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Agenda 2030
Utdrag från delmål för mål 12

12.5 Till 2030 väsentligt minska
mängden avfall genom åtgärder för
att förebygga, minska, återanvända
och återvinna avfall.

12.7 Främja hållbara offentliga
upphandlingsmetoder, i enlighet
med nationell politik och nationella
prioriteringar.

12.8 Senast 2030 säkerställa att
människor överallt har den 
information och medvetenhet som
behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.



Regeringsförklaring
Sakpolitisk överenskommelse

Gäller riksdagsperiod 2019 – 2022

Överenskommelse mellan S+MP+L+C

Bilder visar scenarier (ej beslutat)



Regeringsförklaing
Sakpolitisk

överenskommelse

• Miljömålssystemet ska utvecklas och nya etappmål tas fram. 

• Skatt på förbränning ska införas.

• Spridningen av mikroplaster ska förhindras

• Avgift/skatt på engångsartiklar. Sverige ska inom EU driva på för
utfasning av all engångsplast. 

• Bred översyn av regelverken för återvinning och hantering av avfall och 
restprodukter för att främja innovation och företagande i den cirkulära
ekonomin. 

• Producentansvar för textilier införs. Möjliga framkomliga vägar för att
kraftigt öka återbruk och återvinning av textilier ska prövas där branschen
och ideella aktörer involveras. 

• Krav på pant ska omfatta fler produkter, som exempelvis batterier, 
mobiltelefoner och annan elektronik. 

• För ökad effektiv hushållsnära insamling, bättre samarbete mellan
kommunala och producentansvarssystem, och för högre återvinning, 
ska införandet av nya samordnade krav på lägsta servicenivå för
hushållens avfall, inklusive förpackningar, tidningar, grovavfall och 
farligt avfall, utredas. 



Slutsatser

• Ekonomisk stimulans för ökad cirkulär ekonomi inom
avfallsområdet och mer biogas är sannolikt. 

• Skatt på förbränning driver på utvecklingen att förpackningar och 
returpapper samt matavfall ej blandas med det brännbara
restavfallet. Förändrade utsläppsregler för avfallsförbränning leder
åt samma håll de det sannolikt blir dyrare att ex förbränna plast. 

• Hushållsnära insamling av förpackningar och returpapper (ny
förordningen) vidgas genom att inbegripa grovavfall och farligt
avfall (utredning). 

• Producentansvar och krav separat insamling textilier ökar kraven
på hur system för insamling ska utvecklas, ex fastighetsnära enligt
nya förordningen. Ökade krav på pant ställer krav på
insamlingssystem. 

• Viljan att samordna systemen mellan producenter och kommuner
stärks. 

• Sammantaget ökar behoven av kommunikation och information 
och i kommunernas fall, vara proaktiva då omställningen påverkar
alla hushåll och inte minst kommunernas verksamheter.  



Sakpolitisk 
överenskommelse

Dalarna

• 9 mkr (100 kr/ton)

• 36 mkr (400 kr/ton)



EU:s avfallsdirektiv
Träder i kraft 2020

Innan dess ska medlemsstater 
implementera i lagstiftning

Mål återvinning kommunalt avfall 2020, 
2025, 2030 och 2035
Höjda återvinningsmål förpackningar 
2025 och 2030
Separat insamling av textilier och farligt 
avfall 2025



Kommunalt avfall

Definition Beräknings-
underlag

2020 2025 2030 2035

Förberedelse för 
återanvändning och 
materialåtervinning 
av kommunalt 
avfall, %

Slutsats från EU direktiv 2018/851. Kommunalt 
avfall definieras som avfall från hushåll och avfall 
från andra källor som liknar hushållsavfall till sin 
art och sammansättning. Mat- och restavfall, 
förpackningar, farligt avfall, elavfall och 
grovavfall. Avfall från slam räknas ej in.
Vikten ska mätas när avfallet går in in
materialåtervinningsförfarandet. Biologiskt 
Nedbrytbart avfall räknas in om produkten 
kommer till nytta inom jordbruksmark eller 
förbättrar miljön.  Förbränning, återfyllnad och 
deponering ingår ej. 

Avfall web 50% 55% 60% 65%



Kommunalt avfall - 2018
År Mål

2020 50%

2025 55%

2030 60%

2035 65%



Återvinningsmål förpackningar

Definition Beräkningsunderlag 2025 2030

Förpackningar, alla, % Mängd insamlade förpackningar (glas, metall, 
papper, plast, tidning) per kommun/Insamlade 
mängder förpackningar + förpackningar i restavfall.  
villa resp lgh. Nedskräpning av förpackningar ingår 
ej. 

Avfall web 65% 70%

Plast Som ovan baserat enbart på plast (täljare) 50% 55%

Metall Som ovan baserat enbart på metall (täljare) 70% 80%

Glas Som ovan baserat enbart på glas (täljare) 70% 75%

Papper Som ovan baserat enbart på papper (täljare) 75% 85%



Återvinning 2018
År Mål

2025 65%

2030 70%

Fritidshus saknar 
plockanalysvärden, ingår ej.
Nedskräpning ej medräknat. 



Återvinning 2018
År Mål

2025 50%

2030 55%

Fritidshus saknar 
plockanalysvärden, ingår ej.
Nedskräpning ej medräknat. 



Återvinning 2018
År Mål

2025 75%

2030 85%

Fritidshus saknar 
plockanalysvärden, ingår ej.
Nedskräpning ej medräknat. 



Återvinning 2018
År Mål

2025 70%

2030 80%

Fritidshus saknar 
plockanalysvärden, ingår ej.
Nedskräpning ej medräknat. 



Återvinning 2018
År Mål

2025 70%

2030 75%

Fritidshus saknar 
plockanalysvärden, ingår ej.
Nedskräpning ej medräknat. 



Nationella miljömål
Gäller till 2020



Nationellt mål 
matavfall

Definition Beräkningsunderlag 2020

Matavfallet från hushåll, 
storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut 
och behandlas biologiskt 
så att växtnäring tas 
tillvara
%

Mängd matavfall som 
sorteras ut och behandlas 
biologiskt genom rötning 
eller kompostering så att 
växtnäring tillvaratas/ 
uppkommet matavfall från 
hushåll, rest, butiker och 
storkök

Avfall web

Avfall Sverige 
använder schablon 
ca 125 kg/person 
förutsatt att all 
växtnäring 
tillvaratas. 

50%

Matavfallet från hushåll, 
storkök, butiker och 
restauranger behandlas, 
så att även energi tas 
tillvara senast 2020.
%

Mängd matavfall som 
behandlas biologiskt genom 
rötning så att växtnäring 
och energi tillvaratas/ 
uppkommet matavfall från 
hushåll, rest, butiker och 
storkök

Avfall web

Avfall Sverige 
använder schablon 
125 kg/person 
förutsatt att all 
växtnäring tillvaratas 
och att 
biogasanläggning 
har rejekt 26% till 
förbränning. 

40%



Nationella miljömål - matavfall



Förordning om fastighetsnära 
insamling av förpackningar och 

returpapper
Antagna 2018



Förordning 
fastighetsnära 
insamling 
förpackningar 
och 
returpapper

Producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för 
insamlingen av förpackningar och returpapper genom 

tillståndspliktiga insamlingssystem, och att insamlingen, 
som huvudregel, ska ske bostads- eller kvartersnära. 

För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer 
servicen på insamlingen att höjas stegvis 2021 och 2025.

Beslutet innebär också att kommunerna ska erbjuda 
separat insamling av matavfall från hushållen senast år 

2021.



Samverkansplattform 
SKL, Avfall Sverige, FTI

Övergripande mål är ökad insamling och 
materialåtervinning samt genomförande av 
avfallshierarkins principer. 

Ansvar och systemlösningar måste präglas av 
långsiktighet och förutsägbarhet. Det innebär samsyn 
mellan producenter och kommuner, brett politiskt 
stöd, tydlig myndighetsuppföljning och långsiktiga mål. 

Samverkan är en grundförutsättning då olika aktörers 
samarbete krävs för att nå övergripande mål. 

Utformning av flexibla systemlösningar bygger på 
skälighetsavvägning, kostnadseffektivitet, miljönytta 
och resurshushållning samt skillnader i lokala 
förutsättningar. 



Samverkansplattform 
SKL, Avfall Sverige, 
FTI

Hushållens arbete med utsortering av 
förpackningar- och tidningar ska vara enkelt, 
begripligt och mål för kundnöjdhet definieras
och följas upp. 

Alla i Sverige, oavsett var eller hur du bor, ska 
ges förutsättningar att fullgöra sin skyldighet att
sortera ut förpackningar och tidningar. 

Gjorda investeringar av kommuner, 
fastighetsägare och producenter värnas och ses
som startpunkt för utbyggt insamlingssystem
när så är lämpligt. En samordning med 
kommunala system eftersträvas. 

Kommunen har ingen skyldighet att agera som 
uppdragstagare åt TIS men kan på uppdragsbasis 
vara utförare av TIS helt eller delvis. Kommunen 
kan åta sig att organisera och bedriva all 
insamling i kommunen. Kommunen kan också 
vara uppdragstagare åt privat aktör som har 
uppdrag av TIS (ex flerbostadshus). 



Samverkansplattform 
SKL, Avfall Sverige, FTI

Den som avser att ansöka om TIS ska innan 
ansökan inlämnas ha samrått med 
kommunerna och i sin ansökan till 
Naturvårdsverket inkludera uppgifter om vad 
som framkommit i dessa samråd. 

Utformning av samrådsförfaranden testas för 
närvarande

Berörda parter definierar ett lämpligt
insamlingssystem med utgångspunkt i de 
principiella utgångspunkter. En samordning
med kommunala system för eftersträvas, 
främst avseende mat- och restavfall. 



Naturvårdsverkets utkast vägledning

Utgångspunkten är att de vanligt förekommande förpackningsslagen och returpapper ska samlas in med samma
service som restavfallet.  

TIS ansvarar för att tillhandahålla ett insamlingssystem, vilket system som TIS väljer för att samla in på de olika 
insamlingsplatserna är upp till TIS att avgöra. Vilket eller vilka system man väljer ska tas upp i samråd med 
kommuner och i ansökan till Naturvårdsverket. 

Förpackningar kan samlas in i separata materialflöden eller i en blandad fraktion med förpackningar av olika
materialslag, men förpackningarna ska samlas in separat från annat avfall. 

FNI är den primära insamlingslösningen, och innebär insamling i direkt anslutning till bostadsfastigheten. En 
bostadsfastighet är en fastighet för bostadsändamål (även fritidshus). 



Naturvårdsverkets 
utkast vägledning

Om insamlingssystemet väljer att 
föreslå en annan servicegrad än den 
kommunen har valt för insamling av 
restavfall ska detta motiveras i 
tillståndsansökan.

Huvudregeln i denna bestämmelse är 
att producenten ska täcka kostnaden 
för separat insamling och behandling 
fullt ut. 

OBS: Ej enighet med FTI. 



Naturvårdsverkets 
utkast vägledning

Samverkansparterna ska fortsätta 
arbeta med 

• Att ge stöd för NV arbete med föreskrifter 
och vägledning

• Ta fram standardiserade överenskommelser 
som kan användas mellan parterna

• Utveckla 

• Mätning, rapportering och uppföljning. 

• Teknikutveckling och innovation. 

• Beteendefrågor och allmänhetens attityd 
till insamling och återvinning. 

• Informationsfrågor. 



Naturvårdsverkets 
utkast vägledning

Naturvårdsverket anger följande tidplan för TIS;

Våren 2019: Diskussionsmöten berörda aktörer

Våren-hösten 2019: Ta fram vägledningar ansökan TIS 
inkl samråd

Våren-hösten 2020: Ansökan om tillstånd lämnas in

Före årsskiftet 2021: Registrering TIS hos NV

Våren-hösten 2021: Vägledning rapportering

Före årsskiftet 2022: TIS ska rapportera till NV



Nationellt
mål
matavfall
2018



Insamlings-
system 
2018


