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Sammanfattning
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera producentansvaret för
förpackningar och returpapper. Uppdraget har redovisats i en rapport som sänts ut på remiss. Producentansvaret fungerar i stort sett väl men Naturvårdsverket föreslår ändå vissa
förbättringar. Kommuner och producenter ska hålla samråd och dessa kan vidareutvecklas, t ex bör fler intressenter bjudas in. God service för grovavfall liksom placering av
återvinningsstationer där kontrollen är god kan minska nedskräpningen. Avfallshantering
bör vara en infrastrukturfråga och ansvarsfördelningen mellan kommun och producenter
bör bli tydligare. Naturvårdsverket kritiserar Plastkretsen som upphört med insamling av
plast från verksamheter. Producenterna har det ekonomiska och fysiska ansvaret att se till
att lämpliga insamlingssystem etableras, även gällande fastighetsnära insamling, som
rapporten för övrigt är tveksam till.
Stadsdelsförvaltningen anser att det är nödvändigt att öka möjligheterna till fastighetsnära
insamling och förordar fler nedgrävda behållare. I innerstaden kan det dock vara komplicerat att hitta platser för nedgrävda behållare varför varje enskilt fall bör utredas noggrant
innan beslut fattas. Förvaltningen anser dessutom att det kan finnas behov av lokala samråd. Naturvårdsverket anser att det bör finnas minst en gratis mottagningspunkt för förpackningar från verksamheter. Det vore önskvärt, också för stadsdelsförvaltningens mindre enheter. En idé att samla in material i stället för förpackningar är intressant.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Gemensam service. Remissvar skall vara kommunstyrelsen tillhanda 2007-02-15.

Bakgrund
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera producentansvaret för
förpackningar och returpapper, dvs. insamlingen av glas, hårdplast, kartong, metall och
tidningar. 2005-01-01 trädde de reviderade producentansvarsförordningarna i kraft. Dessa
förordningar ställer högre krav på samråd och servicenivå på insamlingssystemen. Naturvårdsverket hade ett uppföljningsuppdrag till 2006-12-01 till hur förordningarna efterlevs.
Uppföljningsuppdraget har redovisats i en rapport. Rapporten och förslag till åtgärder för
att uppnå producentansvarets mål har utsänts på remiss. Underlaget till Naturvårdsverkets
rapport har tagits fram genom:
•
•
•
•

En enkätundersökning till kommuner och producenter
Fallstudier i utvalda kommuner
Opinionsundersökning till enskilda hushåll
En litteraturstudie som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort om miljömässiga
och samhällsekonomiska för- och nackdelar med materialåtervinning av plastoch pappersförpackningar samt fastighetsnära insamling.

Naturvårdsverkets har formulerat en vision för framtidens producentansvar – återvinningsbara förpackningar med liten materialåtgång, återvinningsmålen ska uppnås för alla
materialslag, alla hushåll ska ha tillgång till lämpliga, enkla återvinningssystem med bra
service, allt insamlat förpackningsmaterial återvinns, nedskräpning kring återvinningsstationer upphör, alla producenter tar sitt ansvar samt att insamlingssystemen är miljömässigt
och ekonomiskt robusta.
Enligt rapporten fungerar producentansvaret i stort sett väl. De hushåll som kontaktats är
nöjda och insamlingen i Sverige redovisar hög andel återvinning. EU har lagstiftat om
återvinningsnivåer och dessa nivåer överträffas i Sverige. Sverige har även formulerat
egna nationella mål och där ligger insamlingsnivåerna för metall och plast under målen.
Sedan 2005-01-01 har kommuner och producenter hållit samråd i nästan alla av landets
kommuner. Naturvårdsverket anser att dessa samråd kan vidareutvecklas. Rapporten innehåller några förslag:
•
•
•
•
•
•

Alla frågor som berör insamling bör samordnas inom kommunen.
Lokalisering av återvinningsstationer bör tas med i planprocesser.
Deltagare i samråd bör ha kunskap och mandat att besluta i frågorna.
Avfallsrådets överenskommelse och kriterier bör vara underlag vid samråd.
Producenter bör öka sin kunskap om hela insamlingssystemet i kommunen.
Samordna producenternas ansvar med kommunens renhållningsskyldighet. Insamlingssystemen ska uppfattas som ett enda för hushållen och de måste uppfattas som trovärdiga.
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Kommunerna ska bedriva tillsyn av hur återvinningen sköts. Förelägganden måste riktas
till enskilda producenter men kommunerna har svårt att identifiera den enskilde producenten bakom materialbolaget. Kommuner, främst i storstadsregioner upplever nedskräpningen kring återvinningsstationer som besvärande. Däremot upplever de flesta hushållen
att det fungerar bra. Enligt Naturvårdsverket finns det ett samband mellan den service
kommunerna erbjuder för grovavfall och nedskräpningen kring återvinningsstationer. En
god service för grovavfall och farligt avfall minskar nedskräpning, liksom placering av
återvinningsstationer där den sociala kontrollen är god. Kommunerna bör betrakta avfallshantering som en del av infrastrukturen och ansvarsfördelningen mellan kommun och
producenter bör bli tydligare.
I rapporten påpekas att det är kommunen som har ett allmänt informationsansvar till
kommuninvånare om insamling av förpackningar och returpapper. Producenterna har
ansvar för information vid återvinningsstationerna och på ett övergripande plan. Dessutom ska de återrapportera insamlingsmängder till kommunen. Naturvårdsverket framför
skarp kritik mot Plastkretsen som upphört med insamling av plast från verksamheter.
Plastkretsen anser att det är så pass lönsamt att återvinna plast idag så att verksamheter
kan få den tjänsten direkt från enskilda insamlingsentreprenörer. Naturvårdsverket anser å
sin sida att Plastkretsen bryter mot gällande avtal när insamlingsmålet för plast inte uppnår det nationella målet. Dessutom kan nedskräpningen kring återvinningsstationerna öka,
om verksamheter istället lämnar sina plastförpackningar här. Naturvårdsverket anser att
det bör finnas minst en fri mottagningspunkt i varje kommun för förpackningar från verksamhetsutövare. Kommunen är ansvarig för de förpackningar som ej sorteras, utan hamnar bland hushållsavfallet. Producenterna har det ekonomiska och fysiska ansvaret att se
till att lämpliga insamlingssystem etableras. Detta gäller även fastighetsnära insamling.
Naturvårdsverket har inrättat ett Avfallsråd för att underlätta verkets arbete. Rådet består
av 14 ledamöter som representerar olika aktörer. Avfallsrådet har bl.a. tagit fram kriterier
för ett lämpligt insamlingssystem. Inom flera olika områden i rapporten hänvisar Naturvårdsverket till Avfallsrådets synpunkter och skrivningar. IVL Svenska Miljöinstitutet har
på Naturvårdsverkets begäran undersökt frågan om fastighetsnära insamling. IVL Svenska Miljöinstitutet är tveksamt till om denna insamlingsform är lönsam, miljömässigt och
samhällsekonomiskt. Man tycker bl.a. att boende betalar två gånger och att det bidrar till
att producenterna inte tar sitt ansvar. Dessutom redovisas att olika aktörer har olika syn på
vilket system, fastighetsnära eller återvinningsstationer, som ger bäst insamlingsresultat,
dvs. de renaste fraktionerna.
I rapporten finns idéer om framtida utveckling. Naturvårdsverket vill arbeta för att optimera hanteringen av hushållens förpackningar. En annan idé är att ”samla in i materialströmmar ”. Förvaltningen tolkar att det betyder att samla in material i stället för att endast samla in förpackningar. Naturvårdsverket föreslår att man göra en studie i en kommun och börja med att samla in metall. Naturvårdsverket vill även förebygga uppkomst
av avfall.
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Förvaltningens förslag
Naturvårdsverkets rapport som Kungsholmens stadsdelsförvaltning tagit del av är omfångsrik och lite vagt formulerad. Men det finns en del goda förslag. Samråd ska hållas
mellan olika parter kring producentansvar och förpackningsinsamling. De förslag till förbättringar som beskrivs om att involvera flera intressenter, att innefatta återvinning i planprocesser m.m. som omnämns är bra. Förvaltningen anser att det ibland kan finnas behov
av lokala samråd på stadsdelsnivå för Stockholms stad då förutsättningarna ser väldigt
olika ut i olika delar av staden. Naturvårdsverket kopplar ihop nedskräpning vid återvinningsstationer med hur den kommunala servicen är för grovavfall. Stockholms stad har
fyra återvinningscentraler för grovavfall och förvaltningen instämmer i att det behövs fler
som är lättillgängliga för stadens invånare. Förvaltningen har haft en del problem med
nedskräpning kring de knappt 20 återvinningsstationer som finns inom stadsdelsområdet.
Förvaltningen delar synpunkten att återvinningsstationer bör planeras in i infrastrukturen.
Kommunen har ett allmänt informationsansvar till medborgare om hur insamling av förpackningar och returpapper går till och här kan säkert en stor kommun som Stockholm
agera tydligare. Stockholms olika facknämnder och de lokala stadsdelsnämnderna har alla
emellanåt underlåtit att informera om förändringar p.g.a. byggnation eller förändrade entreprenadförhållanden. En speciell fråga för Stockholms stad är att staden hittills inte godkänt skyltning vid själva återvinningsstationerna. Förvaltningen anser att skyltar skulle
kunna underlätta sorterandet för medborgarna.
Naturvårdsverket riktar en skarp kritik mot Plastkretsen för att de slutat samla in plast från
verksamheter och förvaltningen instämmer helt. Trovärdighet är avgörande för att systemet med insamling ska fungera.
I rapporten skriver Naturvårdsverket att det bör finnas minst en fri mottagningspunkt för
förpackningar i varje kommun där verksamheter ska kunna lämna sitt avfall utan kostnad.
Det vore oerhört värdefullt, inte minst för förvaltningens egna mindre enheter att ha en
sådan mottagningspunkt.
”Producenterna har det ekonomiska och fysiska ansvaret för att se till att lämpliga insamlingssystem etableras”(enl. Avfallsrådet, rapporten sid. 59). Det är viktigt att både detta
ansvar och ansvaret för renhållning runt stationerna tydliggörs. IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt förutsättningarna för fastighetsnära insamling och är tveksamma till det
systemet. Bland annat påpekar man att brukare betalar två gånger för omhändertagande av
förpackningen. Förvaltningen anser dock att det är nödvändigt att öka möjligheterna till
fastighetsnära insamling. Det är svårt att hitta mark inom stadsdelsområdet för återvinningsbehållare. Förvaltningen förordar också fler nedgrävda behållare, även om det även
här kan finnas problem att hitta lämplig plats under marken.
Naturvårdsverket vill i framtiden optimera hanteringen av hushållens förpackningar. Man
ska arbeta med vägledning och tillsyn kring standarder. Det ska ge förpackningar som är
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lättare att återvinna. Förvaltningen har inget att invända mot detta, men saknar en mer
konkret strategi för att nå det målet.
Förvaltningen förordar en utveckling av det som Naturvårdsverket kallar ”materialströmmar”. Hushållen har svårt att uppfatta att det endast är förpackningar som ska sorteras.
Speciellt gäller det glasförpackningar – människor missförstår att det endast är glasburkar
och flaskor och inte det trasiga glaset som får sorteras i glasåtervinningen.
I rapporten beskriver man att metallåtervinningen uppnår ett lägre resultat än de nationella
målen för Sverige. Här kan information om att aluminium sorteras som metall bidra till
ökad återvinning.
Stockholms stad har ett nytt avtal mellan producenter och staden om markupplåtelse för
återvinningsbehållare. Det tidigare avtalet upphörde vid årsskiftet och ett nytt avtal gäller
från 2007-01-01. Förändringar i avtalet gäller bl.a. ett ökat antal behållare med enhetlig
utformning, att materialbolagen ansvarar för drift och renhållning kring behållare, materialbolagen ska vara tillgängliga på telefon och tömningen ska ske så att kärlen ej blir fulla.
Det kommer även att finnas möjlighet för fastighetsägare som införskaffat egna kärl att
kunna få dem tömda med kran. Man planerar också att inrätta tre mottagningspunkter där
man kan ta emot stora mängder förpackningar. (Bilaga 2)
Det är mycket viktigt att efterlevnaden av det nya avtalet kontrolleras noga. Stadsdelsförvaltningen kan här också fortsättningsvis vara en kanal för medborgarnas synpunkter.

Bilagor
1. Sammanfattning av rapport
2. Stockholms stads nya avtal med producenterna avseende återvinningsstationer för returpapper och förpackningsavfall på offentlig platsmark m.m.

