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REMISS AV PROMEMORIA OM MER FASTIGHETSNÄRA 
INSAMLING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH 
RETURPAPPER
(Dnr M2018/00852/R)

SAMMANFATTNING
Länsstyrelsen anser att förslaget att samla in förpackningsavfall hushållsnära är 
positivt och att förslaget innebär en mer hållbar avfallshantering och cirkulär 
ekonomi. Förslaget innebär att det blir enklarare för medborgarna att lämna 
förpackningar och returpapper till återvinning när det blir hushållsnära. 
Länsstyrelsen är också positiv till att ansvaret att ta hand om materialet ligger på 
de som har producerat dem.

SYNPUNKTER PÅ REMISSEN
Länsstyrelsen lämnar följande synpunkter på delar av förslaget:

Länsstyrelsen anser att det kommer att behövas vägledning om hur det ska 
bedömas när det är skäligt för undantag av krav för transport från 
bostadsfastigheten. Vi tror att det kan finnas en risk att undantaget annars kan 
komma att användas mer än nödvändigt.

Det är viktigt att en insamling för skrymmande sällanförpackningar utformas på 
ett sådant sätt att det inte riskerar att bli platser för nedskräpning. Ett av skälen 
som anges till att ha mer fastighetsnära insamling är att det förekommer mycket 
nedskräpning idag vid återvinningsstationer. Att ha insamling av skrymmande 
material ger en risk för att annat material, som borde till en återvinningscentral, 
dumpas eller lämnas fel.

Det är också viktigt att beakta att många kommuner idag har börjat eller planerar 
att samla in fastighetsnära avfall och hur det påverkar det praktiska arbetet när 
ansvaret på fastighetsnära insamling kommer ligga på producenterna.

En hänvisning till hur förslaget bidrar till de globala målen enligt Agenda 2030, 
t.ex. hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hållbar konsumtion och 
produktion saknas. Promemorian skulle också kunna ha tydligare hänvisning till 
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EU:s avfallsdirektiv och avfallstrappan, när det gäller att undvika att avfall 
uppkommer samt ökad återanvändning.

DE SOM DELTAGIT I BESLUTET OM YTTRANDET
Beslut om detta yttrande har fattats av landshövding Ingrid Burman. I 
beredningen av ärendet har miljöskyddshandläggare Anders Brännström varit 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också länsråd Anders Flanking 
och funktionschef Maria Levin deltagit.

Ingrid Burman
Landshövding

Anders Brännström
Miljöskyddshandläggare
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