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White Paper: 

Återvinning av förpackningsavfall  

För att nå materialåtervinningsmålen i EU:s förpackningsdirektiv påbörjade miljödepartementet i 

februari 2021 en utredning för att undersöka om insamling av förpackningar ska skötas av 

producenterna eller av kommunerna samt om omfattningen ska täcka endast hushåll eller både 

hushåll och verksamheter. Utredningens förslag om producentansvar för förpackningar ska 

kunna remitteras under hösten 2021.  

 

Återvinningsindustrierna (ÅI), återvinningsföretagens branschorganisation, konstaterar i ett 

remissvar i maj 2021 att nuvarande system, där återvinningsföretagens stora investeringar 

bidragit till att Sverige har en väl fungerande infrastruktur, är mycket framgångsrikt. Mot den 

bakgrunden förordar ÅI att befintliga system bibehålls så att både återvinningsföretag och 

producenter kan fortsätta investera och utveckla tjänster som leder samhället mot en cirkulär 

ekonomi. 

 

För att så mycket förpackningsavfall som möjligt ska materialåtervinnas så kostnadseffektivt 

som möjligt med den service, flexibilitet och innovation som svenska hushåll och 

fastighetsägare efterfrågar, redogör Ragn-Sells i den här texten för hur sortering nära 

avfallskällan ökar förutsättningarna för att avfallet blir till nya resurser som går tillbaka till 

samhället. 

 

Målet med lagar, regler och styrmedel kring avfall måste alltid vara att verka för största möjliga 

cirkularitet. För att säkerställa det behöver alla förslag stämmas av mot tre grundläggande 

principer. För det första ska förslaget leda till att uttaget av naturresurser verkligen minskar; för 

det andra till att giftiga och oönskade ämnen fasas ut; och för det tredje till att inga miljö- och 

klimatrelaterade problem skickas vidare till kommande generationer. Först när alla tre 

principerna är uppfyllda kan förslaget sägas bidra på det önskade sättet.  

Målet för Ragn-Sells arbete: 

 

  

• Att återvinningsföretagens befintliga och väl fungerande system för 
fastighetsnära insamling av förpackningar vid flerbostadshus värnas. 

• Att kommunerna får ansvar för insamling av förpackningar vid villor och 
fritidshus. 

• Att producenternas ansvar för verksamhetsavfall kvarstår för att bibehålla 
möjligheten för företagen att välja hur det egna förpackningsavfallet ska tas 
om hand. 

https://www.avfallsverige.se/fileadmin/user_upload/Nyheter/Foerpackningsutredningen_uppdragsbeskrivning.pdf
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Bakgrund 

Sortering vid källan för optimal återvinning av resurser 

Sverige har beslutat att gå över från dagens linjära system till en cirkulär ekonomi. Även EU har 

en strategi för den övergången, liksom flera andra utvecklade ekonomier. För att ambitionerna 

ska kunna bli verklighet krävs att vår syn på avfall och resurser förändras i grunden.  

 

År 2020 lämnade varje svensk i snitt in 50 kilo förpackningar och 14 kilo tidningar till återvinning. 

Totalt samlades 660 828 ton förpackningar och tidningar in. Men enligt beräkningar från 

Naturvårdsverket var andelen återvunna glas-, pappers-, plast och metallförpackningar som 

sätts på marknaden och sedan återvinns till nya produkter bara 72 procent.  

 

I en cirkulär ekonomi gör vi inte slut på våra naturresurser. I stället används de igen och igen i 

ett evigt kretslopp. I den här texten berättar vi på miljöföretaget Ragn-Sells hur sortering vid 

källan säkerställer materialkvaliteten och möjliggör optimal återvinning av resurser. 

 

Insamling nära bostaden för ökad insamling 

De fastighetsnära insamlingssystemen för flerbostadshus som brukas i dag är till stor del 

uppbyggda och utvecklade av privata återvinningsföretag. Den vanligaste typen av insamling är 

så kallad fastighetsnära insamling (FNI) som ungefär hälften av alla flerbostadshus har i dag. 

Det gör det enkelt för hushållen att sortera och lämna förpackningar och annat avfall i nära 

anslutning till bostaden.  

 

FNI-insamling innebär att återvinningsföretag sluter direktavtal med privata eller kommunala 

fastighetsägare. I dag finns ungefär 50 000 sådana avtal mellan återvinningsföretag och 

fastighetsägare. Insamling av förpackningar från hushåll i småhus förekommer i de kommuner 

som har insamling med 4-facksbilar. I de fallen ansvarar kommunen för insamlingen. 

 

Konkurrens främjar innovationer och behovsanpassade lösningar 

För att främja innovationer och behovsanpassade lösningar är en fortsatt konkurrens på 

marknaden helt avgörande. Konkurrensen innebär även en kontinuerlig prisanpassning, vilket är 

positivt för fastighetsägaren som kan välja allt från ett billigt system med endast ett basutbud 

som säkerställer återvinning eller en mer kundanpassad lösning med högre service och fler 

tjänster.  

 

Fastighetsägaren kan också få hjälp att planera bättre lösningar, till exempel att ersätta ett 

trångt miljörum med en miljöstuga, kärlskåp eller markbehållare utomhus. Det kan också handla 

om att få råd om hur lösningen ska placeras för att säkerställa en god arbets- och boendemiljö. 

 

Digitala lösningar eller ”smarta miljörum” med syfte att underlätta och stimulera återvinningen är 

vanligt förekommande på marknaden. Boende får på så vis information och statistik om hur 

framgångsrika de är på att sortera, tillgång till hämtningsscheman, anpassade tips, upplysningar 

kring vad som gäller vid storhelger samt möjlighet att anmäla fel. Fastighetsägarna kan även få 

statistik till hållbarhetsrapporter. Sammantaget har tillgången till information, statistik och 

återkoppling till de boende lett till en bättre källsortering på avfallet. 
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Ragn-Sells förslag  

Ragn-Sells ställningstagande bygger på att så mycket förpackningsavfall som möjligt ska 

materialåtervinnas så kostnadseffektivt som möjligt med den service, flexibilitet och innovation 

som hushållen och fastighetsägarna efterfrågar. För att säkerställa tillräcklig kvalitet på 

avfallsströmmarna är sortering så tidigt som möjligt i kedjan avgörande. 

 

1. Behåll dagens system för insamling av förpackningar från flerbostadshus  

 

Servicenivå, effektivitet och flexibilitet 

Branschorganisationen Återvinningsindustrierna drar i sitt remissvar slutsatsen att 

dialogen mellan återvinningsföretagen och fastighetsägarna riskerar att försämras om 

insamlingen i flerbostadshus enbart skulle skötas av kommunerna. 

 

Det nuvarande systemet, där privata återvinningsföretag ansvarar för den 

fastighetsnära insamlingen vid flerbostadshus, innebär hög flexibilitet och servicenivå 

eftersom upplägget kan anpassas efter fastighetsägarnas och hushållens behov. 

Exempel på anpassningar är tömningsintervaller utifrån materialslag, renhållning av 

fastighetens miljörum, ansvar för skyltning samt tvätt och underhåll av behållare. 

Förmodligen kommer kunderna förvänta sig samma servicenivå även framåt.  

 

ÅI lyfter även fram att kommunerna skulle tvingas bygga upp eller genomföra 

tidskrävande upphandlingar av lösningar som är minst lika kostnadseffektiva som 

rådande konkurrensutsatta insamlingssystem, vilket riskerar att stoppa utvecklingen på 

insamlingsområdet. 

 

Med en standardiserad kommunal lösning skulle alla kommuner behöva bygga upp en 

parallell infrastruktur med anläggningar, kärl och fordon som med stor sannolikhet 

skulle bli mycket kostnadskrävande för skattebetalarna. Det vore dessutom onödigt 

kostsamt såväl ur ett samhällsekonomiskt som ett miljömässigt perspektiv om 

återvinningsföretagen skulle tvingas montera ner den väl fungerande infrastruktur som 

byggts upp.  

 

Under de senaste 25 åren har återvinningsföretagen skapat en väl fungerande 

samhällsservice för insamling och materialåtervinning av förpackningar från 

flerbostadshus. Kommunerna saknar motsvarande erfarenhet, systemkompetens och i 

många fall resurser. Standardiserade kommunala taxestyrda insamlingssystem 

försvårar dessutom möjligheten att hålla samma servicenivå som återvinningsföretagen 

kan erbjuda i dag. En konsekvens av ett kommunalt övertagande riskerar att bli sämre 

lösningar som leder till att en mindre del av avfallet tas tillvara och cirkuleras. 

 

Materialåtervinning 

Utsortering av material i avfallshantering är en förutsättning för att kunna ta vara på 

värdefulla resurser i avfallet på ett cirkulärt sätt. Ju tidigare i kedjan sorteringen sker, 

desto bättre möjligheter. När avfallsslag väl blandas är det svårt och kostnadskrävande 

att sortera ut dem igen.  
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Dagens insamlingslösningar är anpassade efter kundernas behov, vilket bidrar till en 

hög grad av materialåtervinning. Exempelvis anpassas tömningar vilket i sin tur innebär 

att kärl inte blir överfulla. Fastighetsägare kan få hjälp att hålla rent i miljörum, 

underhålla behållare och sätta upp information om hur hushållen ska återvinna. Det 

ökar trivseln och förutsättningarna för att hushållen sorterar rätt vilket i sin tur påverkar 

andelen återvunnet material.  

 

I dag når kommunerna inte insamlingsmålen för matavfall. En stor andel kommuner har 

dessutom enligt ÅI uppgett att de inte har möjlighet att ta insamlingsansvaret för 

förpackningar. Risken är då stor att insamlingsmålen för förpackningar inte uppnås om 

ansvaret övergår till kommunerna, vilket kan påverka både återvinningsgraden och vårt 

klimat negativt. 

 

 

2. Ge kommunerna ansvar för insamling av förpackningar vid villor och 

fritidshus  

Idag finns insamling från villor och fritidshus endast i vissa kommuner där 

förpackningarna samlas in med 4-facksfordon av kommunerna. Lösningen är relativt dyr 

men fungerar bra. Övriga hushåll kör sina förpackningar till återvinningsstationer. 

Eftersom kommunerna redan har påbörjat uppbyggnaden av den här insamlingen är det 

rimligt att ge kommunerna ansvar för insamlingen i dessa fall. 

 

Regeringen bör också utreda möjligheterna att ge kommunerna incitament för att ta 

ansvaret fullt ut.  

 

 

3. Bibehåll producenternas ansvar för verksamhetsavfallet  

Enligt Naturvårdsverket ska producentansvar som styrmedel för att nå miljömålen leda 

till att producenter tar fram resurssnåla produkter som är lättare att återvinna och inte 

innehåller miljöfarliga ämnen. Det syftar också till att öka återvinningsgraden av 

förpackningar. 

 

Producentansvaret grundar sig i principen om att förorenaren betalar, "Polluter Pays 

Principle" (PPP), vilket innebär att den part som belastar miljön negativt måste betala 

tillbaka till miljön för den belastning man orsakar. På så vis måste producenterna ta 

ansvar för att minska mängden avfall samt säkerställa att det avfall som ändå uppstår 

återvinns i så hög grad som möjligt. 

 

Systemet för insamling av verksamhetsavfall som wellpapp, kontorspapper och 

sträckfilm fungerar bra i dag. Eftersom avfall är en dyrbar resurs som, efter behandling 

och avgiftning, har ett värde som är lika stort, eller kanske till och med större, än värdet 

på en liknande orörd resurs, bör företagen själva, som är de som ger upphov till avfall, 

få välja och ta ansvar för hur de skapar cirkulära flöden. 

 

Annars sätts den grundläggande principen om att förorenaren betalar ur spel, samtidigt 
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som ett väl fungerande system som kunderna vill ha kvar slås sönder. En sådan 

förändring skulle gå rakt på tvärs mot Sveriges uttalade cirkulära ambitioner.  
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