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Sven Lundgren, 2019-03-13

AKTUELLA OMVÄRLDSFRÅGOR

Avfall Sveriges vision

”Det finns 
inget avfall”
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Avfall Sveriges uppdrag

§ Påverka
- remisser, skrivelser, personliga möten mm
- nationellt och internationellt

§ Utveckla
- rådgivning, kurser, konferenser, projekt, rapporter mm

§ Samverka
- arbetsgrupper, nätverk, organisationer mm
- lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

Avfallstrappan
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Aktuella invärldsfrågor

§ Nytt Avfall Sverige-gemensamt mål 
- Till 2025 ska restavfallet och matavfallet minska 

med 25 procent, jämfört med 2015 
- Frivilligt att ansluta sig

§ Nya ståndpunkter, bl.a. om plast

§ VD-byte

EU – reviderade avfallsdirektiv
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Revidering av sex avfallsdirektiv
§ Ramdirektivet 2008/98/EG om avfall 
§ Deponeringsdirektivet 2001/512/EG 

§ Förpackningsdirektivet 94/62/EG 
§ Elavfallsdirektivet 2012/19/EU 

§ Batteridirektivet 2006/66/EG 
§ Direktivet 2000/53/EG om uttjänta bilar 

Reviderade avfallsdirektiv

§ Högre återvinningsmål

§ Hh-avfall: 55 % (2025), 60 % (2030) och
65 % (2035)

§ Minskad deponering (höst 10 % år 2035)
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Definitionen av kommunalt avfall

§ ”Blandat avfall och separat insamlat avfall 
från hushåll (…)”

§ ”Blandat avfall och separat insamlat avfall 
från andra källor som är jämförligt till sin 
karaktär och sammansättning med avfall 
från hushåll”

§ Undantag
Avfall från produktion, jordbruk, 
skogsbruk, fiske, septiktankar, 
avloppsnätverk och behandling (inkl. 
avloppsslam). Ej heller uttjänta bilar eller 
bygg- och rivningsavfall.

Beräkningsmetod – kommunalt avfall

§ När avfallet går in i återvinningsprocessen, och;

§ Avfallet har genomgått all nödvändig kontroll, sortering och andra 
åtgärder för att ta bort avfall som inte ska ingå och för att 
säkerställa högkvalitativ återvinning, samt;

§ Avfallet rent faktiskt bearbetas till produkter, material eller 
ämnen
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Nya utsorteringskrav m m
§ Obligatorisk utsortering av papper, metall, plast och glas

§ Förbud mot förbränning av avfall som har sorterats ut för 
förberedelse för återanvändning/återvinning

§ Obligatoriskt krav på utsortering av bioavfall från år 2023

§ Separat utsortering av textilier från år 2025

Tydligare krav på producenter
Kostnader som ska ersättas av producenterna
§ Separat insamling av avfall
§ Transport av avfallet
§ Behandling
§ Kostnader som är nödvändiga för att möta visa andra krav i 

direktivet (bl a uppfylla avfallshierarkin)
§ Information till avfallsinnehavare
§ Insamling av data och rapportering
§ Kostnadsansvar för förpackningar som finns kvar i restavfallet
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EU – andra frågor

Förbud mot engångsartiklar i plast

§ En del i EUs plastavfallsstrategi

§ Förbjudet att marknadsföra 
bl a bomullspinnar med plaströr, bestick 
tallrikar, sugrör (fr o m 2021)

§ Förp avsedda för omedelbar konsumtion
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Nationellt

I den nya plattformen S+Mp+C+L
1. Investera i produktion och distribution av biogas
2. Utvidgat RUT-avdrag bl.a ”hämttjänster” (utredning 2019, i BP21)
3. Skatt på förbränning av avfall (från BP20)
4. Förbud onödiga plastartiklar (utredning 2019, i lagstiftning 2022)
5. Avgift/skatt på engångsartiklar ( från BP 21)
6. Bred översyn kring regelverken för avfall, återvinning och restprodukter
7. Nya steg för att förenkla återbruk och återvinning
8. Producentansvar för textil. Möjliga vägar ska prövas.
9. Krav på pant för ex.vis. batterier, elektronik (utredning 2020, införs 2022)
10. Utredning om lägsta servicenivå för hushållens avfall, inkl. grovavfall, förpackningar osv. 
11. Utredning om ”produktpass” 2021
12. Utreda ”hyberavdrag” för uthyrning av bl.a. kläder, verktyg (från Bp22)
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Miljödepartementet

§ Implementering av reviderade avfallsdirektiv

§ System för spårbarhet av farligt avfall

§ Åtgärder utifrån plastutredningen (SOU 
2018:84)

Myndigheter – några nedslag

§ Förpackningar och returpapper (NV)

§ (Förpackningsavfall i utemiljöer) samt 
privatimporterade förpackningar (NV)

§ Plast, nedskräpning och information till 
allmänheten (NV)

§ Tillstånds- och anmälningsplikt (NV)
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Pågående utredningar av intresse

§ Fosforutredningen (Avfall Sverige i 
expertgruppen), dir. 2018:67

§ Biogasmarknadsutredningen (Avfall Sverige i 
expertgruppen), dir. 2018:65

Nationell avfallsplan och program 
för förebyggande av avfall

§ Reviderad plan för åren 2018-2023, ”Att göra mer 
med mindre”

§ Inga konkreta mål

§ Andra mål för avfallsarbetet beskrivs

§ Sex avfallsströmmar nämns särskilt: bygg och 
rivning, mat, elektronik, textil, plast, samt 
nedskräpning.



2019-03-13

11

Nya förordningar:
Förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar 

Förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper 

Huvudpunkter nya/ändrade förordningar

§ Producenterna ska ta det fulla ekonomiska och operativa 
ansvaret för att samla in och behandla avfallet

§ Bostadsnära insamling blir huvudregel
§ Trädde i kraft den 1 januari 2019 med 

övergångsbestämmelser
Samt
§ Kommunerna ska tillhandahålla system för separat 

insamling av matavfall från hushållen senast år 2021 
(ändring i avfallsförordningen)
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Vad tycker Avfall Sverige i 
korthet?

§ Välkomnar regleringen
§ Lägger grunden för ökad service till 

fastighetsägare samt miljö- och 
samhällsnytta

§ Fullt rimligt med samma servicegrad för 
förpackningsavfall och returpapper som för 
rest- och matavfall

§ Läs mer i Avfall Sveriges guide nr. 21

Krav på insamlingen fr o m år 2021

1. Från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter –
får uppfyllas g n kvartersnära insamling om lämpligt 
(45 � FPF)

Med bostadsfastighet avses en fastighet där en eller 
flera människor stadigvarande bor, antingen 
permanent eller på semester och annan fritid 
(fritidshus)

2. Transportera bort från de fastigheter som har 
erbjudits och inte avböjt borttransport
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Krav på insamlingen fr o m år 2025

1. Från bostadsfastighet – får uppfyllas g n 
kvartersnära insamling om lämpligt (45 � FPF)

2. Plats som med hänsyn till omständigheterna 
ligger så nära bostadsfastigheten som möjligt 
(46 § 2 p.)

3. Insamlingsplatser för den del av avfallet som inte 
samlas in enligt 45 § och 46 § 2 p (47 § FPF)

- Lättillgängliga insamlingsplatser

Skrymmande sällanförpackningar

- ”Stora förpackningar som normalt förekommer 
sällan i ett hushåll” (t ex möbelkartonger)

- Från den 1 april 2025

- Lättillgängliga insamlingsplatser (47 � FPF)

- ”Geografiskt finnas där det är skäligt med 
hänsyn till befolkningstäthet, verksamheters 
lokalisering och övriga omständigheter” (51 §
FPF)
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Övrigt

§ Kommunen får samla in utsorterat 
förpackningsavfall på uppdrag av TIS

§ Inget reglerat ansvar på TIS för 
förpackningar som finns kvar i restavfallet

§ Ingen reglering på TIS gällande frekvens 
och volym på borttransport

TIS =Tillståndspliktigt 
insamlingssystem

Får hanteras vid 
samråd och 
tillståndsprövning

Fastighetsägare
Fastighetsägares skyldighet att underlätta insamling av förpackningsavfall och 

returpapper

24 e § /Träder i kraft I:2019-01-01/ Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för 

insamlingssystemen att transportera bort förpackningsavfall och returpapper enligt 45 § förordningen 

(2018:1462) om producentansvar för förpackningar och 14 § förordningen (2018:1463) om 

producentansvar för returpapper. Fastighetsägaren får avböja borttransport från fastigheten endast om 

en sådan transport är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten 

eller andra omständigheter. Förordning (2018:1466).
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Relationen till kommunens avfallsansvar

Bestämmelser om att kommunen ska 
ansvara för transport samt återvinning 
och bortskaffande av hushållsavfall 
finns i 15 kap. 20 § miljöbalken. Detta 
ansvar inskränks av denna förordning 
endast i fråga om avfall som lämnas till 
någon som med stöd av denna 
förordning får samla in avfallet. (3 §
FPF)

Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket

§ Privatimport

§ Följa upp hur utbyggnaden av den 
fastighetsnära insamlingen fortgår

§ Syfta till att ge ett bättre underlag för 
tillämpning av skälighetsbedömningen i 
46�FPF och 14�FPR 
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Insamlingssystem för matavfall från 
hushåll

Ändring i avfallsförordningen

15 a § /Träder i kraft I:2019-01-01/ Kommunen ska 
tillhandahålla ett system för att från hushåll samla in 
matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och 
transportera bort det matavfallet skilt från annat avfall. 
Förordning (2018:1466).

15 b § /Träder i kraft I:2019-01-01/ Naturvårdsverket får 
meddela föreskrifter om undantag från kravet i 15 a §. 
Förordning (2018:1466).

15 c § /Träder i kraft I:2019-01-01/ Naturvårdsverket får i 
det enskilda fallet ge dispens från kravet i 15 a §, om det 
finns särskilda skäl. Förordning (2018:1466).

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm
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