
Dnr 9017/229.109 
  
Begäran att upphäva tidigare beslut om nytt insamlingssystem av hushållsavfall i 
Robertsfors kommun 
  
Ärendebeskrivning 
Med anledning av de förändrade förutsättningarna i producentansvarsförordningarna för 
förpackningar och returpapper så förordas att beslutet om att införa fyrfackssystem för 
insamling av hushållsavfallet upphävs. Producenterna ska ta sitt fulla ansvar att samla 
in förpackningsavfallet och returpapper till återvinning. Kommunerna tar sitt ansvar att 
samla in hushållsavfallet i fraktionerna mat- och restavfall. 
  
2018-06-28 beslutade regeringen att genomföra de flesta förslagen från promemorian 
”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av 
producentansvaren” (180319). Bland annat ska producenternas ta det fulla ekonomiska 
ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar bostads- eller kvartersnära. 
Insamlingssystemen ska erbjuda fastighetsägaren kostnadsfri borttransport av 
förpackningsavfall och returpapper. Insamlingssystemen ska vara rikstäckande och ha 
tillstånd från Naturvårdsverket. 
  
Den som har använt en förpackning ska sortera ut förpackningsavfallet och lämna det till 
ett godkänt retursystem eller ett insamlingssystem som har tillstånd (SFS 2018:1462 
24b). 
Tillstånd till insamlingssystemet får numer ges endast om insamlingssystemet omfattar 
förpackningsavfall av alla material, den som lämnar något kan göra det enkelt och utan 
att betala något, är lämpligt och rikstäckande. (SFS 2018:1462 §44). 
Insamlingssystemen bekostas av producenternas förpackningsavgifter tillsammans med 
materialvärdet. 
Med anledning av ovanstående görs bedömningen att kommunerna inte ska införa 
fyrfackskärl i dagsläget. 
  
Kommunerna ska erbjuda system för separat insamling av matavfall från hushållen 
enligt § 15a  i Avfallsförordningen (SFS 2018:1466). 
  
Investeringar i matavfallskärl, anpassa omlastningsplats för matavfallet samt kostnader 
kring införande av matavfallsinsamling till alla hushåll kvarstår medan investeringar i 
omlastningsstation för förpackningar och returpapper och fyrfackskärl uteblir. 
  
Bakgrund 
I dag har Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs (kallat 
Umeåregionen) ett gemensamt upphandlat avtal för insamling av hushållsavfall som 
kommunerna har rådighet över. Umeå kommun är den enda av dessa kommuner som 
har utsortering av matavfall.  I de kommunala avfallsplanerna som är beslutade av 
kommunfullmäktige i samtliga kommuner finns mål satta kring utsortering av matavfall, 
förbättrad utsortering av tidningar och förpackningar. 
  



Avtalet för insamling av hushållsavfall sträcker sig fram till år 2020-02-28 och arbetet 
med ny upphandling pågår med tanke på tiden som behövs för inköp av fordon för 
entreprenören och i övrigt ställa i ordning för uppdraget samt kommunernas arbete med 
att förbereda obligatorisk matavfallsinsamling. 
  
Förstudien analyserade en högre servicenivå än idag, inklusive insamling av matavfall 
och förutsättningar för utsortering av förpackningar och tidningar/returpapper genom 
fastighetsnära insamling (FNI). 
  
Inriktningsbeslut om att införa fastighetsnära insamling av matavfall och restavfall samt 
utsortering av förpackningar och tidningar/returpapper med fyrfackssystem beslutades 
2017 av samtliga deltagande kommuner som var möjlig med 2014 års förordning om 
producentansvar för förpackningar.  Med de nya förordningstexterna har 
förutsättningarna ändrats. 
  

För mer information: 
SFS 2018:1466 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927) 

SFS 2018:1462 Förordning om producentansvar för förpackningar 

SFS 2018:1463 Förordning om producentansvar för returpapper 

Pressmeddelandet efter beslut; 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-vill-se-mer-fastighetsnara
-insamling-av-forpackningsavfall-och-returpapper/ 
 

PM Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av 
producentansvaren 
  
  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
  
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige upphäva 
tidigare beslut 2017-10-09 § 71, om nytt insamlingssystem för matavfall, restavfall, 
förpackningar och tidningar/returpapper med fyrfackskärl. 
  
Beslut i Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 36, ”att utsortering av matavfall från övrigt 
hushållsavfall ska vara obligatoriskt för hushåll från och med införandet av nytt 
insamlingssystem 2020” kvarstår även om det inte införs ett nytt insamlingssystem med 
fyrfackskärl. 
  
Insamlingen av hushållsavfall från och med 1 mars 2020 ska ske genom att befintliga 
kärl för hushållsavfall kompletteras med separata kärl för matavfall för alla hushåll 
inklusive fritidshus. 
  
  
Bilaga: Tjänsteskrivelse 180906 

 






