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Framtida förpackningsinsamling



Agenda

▪ Introduktion och bakgrund

▪ Förpackningsavfall – regelverket

▪ Avfall Sveriges kommentarer och fortsatta 
arbete



Avfall Sverige

▪ Ca 400 medlemmar
▪ 20 personer på kansliet 
▪ Samverkan, utbildning, påverkan, 

rådgivning, utveckling
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Om ansvaret

Producentansvaret innebär att de som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den 

återvinns och att alla kan separera förpackningar från annat avfall och lämna dem till särskild insamling.

Efter 1 januari 2024: 

• Kommunerna tar över ansvar för insamling och transport av förpackningsavfall

• Producenterna ska även framöver bekosta insamlingen och sköta återvinningen av förpackningar.

• Kommunen får också ett nytt ansvar att samla in förpackningsavfall vid populära platser (torg och 

parker).

Kommunerna ersätts för sitt insamlingsarbete.

Kraven på fastighetsnära insamling gäller bara förpackningar av papper och kartong, plast, metall och glas.



Avfall Sveriges vision

”Det finns 

inget avfall”



Varför är detta viktigt

Bidrar till ökad sortering och minskade mängder 

förpackningar i restavfallet, vilket ökar 

materialåtervinningen och bidrar till att nå de 

gemensamma miljömålen.

En sammanhållen avfallshantering ger en ökad 

service till medborgarna – det blir lättare att göra 

rätt.



MÅL: Öka andelen kommunalt avfall som
materialåtervinns och förbereds för återanvändning

20302025 2035

55% 60% 65%



Återvinning
2020

Mål 
- 2029

Mål 
2030 -

Glas 94 % 90 % 90 %

Plast 34 % 50 % 55 %

Papper 78 % 85 % 85 %

Metall (Fe/Al) 83 % 70/50 % 80/60 %

Totalt 61 % 65 % 70 %

Materialåtervinning av förpackningar



Minskad nedskräpning

▪ Nedskräpningen av produkter av engångsplast ska minskat 
med 50 % till 2030 jämfört med 2023

Användning av återvunnen plast i plastförpackningar

▪ För förpackningar som består av minst hälften plast ska i 
genomsnitt minst 30 % av förpackningsmaterialet  bestå av 
återvunnen plast senast 2030

Specifika mål  för plast



Regelverket – förordning (2022:1274) om 
producentansvar för förpackningar 



Tidsplan
2022

21 juni: Naturvårdsverket redovisade plan 
för genomförandet av nya bestämmelser.

30 juni: Beslut om ny  
förpackningsförordning

Regeringen ger Naturvårdsverket uppdrag 
att följa upp förordningen

Oktober: Naturvårdsverket remitterar 
förslag på föreskrifter

30 september 2023
kommunerna ska lämna 
uppgifter gällande:

• Utbyggnadsplan

• Antal hushåll

• Hushåll med 
fastighetsnära insamling

• Antal samlokaliserade 
verksamheter

1 januari 2024 

• Kommunerna tar över 
ansvaret för insamling

• Separat insamling av 
matavfall

• Ersättning till 
kommunerna

1 januari 2024 –
31 dec 2026:

Kommunerna ansvarar 
för och bygger upp 
insamling av 
förpackningsavfall

fastighetsnära eller vid 
lättillgängliga 
insamlingsplatser.

1 januari 2026
Kommuner ska 
samla in 
förpackningsavfall
på torg och i parker.

1 januari 2027

• Kommunerna ska ha infört 
fastighetsnära insamling av 
förpackningsavfall från hushåll 
och anmälda samlokaliserade 
verksamheter.

• Kommuner ska samla in 
skrymmande 
förpackningsavfall via ett 
system med lättillgängliga 
insamlingsplatser.



Krav på separat insamling

1. papper och kartong

2. plast 

3. metall

4. färgat glas

5. ofärgat glas,

6. trä

7. övrigt förpackningsmaterial (utöver 1-6)

Dispensgrund: 3 kap. 14 a § avfallsförordningen



Fastighetsnära insamling 

▪ Från 2027 ska kommunen tillhandahålla FNI av 
pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar 
från: 
✓ hushållen

✓ samlokaliserade verksamheter om de valt kommunal 
insamling

▪ Insamlas på samma sätt som mat- och restavfall 
med dess regler och undantag enligt gällande 
kommunala föreskrifter. 



Definition FNI

”Insamling från en fastighet där ett hushåll har avfall eller, om sådan 

insamling inte är möjlig med hänsyn till fastighetens utformning och 

belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter, insamling från en 

plats i nära anslutning till en fastighet där ett hushåll har avfall.”

• Jfr 15 kap. 20 a § miljöbalken och möjligheten att komma överens om 
alternativ plats eller anvisa plats



Översikt insamling från hushåll 

Källa: Miljödepartementet 220913. 

När Plats för insamling Typ av 
förpackningsavfall

Sorterad eller 
blandad insamling

1 januari 2024-31 
december 2026

• Fastighetsnära 
insamling

• Lättillgängliga 
insamlingsplatser

Pappers-, plast-, glas-, 
och metallförpackningar 
samt skrymmande 
förpackningar

Sorterat

1 januari 2024 Återvinningscentraler Alla förpacknings-
material, inkl. trä och 
övrigt förpacknings-
material (textil, kork, 
porslin)

Sorterat för alla material 
utom övrigt som får 
samlas in blandat

1 januari 2027 Fastighetsnära insamling Pappers-, plast-, glas-, 
och metallförpackningar

Sorterat

1 januari 2027 Lättillgängliga 
insamlingsplatser

Skrymmande 
förpackningar av papper 
och plast

Sorterat



Samlokaliserade verksamheter

▪ Verksamhet som tillsammans med hushåll använder behållare och andra 

anordningar för hantering av avfall på eller i anslutning till en fastighet.

Källa: Miljödepartementet 220913



Anmälan samlokaliserade verksamheter

▪ Samlokaliserade verksamheter ska anmäla till kommunen 

om de vill att kommunen ska samla in deras 

förpackningsavfall 

▪ Kommunen får meddela föreskrifter om vid vilken tidpunkt 

en anmälan ska göras



Insamling populära platser

Källa: Miljödepartementet 220913. 



Överlämnande av förpackningar

Kommunen ska: 

➢ Överlämna mängd av respektive material utifrån PRO:s marknadsandel

➢ Ha rutiner för att beräkna och kontrollera att rätt mängd överlämnas

➢ Tillhandahålla de omlastningsstationer som behövs eller 

efter överenskommelse med PRO överlämna avfallet på annan plats

Ansvaret övergår därefter till PRO



Information

Kommunen ska årligen (från 2024) ta fram lättillgänglig information till 
hushållen och till de verksamheter som har valt kommunal insamling, om: 

1. Skyldighet att sortera ut förpackningsavfall och hur sorteringen ska gå till

2. Hur de ska lämna sitt förpackningsavfall i kommunens insamlingssystem

3. Hur de kan förebygga förpackningsavfall

4. Hur de kan bidra till ökad materialåtervinning

5. De insamlingsresultat som utsorteringen bidrar till (i kg/inv)



Insamling från verksamheter

▪ Verksamheter ska få lämna avfall på 
mottagningsplatser utan kostnad

▪ Mottagningsplatser ska drivas av den PRO som 
har störst marknadsandel

▪ Senast 1 jan 2026 ska antalet mottagnings-

platser var minst en per kommun (och i övrigt 

utifrån att den ska vara lättillgänglig)

▪ Ej krav på fastighetsnära insamling



Matavfallsinsamling

▪ Alla kommuner ska tillhandahålla system för 
insamling av matavfall från hushåll senast 1 
januari 2024

▪ Alla hushåll och verksamheter ska sortera 
biologiskt avfall senast 1 januari 2024

▪ Avfall Sveriges rekommendation: samordna 
med fastighetsnära insamling av förpackningar

▪ Kan behöva åberopa undantag eller söka 
dispens av Naturvårdsverket



Ersättning till kommunerna

Naturvårdsverket ska fastställa ersättningen för 
kommunernas kostnader för insamling och har 
remitterat förslag på ersättningsmodell 

Producentansvarsorganisationerna ska ersätta 
kommunerna för: 

• insamling,

• transport, 

• anordnande av omlastningsplatser, 

• insamlade mängder

• information 



Utgångspunkt för ersättning

▪ Utgångspunkten är att kommunerna ska få full 
ersättning för insamling samt för information 

▪ Schabloniserad ersättning, som dock bör blir allt 
träffsäkrare över tid

▪ Kommunen får med avfallsavgifter finansiera det 
som ligger inom kommunala ansvaret, dvs. även 
förpackningar (MB 27:4)

▪ Ersättningen för förpackningsinsamlingen ska 
räknas av (enligt kompletterad skrivning MB 27:5)



Prop. 2021/22:219: Ordning och reda på avfallet 

Genom en sådan bestämmelse framgår det samtidigt att 
kommunerna kan ta ut en eventuell mellanskillnad 
mellan faktiska kostnader och den ersättning som betalats 
av producentansvarsorganisationerna. 

Detta kan förväntas hända innan kommunerna anpassat sina 
system till ersättningen. 

Det bör samtidigt framhållas att minimikraven i avfallsdirektivet 
innebär att kommunernas kostnader ska ersättas, vilket innebär 
att det enbart bör bli fråga om små mellanskillnader. 



Prop. 2021/22:219: Ordning och reda på avfallet 

Att helt frånta kommunerna möjligheten att använda 
renhållningsavgiften för hanteringen av förpackningsavfallet är inte 
förenligt med att det måste vara möjligt att finansiera befintliga 
lösningar, som exempelvis sopsugar, som ibland drivs av 
kommunerna men inte bör bekostas av producenterna. 

Kostnaden för mer avancerade insamlingslösningar bör inte belasta 
producenterna. Den ersättning som föreslås utgå är 
ersättning för en normal insamlingsinfrastruktur. 



Avfall Sveriges kommentarer och fortsatt 
arbete



Några viktiga frågor för kommunen

▪ Plan för fullt utbyggd FNI – olika system i samma kommun?

▪ Fortsatt insamling vid ÅVS efter 2024?

▪ Skrymmande förpackningar – ta över ÅVS eller annan lösning

▪ Relationen till kravet på att tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll 

från år 2024 – samordnat system?

▪ Befintliga avtal mellan kommunen och upphandlade entreprenörer

▪ Befintliga FNI-avtal mellan fastighetsinnehavare och entreprenörer

▪ Tillgång till mark – intern samverkan i kommunen



Avfallsutrymmen

▪ Samma utgångspunkter som för insamling av mat- och restavfall

▪ Utsorteringskravet gäller – fastighetsinnehavaren måste tillgodose kravet

▪ Kan inte ställas krav på inrättande av utrymmen i byggnad med stöd av 

avfallsföreskrifterna 

- Kammarrätten i Stockholm i mål nr 4155-05 (den 7 april 2006)

▪ Om utrymmen byggs – krav kan ställas på utformning

▪ Om pågående plan- och bygglovsärende

- Insamling får lösas genom lättillgängliga platser



Vad som behöver ses över

▪ Upphandlingar

▪ Tillsynsansvar

▪ Systemval

▪ Markupplåtelse

▪ Bygglov

▪ Budgetplanering

▪ Information 



Avfall Sveriges rådgivning och vägledning 

Checklista

PM – Vägledning för kommuner att hantera nytt kommunalt 
ansvar för förpackningsinsamling

Revidera aktuella rapporter och guider, checklistor

Avtals- och upphandlingsmallar

Modell för att räkna kostnader med tillhörande manual

Övertagande av återvinningsstationer 

Kommunikationsmaterial

Erfarenhetsutbyte 

Verksamhetsgrupp Förpackningsinsamling



Informationsmaterial

▪ Broschyr som kan kommuniceras inom 
kommunen

▪ Powerpoint-presentation

▪ Frågor & svar m.m. på medlemssidorna



Tack för uppmärksamheten!

Jenny Westin, senior rådgivare

070-518 40 45, 040-35 66 15

jenny.westin@avfallsverige.se


