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Miljö- och energidepartementet
m.registrator@regeringskansliet.se 

Yttrande över promemoria om mer fastighetsnära insamling av 
förpackningsavfall och returpapper– utveckling av producentansvaren
Ert ärendenummer: M2018/00852/R

Bakgrund
Länsstyrelsen i Norrbottens län har beretts möjlighet att lämna synpunkter över miljö- 
och energidepartementets förslag till mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall 
och returpapper samt utveckling av producentansvaren.

Av promemorian framgår bland annat följande. 

Regeringen vill göra det lättare för alla att agera miljövänligt i vardagen. Regeringens 
ambition är att avfall i så hög grad som möjligt ska utnyttjas som en resurs och 
materialåtervinnas där så är lämpligt. För att möjliggöra en högkvalitativ 
materialåtervinning måste avfallsfraktionerna vara separerade. Insamlingssystemen ska 
utformas på ett sätt som inte bara gör det lätt att göra rätt, det måste också vara svårt att 
göra fel.

I dagsläget finns det flera problem med tillämpningen av bestämmelserna om 
producentansvar och 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.

Av promemorian framgår bland annat krav på att tillståndspliktiga insamlingssystem 
från och med den 1 januari 2021 till och med den sista mars 2025 ska transportera bort 
hushållens förpackningsavfall av de vanligast förekommande materialen, från minst 60 
% av alla bostadsfastigheter. Från och med första april 2025 ska insamlingssystemen 
som huvudregel transportera bort hushållens förpackningsavfall av de vanligast 
förekommande materialen från alla bostadsfastigheter. Samt att ett insamlingssystem 
ska tillhandahålla insamlingsplatser för den del av hushållens förpackningsavfall som 
inte ska samlas in från bostadsfastigheterna. Dessa insamlingsplatser ska vara 
lättillgängliga för dem som vill lämna ifrån sig förpackningsavfallet.
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Yttrande
Länsstyrelsen konstaterar att föreslagna ändringar förtydligar producenternas ansvar 
gällande omhändertagande av förpackningsavfall och returpapper. Samt att vissa av 
ändringarna syftar till att förbättra genomförandet av ett gällande direktiv. Länsstyrelsen 
har inga synpunkter att lämna på miljö- och energidepartementets föreslagna ändringar. 

De som deltagit i ärendet
I detta ärende har vikarierande landshövdingen Johan Antti beslutat efter föredragning 
av miljöhandläggare Alexander Lindgren. I yttrandets utformning har även 
miljödirektör Anna-Carin Ohlsson deltagit.
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