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Förpackningar



Scenarie 
förpackningar

År 2023-01-01 gäller förordningen om förpackningar 
där alla bostadsfastigheter i slutändan ska erbjudas 
en insamlingsplats nära huset eller i kvarteret. 
Branschen väntar på förtydligande direktiv från 
miljödepartementet hur förordningen ska 
implementeras.  

Två alternativ utreds; 

• Kommunen ansvar för insamling, men kostnad 
täcks av producenter

• Producenter har såväl organisatoriskt som 
ekonomiskt ansvar

Utredningen ska kunna remitteras hösten 2021.



Statistik FTI 2020

Återvinningsstatistik förpackningar 2020 
(källa FTI)

Alla 
förpackningar

Plast Papper Glas Metall -
stål

Metall –
aluminium

Totalt 72 % 28 % 77 % 94 % 87 % 56 %

• Hushåll 15 % 66 % 94 %

• Verksamhet 46 % 84 % 94 %

Sveriges mål till 2029 ( 65 % 50 % 85 % 90 % 70 % 50 %

Sveriges miljömål 2030 70 % 55 % 85 % 90 % 80 % 60 %

EU mål 2025 65 % 50 % 75 % 70 % 70 % 50 %

EU mål 2030 70 % 55 % 85 % 75 % 80 % 60 %



Förpackningar

Utredningen ska vidare

• se över behovet av och möjligheterna till samordning och samarbete mellan kommuner och producenter, inklusive eventuell 
delaktighet i varandras system, 

• säkerställa att producenter eller producentansvarsorganisationer effektivt bidrar till att nå materialåtervinningsmålen, 

• säkerställa att systemet utformas så att det insamlade materialet har den kvalitet som krävs för att effektivt bidra till 
materialåtervinningsmålen, 

• ta särskild hänsyn till utmaningarna i att uppnå materialåtervinningsmålen för plastförpackningar, 

• analysera och beakta hushållens och fastighetsägarnas förutsättningar, behov och möjligheter att enkelt sortera ut sina 
förpackningar, genom att överväga befintliga och nya flexibla och innovativa lösningar som fungerar i hela landet, t.ex. utveckling 
av bostadsnära insamling och insamling vid utlämningsställen och affärer, 

• ge förslag som innebär en god servicegrad i hela landet samt ta särskild hänsyn till att vad som är ett kostnadseffektivt och
miljömässigt motiverat system kan skilja sig mellan tätort, landsbygd och glesbygd, och i det sammanhanget undvika onödiga 
transporter och annan miljöpåverkan, 

• föreslå verktyg, t.ex. ekonomiska incitament eller sanktioner, som främjar en utökad utsortering och motverkar felsortering 



Insamlingssystem
Form Antal Andel

Separata kärl 151 52%

Fyrfackskärl 53 18%

Optisk sortering, 2 påsar 36 12%

Optisk sortering, >2 påsar 2 1%

Tvådelade kärl 5 2%

Ingen utsortering matavfall 42 14%

Annat 1 0%



Tänkbart (OBS: ej klart)

• För att nå EU:s materialåtervinningsmål krävs främst utveckling av insamling och återvinning av plastförpackningar och 
pappersförpackningar 

• Avfall Sverige liksom FTI och TMR förordar kommunalt insamlingsansvar

• Ansvaret kan gälla alla hushåll och blandfastigheter med både hushåll och verksamheter

• Bostadsnära insamling ihop med mat- och restavfall

• Övertagande kan ske etappvis, ev kan kommun anmäla när de tar över

• Ersättning kan baseras på ex kommungrupper SKR, per ton etc

• Föreslagna mål inom textilier innebär 70 – 90 % minskning av textilier i restavfall från 2028 till 2036. Detta ställer krav på 
utvecklad insamling i syfte att undvika att det läggs i restavfall. De flesta kommuner har idag separat insamling av textilier, 
ex på ÅVC. För att nå målen kan det behövas mer fastighetsnära insamling, men det kan också hanteras genom 
producenternas försorg på andra sätt.


