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Insamling och återvinning av
förpackningsa’rfa11 och returpapper
Genom att skirpa kraven på producenterna och förtydliga
deras ansvar för insamling av förpackningsavfall och
returpapper kommer det bli kittare för hushåll och andra att
sortera ut sitt avfall.
Nya system för producenternas ansvar för förpackningar och returpapper ska
leda till enklare och bättre insamling, ökad materialåtervinning och förbättrad
tillsyn. Regeringen höjer målen för materialåtervinning och inför
tillståndspliktiga insamlingssystem. Det är innebörden i de nya förordningar
som regeringen tog beslut om den 28 augusti 2014. På sikt kommer detta att
innebära mer lättillgängliga i nsamlingsplatser.

Producenternas ansvar kvarstår
Dagens ansvar för insamling av förpackningsavfall och returpapper ska även
fortsättningsvis ligga kvar på producenterna. Skillnaden är att regeringen nu
skärper och förtydligar kraven på insamlingen av förpackningsavfall och
returpapper så att:
•
1
1
•
1

ansvaret förtydligas,
mer avfall materialåtervinns,
tillståndspliktiga insamlingssystem införs,
det ska vara lätt att göra rätt för hushåll och andra att sortera ut sitt
förpackningsavfall och sitt returpapper,
uppföljning och tillsyn över insamlingen och återvinningen underlättas och
förbättras

Kommunernas roll fortsatt viktig
Kommunerna kommer även i fortsättningen att ha en central roll i den lokala
avfallshanteringen, då de fortsatt har ansvar för insamlingen av allt
hushållsavfall som inte är föremål för producentansvar. Kommunerna kommer
också kunna agera som entreprenör åt de tillståndspliktiga
insamlingssystemen.
Det kommer också att finnas en möjlighet för kommunerna att samla in
producentansvarsavfall utan avtal med ett tillståndspliktigt system. Avfallet ska
då lämnas över till systemet utan ersättning. Detta är dock en
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undantagsmöjlighet som troligen endast kommer att utnyttjas i begränsad
omfattning.

Verksamheters avfall
För att fortsatt stimulera till ett utvecklat miljöarbete i näringslivet kommer det
med det nya systemet finnas en möjlighet att samla in och behandla
förpackningsavfall och returpapper som uppstått i samband med yrkesmässig
verksamhet på särskilt sätt.

Höjda mål för materialåtervinning
Materialåtervinningsmålen höjs i två steg. Den första höjningen sker 2017
genom ändrade beräkningsunderlag och den andra höjningen år 2020 genom
en höjning av målnivåerna.
Tabell med

nuvarande

materialåtervinningsmål, nuvarande statistik och nya

mål
MI

Nya ml

senast
r 2017

senast
r 2020

tervinning

Statistik rapporterad till
Eurostat för r 2012
(materialåter-vinning

förhållande till
insamlat avfall

förhållande till vad som
satts p marknaden)

Metall

70 %

67 %

70°/o

85%

Papp, papper,
kartong och

65 %

77 %

65 %

85 %

Glas

70 %

88 %

70 %

90 %

Plast

30 %

29%

30 %

50 %

Trä

15 %

17 %

15 %

15 %

Allt
förpackningsavfall

55 %

55%

65 %

Dagens ml
(material-

welipapp

För returpapper gäller:
Dagens ml
(insamlat
förhållande till
konsumerade
tidningar)

Returpapper

75 %

Rapporterad
statistik för r
2012

Ml senast r 2017
(materialtervinning i
förhållande till vad

Nya ml
senast r
2020

(materialtervinning i
förhållande till

som satts p
marknaden)

(materialter
vinning i
förhållande till

vad som satts

vad som satts

pa
marknaden)

marknaden)

9Q %

75 %

90 %

Naturvårdsverket utreder kompletterande bestämmelser
Regeringen har även beslutat om ett uppdrag till Naturvårdsverket att utarbeta
förslag på kompletterande underlag för beslut om avgiftssystem för
tillstå ndsprövning och tillsyn samt sanktionsbestämmelser. 1 uppdraget ingår
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även att se över bl.a. begreppet producent avseende förpackningar och
returpapper.

Bakgrund
Avfallsutredningen lämnade sitt betänkande till regeringen i augusti 2012.
För att hitta en längsiktigt stabil lösning med bred förankring tillsatte
miljöminister Lena Ek en arbetsgrupp i januari 2014. Gruppen, där
statssekreterare och handläggare från berörda departement ingår, har under
våren och sommaren fört en bred dialog. Utifrån dessa dialoger har
arbetsgruppen hittat en framkomlig väg för hur ansvaret för insamlingen av
förpackiingsavfall och returpapper ska regleras i framtiden.

Ansvarigt statsråd
• Lena Ek
Ansvarigt departement
• Miljödepartementet
Externa länkar
• Naturvårdsverkets förslag till nya etappmål på avfallsområdet
MijÖdeparteme
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