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NY STRUKTUR PÅ AVFALLSHANTERING I SVERIGE –
PRODUCENTANSVARET BÖRJAR REDAN I BOSTADEN
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BAKGRUND: NYA SPELREGLER
•

1 § Syftet med denna förordning är att
– 1.minska mängden förpackningsavfall genom att
•

•

a)förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att
deras volym och viktbegränsas till den nivå som krävs
för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå,
och
b)förpackningar endast används när det är nödvändigt,

– 2.begränsa skadligheten för miljön av material
och ämnen i förpackningar,
– 3.producenterna ska tillhandahålla eller ansluta
sig till ett insamlingssystem som tar operativt och
finansiellt ansvar för att samla in och behandla
förpackningsavfall,
– 4.förpackningsavfall ska tas om hand på ett
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, och
– 5.nå de mål för materialutnyttjande som anges i
17–25 §§.

Avgränsningar för denna presentation:
• Insamling av förpackningsavfall
• Förpackningsavfall från hushåll
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HUSHÅLLENS ANSVAR ATT KÄLLSORTERA
•

Avfallsförordningen § 24 b: Den som har använt en förpackning som blivit hushållsavfall
ska sortera ut förpackningsavfallet från annat avfall och lämna förpackningsavfallet till […]
ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 43 § förordningen (2018:1462) om
producentansvar för förpackningar, om avfallet utgörs av förpackningar som
insamlingssystemet är avsett för.
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PRODUCENTERNAS ANSVAR AVSEENDE INSAMLING
•

42 § En producent som släpper ut eller tillhandahåller en förpackning på den svenska
marknaden ska
– 1. tillhandahålla ett insamlingssystem som innebär att förpackningen tas om hand när den blir avfall och se till
att systemet uppfyller kraven i denna förordning, eller
– 2. se till att någon annan som har tillstånd enligt 43 § att driva ett insamlingssystem har åtagit sig att ta hand om
förpackningen när den blir avfall.
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2021: TILLSTÅNDSPLIKTIGT INSAMLINGSSYSTEM

Krav på
tillstånd
Kriterier för
tillstånd
60% / 2021
100% / 2025

• Från och med 2021 behöver insamlingssystemen ha
tillstånd för att samla in förpackningar

• omfattar förpackningsavfall av alla material,
• innebär att den som vill lämna förpackningsavfall till
systemet kan göra det enkelt och utan att betala något,
samt att
• insamlingssystemet är lämpligt och rikstäckande.

• Erbjuda kostnadsfri insamling för de vanligt
förekommande förpackningsslagen […] från 60% av
bostadsfastigheterna från 2021 och 100% från 2025.

• Producenten är skyldig att
tillhandahålla en förpackningssoptunna vid varje
bostadsfastighet och bekosta
tömningen av den soptunnan.
• Bara denna del av TIS-kraven
bedöms öka producenternas
förpackningsavgifter med 3-4
miljarder kr per år när
systemet är fullt utbyggt.
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FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR

Skyldig att underlätta
för TIS
Utgår från den
insamlingslösning som
TIS tillhandahåller
I vissa fall kan
fastighetsägaren
behöva söka bygglov

• En fastighetsägare är enligt 24 e § avfallsförordningen skyldig att
underlätta för tillståndspliktigt insamlingssystem, TIS att transportera
bort förpackningsavfall.
• I undantagsfall kan fastighetsägaren avböja bostadsnära insamling.

• En fastighetsägares ansvar utgår från den insamlingslösning som
tillståndspliktigt insamlingssystem, TIS tillhandahåller för aktuell
fastighet.

• I vissa fall kan fastighetsägaren behöva söka bygglov, det kan vara
om insamling ska ske i en avfallsbod på fastigheten.
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KOMMUNENS ANSVAR
•

70 § Kommunen ska informera hushåll om
– 1. skyldigheten enligt 24 a och 24 b §§ avfallsförordningen (2011:927) att sortera ut förpackningsavfall från
annat avfall,
– 2. hur sorteringen ska gå till,
– 3. tillgängliga insamlingssystem,
– 4. hur hushållen kan bidra till ökat materialutnyttjande, och
– 5. de återvinningsresultat som sorteringen bidrar till.

•

Kommunen ska ge den som driver ett insamlingssystem möjlighet att lämna synpunkter
på informationens utformning.
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TIDSLINJE
FTI förbereder till
att erbjuda 100%

FTI samråder med
kommunerna

2019

Tillstånd krävs

2020

2021

2022

FTI implementerar
sitt
insamlingssystem

FTI lämnar in TISansökan
Avtalsdiskussion
med kommuner
och andra utförare
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NYA FÖRORDNINGENS EFFEKT PÅ
FÖRPACKNINGSAVGIFTERNA
Påverkas bland annat av
Estimat för totala förpackningsavgifter

• Utbyggnadstakt från 15% till
100% av bostadsfastigheterna

6,0

Miljarder kronor

5,0

• Hushållens och verksamheters
utsortering

4,0
3,0

• De insamlade förpackningarnas
värde som råvara

2,0
1,0
0,0
2020

2021

2022

2023

2024
År

2025

2026

2027

2028
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FASTIGHETSNÄRA INSAMLING - AFFÄRSMODELL
Flerfamiljshus

Avtalad avgift

Ersättning

I dag
Förpackningsavgift

Flerfamiljshus

Producenter

Entreprenör
(kommunal eller privat)
Förpackningsavgift

Flerfamiljshus
Ersättning enligt
schablon för
borttransport och kärl

Fr.o.m 2021
Förpackningsavgift

Producenter

Flerfamiljshus

Entreprenör
(kommunal eller privat)
Förpackningsavgift

Betalningsflöde

Förpackningsavfall/produkt i förpackning
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PRODUCENTANSVARET

INSAMLING
AV FÖRPACKNINGAR
OCH TIDNINGAR
DESIGN &
TILLVERKNING
AV FÖRPACKNINGAR
OCH TIDNINGAR

ANVÄNDNING
AV FÖRPACKNINGAR
OCH TIDNINGAR

MATERIALÅTERVINNING

KVALITETSSÄKRING
AV MATERIALKVALITET

s. 12

Manualer och utbildningar i
design för återvinning

Support och feedback när ni
tar fram nya förpackningar

Möjlighet att testa
sorteringsbarhet

Allmän teknisk support
kring återvinning och
återvinningsdesign

- Portabelt NIR-instrument
- Industriell sortering (Svensk
Plaståtervinning i Motala)
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CIRKULARITET FÖR RÅVARUMATERIALET
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