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Överenskommelse rörande kommunalt ansvar för insamling av förpackningsavfall 
 

Regeringen beslutade i juni 2022 att kommunerna ska ansvara för separat insamling av 

förpackningsavfall från hushåll och vissa samlokaliserade verksamheter. 

Producenterna ska bekosta kommunens insamling vilket följer av EU:s avfallsdirektivs så kallade 

minimikrav (Waste Framework Directive, artikel 8a 4). 

Av samma artikel följer att Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att de 

ekonomiska bidrag som betalas av produktens producent för att fullgöra sina skyldigheter inom 

utökat producentansvar ”[…] inte överstiger de kostnader som krävs för att tillhandahålla 

avfallshantering på ett kostnadseffektivt sätt”. Sådana kostnader ska på ett transparent sätt 

fastställas mellan de berörda aktörerna. 

Avfall Sverige, som representant för kommunerna, och Svenskt Producentansvar AB, som 

representant för producenterna, har gemensamt tagit fram en ersättningsmodell för att uppfylla 

detta behov. 

Ersättningsmodellen reglerar både hur kostnader för kommunens insamling beräknas och hur 

ersättning fastställs för att i rimlig utsträckning och på ett administrativt hanterbart sätt täcka dessa 

kostnader. 

Insamling av förpackningsavfall syftar till att förpackningsavfallet ska kunna materialåtervinnas, det 

vill säga omvandlas till återvunnen råvara som ersätter ny råvara i nya (och återvinningsbara) 

produkter. Möjligheten att materialåtervinna och kostnaderna för denna återvinning påverkas av det 

insamlade förpackningsavfallets kvalitet. Denna kvalitet påverkas i sin tur av med vilka metoder 

förpackningsavfallet samlats in. 

Parterna har gemensamt tagit fram ett dokument som beskriver hur förpackningsavfallets kvalitet 

definieras och vilka metoder som är lämpliga för insamling av det samma. Andra 

producentansvarsaktörer har hållits informerade. 

 

Tony Clark   Henrik Nilsson 

VD Avfall Sverige   VD Svenskt Producentansvar AB 
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Parterna 

AVFALL SVERIGE 

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges 

medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på 

samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi 

verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår 

återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och 

garant för denna omställning. 

 

SVENSKT PRODUCENTANSVAR 

Svenskt Producentansvar AB arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett 

kostnadseffektivt och hållbart producentansvar för förpackningar. Vår vision är att alla förpackningar 

av glas, metall, plast och papper i Sverige samlas in och materialåtervinns på ett hållbart sätt som 

främjar cirkulär ekonomi. 

Vi företräder producenterna i frågor som rör förutsättningarna och ramvillkoren för 

producentansvaret för förpackningar. Vårt fokus ligger på att utvecklingen av producentansvaret ska 

utgå från välgrundade beslut baserade på fakta. Vi jobbar också för att ansvariga myndigheter 

säkerställer att producentansvaret belastar alla ansvariga företag på ett konkurrensneutralt sätt. 

Svenskt Producentansvar AB ägs av de fyra materialbolagen; RK Returkartong AB, Svenska 

MetallKretsen AB, Svensk Glasåtervinning AB och Svensk Plaståtervinning i Motala AB som i sin tur är 

ägda, direkt eller via branschorganisationer, av ett brett spektrum av de företag som omfattas av 

producentansvaret för förpackningar. De fyra materialbolagen är även ägare till Svenska 

förpackningsinsamlingen AB (FTI). 


