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Fördelning av ansvar för kommunal insamling av 
förpackningar i Hällefors, Nora, Lindesberg och 
Ljusnarsbergs kommun 

 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora, Hällefors, Lindesberg och 

Ljusnarsbergs kommun att ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och 

vissa verksamheter i enlighet med SFS 2022:1274 (förordning om producentansvar för 

förpackningar) tilldelas Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges kommuner har fått ansvar att samla in förpackningsavfall från hushåll och vissa 

verksamheter, detta ska ske i olika steg från 2024 och ska fram till 2027 vara ett fullt 

utbyggt system. 

Sedan januari 2022 har kommunerna haft ansvar att samla in returpapper från hushåll, 

detta via exempelvis återvinningsstationer. Ansvaret har nu utökats och från januari 

2024 ska kommunen ansvara för insamling av konsumentförpackningar via 

lättillgängliga platser (ÅVS). Från januari 2026 ska kommunen tillhandahålla insamling 

av förpackningar vid torg och parker som överstiger 2000 m2 och från januari 2027 ska 

insamlingen ske fastighetsnära och på liknande sätt som insamling av mat- och 

restavfall.  

Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar från hushåll och vissa verksamheter 

kommer bli en naturlig del av den insamling av kommunalt avfall från hushåll som sker 

idag, däremot så kommer det att innebära förändringar av nuvarande uppdrag som via 

Förbundsordningen fördelats till avfallsavdelningen. Varje kommun ska via 

kommunfullmäktige bestämma fördelning av ansvar inom kommunen, att lägga ansvaret 

på Samhällsbyggnadsförbundet är lämpligt med hänseende till befintlig insamling. 

Insamlingen av förpackningar ska ske i enlighet med SFS 2022:1274 och ska ge 

kostnadstäckning för insamling, omlastning och överlämnande av material till 

producenter. Ansvaret ska inte påverka avfallstaxan, här behöver en modell för 

avstämning tas fram. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram 

förslag på ersättningsnivåer för kommunerna, vilket inte är redovisat ännu.  

Det nya ansvaret som kommunerna tilldelats kommer kräva resurser i form av 

investeringsmedel samt personal, dels administration exempelvis i form av beredning av 

förslag till insamlingssystem m.m. samt i insamlingsleden när processen kommit så 

långt. Den organisation inom kommunen som ska sköta det utökade ansvaret behöver 

beskriva vilka resurser som kommer krävas, som Samhällsbyggnadsförbundets 

avfallsavdelning är organiserad idag finns inte de resurser som krävs för att möta 

insamlingsansvaret. 
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