Miljöenheten informerar - om producentansvar
Producentansvar innebär att
producenterna ansvarar för att
samla in och ta omhand uttjänta
produkter. Syftet med
producentansvar är att det ska
motivera producenterna att ta fram
produkter som minskar mängden
avfall men som också är resurssnåla,
lätta att återvinna och inte
innehåller miljöfarliga ämnen.
Vad innebär producentansvar?
Det betyder att producenten av en vara
också ansvarar för att varan samlas in,
transporteras bort, återvinns,
återanvänds eller bortskaffas på ett
miljövänligt sätt. Producentansvar gäller
för alla som yrkesmässigt tillverkar,
importerar eller säljer en produkt i
samhället.
I Sverige är producentansvaret lagstiftat
för åtta produktgrupper:









batterier
bilar
däck
förpackningar (papper, wellpapp,
metall, plast, glas, trä)
returpapper
elektriska och elektroniska produkter
(inklusive glödlampor och viss
belysningsarmatur)
läkemedel
radioaktiva produkter och herrelösa
strålkällor.
(Strålsäkerhetsmyndigheten)

Det finns även frivilliga åtaganden som
liknar producentansvar, för
kontorspapper och lantbruksplast.

Med återanvändbar förpackning så
menar man förpackningar som under
normal användning kan återanvändas
flera gånger, kan behandlas i enlighet
med hygien- och säkerhetskrav för
arbetstagare och som kan återvinnas när
den inte längre används.

Med återvinningsbar förpackning så
menar man förpackningar som kan
återvinnas genom materialutnyttjande,
energiutvinning eller kompostering

Producentens ansvar
Producenten har ett ansvar att utforma
förpackningar så att de uppfyller syftet
med förordningen, att volym och vikt
begränsas till det som anses vara
nödvändigt för att hålla en
god säkerhets- och hygiennivå
Förpackningarna ska även vara
utformade så att de är återanvändbara
eller återvinningsbara.
Som producent kan du ansluta ditt
företag till Förpacknings- och
tidningsinsamlingen (FTI) uppfyller du
ditt lagstadgade ansvar att ditt
förpackningsmaterial samlas in.
Sortera ut avfallet
Som verksamhetsutövare är du skyldig
att sortera ut och återvinna avfall som
omfattas av producentansvar.
Som invånare har du också del av
ansvaret, som du sköter genom att
sortera ditt avfall och lämna allt som går
till återvinning.

Hämtning och lämning av
returpapper och förpackningar
Återvinningsstationerna runt om i
kommunen är endast till för
privatpersoner.

Lagstiftning
• Förordningen (SFS 2014:1073) om
producentansvaret för förpackningar

Företag kan gratis lämna förpackningar
på särskilda mottagningspunkter som
FTI ansvarar för. Mer information om
detta finns på FTI:s
hemsida www.ftiab.se

• Förordningen (SFS 2014:1074) om
producentansvar för returpapper
• Förordningen (SFS 2014:1075) om
producentansvar för elutrustning

Anlitar du en entreprenör så rådgör du
med dem om hur du ska sortera, då det
kan skilja sig från fall till fall.

• Förordningen (SFS 2009:1031) om
producentansvar för läkemedel


• Förordningen (SFS 2000:208) om
producentansvar för glödlampor och
vissa belysningsarmaturer
• Förordningen (SFS 2008:834) om
producentansvar för batterier

Läs mer på
www.ftiab.se
www.naturvardsverkets.se
www.svepretur.se

• Förordningen (SFS 2007:185) om
producentansvar för bilar
• Förordningen (SFS 1994:1236) om
producentansvar för däck

www.el-kretsen.se
www.sbrservice.se
(sveriges bilåtervinnares riksförbund)
www.sdab.se (svensk däckåtervinning)
• Miljöbalken (1998:808) 15 kap, speciellt
12 – 16 §§ om producentansvar

