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MISSIV 
2022-10-21 

Ärendenummer 
NV-01468-22 

Enligt sändlista 

Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommunerna för 
insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar 

Regeringen beslutade om Förordningen (2022:1274) om producentansvar för 
förpackningar den 30 juni 2022.  
 
I förordningen finns ett bemyndigande för Naturvårdsverket att meddela 
föreskrifter om ytterligare grunder till ersättning som en kommun har rätt till. 
 
Naturvårdsverket har tagit fram förslag på föreskrifter som beskriver hur 
ersättning till kommuner beräknas. Ersättningen baseras på en fast och en rörlig 
del. Den fasta delen baseras bland annat på antal hushåll och den rörliga delen 
baseras på mängden insamlade förpackningar. 
 
Naturvårdsverkets bedömning är att föreskrifterna om ersättningar till 
kommunerna inte behöver notifieras till EU-kommissionen.  
 
Förslaget i korthet  
 
Naturvårdsverkets föreskrifter syftar till att säkerställa ett enhetligt och 
ändamålsenligt beräkningsunderlag, baserat på befintliga förutsättningar att 
sammanställa det underlag som behövs för att beräkna ersättningar. 
Kommunerna har samma förutsättningar när deras kostnader för insamling 
ersätts. Ersättningen baseras på schabloner där kommuner med liknande 
förutsättningar för sin hantering av förpackningar har samma typ av ersättning, 
men föreskrifterna ger utrymme för att också ta hänsyn till ytterligare grunder 
för ersättning i enskilda kommuner. 
 
De schabloner som ersättningen baseras på och formel för beräkning som finns i 
föreskrifterna används när ersättningen beslutas. Beräkningsformeln baseras på 
den kostnadsberäkningsmodell som tagits fram av Avfall Sverige i samarbete 
och avstämd med producentansvarsorganisationer med flera. Naturvårdsverket 
har anpassat denna modell något och säkerställt att den stämmer överens med de 
övergripande kraven i förordningen. 
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Naturvårdsverket kommer att se över de kostnader som ligger till grund för 
ersättningen nästa år och uppdatera föreskrifterna om behovet finns. Detta gäller 
framför allt ersättning kopplat till återvinningscentralerna. 
 

Avgränsningar 

I framtagandet av föreskriften om ersättningar till kommunerna inkluderas inte 
kvalitet som en parameter i beräkningarna för ersättning. I promemorian Mer 
fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av 
producentansvaren M2018/00852/R nämns flera studier som visar att bara 
genom att sorteringen sker fastighetsnära ger detta en bättre kvalitet på det som 
samlas in. Först när systemet är på plats är det praktiskt möjligt att utreda 
behovet av en parameter avseende kvalitet som skäl för högre eller lägre 
ersättning.  

Schabloner för kommunernas rätt till ersättning för insamling på torg, parker och 
andra populära platser ingår inte i dessa föreskrifter. Dessa ersättningar kommer 
att utredas separat och ingå i en framtida revidering av föreskrifterna då rätten 
för ersättning av dessa börjar gälla år 2026.  

 

Synpunkter på förslaget  
 
Synpunkter på föreslagna föreskrifter eller tillhörande konsekvensutredning ska 
lämnas till Naturvårdsverket per e-post senast den 9 december 2022. Ange 
diarienummer NV-01468-22 i ämnesraden. Synpunkterna skickas till 
registrator@naturvardsverket.se  
 
För sakfrågor som rör förslaget kontakta vår kundtjänst: 
kundtjanst@naturvardsverket.se 
 



 
 

 

 

 

Naturvårdsverkets författningssamling 

 

 
ISSN XXXX-XXXX 

Naturvårdsverkets föreskrifter 

om ersättning till kommunerna för insamling av 
förpackningar som omfattas av producentansvar; 

beslutade den XX XX. 

Naturvårdsverket föreskriver1 följande med stöd av 9 kap. 9 § och 12 kap. 3 § i 
förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.  

 

Tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter tillämpas när Naturvårdsverket fattar beslut om ersättning till 
kommunerna enligt 9 kap. 3 § första stycket 1–3 och tredje stycket i förordningen (2022:1274) 
om producentansvar för förpackningar.  

 
Definitioner 
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 
förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.  

 

 

 
 

 
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november om avfall och om upphävande av 

vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 samt Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön i 
ursprunglig lydelse. 
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Utkom från trycket 
den  



Uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket 

3 § Utöver de uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket enligt 9 kap. 2 § förordningen 
(2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska kommunen även lämna uppgifter om  

1. kommunens organisationsnummer, och 
2. konto för inbetalning. 

 Information om ändring av uppgifterna enligt första stycket ska lämnas till 
Naturvårdsverket. 

 

Inlämnande 
4 § Uppgifter enligt 9 kap. 2 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för 
förpackningar och enligt 3 § i dessa föreskrifter ska lämnas elektroniskt på Naturvårdsverkets 
webbplats.  
 

Ytterligare grunder för ersättning  
5 § Naturvårdsverket beslutar om ersättning till kommunerna enligt 9 kap. 3–4 §§ förordningen 
(2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Ersättningen ska bestämmas utifrån 
grunderna som anges i 9 kap. 3 §. Kommunernas ersättning ska därutöver bestämmas utifrån 
de grunder som anges i bilaga 1 och 2 i dessa föreskrifter.  
 

Uppgifter som kan ligga till grund för ett nytt beslut om ersättning 
6 § Om ersättningen enligt 9 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för 
förpackningar och bilaga 1 och 2 i dessa föreskrifter inte motsvarar kommunens kostnader för 
den verksamhet och information som anges i 9 kap. 3 § i förordningen (2022:1274) om 
producentansvar för förpackningar kan en kommun hemställa om att Naturvårdsverket fattar 
ett nytt beslut om ersättning. 

En förutsättning är att 
1. kommunen vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa kostnaderna, och 
2. att förhållandena i kommunen såsom befolkningstäthet och framkomlighet gör att det 

finns tillräckliga skäl för varför kostnaderna blivit väsentligt högre än den ersättning som 
Naturvårdsverket beslutat om enligt 9 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar 
för förpackningar. 
 
7 § En ansökan enligt 6 § ska redovisa de uppgifter som ska ligga till grund för ett nytt beslut 
om ersättning enligt 9 kap. 3–4 §§ förordningen (2022:1274) om producentansvar för 
förpackningar och lämnas till Naturvårdverket senast den 31 mars med startår 2024.  
 
8 § Ersättning som avses i 6 § kan endast beviljas för ett år i taget.  
 
 
 

_________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 januari 2023. 
2. Uppgifterna enligt 3 § första stycket ska lämnas senast den 30 september 2023.  

 

 



Naturvårdsverket 

 

BJÖRN RISINGER 

   n.n 

   (ange enhet)   
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Bilaga 1 

Formler för beräkning av den ersättning som en kommun med 
fastighetsnära insamling har rätt till  
 

Total ersättning till kommunen per år baseras på summan av 

1. ersättning för fastighetsnära insamling, 
2. ersättning för insamling vid lättillgängliga insamlingsplatser, 
3. ersättning för insamlad mängd förpackningsmaterial, 
4. ersättning för lättillgänglig information 

 

Beräkningsformel för total ersättning till kommunen per år: 

LGHk*(lgha,i+lghb,i+lghc,i+lghd,i) + PBk*(pba,i+pbb,i+pbc,i+pbd,i) 
+FBk*(fba,i+fbb,i+fbc,i+fbd,i) +LIPk*lipi + ta*A+tb*B+tc*C+td*D + li*I 

Förkortningar med förklarande text 

A = antal ton insamlade pappers- och kartongförpackningar 
B = antal ton insamlade plastförpackningar 
C = antal ton insamlade metallförpackningar 
D = antal ton insamlade glasförpackningar 
PB = antal permanentboende hushåll i enbostadshus 
FB = antal fritidsboende hushåll i enbostadshus  
LGH = antal permanentboende hushåll i flerbostadshus samt antal samlokaliserade 
verksamheter som har valt kommunal insamling 
LIP = antal lättillgängliga insamlingsplatser i kommunen, inräknat återvinningsstation och 
återvinningscentral 
I= antal permanentboende invånare 
a = pappers- och kartongförpackningar 
b = plastförpackningar 
c = metallförpackningar 
d = glasförpackningar 
k = kommun  
i = belopp som framgår av bilaga 2 
pb = ersättning permanentboende hushåll i enbostadshus för kommungruppen, 
kronor/hushåll 
fb = ersättning fritidsboende hushåll i enbostadshus för kommungruppen, kronor/hushåll 
lgh =ersättning hushåll i lägenhet för kommungruppen, kronor/hushåll 
lip = ersättning lättillgängliga insamlingsplatser för kommungruppen, kronor/plats 
ta= ersättning pappers- och kartongförpackningar: 1 500 kronor/ton 
tb =ersättning plastförpackningar: 1 300 kr/ton 
tc = ersättning metallförpackningar: 310 kr/ton 
td= ersättning glasförpackningar: 560 kr/ton 
li= lättillgänglig informationsersättning per permanentboende invånare: 5 kr   
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      Bilaga 2 

Fast ersättning i kronor per hushåll som är anslutet till fastighetsnära insamling 
i respektive kommun  

Ersättning i kronor för Stockholm, Malmö och Göteborg 
 

Ersättning i kronor för hushåll i flerbostadshus 

1. Papper: 100  
2. Plast: 110  
3. Glas: 40  
4. Metall: 30  
 

Ersättning i kronor för permanentboende hushåll i enbostadshus 

1. Papper: 240 
2. Plast: 220 
3. Glas: 80 
4. Metall: 60 

 

Ersättning i kronor för fritidsboende hushåll i enbostadshus 

1. Papper: 180 
2. Plast: 160 
3. Glas: 70 
4. Metall: 40 

 

Ersättning i kronor per lättillgänglig insamlingsplats 

80 000 

 
Ersättning i kronor för Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Värmdö, Järfälla, Ekerö, 
Huddinge, Botkyrka, Salem, Haninge, Tyresö, Upplands-Bro, Täby, Danderyd, Sollentuna, 
Nacka, Sundbyberg, Solna, Lidingö, Vaxholm, Sigtuna, Nynäshamn, Håbo, Staffanstorp, 
Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Svedala, Skurup, Trelleborg, Kungsbacka, Härryda, 
Partille, Öckerö, Stenungssund, Ale, Lerum, Bollebygd, Lilla Edet, Mölndal, Kungälv och 
Alingsås 
 
Ersättning i kronor för hushåll i flerbostadshus  

1. Papper: 90  
2. Plast: 100 
3. Glas: 40 
4. Metall: 20 
 
 
 
 



Ersättning i kronor för permanentboende hushåll i enbostadshus  

1. Papper: 260  
2. Plast: 230 
3. Glas: 90 
4. Metall: 60 

 

Ersättning i kronor för fritidsboende hushåll i enbostadshus  

1. Papper: 200 
2. Plast: 180 
3. Glas: 70  
4. Metall: 40  
 

Ersättning i kronor per lättillgänglig insamlingsplats 

110 000 

 

Ersättning i kronor för Södertälje, Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Jönköping, 
Växjö, Lund, Helsingborg, Halmstad, Trollhättan, Borås, Karlstad, Örebro, Västerås, 
Borlänge, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, Luleå, och Kristianstad 
 
Ersättning i kronor för hushåll i flerbostadshus 

1. Papper: 80  
2. Plast: 90 
3. Glas: 30 
4. Metall: 20 

 
Ersättning i kronor för permanentboende hushåll i enbostadshus 

1. Papper: 260  
2. Plast: 230  
3. Glas: 90 
4. Metall: 60  

 

Ersättning i kronor för fritidsboende hushåll i enbostadshus 

1. Papper: 180 
2. Plast: 160  
3. Glas: 60 
4. Metall: 40 

 

Ersättning i kronor per lättillgänglig insamlingsplats 

80 000 

 

 

 



Ersättning i kronor för Nykvarn, Älvkarleby, Knivsta, Heby, Tierp, Gnesta, Strängnäs, 
Trosa, Åtvidaberg, Söderköping, Mjölby, Aneby, Mullsjö, Habo, Lessebo, Alvesta, Svalöv, 
Örkelljunga, Bjuv, Sjöbo, Hörby, Höör, Perstorp, Klippan, Åstorp, Landskrona, Höganäs, 
Eslöv, Ängelholm, Laholm, Färgelanda, Grästorp, Mark, Svenljunga, Vänersborg, Kil, 
Hammarö, Forshaga, Grums, Lekeberg, Hallsberg, Kumla, Nora, Surahammar, 
Hallstahammar, Gagnef, Säter, Timrå, Krokom, Nordmaling, Bjurholm och Vännäs  
 

Ersättning i kronor för hushåll i flerbostadshus 

1. Papper: 140 
2. Plast: 140  
3. Glas: 50  
4. Metall: 40 
 

Ersättning för permanentboende hushåll i enbostadshus 

1. Papper: 270  
2. Plast: 250  
3. Glas: 90  
4. Metall: 70 

 

Ersättning för fritidsboende hushåll i enbostadshus 

1. Papper: 170  
2. Plast: 150  
3. Glas: 60  
4. Metall: 40 

 

Ersättning per lättillgänglig insamlingsplats 

100 000 

 

Ersättning i kronor för Enköping, Östhammar, Flen, Kinda, Finspång, Valdemarsvik, Motala, 
Vaggeryd, Nässjö, Tranås, Uppvidinge, Tingsryd, Hylte, Tranemo, Herrljunga, Lysekil, 
Uddevalla, Ulricehamn, Munkfors, Kristinehamn, Säffle, Laxå, Askersund, Lindesberg, Sala, 
Köping, Ockelbo, Hofors, Sandviken, Bräcke, Berg, Vindeln, Robertsfors, Älvsbyn och 
Boden 

 

Ersättning i kronor för hushåll i flerbostadshus 

1. Papper: 130  
2. Plast: 130  
3. Glas: 50  
4. Metall: 30 
 

 

 

 



Ersättning i kronor för permanentboende hushåll i enbostadshus 

1. Papper: 270  
2. Plast: 240  
3. Glas: 90  
4. Metall: 70 

 

Ersättning i kronor för fritidsboende hushåll i enbostadshus 

1. Papper: 180  
2. Plast: 160 
3. Glas: 70  
4. Metall: 40 

 

Ersättning i kronor per lättillgänglig insamlingsplats 

110 000 

 

Ersättning i kronor för Norrtälje, Nyköping, Katrineholm, Värnamo, Ljungby, Kalmar, 
Oskarshamn, Västervik, Gotland, Karlskrona, Karlshamn, Ystad, Hässleholm, Falkenberg, 
Varberg, Mariestad, Lidköping, Skövde, Falköping, Karlskoga, Falun, Avesta, Hudiksvall, 
Härnösand, Örnsköldsvik, Skellefteå, Piteå och Kiruna 
 
Ersättning i kronor för hushåll i flerbostadshus 

1. Papper: 110  
2. Plast: 120  
3. Glas: 40  
4. Metall: 30 

 
Ersättning i kronor för permanentboende hushåll i enbostadshus 

5. Papper: 270  
6. Plast: 240  
7. Glas: 90  
8. Metall: 60 

 

Ersättning i kronor för fritidsboende hushåll i enbostadshus 

1. Papper: 190  
2. Plast: 170  
3. Glas: 70  
4. Metall: 40 

 

Ersättning i kronor per lättillgänglig insamlingsplats 

110 000 

 



Ersättning i kronor för Vingåker, Oxelösund, Ödeshög, Ydre, Boxholm, Vadstena, Gnosjö, 
Sävsjö, Eksjö, Älmhult, Markaryd, Högsby, Torsås, Mörbylånga, Hultsfred, Mönsterås, 
Emmaboda, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Östra Göinge Tomelilla, Bromölla, 
Osby, Simrishamn, Tjörn, Orust, Munkedal, Vårgårda, Essung, Karlsborg, Gullspång, 
Mellerud, Vara, Götene, Tibro, Töreboda, Skara, Hjo, Tidaholm, Storfors, Degerfors, 
Ljusnarsberg, Skinnskatteberg, Kungsör, Norberg, Fagersta, Arboga, Smedjebacken, 
Hedemora och Nordanstig 

 

Ersättning i kronor för hushåll i flerbostadshus 

1. Papper: 120 
2. Plast: 120  
3. Glas: 50  
4. Metall: 30 
 

Ersättning för permanentboende hushåll i enbostadshus 

1. Papper: 250 
2. Plast: 230 
3. Glas: 80 
4. Metall: 60 

 

Ersättning för fritidsboende hushåll i enbostadshus 

1. Papper: 200  
2. Plast: 170  
3. Glas: 70  
4. Metall: 40 

 

Ersättning i kronor per lättillgänglig insamlingsplats 

80 000 

 

Ersättning i kronor för Gislaved, Vetlanda, Vimmerby, Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Torsby, 
Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika, Hällefors, Vansbro, Mora, Ludvika, Ovanåker, 
Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs, Ånge, Kramfors, Sollefteå, Ragunda, Strömsund, Norsjö, 
Malå, Sorsele, Dorotea, Vilhelmina, Åsele, Lycksele, Arvidsjaur, Jokkmokk, Överkalix, 
Kalix, Övertorneå, Pajala, Gällivare och Haparanda 

 

Ersättning i kronor för hushåll i flerbostadshus 

1. Papper: 180  
2. Plast: 170  
3. Glas: 70  
4. Metall: 40 

 
 

 



 

Ersättning för permanentboende hushåll i enbostadshus 

1. Papper: 390  
2. Plast: 350  
3. Glas: 140 
4. Metall: 90 

 
Ersättning för fritidsboende hushåll i enbostadshus 

1. Papper: 280  
2. Plast: 240  
3. Glas: 100 
4. Metall: 60 

 

Ersättning per lättillgänglig insamlingsplats 

140 000 

 

Ersättning i kronor för Borgholm, Båstad, Sotenäs, Tanum, Strömstad, Eda, Malung-Sälen, 
Leksand, Rättvik, Orsa, Älvdalen, Åre, Härjedalen, Storuman och Arjeplog 

Ersättning i kronor för hushåll i flerbostadshus 

1. Papper: 180 
2. Plast: 170 
3. Glas: 70 
4. Metall: 40 

 
Ersättning för permanentboende hushåll i enbostadshus 

1. Papper: 280  
2. Plast: 250  
3. Glas: 90  
4. Metall: 70 

 

Ersättning för fritidsboende hushåll i enbostadshus 

1. Papper: 210  
2. Plast: 190  
3. Glas: 80 
4. Metall: 50 

 

Ersättning per lättillgänglig insamlingsplats 

130 000 
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1. Sammanfattning 

Underlag till denna konsekvensutredning har tagits fram av Ramboll Sweden 
AB på uppdrag av Naturvårdsverket och Naturvårdsverket utreder endast 
konsekvenserna av att ta fram föreskrifter mot att inte ta fram föreskrifter. 
Nollalternativet är att det merparten av innehållet i föreskrifterna ändå skulle 
tagits fram och finnas tillgängligt, men utan det lagstöd som finns om texten 
finns i en föreskrift. 
 
2. Bakgrund 

Den här rapporten redovisar förväntade konsekvenser av Naturvårdsverkets 
förslag till föreskrifter om ersättning till kommuner för fastighetsnära insamling, 
som förtydligar förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.  
 
Konsekvensutredningen följer instruktionerna i förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. Kapitlens struktur följer de krav som i 
förordningen ställs på en konsekvensutrednings innehåll. 
 
Avgränsning 
Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning1 förtydligar att 
utredningens omfattning och kvalitet bör stå i proportion till förslagets 
konsekvenser, vilket innebär att det ska läggas mer resurser på utredningen om 
förslaget förväntas innebära betydande konsekvenser och vice versa. I detta fall 
är det införandet av förordningen som leder till de största förändringarna för 
berörda aktörer. Förslag till föreskrifter är endast till för att förtydliga 
förutsättningarna för kommunernas ersättning. Förslag till föreskrifter förväntas 
därför endast innebära mindre konsekvenser. Därför är omfattningen av den här 
konsekvensutredningen begränsad och fokuserar på de aktörer som direkt berörs 
av förslag till föreskrifter. För det första beskrivs konsekvenserna ej kvantitativt 
i monetära termer. Detta hade krävt betydligt mer omfattande analysarbete, 
bland annat i form av kontakt med berörda aktörer, som inte motiveras av 
omfattningen av förändringarna som förslag till föreskrifter medför. För det 
andra utreds inte möjliga, men mycket små, konsekvenser för hushåll, miljön 
eller sociala konsekvenser av förslag till föreskrifter redovisas därför inte. För 
det tredje, bedöms det inte vara motiverat att utreda andra möjliga alternativ till 
reglering, eftersom detta förkastades i promemorian som föregick förordning 
(2022:1274). Fokus har istället varit att definiera ett realistiskt 
jämförelsealternativ. 
 

3. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 om förordningen (2022:1274) om 
producentansvar för förpackningar. Förordningen reglerar att kommunerna tar 
över ansvaret för insamlingen av förpackningar 1 januari 2024, och 
fastighetsnära insamling ska vara infört i samtliga kommuner senast 1 januari 
2027. I och med att kommunerna ges ansvar för insamlingen regleras också att 
kommunerna ska få ersättning för sitt arbete. Ersättningsskyldigheten ska rikta 

 
1 Varför konsekvensutreda? - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) 
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sig mot producentansvarsorganisationer i första hand och i andra hand direkt mot 
producenterna. Ersättningen ska täcka kommunernas kostnader för insamling, 
transport, anordnande av omlastningsplatser samt överlämning av avfall till 
producentansvarsorganisationerna. Ersättningen ska även täcka kommunens 
informationsansvar.  
 
Naturvårdsverket har enligt bemyndigande i förordningens 9 kap. 9 § tagit fram 
förslag till föreskrifter som beskriver hur beräkningar av ersättningar till 
kommunerna ska utföras. Syftet med förslaget till föreskrifter är att fastställa ett 
enhetligt och ändamålsenligt beräkningsunderlag, som ger förutsättningar att 
sammanställa det material som ska ligga till grund när kommunernas 
ersättningar för deras kostnader ska beräknas.  
 
4. Beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det 

man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering 
inte kommer till stånd  

Naturvårdsverkets alternativ i detta sammanhang är att antingen meddela 
föreskrifter (utredningsalternativet) eller att avstå från att meddela föreskrifter 
och på annat sätt försöka uppnå det man vill åstadkomma 
(jämförelsealternativet).  
4.1. Utredningsalternativet: Förslag till föreskrifter om ersättning till 

kommunerna som omfattas av producentansvar  

Utredningsalternativet innebär att Naturvårdsverket tar fram förslag till 
föreskrifter om ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar som 
omfattas av producentansvar. Förslaget till föreskrifter innebär bindande 
bestämmelser och förväntas gälla tills vidare. Förslaget till föreskrifter bidrar 
därmed till tydlighet och en ökad förutsägbarhet för kommunerna i termer av 
vilken ersättning de har rätt till. bidrar även till att öka förutsägbarheten för 
producentansvarsorganisationerna kring storleken på deras avgift.  
 
Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter innehåller beskrivning av uppgifter 
som kommunerna ska ta fram och redovisa till Naturvårdsverket, i tillägg till vad 
som beskrivs i förordningen. Förslaget förtydligar också formerna för 
uppgiftslämnandet. 
 
I förslag till föreskrifter fastslås att kommuner kan ansöka om ytterligare 
ersättning. Detta gäller om kommuner anser att ersättningen de erhållit enligt 
reglerna i förordningen och föreskrifterna inte motsvarar kommunens kostnader 
för verksamhet och information. Detta innebär att kommuner som bedöms ha de 
förutsättningar som finns angivna i 6 § i förslag till föreskrifter kan få ytterligare 
ersättning, utöver den ersättning som Naturvårdsverket beslutat om.  
 
4.2. Jämförelsealternativet: Inga föreskrifter 

Jämförelsealternativet innebär att Naturvårdsverket inte tar fram föreskrifter som 
tillägg till förordningen (2022:1274) om ersättning till kommunerna för 
insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar. 
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Naturvårdsverket har enligt förordningen ansvar för att besluta om 
kommunernas ersättning. Naturvårdsverket skulle i jämförelsealternativet ha 
tagit fram samma ersättningsmodell och schablonbelopp (nuvarande Bilaga 1 
och 2 av förslag till föreskrifter) även utan föreskrifter. Naturvårdsverket skulle 
troligtvis ha presenterat schablonvärden och hur ersättningsmodellen är 
uppbyggd på sin hemsida tillsammans med viss vägledning och förtydliganden. 
Med informationen endast tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida kan det 
finnas osäkerheter hos producenter och kommuner då detta inte skulle upplevas 
ha samma rättsliga tyngd. 
 
Jämförelsealternativet innehåller heller ingen möjlighet för kommunerna att 
ansöka om ytterligare ersättning. 
 

5. Uppgifter om vilka som berörs av förslag till föreskrifter 

Naturvårdsverkets föreskrift om ersättning till kommunerna kommer att beröra 
nedan aktörer. Konsekvenserna för berörda aktörer redovisas i kapitel 7. 
 

 Kommuner 
Kommuner berörs av förslag till föreskrifter i det avseendet att förslag till 
föreskrifternas bestämmelser är särskilt riktade mot kommunerna gällande 
uppgiftslämnande, belopp och ytterligare grunder för ersättning.  
 
 Producentansvarsorganisationer (PRO) 
Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter kommer att beröra 
producentansvarsorganisationer för förpackningar eftersom de kan komma 
att justera sina förpackningsavgifter utifrån de bestämmelser som 
föreskrifterna innebär.  

 
 Producenter 
Producenter av förpackningar berörs av förslag till föreskrifterna såtillvida 
att den förpackningsavgift som de betalar till 
producentansvarsorganisationerna för omhändertagande av förpackningar 
kan ändras utifrån bestämmelserna i föreskrifterna.  
 
 Samlokaliserade verksamheter 
Samlokaliserade verksamheter nämns endast i förslagets bilaga 1, där 
ersättningen för att hantera förpackningsavfall från samlokaliserade 
verksamheter likställs med ersättningen för ett hushåll i samma byggnad. Det 
antas att bilaga 1 ingår i jämförelsealternativet. Inga konsekvenser bedöms 
därför uppstå för denna aktör. 
 
 Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket berörs av förslag till föreskrifterna då den innehåller 
förtydliganden om hantering av uppgifter som lämnas av kommunerna, hur 
ersättningen ska beräknas samt bestämmelser om möjligheten för kommuner 
att ansöka om ytterligare ersättning.  

 
 Kammarkollegiet 
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Kammarkollegiet berörs av förslag till föreskrifter såtillvida att förslaget 
innehåller bestämmelser om beslut om ersättning till kommunerna. 
Kammarkollegiet berörs i det avseende att de är ansvariga för utbetalningen 
av ersättningen.  
 

6. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens 
beslutanderätt grundar sig på 

Det bemyndigande som krävs för att Naturvårdsverket ska få ta fram aktuell 
föreskrift finns angivet i Förordning (2022:1274) om producentansvar för 
förpackningar, 9 kap. 9 §. Enligt 9 § får Naturvårdsverket meddela föreskrifter 
enligt följande lydelse.  
 
Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter i fråga om ersättning enligt 
3 §. 
 
Naturvårdsverket får också meddela föreskrifter om  

1. att ersättningen ska differentieras med hänsyn till 
a) avfallets kvalitet, och 
b) förhållanden i olika kommuner, och 

2. ytterligare grunder, utöver de som avses i 1, för beräkning av 
ersättningen.  
 

7. Konsekvenser av förslag till föreskrifter 

I detta kapitel redovisas konsekvenserna av ovan angivet utredningsalternativ 
jämfört med jämförelsealternativet. 
 
7.1. Förslag till föreskrifters övergripande konsekvenser 

 
1) Differentierad ersättning 

Kommuner med särskilda förutsättningar kan få en högre ersättning 

Enligt 6 och 8 §§ i förslaget till föreskrifter kan kommuner ansöka om ytterligare 
ersättning. En förutsättning är att kommunen vidtagit rimliga åtgärder för att 
begränsa kostnaderna, och att förhållandena i kommunen såsom 
befolkningstäthet och framkomlighet gör att det finns tillräckliga skäl för varför 
kostnaderna blivit väsentligt högre än den ersättning som Naturvårdsverket 
beslutat om.  

Möjligheten att ansöka om ytterligare ersättning innebär att kommuner med 
särskilda förutsättningar kan få en bättre kostnadstäckning, vilket i sin tur 
påverkar storleken på den avgift producentorganisationerna är skyldiga att 
betala. Det går endast att spekulera kring hur många kommuner som kommer 
utnyttja denna möjlighet, eller hur många som kommer beviljas högre ersättning. 
Det framgår inte av förslag till föreskrifter om den ytterligare ersättningen ska 
motsvara kommunens faktiska kostnader, och inte heller om det finns något tak 
för ersättningen. Det går därför inte att avgöra hur stor denna konsekvens är. 
Bedömningen är att effekterna för PRO:erna kommer vara väldigt små, eftersom 
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de belopp det kommer handla om mest troligt utgör en väldigt liten andel av den 
totala ersättningen PRO:erna ska betala. Ersättningens storlek kan dock vara av 
betydelse för den enskilda kommunen. 

2) Förutsägbarhet 

Ökad förutsägbarhet för kommunerna  

Förslag till föreskrifter förtydligar de krav om ersättning som ställs i 
förordningen och säkerställer att det finns ett bindande beräkningsunderlag för 
hur kommunernas ersättningar ska bestämmas. Förslag till föreskrifter ger 
innehållet mer legitimitet än om motsvarande information skulle presenteras i 
form av vägledning. Förslag till föreskrifter ger således en ökad förutsägbarhet 
för kommunerna om vad som ersätts och ersättningens storlek. Den ökade 
förutsägbarheten underlättar för kommunerna vid investeringar och andra 
ekonomiska beslut, då de kan förhålla sig till de schabloner som ersättningen 
baseras på. 

Ökad förutsägbarhet för producentansvarsorganisationerna  

Förslag till föreskrifters legitimitet ger också en ökad förutsägbarhet för 
producentorganisationerna om vad de ska betala in till systemet för att ersätta 
kommunerna för den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall. Detta 
underlättar för producentorganisationerna att sätta de avgifter som tas ut av deras 
anslutna producenter, och vad som kan ge grund för differentiering av 
avgifterna.  

Att kommuner kan ansöka om extra ersättning har dock motsatt effekt, eftersom 
det är oklart hur många kommuner som kommer utnyttja denna möjlighet.  

 
3) Förändring i administrativa uppgifter 

Nedan konsekvenser rangordnas inbördes på en skala -3 till +3. Där plus innebär 
minskade kostnader, dvs en positiv förändring. Ett plus eller minus inom 
parentes innebär en obetydlig förändring jämfört med 0, som motsvarar ingen 
konsekvens.  

Ökade administrativa kostnader för kommuner och Naturvårdsverket på grund 
av utökat uppgiftslämnande, (-) 

För kommunerna innebär det utökade uppgiftslämnandet en ökad administrativ 
kostnad även om denna bedöms vara väldigt liten, då det endast omfattar 
kommunens organisationsnummer samt konto för inbetalning. Dessa uppgifter 
behöver dessutom endast inlämnas vid ett tillfälle, så länge inte uppgifterna 
ändras. Naturvårdsverket påverkas på det sättet att de får mer information att 
hantera. 
 
Minskad administrativ kostnad för Naturvårdsverket när all information lämnas 
och hanteras elektroniskt, +1 
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Även om uppgiftslämnandet ökar är bedömningen att Naturvårdsverkets 
administrativa kostnader kan minska till följd av 4 § i förslag till föreskrifter som 
beskriver att kommunernas inlämnande av uppgifter ska ske elektroniskt via 
Naturvårdsverkets digitala verktyg på deras hemsida. I referensalternativet 
framgår inte hur uppgiftsinlämnandet ska ske, således skulle Naturvårdsverket 
kunnat behöva hantera uppgifter via flera olika metoder för inlämning Att 
behöva sammanställa information från exempelvis papper som kommit med brev 
till ett enhetligt system hade krävt mer arbetstid. 
 
Arbetstiden för varje enskild kommun att lämna sina uppgifter bedöms inte 
påverkas så mycket oavsett metod för inlämnande. Detta förutsätter dock att 
utformningen av det digitala verktyget är användarvänlig.  
 
Att alla kommunerna ska lämna in uppgifter via Naturvårdsverkets bedöms ge 
en större minskning i administrativa kostnader totalt sett, än den ökade 
administrativa kostnaden som inlämnande av ytterligare uppgifter innebär.  
 
Ökade administrativa kostnader när kommuner får möjlighet att ansöka om 
ytterligare ersättning, -2 

De kommuner som vill ansöka om ytterligare ersättning ska enligt 7 § redovisa 
de uppgifter som ska ligga till grund för ett sådant beslut. Detta kräver arbetstid 
som innebär ökade administrativa kostnader för de kommunerna. Det går endast 
att spekulera kring hur många kommuner som kommer utnyttja möjligheten att 
ansöka om ytterligare ersättning, eller hur många som kommer beviljas högre 
ersättning. Som nämns ovan är bedömningen att det inte kommer handla om 
några större ersättningsbelopp jämfört med den totala ersättning PRO:erna ska 
betala till kommunerna. Det innebär dock ökade administrativa kostnader för 
Naturvårdsverket att handlägga ansökningar om ytterligare ersättning. Det är i 
nuläget svårt att bedöma omfattningen av denna risk, eftersom det är okänt hur 
många kommuner som kommer att ansöka om ytterligare ersättning.  
 
I 8 § står det vidare att det som avses i 6 § endast kan beviljas ett år i taget, vilket 
innebär att den ökade administrativa kostnaden dessutom kan bli återkommande 
varje år framåt.  
 
Ökade administrativa kostnader för uppdatering av schablonerna, -1 

Vid behov av en uppdatering av schablonerna är det en mer omfattande process 
att ändra dessa om de står skrivna i en föreskrift än om de finns angivna i en 
webbaserad vägledning eller motsvarande. Detta eftersom proceduren med en 
ändrad föreskrift är tidskrävande då en föreskrift bland annat måste remitteras 
vid uppdateringar och inkomna remissvar behöver omhändertas. 
Naturvårdsverkets och remissinstansers administrativa kostnader kommer öka 
som en följd av remissrundan. 
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7.2. Särskilt om konsekvenser för företag 

Producentansvarsorganisationerna påverkas direkt av konsekvensen Ökad 
förutsägbarhet för producentorganisationer, som beskrivits i föregående avsnitt. 
Ingen annan konsekvens har direkt påverkan på företag eller privata 
organisationer. Idag finns två producentorganisationer, FTI och TMR. En trolig 
konsekvens av förordningen är dock att det tillkommer 
producentansvarsorganisationer som påverkas på liknande sätt som FTI och 
TMR. Tillsammans täcker FTI och TMR producentansvaret för alla producenter 
som omfattas av producentansvaret för de vanligaste förpackningsslagen i 
Sverige, där FTI täcker en större andel än TMR. 
 
Övriga konsekvenser påverkar producentansvarsorganisationerna indirekt, och i 
förlängningen de producenter som producentansvarsorganisationerna 
representerar. Med tanke på de begränsade förändringarna som följer av förslag 
till föreskrifter och indirekta samband är det inte är motiverat att utreda detta 
vidare. 
 
7.3. Särskilt om konsekvenser för kommuner eller regioner 

Bedömningen är att förslag till föreskrifter inte innebär förändringar av 
kommunernas eller regionernas befogenheter eller skyldigheter, eller grunderna 
för deras organisation eller verksamhetsformer. Bedömningen görs mot 
bakgrund att kommunernas förändrade ansvar beskrivs i förordningen 
(2022:1274) och inte i förslag till föreskrifter. Inga ytterligare konsekvenser för 
kommunerna uppstår utöver det som redovisats i tidigare avsnitt.  
 
8. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller 

går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning 
till Europeiska unionen  

Enligt ändringen i förpackningsdirektivet (EU 2018/852) ska ett utökat 
producentansvar införas för förpackningar senast den 31 december 2024 (artikel 
7.2). Det anges också att artiklarna 8 och 8a i avfallsdirektivet ska tillämpas. Av 
minimikraven följer att medlemsstaterna ska inrätta ett lämpligt 
insamlingssystem som har en geografisk avgränsning (artikel 8a.1 a–b). De 
bestämmelser som föreslås i förordning om utökat producentansvar för 
förpackningar i denna föreskrift syftar till att genomföra nämnda artiklar. 
 
Bestämmelserna i förslag till föreskrifter kompletterar och beskriver närmare 
kraven i förordningen. 
 
Sammantaget bedömer Naturvårdsverket att de föreslagna reglerna 
överensstämmer med och inte går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges 
anslutning till Europeiska unionen.  
 
Enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler ska en myndighets 
föreskriftsförslag som innehåller tekniska regler som reglerar produkter anmälas 
till Kommerskollegium. Kommerskollegium anmäler sedan reglerna till EU-
kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande 
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tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (anmälningsdirektivet). Regler som innebär ett strikt genomförande av 
EU-lagstiftning behöver inte anmälas enligt direktivet. En teknisk regel kan 
enligt förordningen vara bestämmelser som utgörs av eller hänvisar till tekniska 
specifikationer eller andra krav som är rättsligt eller faktiskt tvingande vid 
saluföring eller användning av en vara eller en föreskrift som förbjuder 
saluföring av en vara (2 § 1). En teknisk specifikation kan vara intagen i ett 
dokument och som fastställer egenskaper som krävs av en vara (2 § 2). Med 
andra krav avses krav som inte är tekniska specifikationer och som ställs på en 
vara och påverkar varans livscykel efter det att den har släppts ut på marknaden 
om dessa krav på ett väsentligt sätt kan påverka varans sammansättning, natur 
eller saluföring av den (2 § 3).  
 
Naturvårdsverket bedömer att förslaget till föreskrifter inte innebär andra krav 
och att förslaget därför inte behöver anmälas till kommissionen i enlighet med 
anmälningsdirektivet. 
 
9. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det 

gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns 
behov av speciella informationsinsatser 

Enligt avfallsdirektivet (artikel 8 a punkt 7) ska medlemsstaterna vidta åtgärder 
för att säkerställa att system för utökat producentansvar följer artikel 8a senast 
den 5 januari 2023. Förordningen om producentansvar träder i kraft 1 januari 
2023. Beslut om föreskrift bör ske i anslutning till detta datum. 
 
Infasning av kraven i förordningen sker etappvis under 2024–2027. System som 
måste vara på plats när de olika regleringarna träder i kraft är system för 
rapportering, beräkning och system för samverkan med Kammarkollegiet om 
utbetalningar. Särskilda informationsinsatser bör ha genomförts i samband med 
ikraftträdandet för att säkerställa att berörda parter är medvetna om de nya 
kraven.  
 
Det kommer att behövas vägledningsinsatser från framför allt Naturvårdsverket 
under år 2023 för att informera berörda aktörer, främst kommuner och eventuellt 
producentansvarsorganisationer, dels om förslag till föreskrifterna och vad de 
kommer att innebära, dels om kraven i förordningen som helhet. 
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