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Sammanfattning 
I Sverige ligger ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar 
på producenterna. För att samla in förpackningar och tidningar har dagens 
producenter upprättat ett gemensamt insamlingssystem med 5800 
återvinningsstationer. Idag är det samordningsorganet Förpacknings och 
Tidningsinsamlingen (FTI) som på uppdrag av producenterna samordnar driften av 
återvinningsstationerna. 

2006 genomförde Naturvårdsverket en utvärdering över hur väl insamlingen av 
förpackningar och tidningar fungerar. Naturvårdsverkets utvärdering visade att 80 
procent av hushållen var nöjda med insamlingen men att det även fanns brister, bland 
annat problem med nedskräpade återvinningsstationer. 

Vi har i uppsatsen velat belysa denna fråga ur olika aspekter för att eventuellt komma 
fram till förslag till åtgärder för att minska problemen med nedskräpning. En viktig 
aspekt visade sig vara oklarheterna kring begreppet verksamhetsutövare. 

I vår uppsats har vi kommit fram till att det skett förändringar i hur FTI organiserat 
sin verksamhet, vilket borde bidragit till att frågan om vem som är att betrakta som 
verksamhetsutövare för återvinningsstationerna blivit tydligare. 

Vi har också undersökt FTI:s och kommunernas miljökontors syn på problematiken. 
Generellt visar undersökningen att samarbetet mellan FTI och miljökontoren fungerar 
bra men att det finns skillnader i hur problemet upplevs, bland annat i synen om vad 
som orsakar nedskräpningen av återvinningsstationerna. 

Utifrån undersökningen har vi kommit fram till några förslag på åtgärder som kan 
bidra till minskad nedskräpning och ytterligare förbättra samarbetet mellan 
miljökontoren och FTI. Några åtgärder vi har kommit fram till är att Naturvårdsverket 
kan och bör ge tydligare styrning i frågan om vad som utgör ett lämpligt 
insamlingssystem och att miljökontoren i högre grad bör bli inbjudna till samråden 
kring återvinningsstationerna. 
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Abstract 
In Sweden, responsibility for the collection and recycling of packaging and 
newspapers lies with the producers. Therefore, the major producers created a joint 
collection with 5800 recycling stations. The stations are the responsibility of a 
coordinating body, Förpacknings och Tidningsinsamlingen (FTI) which ensures 
Government regulations are adhered to by the producers. 

In 2006, the Swedish Environmental Protection Agency (EPA) carried out an 
evaluation of the collection of packaging and newspapers. EPA´s research showed 
that 80 percent of households were satisfied with the collection but that there were 
also shortcomings, including problems with littering at the recycling stations.  

We have tried to approach the litter issue from different angles in order to suggest 
possible measures to reduce the problem. An important aspect proved to be 
uncertainties regarding the concept of operators.  

As there are currently many parties involved in the collection process this lead to the 
issue of who is legally considered as the operator of the recycling stations. We 
discovered, when we studied the subject, that there had been some reorganization of 
FTI's activities, which we believe contributes to making the question of who is to be 
regarded as operators clearer. 

We have also examined FTI's and the municipalities environmental offices’ approach 
to the problem. Overall, the survey shows that the degree of cooperation between FTI 
and the environmental offices is at a satisfactory level, but that there are differences in 
how the problem is perceived, particularly in regard to the cause of the litter. 

Based on the investigation, we have come up with some suggestions for actions that 
may contribute to a reduction in litter and further enhance cooperation between the 
municipalities’ environmental offices and FTI.  

Some conclusions we have reached are that EPA should provide clearer guidance on 
the question of what constitutes an appropriate collection and that the municipalities’ 
environmental offices should be invited to the consultations between FTI and the 
municipalities regarding the recycling stations on a regular basis.
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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 poäng och är utfört inom Miljövetarprogrammet vid 
Sektionen för Ekonomi och Teknik på Högskolan i Halmstad. Syftet med uppsatsen är 
att undersöka ansvarsfrågan kring nedskräpade återvinningsstationer och hur 
Förpacknings och Tidningsinsamlingen och landets miljökontor ser på denna 
problematik. Målet med uppsatsen är att komma fram till åtgärder för att minska 
nedskräpningen. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Marie Mattsson och Andrea Hjärne 
Dalhammar för allt stöd under arbetets gång. Vi vill även tacka Kerstin Rolleberg, 
Judit Sari och Eja Pedersen för stöd och hjälp med utformningen av 
enkätundersökningen och Peter Wenster på Sveriges Kommuner och Landsting för 
hans hjälp med distributionen av enkätundersökningen. Vi vill också tacka alla 
miljökontor som svarat på enkäten och kommit med värdefulla kommentarer. 
Slutligen men inte minst vill vi tacka John Strand VD för FTI, för att han ställde upp 
och tog sig tid att intervjuas. 
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt behandlar vi uppsatsens bakgrund, syfte, mål och avgränsningar 
 

1.1 Bakgrund 
Under senare tid har synen på avfall och hur avfall hanteras förändrats. I forna tider 
förpackades mat och förnödenheter i långlivade lerkrukor. Glas och metaller 
betraktades som exklusiva råvaror och användes under lång tid i mycket liten 
utsträckning. Det avfall som mänskligheten då gav upphov till bestod i huvudsak av 
biologiskt avfall. Människan levde närmare naturen, i ett kretsloppsamhälle där de 
naturresurser de nyttjade också återfördes till naturen utan att orsaka skada [33].  

I samband med den svenska industrialiseringens början i mitten av 1800-talet skedde 
demografiska förändringar. Människor flyttade från landsbygden till städerna för att 
arbeta vid industrierna. Städerna blev större och befolkningsmängden ökade 
kraftigt[47]. I takt med de demografiska förändringarna ökade så även problemen 
med den allt mer koncentrerade mängden avfall. Från början var problemen mestadels 
av sanitär art. Avfallet bestod i huvudsak av hushållsavfall, urin och gödsel som 
slängdes rätt ut på gatorna där de spred lukter och smittoämnen [6]. 

Med de sanitära problemen som bakgrund infördes år 1868 gemensamma 
renhållningsbestämmelser i Sverige och några decennier senare inrättades en 
skyldighet för varje stads kommun att anordna avstjälpningsplatser för avfall [33]. 
Under 1900-talets första hälft kom avfallshanteringen mestadels att bestå av 
enkelriktade flöden där avfallet transporterades till deponi eller förbrändes öppet, utan 
vare sig rening eller energiåtervinning [33]. 

För det flytande avfallet byggdes runt 1900 vattenavloppsnätet ut och vattenklosetten 
introducerades. Vid denna tidpunkt fanns en övertro på naturens självläkande 
förmåga, vilket medförde att även avloppsvattnet leddes direkt till närliggande natur 
utan någon rening, den såkallade utspädningsfilosofin dominerade. Efterhand ökade 
problemen med orenat avloppsvatten, vilket medförde att det 1956 fattades ett förbud 
mot att släppa ut orenat avloppsvatten. Även det fasta avfallet ökade i omfattning och 
1953 kom ett förslag att utöka kommunens ansvar att upprätta allmänna 
avstjälpningsplatser även på landsbygden. Förslaget röstades dock ner [33].  

Bland befolkning och politiker ökade medvetenheten om att miljön är sårbar och 
utspädningsfilosofin ersattes i mitten av 1950-talet med filterfilosofin [6]. Med 
filterfilosofin låg fokus på att minska fabrikernas punktutsläpp. Filterfilosofin har lett 
till att det utvecklats många bra metoder för att rena vatten och luft från föroreningar 
[5]. 

Idag är varken de sanitära problemen eller problemen med punktutsläpp från industrin 
längre fokus i den svenska miljödiskussionen. De senaste decennierna har fokus gått 
från att reglera punktutsläpp till att reglera rörliga diffusa källor knutna till varors hela 
livscykler [42]. Varukonsumtionen har i sig fått ett allt större inslag i dagens 
miljöproblematik, där avfallet blivit ett påtagligt problem [29]. 
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1.1.1 Kretsloppssamhället  
Genom politiskt arbete har avfallshantering fått ett större utrymme i den samlade 
miljödiskussionen [29]. I juni 1972 samlades representanter från 113 nationer i 
Stockholm för att diskutera temat, mänskliga aktiviteter i relation till miljön. 
Konferensen ökade medvetenheten om att miljöproblemen måste angripas på ett 
globalt plan. Det ökade medvetandet ledde till fortsatta internationella diskussioner. 
1987, mer en 20 år senare ägde konferensen Our Common Future rum i Norge, mer 
känd som Brundtlandskommissionen.1 Vid Brundtlandskommissionen myntades 
begreppet hållbar utveckling, som definieras som en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov [5]. 

Vid nästa stora miljökonferens i Rio de Janeiro2 1992 vidareutvecklades begreppet 
hållbar utveckling. Resultatet från Riokonferensen blev fem dokument. Däribland 
handlingsprogrammet Agenda 21 [5]. 

I Agenda 21 anges mål och riktlinjer för hur en hållbar utveckling ska uppnås. 
Dokumentet är inte juridiskt bindande men för de nationer som står bakom Rio och 
Agenda 21 är det starkt politiskt och moraliskt förpliktat att följa. I dokumentet 
förespråkas vikten av lokala handlingsprogram och att alla samhällsnivåer tar sitt 
ansvar för att nå en hållbar utveckling. Där behandlas frågor som rör 
resursförbrukning och hur människan på sikt bör arbeta för att bryta de mönster som 
idag inte främjar en hållbar utveckling, däri understryks kretsloppssamhällets 
betydelse [27].  

Med ett kretsloppsamhälle menas att allt som utvinns ur naturen skall kunna 
användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga 
resursförbrukning och utan att naturen skadas [42]. Varje regering som står bakom 
dokumentet uppmanas att skapa de förutsättningar som krävs för att åstadkomma ett 
kretsloppsamhälle [27]. 

Som svar på agenda 21 antogs i Sverige 1993 regeringens proposition 1992/93:180 
(kretsloppspropositionen). I kretsloppspropositionen föreslås mål och riktlinjer för en 
kretsloppsanpassad samhällsutveckling. Efter kretsloppspropositionen har regeringen, 
för att skapa ett kretsloppssamhälle, implementerat ett flertal styrmedel. Däribland 
dagens producentansvar, skatt för avfall som går på deponi, förbud mot att deponera 
brännbart avfall och förbud mot att deponera organiskt material [7]. Utöver detta har 
inom en rad områden ytterligare styrmedel implementeras. Den senaste samlade 
propositionen på området är Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp 
(2002/03:117) [16].  

                                                        
1 FN:s konferens i Norge 1987. Konferensens officiella namn var, Our common future, men kom i 
folkmun att kallas Brundtlandskommissionen efter dess ordförande, den norske stadsministern Gro 
Harlem Brundtland. Vid konferensen myntades uttrycket ”Hållbar utveckling” vilken kom att användas 
flitigt under Rio-konferensen. 

2 Rio-deklarationen antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling som ägde rum i Rio de Janeiro 
1992 där 181 stater deltog. Rio-deklarationen innehåller 27 grundläggande principer för miljö och 
utvecklingsarbete, t.ex principen om att förorenaren betalar. 
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De vidtagna åtgärderna har varit positiva så till vida att de bidragit till att allt fler 
produkter idag återvinns eller återanvänds. 2008 återvanns ca 60 % av alla 
plastförpackningar, 67 % av alla metallförpackningar, 74 % av alla 
pappersförpackningar och 85 % av alla tidningar [13]. Däremot har mängden avfall på 
senare år ökat kraftigt och därför har det från många håll ifrågasatts hur lyckade och 
effektiva de tillsatta styrmedel som regeringen tillsatt verkligen är [22]. 

Åtgärderna, främst i form av producentansvarets tillkomst har också medfört 
organisatoriska förändringar vad gäller avfallshanteringssystemets uppbyggnad. 
Kommunernas tidigare monopol över avfallshanteringen existerar inte längre för en 
stor del av hushållsavfallet [16]. Idag finns det fler aktörer på avfallsmarknaden mot 
tidigare, varvid nya problem uppkommit. Däribland oklarheter i ansvarsfördelningen 
och rollfördelningen mellan avfallssystemets olika aktörer. 

1.1.2 Insamling och återvinning av förpackningar och tidningar 
Insamlingen och återvinningen av förpackningar och tidningar är en del av denna 
avfallsmarknad. I Sverige ligger ansvaret för att samla in förpackningar och tidningar 
på producenterna [35]. För att samla in förpackningar och tidningar har dagens 
producenter upprättat ett gemensamt insamlingssystem med 5800 
återvinningsstationer. Idag är det samordningsorganet Förpacknings och 
Tidningsinsamlingen (FTI) som på uppdrag av producenterna samordnar driften av 
återvinningsstationerna [9]. 

2006 genomförde Naturvårdsverket en utvärdering över hur väl insamlingen av 
förpackningar och tidningar fungerade. Naturvårdsverkets utvärdering visade att 80 
procent av hushållen var nöjda med insamlingen men att det även fanns brister, bland 
annat problem med nedskräpade återvinningsstationer [35]. 

Vi har velat belysa denna fråga ur olika aspekter för att eventuellt komma fram till 
förslag till åtgärder för att minska problemen med nedskräpning. En viktig aspekt 
visade sig vara oklarheterna kring begreppet verksamhetsutövare.  

 
1.3 Syfte och mål 
Syftet med uppsatsen är, dels att utreda ansvarsfrågan kring nedskräpade 
återvinningsstationer, dels att undersöka miljökontorens och Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingens (FTI) syn på problematiken kring nedskräpade 
återvinningsstationer  
 
Målet med uppsatsen är att komma fram till åtgärder som bidrar till att minska 
problemen med nedskräpningen.  
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1.4 Avgränsningar 
I uppsatsen avgränsar vi oss till att undersöka nedskräpningsproblematiken kring 
återvinningsstationerna. De bemannade återvinningscentralerna behandlas enbart 
indirekt i diskussionerna kring kommunens grovavfallshantering. Den fastighetsnära 
insamlingen behandlas inte alls.  

Vidare undersöker vi enbart förpacknings och tidningsinsamlingens respektive 
miljökontorens syn på problematiken. Brukarens, entreprenörernas och övriga 
intressenters syn behandlas inte i studien.  
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2. Teori 
 
I detta avsnitt behandlar vi producentansvaret, kommunens ansvar för avfall, den 
enskildes ansvar för avfall samt teorier och tidigare domar som behandlar frågan om 
verksamhetsutövarbegreppet.  

 
2.1 Producentansvaret 
1994 infördes i Sverige ett producentansvar för förpackningar av glas, wellpapp och 
returpapper. Sedan dess har producentansvaret vidgats till att även omfatta andra 
förpackningar, däck, batterier, bilar och elektroniska produkter. Producentansvaret 
innebär att tillverkaren själv, på ett miljömässigt bra sätt, är skyldig att samla in och ta 
hand om uttjänta produkter [43]. Syftet med producentansvaret är att det ska leda till 
mer miljöanpassade produkter, och på sikt minska mängden avfall [41].  

Enligt 15 kap miljöbalken (MB) avses med producent den som yrkesmässigt 
tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning, eller den som i 
sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av 
renhållnings- eller miljöskäl. Producenten ska enligt producentansvarsförordningarna 
och miljöbalkens 15 kap ansvara för att lämpliga insamlingssystem tillhandahålls 
samt svara för att avfallet samlas in, transporteras bort, återvinns eller bortskaffas på 
ett sådant sätt som kan krävas för en hälso- och miljömässigt godtagbar 
avfallshantering.  

Producentansvaret omfattar både ett ekonomiskt och ett fysiskt ansvar. Det 
ekonomiska ansvaret innebär att producenterna ska stå för de kostnader som 
producentansvaret medför. Det fysiska ansvaret innebär att producenten även ska se 
till att avfallssystemet rent fysiskt fungerar och att avfallet tas om hand så att de krav 
som ställs på insamlingen uppfylls [42]. Enligt 27 kap 7 § MB kan producenternas 
ansvar begränsas till att enbart omfatta ett ekonomiskt ansvar. I de fallen utförs 
insamling, transport, bortskaffning genom kommunens försorg varvid producenten 
betalar en avgift. [28] Detta förfarande sker i en minoritet av Sveriges kommuner 
[12]. 

2.1.1 Så är producentansvaret organiserat  
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter till returpappersförordningen ska producenten 
själv eller tillsammans med andra producenter tillhandahålla ett insamlingssystem för 
det returpapper som producentens ansvar omfattar [37].  

För att uppfylla producentansvaret har producenterna för returpapper upprättat ett 
gemensamt insamlingssystem genom materialbolaget Pressretur AB. Deras uppgift är 
att organisera insamling, borttransport samt omhänderta avfall som omfattas av 
returpapperförordningen [10]. Även producenter som inte omfattas av 
returpappersförordningen har tagit fasta på möjligheten att bilda materialbolag [38]. 
De fyra främsta materialbolagen, är Pressretur AB, Svenska Metallkretsen AB, 
Plastkretsen AB samt RK Returkartong AB. Metallkretsen AB ansvarar för insamling 
av metallförpackningar [24], Plastkretsen AB ansvarar för insamling av 
plastförpackningar [40] och Returkartong AB ansvarar för insamling av 
pappersförpackningar [45].  
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För att organisera insamlingen har materialbolagen sinsemellan bildat 
samordningsorganet FTI. Rent praktiskt är systemet uppbyggt så till vida att 
materialbolagen lagt ut sin operativa verksamhet och sitt samordningsansvar på FTI 
[18]. För att upprätthålla driften av återvinningsstationerna tecknar FTI i sin tur avtal 
med olika typer av entreprenörer. Det kan röra sig om t.ex. städavtal och 
hämtningsavtal [31]. Idag har FTI städavtal med Stena Recycling, Samhall och 
Returpapperscentralen. I vissa kommuner lever dock gamla städavtal med lokala 
entreprenörer kvar [12]. 

Reparegistret AB (REPA), som är ett dotterbolag till FTI, ansvarar för att samla in 
förpackningsavgifter från producenterna. Förpackningsavgiftens storlek baseras efter 
materialslag och på hur mycket varor den enskilda producenten producerar, 
producenten betalar också en anslutningsavgift och en årlig avgift [44]. Den enskilda 
producenten uppfyller sitt producentansvar genom att vara ansluten till FTI/REPA 
[11]. 
 

 
 
Figur 1. Principskiss över hur producentansvaret är organiserat 

 
2.1.2 Krav på samråd 
Med producentansvaret följer en skyldighet för producenten att genomföra samråd 
med berörda kommuner. Syftet med samråd är att utifrån de lokala omständigheterna 
samordna producentens ansvar för avfall med kommunens renhållningsskyldighet 
[14]. Vid samrådet ska producenterna överlägga med kommunen om hur de på bästa 
sätt ska fullgöra de skyldigheter som producentansvaret för med sig. Samrådet ska 
behandla frågor som gäller insamlingssystemet och dess utformning, hur kommunen 
kan underlätta uppbyggnaden av insamlingssystemet, val av lokalisering för 
insamling och hur nedskräpning som kan uppkomma i samband med insamlingen ska 
hanteras och minimeras [14] [15]. 
2.1.3 Krav på insamlingen 
I producentansvarsförordningarna till miljöbalken ställs krav på producenten att 
insamlingssystemet ska vara lättillgängligt och utformat på ett sådant sätt att det 
underlättar för avfallslämnaren samt att det i övrigt ska ge god service åt dem som 
lämnar avfall till systemet (se t ex 5 § Förordningen om producentansvar för 
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förpackningar). I förordningarna beskrivs däremot inte i detalj hur insamlingssystemet 
ska utformas för att uppfylla de krav som ställs.  

Naturvårdverkets Avfallsråd har utformat kriterier3 för vad de anser utgöra ett 
lämpligt insamlingssystem. Avfallsrådet är en sammansatt grupp där 14 företrädare 
från berörda parter bistår Naturvårdsverket med rådgivning och stöd i mer 
komplicerade ärenden [35]. 

I Avfallsrådets kriterier finns det angivet att insamlingsplatsen ska vara ljus, välskött 
och utformad på ett sådant sätt att brukaren lätt kan sortera sitt avfall. Vid 
utformandet av insamlingsplatsen ska även hänsyn tas till funktionshindrade och äldre 
och vid insamlingen ska det finnas tydlig information om hur avfallet ska sorteras. 
Det är också enligt avfallsrådet viktigt att insamlingssystemet både är praktiskt och 
trovärdigt för brukaren och att avståndet till en insamlingsplats för en majoritet av 
hushållen inte överstiger 400 meter inom tätbebyggt område.  

Vad som anses utgöra ett lämpligt insamlingssystem varierar stort utefter de lokala 
förhållanden som råder på platsen. Därför är samrådet en viktig del när en 
återvinningsstation ska upprättas [35] [15]. Avfallsrådets kriterier är tänkta att fungera 
som underlag när frågan diskuteras vid bland annat samråden [35]. 
 
2.2 Kommunens ansvar för avfall 
Den kommunala renhållningsskyldigheten regleras i miljöbalkens 15 kap 8 §.  Enligt 
15 kap 8 § MB ska kommunen svara för att hushållsavfall inom kommunen 
transporteras till en behandlingsanläggning, om det behövs för att tillgodose såväl 
skyddet för människors hälsa och miljön samt enskilda intressen, och att det återvinns 
eller bortskaffas. Kommunen har däremot varken något direkt fysiskt eller 
ekonomiskt ansvar för insamling, bortskaffande eller återvinning av det avfall som 
omfattas av producentansvaret, detta undantaget, dels producentansvarsavfall som på 
grund av felaktig sortering från brukaren hamnar i hushållsavfallet [25], dels för de 
kommuner som enligt 27 kap 7 § MB övertagit det fysiska ansvaret över 
producentansvarsavfallet från producenterna.  

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt 
avfall från annan verksamhet (se 15 kap 2 § MB). Kommunens ansvar omfattar även 
såkallat grovavfall. Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande 
eller har andra egenskaper som gör det olämpligt att samla in i säck eller kärl (5 § 
NFS 2004:4). Insamling av grovavfall sker t.ex. genom landets återvinningscentraler.  

2.2.1 Renhållningsordning 
I varje kommun ska finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter 
om hantering av avfall som gäller för kommunen samt en avfallsplan (se 15 kap 11 § 
MB). Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och råd (NFS 2006:6) om innehållet i 
kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning, ska en avfallsplan 
innehålla en beskrivning över de förhållanden i kommunen som påverkar avfallets 
mängd och sammansättning. För avfallet som kommunen ansvarar över ska planen 
innehålla uppgifter om var avfallet uppkommer, insamlingssystemet, insamlade 

                                                        
3 Avfallsrådets kriterier finns att se i bilaga 2 
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avfallsmängder samt hur avfallet återvinns eller bortskaffas (se 3 §). För avfall som 
kommunen inte ansvarar för ska planen innehålla översiktliga uppgifter om 
uppkomna mängder avfall och om hur detta avfall återvinns eller bortskaffas (se 4 §). 
Planen ska även innehålla uppgifter om anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall som finns i kommunen (se 5 §). De som producerar avfall är 
sedan vid begäran från kommunen skyldiga att lämna uppgifter om sitt avfall [1]. 

2.2.2 Kommunens ansvar för information 
Kommunen ansvarar för att informera hushållen om avfallshanteringen. För avfall 
som omfattas av producentansvaret ska informationen innehålla upplysningar om: 1) 
syftet med insamlingen, 2) skyldigheten att sortera ut avfall och anvisningar om hur 
sorteringen ska gå till, 3) de insamlingssystem som hushållen har tillgång till, samt 4) 
de återvinningsresultat som sorteringen bidrar till. Producenten är sedan skyldig att 
lämna de uppgifter som kommunen behöver för att informera hushållen [14]. 

2.2.3 Kommunens ansvar för tillsyn 
Kommunens nämnd för miljöfrågor ska utöva tillsyn över att producenterna uppfyller 
de krav som producentansvaret ställer, men även att kommunens egen 
avfallshantering uppfyller lagstiftningens krav (se 26 kap 3 § MB). Tillsynen ska syfta 
till att säkerställa att hushållen får en god service när det gäller insamlingen, att 
insamlingssystemen är lämpligt utformade, att samråd mellan kommunen och 
producenterna sker i den omfattning som krävs och att producenterna och kommunen 
tillhandahåller tillräckligt med informationsmaterial. Miljönämnden är också 
tillsynsmyndighet inom många andra områden av miljöbalkens områden. Det innebär 
att de har ansvar att följa upp att lagar och regler inom miljöområdet följs [30]. 

 
2.3 Den enskilda brukarens ansvar för avfall 
Den enskilda brukaren är normalt skyldig att sortera ut avfall som omfattas av 
producentansvaret från hushållsavfallet och annat avfall och lämna det för 
borttransport i de insamlingssystem som producenterna eller kommunen 
tillhandahåller för sådant avfall (se 8 § förordningen 2006:1 273 om producentansvar 
för förpackningar). För avfall som inte omfattas av producentansvaret är huvudregeln 
att den enskilde är skyldig att lämna avfallet till kommunens insamling. Det finns 
dock möjlighet till undantag för den enskilde att själv ta om hand om avfall. Detta 
förutsatt att avfallet kan tas om hand utan att risk för olägenhet för människors hälsa 
eller miljö uppstår, eller att särskilda skäl finns [28]. I praktiken rör det sig då främst 
om hushållsavfall som kan komposteras på den egna fastigheten [25].  

 
2.4 Verksamhetsutövaren  
Frågan att utreda vem som är verksamhetsutövare för återvinningsstationerna är av 
betydelse då verksamhetsutövaren har ett ansvar för den verksamhet han bedriver. Att 
avgöra vem som är verksamhetsutövare kan vara svårbedömt, särskilt i de fall flera 
aktörer tar del i en verksamhet [26]. Även fler än en aktör kan anses vara 
verksamhetsutövare, därför kan krav om att vidta åtgärder också ställas på flera 
aktörer för samma anläggning [16]. 

På ett flertal ställen i miljöbalken åläggs verksamhetsutövaren ansvar men i varken 
miljöbalken eller i dess förarbeten ges någon direkt vägledning i frågan över 



 15

verksamhetsutövarbegreppets verkliga innebörd, dvs. vem som är att betrakta som 
verksamhetsutövare [26]. Under den tidigare miljöskyddslagen utvecklades en 
rättspraxis av verksamhetsbegreppet, men miljöskyddslagen ger liksom miljöbalken 
inte heller någon direkt definition över begreppet som sådant [8]. Enligt 
Miljöskyddslagens praxis är verksamhetsutövare den som har de faktiska och rättsliga 
möjligheten att vidta en åtgärd. Eftersom det inte finns någon nyare vägledande praxis 
har miljöskyddslagens praxis fortfarande betydelse i frågan [26]. 

I och med Sveriges medlemskap i EG, vilket är en del av den Europeiska unionen, har 
Sverige förbundit sig att följa beslut som fattats av EG:s olika institutioner. Däribland 
har Sverige överlåtit en del av beslutanderätten inom miljöområdet åt EG [4]. 
Verksamhetsutövarbegreppet behandlas i flera av EG:s direktiv, bl.a. i IPPC-
direktivet4 och i Miljöansvarsdirektivet5. IPPC och miljöansvarsdirektivet är två 
minimidirektiv. Det innebär att Sverige minst måste uppfylla dess innehåll [16]. 

I IPPC-direktvitet och miljöansvarsdirektivet är verksamhetsutövare den som innehar 
kontrollen över verksamheten. Det innebär att det i direktiven avses att ge möjlighet 
att förflytta ansvarat från det formella ägaransvaret till den som i praktiken driver eller 
så att säga kontrollerar verksamheten. För att utöva kontroll har det enligt IPPC 
betydelse vem som har kompetens att leda verksamheten på platsen och vem som 
avgör i vilken omfattning och på vilket sätt verksamheten bedrivs. I de fall en 
verksamhet lägger ut stora delar av verksamheten på entreprenad, är det därför 
nödvändigt att undersöka vem som har kontrollen. Om entreprenaden handlar helt 
enligt uppdragsgivarens instruktioner kan entreprenören inte anses ha kontroll och 
därmed inte betraktas som verksamhetsutövare [26]. 

Enligt kommentarerna till miljöbalkens 9 kapitel kan även Sevesolagens6 tolkning av 
verksamhetsutövarbegreppet användas [3]. Enligt Sevesolagens definition av 
verksamhetsutövarbegreppet menas att även den överordnat ansvarige, vid sidan av 
den som driver eller ”kontrollerar” verksamheten, är ansvarig och bör belastas med 
ansvar [8]. Tanken med Sevesolagens definition av verksamhetsutövaren är delvis att 
försvåra eventuell ansvarsflykt som kan ske när flera aktörer är inblandade [26]. 

Det finns alltså vissa skillnader i hur verksamhetsutövarbegreppet tolkas mellan olika 
direktiv. Inom den svenska miljörätten råder det också olika åsikter om vilka direktiv 
som bör tillämpas [25]. 

                                                        
4 IPPC står för Integrated Pollution Prevention and Control "Samordnade åtgärder för att förebygga och 
begränsa föroreningar". Direktivet antogs år 1996. Direktivet ställer bland annat krav på att stora och 
medelstora anläggningar ska tillståndsprövas och att ”bästa tillgängliga teknik”, BAT, ska användas. 

5 Miljöansvarsdirektivet är ett svar på EU politikernas mål att drastiskt minska utrotningen av den 
biologiska mångfalden och att på allvar få förorenaren att betala. Direktivet, med 
implementeringsdatum över hela Europa 30:e april 2007, skapar ett ramverk för miljöansvar över hela 
Europa. 

6 Sevesolagen genomför rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår. Lagen innehåller bestämmelser om bl.a. 
Verksamhetsutövarens skyldigheter, ansvarsfördelningen mellan myndigheterna samt 
överklagandebestämmelser. 
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För att avgöra vem som betraktas som verksamhetsutövare måste hänsyn tas till 
förhållandena i de enskilda fallen, och rådande rättspraxis [32].  

 
2.5 Domar som behandlar verksamhetsutövarbegreppet 
I ett flertal domar har frågan om ansvar kring nedskräpning och 
verksamhetsutövarbegreppet varit aktuell. Däribland dom mellan Nacka kommun och 
SITA år 2005 (Nackamålet), en dom mellan Alingsås kommun och SITA år 2006 
(Alingsåsmålet) och en dom mellan Tranås kommun och SITA år 2003 
(Jönköpingsmålet). 

SITA Sverige AB är en del av franska Suez Environment. Deras verksamhet i Sverige 
omfattar hela området avfallshantering och återvinning. Förutom att de har egna 
behandlingsanläggningar och deponier så tillhandahåller de också insamlingstjänster 
inom producentansvaret och kommunal renhållning [46]. 

Samtliga nedanstående domar behandlar frågan om vem som kan åläggas 
tillsynsavgift och därmed kan föreläggas om att vidta åtgärder vid uppkomna brister. 

2.5.1 Nackamålet  
Nacka kommun begärde tillsynsavgift av SITA då ett flertal återvinningsstationer i 
kommunen ständigt var nedskräpade. SITA överklagade beslutet till Länsstyrelsen 
vilka menade att SITA inte var verksamhetsutövare och därför inte kunde debiteras 
tillsynsavgift då SITA endast var entreprenör åt materialbolagen. Materialbolagen 
bekostade insamlingen samt tog betalt från importörer, tillverkare och användare av 
förpackningar och var således att betrakta som verksamhetsutövare. Nacka kommun 
överklagade domen till miljödomstolen vilka inte ändrade Länsstyrelsens beslut. 
 
I Miljööverdomstolen (MÖD) konsulterades Naturvårdsverket vilka även de hävdade 
att SITA ej var ytterst ansvariga då uppdragsgivaren, materialbolagen ensamma bar 
ansvar för insamlingen och inte skulle kunna befria sig från ansvar genom avtal. 
MÖD gjorde en annan tolkning än Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. De menade 
att eftersom det tydligt framgick av avtalet mellan SITA och materialbolagen att 
SITA var de som skulle iordningställa platsen samt ha ansvaret för att underhålla den, 
var det därför SITA som hade den faktiska och rättsliga möjligheten att vidta åtgärder 
och därför borde anses vara verksamhetsutövare. Nacka kommun fick därmed också 
rätten att debitera SITA för nedlagd tillsyn över nedskräpningen [32]. 

2.5.2 Alingsåsmålet 
Alingsås kommun debiterade SITA tillsynsavgift då de var det bolag som 
transporterade avfall från Alingsås återvinningsstationer. SITA valde att överklaga 
ärendet till Länsstyrelsen med motiveringen att de inte ansågs sig vara 
verksamhetsutövare då de endast var en av flera entreprenörer åt materialbolagen. 
Länsstyrelsen avslog SITA:s överklagande med hänvisning till miljöbalkens 15 kap 
som säger att kommunen är ansvarig för tillsynen över avfallshanteringen och 
transporten av avfallet, vilket även inkluderar det avfall som omfattas av 
producentansvaret. 

Länsstyrelsen framhöll att materialbolagen inte bedrev någon verksamhet på platsen 
och inte heller hade någon representant där som kunde övervaka den. Materialbolaget 
tog heller inte något ansvar när det gällde överfulla behållare, städning eller tillsyn. 
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De som dock ägde den praktiska möjligheten att övervaka stationerna var de som 
transporterade avfallet, d.v.s. SITA. Länsstyrelsen fastslog att det var rätt av Alingsås 
kommun att debitera SITA tillsynsavgift [23]. 

2.5.3 Jönköpingsmålet 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Tranås kommun valde utifrån 27 kap 1 § MB att 
debitera SITA Sverige AB en årlig fast tillsynsavgift a 250 kr/aktör/station för 
kommunens 12 återvinningsstationer. Nämnden ansåg att SITA var de som bedrev 
verksamheten och därmed var betalningsansvariga. SITA:s entreprenör i kommunen 
var Tranås Anläggningsservice, vilka genom tecknade avtal mellan SITA och FTI 
bedrev schemalagd städning och tillsyn på återvinningsstationerna en gång per vecka. 
SITA överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Jönköping mot bakgrunden att SITA 
endast jobbade på uppdrag åt Materialbolagen utifrån skrivna avtal och inte bör vara 
ytterst ansvariga.  

Länsstyrelsen inhämtade uppgifter från REPA om att SITA inte var ett materialbolag 
utan endast en entreprenör. Länsstyrelsen menade att det var materialbolagen som var 
ansvariga för verksamheterna vid återvinningsstationerna och inte entreprenören 
SITA. Miljö- och hälsoskyddsnämnden agerade alltså fel när de debiterade SITA 
tillsynsavgift. Överklagandet bifölls och beslutet upphävdes [21]. 

Av ovanstående domar kan utläsas att vem som är/har varit att betrakta som 
verksamhetsutövare är/har varit olika från fall till fall. Det var den lokala situationen 
vid varje återvinningsstation som avgjorde, utefter de avtal som var skrivna mellan 
markägare, FTI, materialbolagen och alla entreprenörer.  
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3. Metod 
 
I detta avsnitt redovisas de metoder som används i denna uppsats. 
 

3.1 Metodval  
Inom vetenskaplig forskning angrips problem, beroende på vad som ska undersökas, 
efter två skilda grundmetoder, kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Forskningsprocessen likväl som syfte med undersökningen och resultatredovisningen 
skiljer metoderna åt. Kvalitativa metoder grundar sig på en närhet till 
forskningsobjektet, det gäller att skapa en långvarig kontakt med forskningsobjektet 
vilket bidrar till en ömsesidig tillit och förståelse [17]. Metoden är i hög grad 
ostrukturerad, vilket innebär att proceduren för insamling av data ofta inte är helt 
fastslagen utan processen kan komma att ändras under arbetet. Metoden är på detta 
sätt mer dynamisk till skillnad från kvantitativa metoder som är mer strukturerade. De 
kvantitativa metoderna används när det är önskvärt att på kort tid få fram lite 
information om många människor. Målet med kvantitativa metoder är att efter 
insamlad data beskriva genomsnittet av observationerna [19]. Holme och Solvang 
(1997) skriver att en kvantitativ studie går på bredden och en kvalitativ studie går på 
djupet.  

Vi har i denna uppsats använt både kvalitativa och kvantitativa metoder.  

3.1.1 Litteraturinläsning 
Med syfte att utreda ansvarsfrågan och verksamhetsutövarfrågan kring 
återvinningssystemet inleddes uppsatsens arbete med en inläsningsperiod. I huvudsak 
studerades miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter som berör 
avfallsområdet. För att sätta avfallssystemet i ett vidare perspektiv studerades även 
historik om dagens avfallssystems framväxt. 

3.1.2 Kvalitativ intervju – teori och genomförande  
Med syfte att undersöka FTI:s syn på problematiken kring nedskräpade 
återvinningsstationer genomförde vi en kvalitativ intervju med John Strand, VD för 
FTI. Intervjun genomfördes som en panelintervju. Holme och Solvang (1997) skriver 
att undersökningssituationen i den kvalitativa intervjun liknar en vardaglig situation 
och ett vanligt samtal. Det är en intervjuform där forskaren utövar den minsta 
styrningen över intervjupersonen. 

Vid en panelintervju intervjuas en person av fler än en intervjuare. Då vi var två 
studenter som skrev uppsatsen var panelintervju en naturlig metod välja. Kylén 
(2004) skriver att fördelen med en panelintervju är att båda intervjuarna får samma 
information under intervjun och behöver därför inte bli oense efteråt över vad som 
framkommit. 

Intervjun genomfördes som en respondentintervju och i form av en ostrukturerad 
intervju. Vid en respondentintervju intervjuas en person som själv är delaktig i den 
företeelse som studeras. 

I en ostrukturerad intervju har intervjuaren ett antal frågor som ska täckas av. För 
varje fråga tillåts den intervjuade först berätta fritt varvid samtalet styrs mot de 
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ämnesområden intervjuarna tänkt att belysa[20]. Fördelen med att på detta sätt låta 
respondentens styra samtalet är att resultatet av intervjun på ett mer korrekt sätt 
speglar respondentens egna uppfattningar [17]. Vi genomförde en ostrukturerad 
intervju då vi ville få en djupare förståelse för hur respondenten upplever situationen 
kring det aktuella ämnesområdet. Vi ansåg att möjligheten till att ställa följdfrågor 
och möjligheten för respondenten att prata fritt om ämnesområdet skulle bidra till 
detta.  

Som stöd vid ostrukturerade intervjuer bör det upprättas en intervjumall [20]. Vi 
använde vid vår intervju en intervjumall som innefattade de ämnesområden vi ämnade 
diskutera. En tid innan intervjun skickade vi intervjumallen till intervjupersonen så att 
denna fick möjlighet att förbereda sig. 

Intervjun genomfördes som en telefonintervju, detta på grund av det geografiska 
avståndet till intervjupersonen. Under intervjun förde en huvudintervjuare intervjun 
framåt, samtidigt som en medintervjuare fick möjlighet att bryta in med följdfrågor 
och förtydliganden. Intervjun bandandes och transkriberades. Utifrån det 
transkriberade materialet sammanställdes sedan ett intervjuresultat. Holme och 
Solvang (1997) skriver att ljudupptagningen minskar risken för felciteringar samtidigt 
som intervjuaren kan vara helt fokuserad på den som intervjuas, utan att behöva ägna 
tid åt att föra anteckningar. 

En tid efter intervjun skickade vi sammanställningen av intervjun till respondenten för 
granskning och godkännande, detta för att undvika att publicera något där 
respondenten ansåg sig vara feltolkad eller felciterad. Ett flertal forskare anser att 
transkribering av intervjumaterialet är ett måste då intervjumaterialet ska vara möjligt 
att granska i efterhand [20]. 

3.1.3 Kvantitativ enkätundersökning – teori och genomförande 
Med syfte att undersöka miljökontorens syn på problematiken kring nedskräpade 
återvinningsstationer valde vi att genomföra en kvantitativ enkätundersökning. En 
enkätundersökning är representativ för den kvantitativa metoden där fokus ligger på 
att resultatet ska kunna kvantifieras. Det finns olika typer av utformningar av enkäter 
och olika sätt att distribuera dem. 

Då enkätundersökningen var riktad till ett stort antal respondenter7, samt för att 
förenkla sammanställningen av resultatet ansåg vi att den kvantitativa metoden var 
den mest lämpade metoden för att undersöka miljökontorens syn på problemtiken. För 
att snabba på sammanställningsprocessen och distributionen av enkäten valde vi att 
utforma enkäten som en webbaserad enkät. Kylén (2004) skriver att en webbaserad 
enkät minskar tidsåtgången vid distributionen men också tidsåtgången för 
respondenten vid inlämning av besvarad enkät.  

Frågorna i enkäten kan utformas med bundna alternativt öppna svarsalternativ. 
Bundna svarsalternativ innebär att respondenten har ett eller flera svarsalternativ att 
välja mellan. Frågor ställda med bundna svarsalternativ är lätta för respondenten att 
besvara samtidigt som svaren även är lätta för distribuenten av enkäten att bearbeta 
och sammanställa. Nackdelen med bundna svarsalternativ är svårigheten för 

                                                        
7 Enkäten skickades till 270 respondenter 
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distribuenten att formulera neutrala frågor som på intet sätt styr respondenten i sitt 
svarande [20]. 

Öppna svarsalternativ innebär att respondenten själv formulerar svaren. Svaren kan 
bestå av enstaka ord, enstaka fraser eller längre kommentarer [2]. En fråga där 
respondenten själv formulerar svaret ger stor frihet för respondenten samtidigt som 
det ställer krav på denne att formulera svaren så de blir förståeliga för distribuenten 
att tyda [20]. Nackdelen med öppna frågor är svårigheten att sammanställa resultatet 
[17]. 

I vår enkät använde vi frågor med bundna svarsalternativ kombinerat med 
möjligheten för respondenten att lämna kommentarer på vissa av frågorna. Bundna 
svarsalternativ valdes, dels då enkelheten för respondenterna att besvara frågorna 
borde resultera i en högre svarsfrekvens, dels för att underlätta sammanställningen av 
resultatet. En öppen svarsdel för kommentarer valdes då det skulle ges möjlighet för 
respondenten att lyfta fram åsikter som annars inte skulle kommit fram i enkäten.  

Vid utformningen av frågorna konsulterades FTI och Sveriges kommuners och 
landsting (SKL). De fick möjlighet att granska enkäten samt komma med åsikter 
kring frågorna. 

2006 genomförde Naturvårdsveket en enkätundersökning8 med syfte att utvärdera hur 
producentansvaret för förpackningar och returpapper fungerar i kommunerna. Några 
av frågorna i vår enkätundersökning är direkt hämtade från denna undersökning9.  
 

                                                        
8 Resultatet från Naturvårdsverkets enkätundersökning finns att läsa i Naturvårdsverkets rapport nr 
5648 ”Ett framtida producentansvar”. 
9 I bilaga 1 finns frågorna i vår enkätundersökning. Fråga ett, två och fem är hämtade från 
naturvårdsverkets undersökning.  
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4. Resultat 
 
I detta avsnitt redovisar vi resultatet från vår intervju och enkätundersökning.  
 

4.1 Resultat av Intervjun 
I detta avsnitt redovisas det material som inhämtats från vår intervju.  
Med syfte att undersöka FTI:s syn på problematiken om nedskräpade 
återvinningsstationer genomförde vi en kvalitativ intervju med John Strand, VD för 
FTI. 2007 och 2009 omorganiserade FTI delar av sin verksamhet. Intervjun syftade 
också till att ta reda på vad omorganisationerna inneburit.   

FTI har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i 
Sverige. De har ett rikstäckande insamlingssystem med 5800 återvinningsstationer. 
FTI:s kontor finns i Stockholm men personal finns även lokaliserad ute i andra delar 
av landet. Totalt arbetar 36 personer på företaget [9]. 

Vi presenterar resultatet av intervjun i löpande text. 

4.1.1 Om omorganisationerna  
Sommaren 2007 genomförde FTI en bolagsjuridisk omorganisation där plastkretsen, 
metallkretsen, returkartong och även REPA lade över sin operativa verksamhet till 
FTI. Efter omorganisationen har FTI åtagit sig ett större ansvar för insamlingen och 
återvinningsstationerna där ansvaret tidigare delats mellan FTI och materialbolagen. 
Tidigare ansvarade FTI för skötsel och markavtal, medan materialbolagen stod för 
insamlingen. I dag är det FTI som även äger behållarna och styr över logistiken kring 
insamlingen.  

När FTI tog över den operativa verksamheten över de tre materialbolagen berättar 
John att de tidigare insamlingsavtalen gentemot entreprenörerna och sättet de var 
uppbyggda på följde in i FTI:s nya organisation. Sommaren 2008 genomfördes en 
gemensam upphandling där FTI sa upp alla insamlingsavtal till entreprenörerna. Detta 
har medfört att FTI från 1 november, 2008 bytte entreprenörer och metodik för 
avtalen på plast och metall, 1 april och 1 maj, 2009 trädde också nya avtal i kraft för 
returkartong.  

Att FTI väljer att ta eget större ansvar ute på återvinningsstationerna är enligt John för 
att de inte varit speciellt nöjda med sättet på hur det drivits tidigare. Det har varit för 
mycket brister i framförallt insamlingsverksamheten, i behållarkvalité, i 
materialkvalité, för mycket fulla behållare och för dåligt efterlevande av avtalen. 

De omorganisationer som skett är i första hand inte gjorda med tanke på frågan om 
nedskräpningen. Enligt John är skälen till omstruktureringarna bland annat att FTI 
bättre vill få styrning över insamlingsentreprenörer, att bryta lokala monopol, att bryta 
dålig konkurrens samt att komma närmare konsumenten. 

Tidigare hade insamlingsentreprenörerna ett ansvar att tömma behållaren innan den 
var full därför hade, enligt John, FTI eller materialbolagen inte så mycket att säga till 
om. Nu tar FTI ett logistikansvar vilket betyder att FTI talar om för entreprenören när 
han ska tömma och hur ofta.  
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4.1.2 Synen på nedskräpning/städning och vem som bär ansvar 
När vi ställer frågor om vem som är ansvarig för nedskräpningen betonar John att 
ansvarig för nedskräpningen alltid är den som skräpar ner, dock tar FTI ett ansvar för 
att städa upp efter nedskräpningen. 
 

”Det är ett lagbrott att skräpa ner och det är något som väldigt sällan kommer 
fram i debatten” // ”ansvarig för nedskräpningen är alltid den som skräpar ner. 
Det måste man vara solklar och övertydlig med när man diskuterar de här 
problemen”  
- John strand, VD för FTI 

 
FTI städar bort allt material som hamnar på återvinningsstationerna. Beror 
nedskräpningen på fulla behållare är det enligt John FTI:s ansvar. John upplever dock 
att nedskräpningen inte vanligtvis är förpackningsmaterial utan annat material som 
hushållsavfall och grovavfall och att nedskräpningen sällan beror på fulla behållare. 
 

”Nedskräpning beroende på fulla behållare är inte ett stort problem. Utan 
nedskräpning på grund av att folk helt enkelt skiter i att lägga i behållarna eller 
att man skräpar ner med annat material där. Det är ett problem” 
- John strand, VD för FTI 

Vid nedskräpning av grovavfall anser John att hela ansvaret ligger hos kommunerna. 
Däremot tar FTI fortsatt ansvar för att städa bort grovavfall från 
återvinningsstationerna, vilket enligt John är ett beklagligt faktum.  

För att kunna få bukt med problemen med nedskräpning har FTI vidtagit flera 
åtgärder. Under intervjun framkommer dels att det skett förändring i hur FTI hanterar 
sina städentreprenörer. Tidigare hade städentreprenörerna i uppdrag att städa 
återvinningsstationerna när de var skräpiga, såkallad behovsstädning. Det visade sig 
att städentreprenörerna då låg på samma städfrekvens även om där var ett ton sopor 
på återvinningsstationen eller om där var ingenting. Där har FTI utifrån de 
städrapporter som de fått in, sett vilket behov som fanns på respektive station och 
sedan mer börjat styra städresurserna utifrån de individuella behoven. 

 
”vi talar om, att på den här stationen ska du städa 4 ggr i veckan medan på den 
här stationen räcker det med 1 gång i veckan. Beroende på den grad av 
nedskräpning som just den här stationen brukar drabbas av.”  
- John strand, VD för FTI 

 
En annan åtgärd är kameraövervakning som FTI har på vissa stationer. De tittar även 
på utformningen av stationerna då det enligt John är viktigt att stationen är utformad 
på ett sätt som inte uppmanar till nedskräpning. Tidigare har de gjort ett stort antal 
polisanmälningar mot brukarna, vilket haft viss effekt. Polisanmälningar fick dock 
massiv kritik i media och därför har FTI på senare tid valt att minska denna typ av 
åtgärder. 

4.1.3 Synen på samarbetet med kommunerna 
För att få ett enhetligt och väl fungerande avfallssystem är det viktigt att samarbetet 
mellan kommuner och producenter fungerar. John upplever att samarbetet med 
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kommunerna generellt fungerar mycket bra. FTI har enligt John en bra relation med 
ungefär 260 kommuner i Sverige, sen finns det ett 30 tal kommuner där det finns 
diskussioner i relationerna. Orsaker till att samarbetet fungerar mindre bra i vissa 
kommuner kan enligt John bl.a. bero på så ”enkla saker” som personkemi. 

 
I en kommun där vi haft problem så kan det efter att kommunen eller vi byter 
tjänstemän så blir det kanon. Det är lite olika. Men ofta så är det så att om det 
finns en rejäl vilja från kommunen att få ett bra system så brukar det inte vara 
några problem.” 
- John strand, VD för FTI 

 
Andra orsaker till att samarbetet fungerar mindre bra kan enligt John bero på att det i 
vissa kommuner kan finnas en generell motvilja till dagens återvinningssystem, eller 
att kommunen bedriver egen insamlingsverksamhet och där blandar ihop rollerna som 
kommun och entreprenör. 

4.1.4 Synen kring vad som kan förbättras för att minska nedskräpningen 
John säger att kommunerna kan jobba mer med information till allmänheten kring 
FTI:s verksamhet, insamlingen, kring hur man faktiskt ska hantera en 
återvinningsstation och vad man inte får lämna där. Sen måste enligt John 
kommunerna själva inrätta bra insamlingssystem för ”sitt” avfall som gör att 
allmänheten och verksamheter kan göra sig av med sitt grovavfall och hushållsavfall 
på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. 
 
John anser också att kommunen kan bedriva en mycket mer effektiv miljötillsyn mot 
de verksamheter som väljer att bryta mot lagen. Han nämner exempel på restauranger 
i Stockholms stad där vissa systematiskt dumpar sopor på återvinningsstationer, detta 
utan att kommunerna enligt John vidtar tillräckliga åtgärder. 
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4.2 Resultat av enkätundersökningen 
I detta avsnitt redovisas det material som inhämtats från vår enkätundersökning.  
 
Med syfte att undersöka miljökontorens syn på problematiken kring nedskräpade 
återvinningsstationer genomförde vi en enkätundersökning riktad till Sveriges 
miljökontor.  Enkätundersökningen skickades till 270 varav vi fick svar utav 127 
miljökontor. Det ger en svarsfrekvens på 47 procent. 

Frågorna i figur två, tre och fem är formulerade på samma sätt som frågor i 
naturvårdsverket enkätundersökning 200610. 
 

 
Figur 2. Stapeldiagram i procent som visar hur miljökontoren svarat på frågan: Förekommer det 
nedskräpade återvinningsstationer i er kommun? 
 
Figur två visar att de flesta miljökontor anser att det minst ibland förkommer 
nedskräpade återvinningsstationer i deras kommun. 34 procent av miljökontoren i 
enkäten upplever att det ofta förekommer nedskräpade återvinningsstationer  
 
Kommentarer i urval till frågan i figur två: 

 ”På vissa problemstationer är det ett stort problem med nedskräpning medan 
det inte alls är ett problem på vissa stationer” // ”Vissa stationer i vissa 
områden är särskilt utsatta. Framförallt i innerstaden” 

 ”Mindre problem sett över året men kan vara ett stort problem under 
sommarhalvåret” // ”I samband med storhelger blir det ofta nedskräpat pga. 
överfulla behållare” // ”det är ofta nedskräpat efter storhelger” 
 

                                                        
10 Resultatet från Naturvårdsverkets enkätundersökning finns att läsa i Naturvårdsverkets rapport nr 
5648 ”Ett framtida producentansvar”. 
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Figur 3. Stapeldiagram i procent som visar hur miljökontoren svarat på frågan: Är nedskräpning vid 
återvinningsstationerna ett problem? 
 
Figur tre visar att en minoritet av miljökontoren i enkäten tycker att nedskräpning inte 
är ett problem. Cirka hälften av miljökontoren tycker att det är ett mindre problem, 
medan en cirka en tredjedel upplever att det är ett ganska stort problem. 

Kommentarer i urval till frågan i figur tre: 

”Estetisk fråga och dåligt exempel på rätt omhändertagande av avfall” // ”Det 
är inget som generellt kräver stora resurser men ibland kan klagomålen komma 
tätt” //  ”Det kräver mycket tid och kostar pengar” // ”ser illa ut” // Vissa 
stationer är alltid ”snygga” medan andra utgör ett problem beroende på bland 
annat placering” 

 

 
Figur 4. Stapeldiagram i procent som visar hur miljökontoren svarat på frågan: Vilken slags nedskräpning 
på återvinningsstationerna har ni mest problem med? 
 
Figur fyra visar att en större del av miljökontoren i enkäten anser att avfall som 
omfattas av producentansvaret är den avfallskategori som mest orsaker nedskräpning.  
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Figur 5. Stapeldiagram i procent som visar hur miljökontoren svarat på frågan: Vad tror ni 
nedskräpningen beror på? På denna fråga gavs respondenten möjlighet att välja fler svarsalternativ. 
 
Figur fem visar att miljökontoren i enkäten anser att de främsta orsakerna till 
nedskräpning är nonchalans och/ eller missbruk bland hushållen samt dålig skötsel av 
entreprenörerna som t.ex. för få tömningar. 

Kommentarer i urval till frågan i figur fem: 

”nedskräpning beror främst på att behållarna töms för sällan och är överfulla” 
// ”Är behållarna fulla ställer man avfallet bredvid. Ibland ställer man dit annat 
avfall.” // ”De töms för sällan” // ”Det är ofta nedskräpat kring stationerna, 
dålig märkning och fula containrar” // 
 

 
Figur 6. Stapeldiagram i procent som visar hur miljökontoren svarat på frågan: Deltar någon från ert 
miljökontor vid samråden mellan kommunen och FTI – Förpacknings- & tidningsinsamlingen? 
 
Figur sex visar att många av miljökontoren i enkäten inte är delaktiga i samråden 
mellan kommunen och FTI. 

Kommentarer i urval till frågan i figur sex: 

”Vi har bra möten där båda parterna framför sina frågor m.m. även om vi inte 
alltid är överens” // ”Vi har inte blivit inbjudna” // ”Under min tid (ca 1,5 år) 
har jag inte vetat att det förekommer några samråd mellan kommunen och FTI”  
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Figur 7. Stapeldiagram i procent som visar hur miljökontoren svarat på frågan: Anser ni att ni får gehör 
för era åsikter vid samråden? 
 
Av figur sju framgår att 30 procent av de miljökontor som deltar vid samråden anser 
att de får stort gehör medan 40 procent upplever att de varken eller, får gehör för sina 
åsikter. 

 
Figur 8. Stapeldiagram i procent som visar hur miljökontoren svarat på frågan: Känner ni till avfallsrådets 
kriterier för ett lämpligt insamlingssystem? 
 
Figur åtta visar att en övervägande majoritet av miljökontoren i enkäten inte känner 
till avfallsrådets kriterier för ett lämpligt insamlingssystem. 
 
 

 
Figur 9. Stapeldiagram i procent som visar hur miljökontoren svarat på frågan: Användes Avfallsrådets 
kriterier som underlag vid diskussionerna i samrådet? 
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Av figur nio framgår att 39 procent av de som känner till avfallsrådets kriterier och 
deltog i samråden använde kriterierna som underlag vid diskussionerna vid samråden. 

 

 
Figur 10. Stapeldiagram i procent som visar hur miljökontoren svarat på frågan: Hur väl tycker ni att er 
kommun når ut med informationen till hushållen om hur sorteringen ska gå till, vilka insamlingssystem 
som hushållen har tillgång till samt syftet med insamlingen mm.? 

Figur tio visar att majoriteten att miljökontoren i enkäten tycker att de når ut hyfsat, 
bra eller mycket bra med information till hushållen om hur sorteringen ska gå till, 
vilka insamlingssystem som hushållen har tillgång till samt syftet med insamlingen. 

Figur 11 Stapeldiagram i procent som visar hur miljökontoren svarat på frågan: Hur väl tycker ni att ni 
bedriver tillsyn över företagare och deras hantering av verksamhetsavfall? 
 
Figur elva visar att hälften av miljökontoren tycker att deras tillsyn mot företagare och 
deras hantering av verksamhetsavfall fungerar hyfsat. 

Kommentarer i urval till frågan i figur elva: 

”Frågan har inte hunnit prioriteras” // ”Vid tillsynsbesök är avfallshantering 
en stående punkt” // ”Vi har inte prioriterat denna fråga i tillsynen de senaste 
åren” // ”tas upp i samband med inspektionerna av verksamheterna” // ”tiden 
och resurserna räcker inte till” // ”i regel i varje kontroll eller inspektion av 
livsmedelslokaler och företag tas avfallsfrågan upp” 
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Figur 12. Stapeldiagram i procent som visar hur miljökontoren svarat på frågan: Hur väl anser ni att er 
kommuns grovavfallshantering fungerar? 

Av figur tolv framgår att 91 procent av miljökontoren i enkäten anser att deras 
kommuns grovavfallshantering är fungerande, väl fungerande eller mycket 
välfungerande. 

Kommentarer i urval till frågan i figur tolv: 

”mycket av grovavfallet hanteras av återvinningscentralerna som är väl 
utbyggda och väl fungerande” // ”både kvällsöppet och helgöppet och det är 
gratis och att rådgivning kan fås på plats” // ”Finns för långt från brukarna” // 
”mycket ovanligt med klagomål” 
  

Figur 13. Stapeldiagram i procent som visar hur miljökontoren svarat på frågan: Bidrar kommunen till 
utbyggnaden av insamlingssystemet för förpackningar och returpapper ex. genom att anvisa platser för 
återvinningsstationer? 
 
Figur 13 visar att en stor majoritet av miljökontoren i enkäten anser att deras kommun 
bidrar till utbyggnaden av insamlingssystemet. 

Kommentarer i urval till frågan i figur 13: 

”Viktigt att kommunen har kontroll över detta” // ”Ja, men det är inte enkelt. Vi 
råder inte över privat mark” // Vi skulle önska att det fanns möjlighet att inrätta 
fler platser men lämpliga platser saknas” //  
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Figur 14. Stapeldiagram i procent som visar hur miljökontoren svarat på frågan: Hur upplever ni dialogen 
med FTI – Förpacknings- & tidningsinsamlingen.  

Av figur 14 framgår att 65 procent av miljökontoren i enkäten, som har en åsikt i 
frågan, upplever att dialogen med FTI är bra eller mycket bra. 

Kommentarer i urval till frågan i figur 14: 

”Vi har inte haft en dialog” // ”inga problem” // ”De ställer upp och vi är 
oftast helt överens” // ”dialogen har blivit bättre senaste tiden. Ibland är det 
dock svårt att få gehör från FTI angående åtgärder vid klagomålsärenden”  
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5. Diskussion 
 
I detta avsnitt för vi först en diskussion över de metoder vi använt i studien. Därefter 
följer en resultatdiskussion.  
 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Intervju med John Strand, VD för FTI 
Vårt intervjuobjekt (John) är väl insatt i det system studien avser att fördjupa sig 
kring. John har tidigare i flera sammanhang representerat det företag han är anställd 
inom och låtit sig intervjuas. Han har också fått möjlighet att granska frågorna innan 
och haft möjlighet att godkänna det sammanställda resultatet av intervjun. Relevansen 
och tillförlitligheten av resultatet av intervjun anser vi därför som hög. En 
telefonintervju, till skillnad från en direkt intervju, kan ha influerat respondentens 
svar, dock anser vi att respondenten är så pass van vid att delta i intervjuer att hans 
svar inte bör ha påverkats. 

5.1.2 Enkätundersökning till Miljökontoren  
Enkäten distribuerades via SKL:s e-postlista till Sveriges samtliga kommuners 
respektive miljöchefer. Av Sveriges 270 miljökontor påbörjade 156 miljökontor 
enkäten medan 127 valde att fullfölja den vilket gav oss en svarsfrekvens på 47 
procent. En anledning till bortfallet kan ha varit att tiden för inlämning ansågs vara för 
snäv eller att vissa miljöchefer inte var på kontoret och därför inte kunde ta emot 
enkäten under den period då svaren samlades in. 

Att 29 miljökontor påbörjade enkäten men inte valde att fullfölja kan tyda på att 
enkäten tog för lång tid att besvara eller att frågorna upplevdes svåra att svara på, 
alternativt att enkäten påbörjades av en person vilken inte ansåg sig lämplig att 
besvara enkäten och därför avbröt. Den inledande frågan i enkäten avsåg 
kommunstorlek och därmed kunde vi utläsa hur många inom utsatt 
kommunstorleksintervall som besvarat enkäten.  

Då vi utgått från SKL:s lista över antal kommuner inom varje storleksintervall kunde 
vi se att bortfallet var jämnt fördelat över samtliga storleksintervall undantaget 
intervallet med de allra största kommunerna där samtliga svarat. Därmed anser vi att 
resultatet kan representera miljökontoren på ett tillförlitigt sätt. 

En risk med att lämna utrymme för frivilliga kommentarer är att personer kan vara 
mer benägna att framföra sina klagomål och negativa åsikter än att förmedla beröm 
och positiva åsikter. Då vi studerade det inkomna materialet framkom dock att 
andelen positiva och negativa åsikter var ungefär lika många. Därmed anser vi 
reliabiliteten är hög och att kommentarerna är representativa för landets miljökontor. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Om verksamhetsutövarfrågan 
En fråga som har väckts hos oss under uppsatsen gång är frågan om hur de 
omorganisationer som FTI genomfört påverkat frågan om verksamhetsutövaren, dvs. 
vilken potential de omorganisationer som skett har för att tydliggöra vem som kan 
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betraktas som verksamhetsutövare för återvinningsstationerna. Då det är en juridisk 
fråga är vår kompetens som naturvetare begränsad. Dock är det en intressant fråga att 
föra ett resonemang om. 

Tidigare har i många fall frågan om vem som är att betrakta som verksamhetsutövare 
mellan insamlingsentreprenörerna, materialbolagen och FTI diskuterats. Detta är en 
komplex fråga, där tidigare domar heller inte varit eniga i sina bedömningar. I 
Nackamålet och Alingsåsmålet betraktades SITA som verksamhetsutövare, vilket är 
en insamlingsentreprenör till materialbolagen/FTI. I Jönköpingsmålet betraktades 
med hänvisning till lokala avtal materialbolagen som verksamhetsutövare. 

Vad både IPPC-direktivet och miljöansvarsdirektivet betonar är att den som har 
kontrollen över verksamheten är att betrakta som verksamhetsutövare. Det är enligt 
oss tydligare att insamlingsentreprenörerna efter omorganisationen i högre grad blir 
styrda av FTI. T.ex. då det nu är FTI som talar om när insamlingsentreprenören ska 
tömma behållarna och hur ofta. FTI har därmed de faktiska möjligheterna att vidta 
åtgärder. Att FTI nu äger behållarna gör det också enklare för dem att byta 
entreprenörer om det brister i entreprenörernas åtaganden.  

Likaså har materialbolagens kontroll över återvinningsstationerna begränsats, då FTI 
efter omorganisationerna tagit över all operativ verksamhet från materialbolagen. 

Även om vi anser att vem som är att betrakta som verksamhetsutövare kan tyckas 
vara klarare efter FTI:s omorganisationer är frågan om vem som är ansvarig för att 
vidta åtgärder vid nedskräpningen inte besvarad. T.ex. hela problematiken mellan 
kommunernas ansvar kontra producenternas ansvar kvarstår. Likaså kan den enskilde 
brukarens ansvar fortsatt diskuteras. Dessutom kvarstår hela diskussionen om vilka 
krav som är rimliga att ställa på verksamhetsutövaren. 

Att få en klarare bild över vem som är att betrakta som verksamhetsutövare för 
återvinningsstationerna borde dock underlätta det fortsatta arbetet med frågan som 
gäller ansvarsfördelningen, särskilt för kommunerna då de får en gemensam och 
tydligare motpart i frågan. 

5.2.2 Om FTI:s och miljökontorens syn på nedskräpningen 
För uppsatsens syfte att undersöka hur miljökontoren och FTI upplever situationerna 
med nedskräpade återvinningsstationer visar ovanstående empiriska undersökningar 
följande relevanta resultat som diskuteras nedan. 

Avseende miljökontoren upplever de flesta miljökontor att det förekommer 
nedskräpade återvinningsstationer.(figur två) Det visar därigenom att det finns ett 
problem. Dock kan detta problemet anses vara av mindre omfattning givet att cirka 
hälften av miljökontoren upplever att det är ett mindre problem, medan enbart en 
tredje del upplever att det är ett ganska stort problem.(figur tre) En tredjedel tycker vi 
ändå är en ansenlig andel av miljökontoren som gör bedömningen att det är ett stort 
problem, särskilt för ett land som Sverige som har höga ambitionsnivåer i 
miljörelaterade frågor. Tidigare opinionsundersökning11 har visat att hushållen inte 
upplever nedskräpning vid återvinningsstationer som problem. En förklaring till 

                                                        
11,Resultatet från Naturvårdsverkets undersökning finns att läsa i Naturvårdsverkets rapport nr 5648 
”Ett framtida producentansvar”. 
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skillnaden i uppfattningen gentemot miljökontoren kan bero på att miljökontoren ofta 
får ta emot klagomål om enskilda återvinningsstationer och därav får en mer negativ 
bild av systemet som helhet. D.v.s. det finns en risk att miljökontorens uppfattning 
inte speglar den allmänna bilden av problemet. 

Miljökontoren anser att det är mest problem med nedskräpning i form av avfall som 
omfattas av producentansvaret. D.v.s. sådant avfall som normalt samlas in vid 
återvinningsstationerna (figur fyra). Miljökontor tror att de främsta orsakerna till 
nedskräpningen är nonchalans eller missbruk bland brukarna eller dålig skötsel av 
återvinningsstationerna, som för få tömningar (figur fem). 

Avseende FTI upplever de att nedskräpningen utgörs mest av grovavfall, dvs. en 
avfallskategori som kommunen är ansvarig över och som inte ska samlas in på 
återvinningsstationerna. FTI anser som orsak till nedskräpningen att kommunerna 
brister i informationsinsatser till hushållen, och att det kan finnas brister i kommunens 
insamlingssystem för grovavfall. När det gäller de brister som FTI nämner är det 
intressant att se att enbart elva procent av miljökontoren upplever att bristande 
information från kommunens sida skulle vara den största orsaken (figur fem) och att 
91 procent av miljökontoren anser att deras grovavfallshantering är fungerande, väl 
fungerande eller mycket väl fungerande12 (figur tolv). Precis som miljökontoren 
upplever FTI också att nonchalans bland brukarna är en stor orsak till 
nedskräpningen.  

Sammanfattningsvis framgår att det finns olikheter i hur FTI och miljökontoren ser på 
problematiken med nedskräpade återvinningsstationer. Sammantagen med den ovan 
undersökta frågan om verksamhetsutövaren och ansvarsfrågan framträder därmed en 
mycket komplex bild.  

Den slutsats som kan dras om ansvarsfrågan, är att ansvaret måste anses som delat 
mellan FTI och kommunerna. Givet detta ställs det ett stort krav på samarbete. I detta 
sammanhang är det därför positivt att se att det från båda håll anses att samarbetet 
fungerar bra.  

Det juridiska läget är delat, där det inte heller alltid är helt klart vem som i slutändan 
ansvarar för vad. Även på denna punkt ställs krav på samarbete mellan berörda parter 
och ett enskilt ansvarstagande hos varje aktör. Såväl för FTI som kommun som 
enskild. Nedan föreslagna återgärder syftar till att underlätta ett sådant samarbete och 
ansvarstagande.  
 
 

                                                        
12 Vi har inte kunnat se om det finns ett samband mellan de som upplever att deras grovavfallshantering 
är fungerande samtidigt upplever att problemen med nedskräpning som små. Det hade varit intressant 
att se. 
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6. Förslag till åtgärder  
 
I detta avsnitt följer förslag på åtgärder för hur nedskräpningen kring 
återvinningsstationer kan minskas. 

 
Avfallsrådets kriterier 
Det är anmärkningsvärt att 68 procent av miljökontoren i enkäten inte känner till 
avfallsrådets kriterier för ett lämpligt insamlingssystem (figur åtta). I denna fråga har 
naturvårdsverket ett ansvar att se över sina rutiner för hur de arbetar med 
informationsspridning. Detta är också något som framkom i Naturvårdsverkets 
undersökning från 2006, och finns omnämnt i naturvårdsverkets rapport ett framtida 
producentansvar. 

Av resultatet från vår undersökning är det även anmärkningsvärt att 39 procent av de 
som känner till avfallsrådets kriterier inte använder kriterierna som underlag vid 
samråden (figur nio). Av detta anser vi att det går att ifrågasätta hur väl utformade 
avfallsrådets kriterier är för att uppfylla syftet som underlag vid samråden. Vi föreslår 
följande åtgärder som kan förbättra avfallsrådets kriterier. 
 

Åtgärd 1: Avfallsrådet bör i sina kriterier förtydliga vad de menar utgöra ett lämpligt 
insamlingssystem 

 
Kommentar: Vi anser att avfallsrådets kriterier inte är tillräckligt tydliga med att 
precisera vad som utgör ett lämpligt insamlingssystem. För att få ett väl fungerande 
insamlingssystem är det viktigt att insamlingssystemet är utformat på ett sådant sätt 
att det är enkelt och tydligt för brukaren att lämna avfall. Insamlingssystemet bör 
också vara utformat så att det bidrar till att förebygga nedskräpning.  

Naturvårdsverket lägger stor vikt vid att insamlingssystemet ska vara anpassningsbart 
efter lokala förhållanden, och att frågan om vad som utgör ett lämpligt 
insamlingssystem ska diskuteras vid samråden. Krav om lokal anpassning är också 
något som finns med i producentansvarsförordningarna. Enligt vår bedömning är 
viljan till lokal anpassning en orsak till att avfallsrådet inte i högre grad väljer att 
detaljstyra insamlingssystemets utformning. Vi anser, precis som naturvårdsverket att 
det är viktigt att insamlingssystemet är anpassningsbart men att avfallsrådet, utan att 
motsäga detta, kan gå längre med att precisera kriterierna om vad som utgör ett 
lämpligt insamlingssystem. Med mer detaljerade kriterier kan dels frågan om vad för 
slags krav som är rimliga att ställa på verksamhetsutövaren tydliggöras, dels 
underlättas miljökontorens tillsynsverksamhet då de vid tillsyn får ett mer konkret 
material att utgå från.  

Ett kriterium som är möjligt att lyfta in och som inte är beroende av lokala 
förhållanden är regler för minimiavstånd mellan behållare. I bilaga 3 visas ett exempel 
på hur det kan se ut på en återvinningsstation där för tätt placerade behållare gör det 
svårt för brukaren att röra sig mellan behållarna. Det ger även ett slarvigt intryck 
vilket kan bidra till att sorteringsviljan bland brukarna minskar.  
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Frågan om minimiavstånd mellan behållare är tätt kopplat till det som diskuterats 
nedan om lokalisering. Kriterier för minimiavstånd borde underlätta i diskussionen 
mellan för FTI och kommunen om lämplig placering av återvinningsstationer då det 
blir tydligare vilken yta ett lämpligt insamlingssystem kräver. 

Lokalisering 
89 procent av miljökontoren anser att kommunen bidrar till utbyggnaden av 
insamlingssystemet för förpackningar och returpapper t.ex. genom att anvisa platser 
för återvinningsstationerna (figur 13). Vissa miljökontor upplever att det är svårt att 
anvisa lämpliga platser då det ibland handlar om privat mark. Enligt några 
kommentarer kan kommunerna också ha svårt för att anvisa lämpliga platser då ingen 
mark är planlagd för återvinningsstationer eller för att lämpliga platser saknas.  
 

Åtgärd 2: Insamlingsplatsen bör på ett tidigt stadium, vid nybyggande eller ombyggnad, 
ingå i detaljplaner. 

 
Kommentar: Enligt vår bedömning bör två huvudkrav ställas på en insamlingsplats 
för att den ska anses lämplig. 1) Insamlingsplatsen ska vara tillräckligt stor för att ett 
lämpligt utformat insamlingssystem ska få plats. (se 2.1.3 om krav på insamlingen), 
2) Insamlingsplatsen ska vara placerad i ett geografiskt strategiskt läge i närhet till 
brukaren. Med detta följer att en förutsättning för att skapa ett lämpligt 
insamlingssystem är att insamlingsplatsen är lämplig. Därför bör val av 
insamlingsplats i högre grad prioriteras än vad som görs idag där många 
insamlingssystem tycks vara anpassade efter den plats de blir tilldelade, och inte tvärt 
om. Att på ett tidigt stadium planera in insamlingsplatsen i detaljplaner borde 
förebygga saknaden av lämpliga insamlingsplatser i framtiden.  

Information 
Det finns en politisk vilja att avfallshanteringssystemet ska uppfattas som ett enhetligt 
system. En nackdel med detta är att insamlingssystemen lätt kan blandas ihop. När det 
gäller grovavfall sorteras avfallet mellan materialslag oavsett vad det är för typ av 
produkt. När det gäller avfall som samlas in på återvinningsstationer är det enbart 
tidningar och förpackningar av olika material som samlas in. Detta är något som lätt 
kan skapa förvirring bland brukarna. Därför är det viktigt att den information som 
berör avfallssystemen är tydlig och når ut. Det råder ett delat ansvar mellan 
kommunen och producenten att informera brukaren. Producenten, som företräds av 
FTI ansvarar för informationen vid insamlingsplatsen och för att lämna information 
till kommunen. Kommunen har ansvaret för att informationen når ut till allmänheten, 
samt hela ansvaret för information vad gäller grovavfallshantering. Vi föreslår 
följande åtgärder som kan förbättra informationsinsatserna. 
 

Åtgärd 3: Lyft in information om återvinning som stående punkt vid tillsynsbesök på 
företag. 

 
Kommentar: När kommunen utövar tillsyn av verksamheter är det ett bra tillfälle att 
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informera hur verksamheter ska hantera sitt avfall. Av enkätundersökningen 
framkommer att flera miljökontor har detta som en stående punkt vid tillsyn, vilket är 
positivt. Att lyfta in information om avfallshantering som stående punkt vid tillsyn ser 
vi som en möjlighet att minska problemen med verksamhetsavfall på 
återvinningsstationerna. 
 

Åtgärd 4: Förbättra den lokala informationen vid återvinningsstationerna. 

 
Kommentar: FTI bör göra en inventering över hur informationsmaterialet på 
återvinningsstationerna ser ut. Det framkommer i kommenterar till 
enkätundersökningen att dålig märkning kan vara en orsak till nedskräpningen. Enkla 
åtgärder som att t.ex. ändra placering av skyltar och utformning av skyltar kan till en 
låg kostnad minska nedskräpningen.  

Samråd 
Av de miljökontor som varit med på samråden visar enkätundersökningen att 
miljökontoren är positiva till samråden och att de får gehör för sina åsikter. Detta 
tyder på att samråden fyller en funktion. Dock visar enkäten att hela 37 procent av 
miljökontoren inte deltar vid samråden och att 28 procent av miljökontoren endast 
deltar ibland vid samråden (figur sex). Vi föreslår följande åtgärder som kan 
förbättras angående samråden. 
 

Åtgärd 5, Bjud i högre grad in representanter från miljökontoren till samrådet. 

 
Kommentar: Generellt är de miljökontor som deltar på samråden positiva till 
samråden, vilket tyder på att samråden fungerar väl och fyller en funktion. Av 
kommentarerna till enkätundersökningen kan tydas en önskan från miljökontoren att i 
högre grad delta i samråden. Många miljökontor tar emot synpunkter från 
allmänheten som berör återvinningsstationerna. Genom att delta i samrådet får de 
större möjligheter att lyfta fram sina synpunkter men också synpunkter från 
allmänheten. Att delta på samråden kan även ge en känsla av delaktighet och därav 
skapa en positivare attityd till systemet som helhet. 
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7. Några avslutande ord 
 
Att det förs en diskussion om den typ av problem som behandlas i denna uppsats är på 
ett sätt ett positivt tecken, då det i sig, anser vi, visar att vi kommit långt i arbetet med 
vår hantering av avfall och återvinning.  
 
Under studiens gång har vi upplevt att det finns ett engagemang och att 
ambitionsnivåerna och viljan till att förbättra systemet är höga. Med detta som 
bakgrund anser vi att det finns goda förutsättningar att även få bukt med problemen 
kring nedskräpningen. 
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Bilaga 1 
 

Frågorna i enkätundersökningen 
 
 
 
1. Hur många invånare bor i er kommun? 

 
Färre än 12 500 
12 500 – 25 000 
25 000 – 50 000 
50 000 – 200 000 
Fler än 200 000 

 
2. Förekommer det nedskräpade återvinningsstationer i er kommun? 

Nästan aldrig 
Sällan 
Ja, ibland 
Ja, ofta 
Vet ej 

Kommentar till fråga 2  

 
3. Är nedskräpning vid återvinningsstationer ett problem? 
 

Nej, det är inget problem 
Det är ett mindre problem 
Det är ett ganska stort problem 
Det är ett mycket stort problem 
 

Kommentar till fråga 3 
 

4. Vilken slags nedskräpning på återvinningsstationerna har ni mest problem med? 

Grovavfall 
Avfall, som omfattas av producentansvaret 
Företagsavfall 
Vi upplever inga problem 

  
5. Vad tror ni nedskräpningen beror på? 

På denna fråga kan du välja flera alternativ. 

Brist på information till hushållen om hantering av förpackningar och tidningar 
Brist på anvisningar för hantering på återvinningsstationerna 
Dålig skötsel av entreprenörer, för få tömningar 
För få återvinningsstationer 
Felaktig hantering av grovavfall 
Nonchalans och/eller missbruk bland hushållen 
Nonchalans och/eller missbruk bland företagare som slänger verksamhetsavfall  
Annat 

 
6. Vem förelägger ni vid nedskräpad återvinningsstation i följande 3 fall?  
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  A) Nedskräpning på återvinningsstationen i form av avfall som omfattas av producentansvaret. 

 
Städ/transport entreprenörer 
Markägaren 
FTI - Förpacknings- & tidningsinsamlingen 
Har aldrig varit aktuellt 
Vet ej 

 

B. Nedskräpning på återvinningsstationen i form av grovsopor. 

Städ/transport entreprenörer 
Markägaren 
FTI - Förpacknings- & tidningsinsamlingen 
Har aldrig varit aktuellt 
Vet ej 
 

C) Nedskräpning på återvinningsstationen i form av företagsavfall. 
 

Avfallsproducenten när denne är känd 
Städ/transport entreprenörer 
Markägaren 
FTI - Förpacknings-& tidningsinsamlingen 
Har aldrig varit aktuellt 
Vet ej 
 

Kommentar fråga 6 

 

7. Vem debiterar ni tillsynsavgift vid tillsyn av återvinningsstationer? 
 

Städ/transport entreprenörer 
Markägaren  
FTI - Förpacknings- & tidningsinsamlingen 
Vi debiterar ingen tillsynsavgift 
Vet ej 

 
Kommentar till fråga 7 
 

8. Hur väl stämmer följande 4 påståenden? 
  

1) Jag anser att ansvarsfördelningen kring återvinningssystemet är tydlig.  
 

Instämmer helt 
Instämmer till viss del 
Varken eller 
Instämmer inte 
Instämmer inte alls 
Vet ej 

 

2) Jag anser att lagstiftningen kring återvinningssystemet är tydlig. 
 

Instämmer helt 
Instämmer till viss del  
Varken eller  
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Instämmer inte  
Instämmer inte alls  
Vet ej 

 
 
3) Jag anser att samråden kring återvinningssystemet fungerar tillfredställande.   

Instämmer helt 
Instämmer till viss del 
Varken eller  
Instämmer inte 
Instämmer inte alls 
Vet ej 
  

4) Jag anser att städningen kring återvinningsstationerna fungerar tillfredställande. 
 

Instämmer helt 
Instämmer till viss del 
Varken eller 
Instämmer inte  
Instämmer inte alls 
Vet ej 

 

Kommentar till fråga 8 

 

9. Deltar någon från ert miljökontor vid samråden mellan kommunen och FTI - Förpacknings- 
& tidningsinsamlingen? 
 

Ja, alltid 
Ja, oftast 
Ja, ibland 
Nej, aldrig 
Vet ej 

 

Kommentar till fråga 9 

 
 
10. Känner ni till Avfallsrådets kriterier för ett lämpligt insamlingssystem? 

Ja  
Nej 

 
11. Används Avfallsrådets kriterier som underlag vid diskussionerna i samrådet? 
 

Ja 
Nej 
Känner inte till att de fanns 
Vi deltar ej i samråden 

 

12. Anser ni att ni får gehör för era åsikter vid samråden? 

Ja, mycket stort gehör  
Ja stort gehör  
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Varken eller  
Litet gehör  
Mycket litet gehör  
Inget gehör  
Deltar ej i samrådet 

 

13. Om ni har ställt krav i syfte att minska nedskräpningen (i diskussioner/samråd eller i 
föreläggande) - vilka krav har ställts? 
 
På denna fråga kan du välja flera alternativ 
 

Krav på utredning 
Krav på egenkontrollen och/eller dokumentation 
Krav på tätare städintervall/tömning  
Krav på övervakning eller liknande  
Förbättrad service (skyltning mm.) 
Krav på flytt av återvinningsstationen 
Vi har inte ställt några krav  
Annat 

 
 

14. Hur upplever ni att nedskräpningen förändrats de senaste 2 åren? 

Mycket mindre nedskräpning  
Mindre nedskräpning 
Upplever ingen skillnad 
Mer nedskräpning 
Mycket mer nedskräpning  
Upplever inte problem med nedskräpning 
Vet ej 

Kommentar till fråga 14 

 

15. Hur väl tycker ni att er kommun når ut med informationen till hushållen om hur sorteringen 
ska gå till, vilka insamlingssystem som hushållen har tillgång till samt syftet med insamlingen 
mm. 

Mycket bra  
Bra 
Hyfsat 
Dåligt 
Mycket dåligt  
Vet ej 

 

16. Hur väl tycker ni att ni bedriver tillsyn över företagare och deras hantering av 
verksamhetsavfall? 
 

Mycket bra 
Bra 
Hyfsat 
Dåligt 
Mycket dåligt  
Vet ej 
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Kommentar fråga 16: 

 

17. Hur väl anser ni att er kommuns grovavfallshantering fungerar? 
 

Mycket väl fungerande 
Väl fungerande 
Fungerande  
Dåligt fungerande  
Mycket dåligt fungerande  
Vet ej 
 

Kommentar till fråga 17 

 

18. Bidrar kommunen till utbyggnaden av insamlingssystemet för förpackningar och 
returpapper ex. genom att anvisa platser för återvinningsstationer? 
 

Ja 
Nej 
 

Kommentar till fråga 18 
 

  
19. Hur upplever ni dialogen med FTI - Förpacknings- & tidningsinsamlingen? 
 

Mycket bra 
Bra 
Dåligt  
Mycket dåligt  
Vet ej 

 
 

Kommentar till fråga 19 

 

Vill ni ställa upp på en telefonintervju för att diskutera frågeställningen närmare? Skriv då namn och 
telefonnummer nedan, så kontaktar vi er. 
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Bilaga 2 
 

Avfallsrådets kriterier för ett lämpligt insamlingssystem 
 

 
 
 
Kriterier för ett lämpligt insamlingssystem 
 
I förordningarna för förpackningar (1997:185) och returpapper (1994:1205) finns en ny paragraf 4, som 
ställer krav på att producenten ska tillhandahålla ett lämplig insamlingssystem för det avfall som är 
hänförligt till producenten. 
I denna bilaga till Avfallsrådets uttalande, ges kriterier för vad som är ett lämpligt insamlingssystem. 
 
Inledning 
I förordningarna för förpackningar (1997:185) och returpapper (1994:1205) finns en ny paragraf 4, som 
ställer krav på att producenten ska tillhandahålla ett lämplig insamlingssystem för det avfall som är 
hänförligt till producenten. ”Ett insamlingssystem skall anses som lämpligt om det är lättillgängligt, 
underlättar för den som innehar förpacknings- respektive returpappersavfall att lämna ifrån sig detta 
och i övrigt ger god service åt dem som skall lämna avfallet till systemet.” Vidare sägs det att ”vid 
bedömningen av om insamlingssystemet är att anse som lämpligt skall särskilt beaktas vad som vid 
samråd enligt 5a § framkommit om förhållandena i kommunen”. Ändringen träder i kraft 1 januari 
2005. 
Utgångspunkten har varit att den grundläggande förutsättningen för ett lämpligt insamlingssystem är: 
1. Det ska vara lättillgängligt med god service och underlätta avlämning av förpackningar och 
returpapper 
o För att skapa lättillgänglighet och god service ska följande gälla: Insamlingssystemet ska anpassas till 
lokala förutsättningar och företrädesvis ske genom fastighetsnära insamling där så är lämpligt 
o Insamlingssystemet för förpackningar och returpapper ska på lämpligt sätt samordnas med 
kommunens insamlingssystem för hushållsavfall inklusive farligt avfall i det fall det förekommer, 
grovavfall samt med elektronikavfall . 
Utöver detta gäller följande krav: 
2. Systemet ska vara miljömässigt uthålligt. 
3. Gällande byggregler och arbetsmiljökrav ska tillgodoses 
4. Systemet ska vara kostnadseffektivt, d.v.s. långsiktigt ekonomiskt försvarbart 
5. Systemet ska ge förutsättningar för en hög kvalitet hos det insamlade materialet 
6. Systemet ska vara uppföljningsbart 
 
Här följer en närmare beskrivning av vad som bör karaktärisera ett lämpligt insamlingssystem. 
 
1. Det ska vara lättillgängligt med god service och underlätta avlämning av 
förpackningar och returpapper 
 
1.1 Insamlingssystemet ska vara praktiskt och trovärdigt för den som lämnar sitt avfall. 
1.2 Vid det lokala samrådet bör producenterna och kommuner ange hur insamlingssystemet ska 
utformas lokalt. Parterna förutsätts beakta hushållens intressen av god service. 
1.3 Fastighetsnära (byggnadsnära) insamling ska inrättas där så är lämpligt, och anpassas till lokala 
förutsättningar. Det bör vara huvudalternativet i områden med flerbostadshus. 
1.4. När begreppet fastighetsnära insamling används avses insamling av förpacknings- och 
returpappersavfall i eller i nära anslutning till fastighet på uppdrag av fastighetsägaren och inrättad för 
dem som bor eller verkar där. Med fastighet avses inte det juridiska begreppet utan en bostadsbyggnad. 
Fastighetsnära insamling kan ha olika former, t.ex. ett särskilt utrymme i fastigheten, ett ”miljöhus” på 
fastigheten eller i nära anslutning/i kvarteret, flerfackskärl för ett eller flera hushåll, etc. Producenterna 
är ansvariga för att se till att sådan insamling tillskapas där så är lämpligt och möjligt . 
1.5. Producentansvaret för förpackningar och returpapper innebär både ett ekonomiskt och ett fysiskt 
ansvar för insamling och omhändertagande. Kostnaderna har ett nära samband med bedömningen av 
vad som anses utgöra ett lämpligt insamlingssystem. 
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1.6. I tätbebyggda områden utan fastighetsnära insamling bör strävan vara att en majoritet av hushållen 
har tillgång till en återvinningsstation inom ett avstånd om högst ca 400 m (avser 
återvinningsstationer). 
1.7. I glesbebyggda områden kan insamlingen av praktiska skäl behöva placeras i tätort eller på en plats 
där många människor samlas eller passerar, t.ex. köpcentra, resecentra eller dylikt (avser 
återvinningsstationer). 
1.8. Platsen där insamlingen sker ska i görligaste mån uppfattas som ljus, välskött och estetiskt 
tilltalande samt vara utformad/utrustad så att brukarna enkelt och tryggt kan nyttja det. Hänsyn bör tas 
till behov hos människor med funktionshinder (avser både fastighetsnära insamling och 
återvinningsstationer). 
1.9 Sorteringsskyltningen bör vara tydlig och lätt att förstå, ge information om hur man kan kontakta 
den som är ansvarig för insamlingen (avser både fastighetsnära insamling och återvinningsstationer). 
1.10 Särskild hänsyn bör tas till äldre och funktionshindrade så att s.k. särskilt boende utrustas med 
fastighetsnära insamling. När det gäller servicen till hushåll utan bil så underlättas den genom en snabb 
utbyggnad av fastighetsnära insamling och att det i hög utsträckning finns tillgång till 
återvinningsstationer vid butiker. 
1.11. De olika systemen för insamling av avfall ska upplevas som ett system av hushållen. 
1.12 Vid fastighetsnära insamling bör så långt möjligt insamling av olika avfallsfraktioner erbjudas på 
en och samma plats. Detta ska ske med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt säkerhetsaspekter 
rörande farligt avfall. Vid det lokala samrådet bör hänsyn tas till och lämplig samordning ske med det 
kommunala insamlingssystemet för hushållsavfall inklusive farligt avfall i det fall det förekommer, 
grovavfall samt med elektronikavfall. 
1.13. Kommunerna bör se till att i sin översiktsplanering anvisa platser för återvinningsstationer och 
behållare. 
1.14. Kommunerna har enligt den kommunala renhållningsordningen skyldighet att ordna insamling av 
hushållsavfall, farligt avfall och grovavfall. Även dessa insamlingssystem ska vara lättillgängliga och 
erbjuda en god servicenivå. 
 
2. Systemet ska vara miljömässigt uthålligt 
 
3. Gällande byggregler och arbetsmiljökrav ska tillgodoses 
 
3.1. För uppförandet av återvinningsstationer, som kan vara en byggnad eller en annan anläggning, 
gäller generellt lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. En återvinningsstation kan 
vara bygglovpliktig och då kommer även bestämmelser i Plan- och bygglagen in. 
3.2. För uppförandet av avfallsutrymmen gäller Boverkets byggregler, avsnitt 3 Utformning. Den 
stöder sig på förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m., BVF, 5 § 
som anger att ”byggnadsverk ska vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att de inte medför risk 
för grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som följd …av bristfälligt omhändertagande av 
avloppsvatten, rök och fast eller flytande avfall…”. 
3.3. Det finns även särskilda krav på befintliga byggnader som har med arbetsmiljön att göra vid 
hämtning av avfall. I PBL 17 kap. 20 § står det att ”till byggnader som har uppförts före den 1 juli 1977 
… skall höra sådana anordningar som skäligen kan fordras för att åstadkomma godtagbara 
arbetsförhållanden för dem som hämtar avfall från byggnaden”. 
3.3. Arbetsmiljökraven definieras i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling. Ur 
den senare kan nämnas föreskrifter och allmänna råd för exempelvis belastningsergonomi, buller, 
kemiska miljörisker, arbetsplatsens utformning, personlig skyddsutrustning, hygieniska gränsvärden 
och åtgärder mot luftföroreningar samt systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
4. Systemet ska vara kostnadseffektivt, d.v.s. långsiktigt ekonomiskt försvarbart 
 
4.1. Insamlingssystemet ska förena miljönytta med samhällsnytta 
4.2. Systemet bör vara flexibelt och kunna anpassas till och utvecklas efter användarnas behov över 
tiden. 
 
5. Systemet ska ge förutsättningar för en hög kvalitet hos det insamlade materialet 
 
5.1. Hög kvalitet på det insamlade materialet är en förutsättning för hög återvinning och ska 
eftersträvas. 
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5.2. God information är en förutsättning för hög kvalitet på det insamlade materialet. Kommunens 
information till hushållen ska förutom plats- och sorteringsanvisningar etc. ge återkoppling till lokala 
återvinningsresultat. Informationen ska vara tydlig, lättförstålig, samt motivera till ökad källsortering. 
Den bör utformas i samråd med fastighetsägarna. 
5.3. En hög standard hos insamlingsutrymmet bidrar till en högre kvalitet på det insamlade materialet. 
 
6. Systemet ska vara uppföljningsbart 
 
6.1. Resultatet av samrådet ska dokumenteras av den som kallar till samråd. 
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Bilaga 3 
 

Bildexempel på återvinningsstation med tätt placerade behållare 
 

 


