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REMISS: EN FÖRBÄTTRAD 
FÖRPACKNINGSINSAMLING – NYA ROLLER FÖR 
KOMMUNER OCH PRODUCENTER 

 

HSB Riksförbund (nedan HSB) har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående 

promemoria. HSB är Sveriges största bostadskooperation med nationell bredd och lokal närvaro 

som förvaltar bostads- och hyresrätter, utvecklar bostäder och erbjuder bosparande.  

 

HSBs SYNPUNKTER:  

HSB instämmer att det är viktigt att förbättra insamlingen av förpackningsavfall och att det ska 

vara lätt för hushåll att göra rätt. HSB anser och har tidigare framfört att producenterna inte har 

tagit fullt ekonomiskt ansvar för insamlingen av förpackningsavfall och hushållen med 

fastighetsnära insamling har därmed fått betala dubbelt. En full kostnadstäckning från 

producenterna, som de facto har producentansvaret, är avgörande. HSB ser positivt på att det 

tydliggörs att producentorganisationerna har ekonomiskt ansvar för insamling och behandling 

av förpackningsavfall från hushåll.   

9.5.1 Kommunal insamling av förpackningsavfall från hushåll och vissa verksamheter 

HSB har inga invändningar mot att kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för 

insamling av förpackningsavfall från hushåll. Avgörande är att servicegraden är hög i samtliga 

kommuner och att producenterna bär kostnaderna för insamlingen, så att det inte faller på 

hushållen, och att det är lätt för hushållen att lämna förpackningar till återvinning. Att 

förpackningar samlas in fastighetsnära underlättar för de boende och kan därmed leda till att fler 

förpackningar sorteras ut och återvinns.  

HSB kan dock se en risk att övergången av insamlingsansvaret kan göra att insamlingen blir 

mer likriktad och mindre flexibel, om ersättningen från producenterna sätts på en för låg nivå. 

Då kan resultatet bli att lösningarna för insamling av förpackningar inte kan anpassas efter de 

förutsättningar som finns i respektive bostadsområde.  

9.6.2 Utrymmen för avfall i flerbostadshus 

HSB tillstyrker förslaget att kommunala föreskrifter inte ska få förhindra en fastighetsägare från 

att själv bekosta en annan insamlingslösning än den som kommunen tillhandahåller. Det finns 
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dock en risk att fastighetsägare kan tvingas investera i dyrare lösningar för att insamlingen ska 

fungera tillfredsställande, om ersättningen från producenterna är för låg och de kommunala 

lösningarna för insamling av förpackningsavfall inte uppfyller önskvärd nivå. Om 

producenterna inte tar sitt fulla ekonomiska ansvar kan det leda till stora kostnadsökningar för 

de boende i fastigheter som idag saknar fastighetsnära insamling. Fastighetsägare har dessutom 

kostnader i form av städning av utrymmen för fastighetsnära insamling samt eventuellt bortfall 

av alternativ intäkt för utrymmet.   

I vissa fall kan det vara så att det av olika anledningar är att föredra att flera fastighetsägare 

inrättar en gemensam insamling, som kan användas av flera fastighetsägare. Då bör det vara 

möjligt att få dispens för att inrätta en sådan lösning.  

HSB anser att de fastighetsägare som redan har inrättat en lösning för fastighetsnära insamling 

inte ska tvingas byta system då kommunen blir ansvarig för insamlingen, utan fortsatt bör kunna 

använda sitt redan fungerande system.  

9.6.3 Lättillgängliga insamlingsplatser 

HSB tillstyrker förslaget att kommunerna ska samla in skrymmande sällanförpackningar och 

förpackningar av annat material än de vanligast förekommande materialen på lättillgängliga 

insamlingsplatser. Det är dock viktigt att dessa insamlingsplatser verkligen är lättillgängliga 

med en god servicegrad, för att inte de skrymmande förpackningarna ändå ska hamna i den 

fastighetsnära insamlingen och därmed fylla kärlen. 

9.6.4 Successiv ansvarsövergång från producentansvarsorganisationerna till kommunerna  

HSB tillstyrker förslaget, men vill framhålla att producenterna bör ha krav på sig att upprätthålla 

servicenivån för den befintliga insamlingen under övergångsperioden innan den fastighetsnära 

insamlingen är fullt utbyggd. 

9.6.6 Information om utsortering och insamling  

HSB tillstyrker förslaget att kommunen årligen ska ta fram lättillgänglig information till 

hushållen om skyldigheten att sortera ut förpackningsavfallet och hur förpackningsavfallet ska 

lämnas i insamlingssystemet. Det vore dock önskvärt med uppföljning av statistik på en mer 

lokal nivå än kommunvis.  

Återinfört producentansvar för returpapper 

HSB ser negativt på regeringens tidigare beslut om att upphäva producentansvaret för 

returpapper och anser att det bör återinföras.   
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