydligas 

Håll Sverige Rent välkomnar förslaget om att det tydliggörs att 
förpackningsförordningen även syftar till att uppkomsten av 
förpackningsavfall ska förebyggas genom att förpackningar endast används 
när det är nödvändigt.  

Håll Sverige Rent välkomnar även förslaget om att producenterna ska se till 
att förpackningen designas på ett sätt som gör den enkel att materialutnyttja.  

Håll Sverige Rent anser även att producenterna ska ha ett ansvar över att se 
till att förpackningarna utformas på ett sätt som förebygger och minskar 
nedskräpning, exempelvis genom att minimera lösa delar som korkar och 
sugrör på förpackningen.  

 

7.3 Krav på att förebygga uppkomsten av förpackningsavfall  

Förpackningar utgör som tidigare nämnts en stor del av det skräp som bidrar 
till nedskräpningen. Håll Sverige Rent välkomnar förslaget om att 
producenten ska utnyttja de möjligheter som finns inom producentens 
verksamhet för att begränsa användningen av onödiga förpackningar. Dock 
är det något otydligt vad som menas med när en förpackning är onödig eller 
när den inte behövs. Håll Sverige Rent anser att detta bör förtydligas.   

Håll Sverige Rent vill också framhålla att det är viktigt att producenten har 
med nedskräpningsaspekten vid utformningen av förpackningar. Det kan 
vara sådant som att inte ha lösa delar i förpackningen, som sugrör, korkar 
eller liknande.  

 

Vänliga hälsningar 

 

Johanna Ragnartz 

Vd Håll Sverige Rent  

 

                                                                                                                                                                                                                

 


