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Hyresgästföreningens remissvar 

Mer fastighetsnära insamling av 
förpackningsavfall och returpapper – 
utveckling av producentansvaren 
Hyresgästföreningen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat 
förslag och anför följande: 

Sammanfattning av förslaget 
Det finns flera problem med tillämpningen av bestämmelserna om 
producentansvar för förpackningar och returpapper. Ett av 
huvudargumenten när producentansvaret för förpackningar infördes 
var att det skulle styra mot bättre utformade förpackningar, men de 
beskrivna problemen har inneburit en svagare styrning mot detta mål. 
Producenterna ska se till att det finns ett lämpligt insamlingssystem. 
Det behöver förtydligas vilken servicegrad ett lämpligt insamlings-
system ska ha. Producenternas insamlingssystem för förpacknings-
avfall och returpapper har idag väsentligt lägre servicegrad än 
kommunernas system för insamling av restavfall från hushållen. Flera 
studier visar att kvaliteten på det insamlade materialet blir hög när 
avfallet samlas in fastighetsnära. Från och med den 1 april 2025 ska 
insamlingssystemen transportera bort returpapper och förpacknings-
avfall från alla bostadsfastigheter. Om borttransport från bostads-
fastigheten inte bedöms skälig ska det samlas in på en plats som med 
hänsyn till omständigheterna ligger så nära bostadsfastigheten som 
möjligt. För att ge aktörerna tid att bygga ut systemet och höja 
servicegraden så kommer kraven från den 1 januari 2021 fram till den 
1 april 2025 att gälla minst sextio procent  
Insamlingssystemen ska dessutom ha insamlingsplatser för 
förpackningsavfall i utemiljöer där många människor vistas, till 
exempel på välbesökta badplatser och i parker. Producenternas ansvar 
för förpackningarnas utformning och kraven på förpackningarnas 
utformning tydliggörs. För att renodla producentansvaret får 
kommunerna endast samla in förpackningsavfall respektive 
returpapper om de har avtal med ett tillståndspliktigt 
insamlingssystem. 
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Hyresgästföreningens syn på förslaget 
Hyresgästföreningen ser positivt på intentionen i förslaget. Förslaget 
innebär steg framåt på flera av de områden där Hyresgästföreningen 
tidigare, inom ramen för MABO1-samarbetet, framfört synpunkter, 
särskilt positivt är det att det är tydligt att alla ska kunna lämna till 
systemet utan kostnad.  
Hyresgästföreningen ser också att förslaget betonar ansvaret för 
förpackningarnas design som något mycket positivt, det är helt 
avgörande för att vi skall kunna skapa ett samhälle med cirkulär 
ekonomi. Vidare är kravet på insamling i offentlig miljö ett förslag som 
är mycket bra. 
 
Några delar i förslaget kan dock utvecklas och bli ännu bättre; 

Inkludera fler i samråden. 
Hyresgästföreningen delar synen att det är viktigt att 
insamlingssystemen är samordnade med andra insamlingssystem i 
kommunen, det är därför positivt att man behåller kravet på samråd. Det 
är dock mycket viktigt att den kunskap som finns hos fastighetsägare 
och hos dem som skall använda systemen också tas tillvara. Samråden 
måste också inkludera fastighetsägare och i möjligaste mån brukare. Till 
exempel anser hyresgästföreningen att frågan om placering, och antal 
insamlingsplatser på större bostadsfastigheter, bör avgöras i samråd med 
berörd fastighetsägare. 

Vem är de fastighetsnära insamlingsplatserna öppna för? 
Det behöver klargöras om de är tillåtet att begränsa tillgängligheten till 
de fastighetsnära insamlingsplatserna till enbart de som bor där. Om inte 
finns risk för att vissa blir hårt belastade med tex verksamhetsavfall eller 
avfall från fritidshus som bara har sommarhämtning av avfall. Risken 
för nedskräpning ökar också. 
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1 Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO samarbetar 
kring avfallsfrågor. 
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