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Returpapper



Vad innebär förordningen

• Returpapper ska sorteras ut precis som idag men producentansvar avskaffas och kommunerna övertar 
ansvaret från 1/1 2022

• Mål att minst 90 % materialåtervinns (svårt att säkerställa då mängden tidningar på svenska 
marknaden inte rapporterats av sekretesskäl)

• Returpapper definieras som ”kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper”. 
Tidningar definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall

Detta innebär att returpapper från hushåll utgör kommunalt avfall, men även returpapper som till sin art 
och sammansättning liknar avfall från hushåll. Till exempel bör därför returpapper från kontor, butiker 
och andra verksamheter anses utgöra kommunalt avfall..

Returpapper som uppstår som en följd av tillverkning av papper utgör däremot inte kommunalt avfall och 
faller därmed utanför kommunalt ansvar. Kontorspapper och pocketböcker utgör inte returpapper, men 
det står kommunen fritt att rekommendera eller föreskriva om att det ska läggas i 
returpappersbehållaren, och även fritt att avtala om det med de verksamheter som lämnar returpapper.



Vad innebär förordningen

• Kommunen ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att 
samla in utsorterat returpapper. Regeringen har angett följande angående kravet på 
lättillgänglighet:

”Vad som är lättillgängligt bör bland annat bedömas utifrån förhållandena i den aktuella 
kommunen eller kommundelen. I områden där tidningskonsumtionen är större uppstår ett 
behov av en högre servicegrad medan det omvända förhållandet råder i områden med 
lägre konsumtion. I bedömningen bör även vägas in behovet av att samla in annat 
returpapper än avfall som utgörs av tidningar och tidskrifter.”

Det är inte krav på att kommunerna ska lösa insamlingen via bostadsnära insamling. 

Det finns inte någon närmare reglerad avgränsning av vad som avses med lättillgängliga 
insamlingsplatser. Den enskilda kommunen får göra en bedömning av vad som kan anses 
lämpligt avseende insamlingssystem i relation till kravet på lättillgänglighet.
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Statistik Dalarna returpapper

Returpapper 2020 Mängd, ton Insamlat via ÅVS-FNI, 
Kg/person

Returpapper i 
restavfall lägenhet, 
kg/person (ca)

Avesta 410 17 15
Borlänge 1180 22 58

Falun 1839 30 8
Gagnef 171 16 16

Hedemora 279 18 29
Leksand 280 16 15
Ludvika 667 24 7

Malung-Sälen 182 6 51
Mora 531 22 12
Orsa 155 19 7

Rättvik 229 19 22
Smedjebacken 312 28 23

Säter 225 20
Vansbro 213 29 19
Älvdalen 112 9,5 9
Dalarna 6785 20 21



Insamling från ÅVS
• Dalarna har idag ca 240 återvinningsstationer där 

returpapper och förpackningar samlas in

• Omfattning/utformning av ÅVS påverkas av hur bostadsnära 
insamlingssystem utvecklas

• I en övergång kommer nuvarande ÅVS vara viktiga

• DalaAvfall, liksom många i Sverige, har tagit fram mallar för 
en tillfällig lösning (1+1 år) i avvaktan på förordning 
förpackningar 

• Tillfällig lösning innebär att avtal tecknas med förpacknings-
och tidningsinsamlingen (FTI) om att hyra plats på ÅVS och 
nuvarande insamlingsentreprenör att samla in returpapper 
för materialåtervinning

• Varje renhållare ansvarar för att teckna avtal och om de ska 
använda mallarna



Insamling från bostadsbolag/verksamheter

• Nuvarande insamling via ÅVS eller FNI (oklart omfattning)

• I fall där bostadsbolag/verksamheter tecknat avtal med entreprenörer står egentligen i 
strid med kommunens ensamrätt att samla in returpapper efter 2022-01-01

• Avfall Sverige anger i vägledning att en viss övergång bör tillåtas om det inte finns ett 
miljö- och hälsoskyddsproblem och returpapperet går till materialåtervinning

• DalaAvfall, liksom många i Sverige, tar fram mallar för att ordna en tillfällig lösning (1+1 
år) i avvaktan på förordning förpackningar 

• DalaAvfall håller på och tar fram underlag för auktorisation som möjliggör för 
entreprenörer att även efter årsskiftet teckna avtal med bostadsbolag/verksamheter om 
att samla in  returpapper (renhållare avgör om de inför systemet)

• Varje renhållare ansvarar för att annonsera och teckna avtal om auktorisation (valfritt). 
Alternativ är egen regi. 



Auktorisation

• Avfall Sverige har tagit fram mallar för auktorisation

• Systemet omfattas ej av upphandlingsregler - ingen tilldelning av kontrakt

• Alla entreprenörer som uppfyller ställda krav får teckna avtal om auktorisation

• Entreprenör som är auktoriserad kan teckna avtal med bostadsbolag/verksamhet som 
innehar returpapper

• Auktorisationssystemet avses gälla 2 år med möjlighet förlängning 

• Entreprenörer kan när som helst under auktorisationssystemets period kunna tillträda i 
systemet



Auktorisation

• Mallar för auktorisation väntas vara klara under 
september månad

• Annonsering kommer ske för de kommuner där 
renhållare avser införa auktorisation (sannolikt oktober)

• Prövning av ansökan kommer ske, preliminärt inom 1-2 
månader

• Kontakta Er lokala renhållare för mer information. 
Information delges alla som anmält sig på dessa 
seminarier. 

• Renhållare informerar om vilka entreprenörer som är 
auktoriserade

• Exempel skall krav (väljs av renhållare); Lämplighet, 
skatter, försäkring,  miljökrav fordon, ekonomisk 
ställning, kompetens, kvalitets- och miljöledning, 
rapportering. 


