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Sammanfattning 
”Det var bättre förr” är ett uttryck man ofta får höra när diskussioner om produkters 

hållbarhet kommer på tal. Om produkter håller sämre idag än ”förr” och detta leder till att 

jordens ändliga resurser töms, är detta miljörättsligt korrekt? Vilka krav har egentligen 

producenter vad gäller hushållning med resurser? 

Det jag kommit fram till med denna uppsats är att även om dagens lagstiftning medför krav på 

producenter att hushålla med resurser och att detta krav medför att produkter bör ha en så bra 

hållbarhet som det är möjligt anser jag att miljöbalken saknar specifika regler som skulle 

kunna reglera denna hållbarhet bättre.  
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1 Inledning 

”Det var bättre förr” det hör man ofta i konversationer när någonting gått sönder, ”förr 

tillverkades saker för att hålla inte för att gå sönder” är en annan populär fras. Men hur är det 

egentligen, håller saker verkligen sämre nu än tidigare och är det verkligen så att saker 

tillverkas för att gå sönder i dagens konsumtionssamhälle? För ett tag sedan gick det på svt en 

dokumentärfilm vid namn glödlampskonspirationen. Denna dokumentär visade att många 

producenter tillverkar produkter med ett planerat åldrande, alltså produkternas livstid är 

förutbestämd genom exempelvis mjukvara som räknar hur många utskrifter en skrivare gjort, 

genom att trådar i glödlampor gjorts så pass tunna att de med kuslig säkerhet går av vid 2000 

timmar. Jag hade en fysiklärare i grundskolan som talade om att bilars motorer kan göras i det 

närmaste outslitbara och hans förklaring på varför bilars motorer inte tillverkades på detta sätt 

var rätt enkel, det finns inget intresse att tillverka saker med för lång hållbarhet eftersom 

ingen då köper nya motorer. Om vi för en stund antar att detta stämmer, hur mår egentligen 

moder natur av detta? Om detta stämmer tillverkas onödigt stora mängder av produkter med 

hjälp av naturens ändliga resurser och dessa produkter skapar onödigt stora mängder avfall 

när de inte längre används. 

1.1 Syfte 

Om produkter tillverkas med orimligt kort hållbarhet, bryter tillverkarna mot svensk 

miljörätt? Om dessa produkter tillverkas med orimligt kort hållbarhet, vad har då 

producenterna för ansvar vad gäller avfallet från deras produkter? 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka skyldigheter företag, som verkar i Sverige, 

har när det gäller deras produkters hållbarhet samt även att undersöka vilka skyldigheter 

producenterna har när produkterna blivit till avfall.  

1.2 Avgränsning 

Jag har tänkt analysera vilka skyldigheter producenter har vad gäller produkters hållbarhet 

samt skyldigheter för när dessa produkter blir till avfall. Jag har därför enbart valt att 

undersöka 2 kap. 5, 5a och 7 §§ samt 15 kap. 1-4 §§, 6-7a §§ MB. 

1.3 Metod  

Då syftet med denna uppsats är att undersöka vilka skyldigheter företag har enligt svensk 

miljölagstiftning har jag valt att använda mig att juridisk metod. Jag anser att juridisk metod 

är mest lämplig att använda då uppsatsens syfte är tolkning och analys av lagen. 
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2 Kort beskrivning av Miljöbalken 

Miljöbalken som den ser ut idag kan sägas finnas till av i huvudsak två historiska skäl. Det 

första var att samordna en tidigare ganska spridd miljölagstiftning som fanns på olika ställen i 

lagstiftningen. Det andra skälet var att det fanns ett behov av att modernisera 

miljölagstiftningen. Dagens miljöbalk kan enligt Gabriel Michanek delas upp i fyra olika 

delar för att få en lättare överskådning: 

1. Övergripande bestämmelser (kap 1-6) 

2. Verksamheter, åtgärder och skydd för områden (kap 7-15) 

3. Prövning och kontroll (kap 16-30) 

4. Civilrättsliga anspråk (kap 31-32) 

Av dessa delar är det ”övergripande bestämmelser” samt ”verksamheter, åtgärder och skydd 

för områden” som kommer i fråga i mitt arbete, för att vara mer exakt kap 2 och 15.
1
  

                                                 
1
 Gabriel Michanek och Charlotta Zetterberg, Den svenska miljörätten, tredje upplagan, Uppsala: Iustus, 2012, s. 

89-91  
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3 Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 

”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och 

energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall 

förnybara energikällor användas.”
2
 

Denna paragraf i miljöbalken uttrycker de så kallade hushållnings- och kretsloppsprinciperna. 

Syftet är inte bara att minimera störningar från en viss verksamhet utan även att reglera miljö- 

och naturresursfrågor ur ett helhetsperspektiv. Detta innebär krav på hushållning, 

återanvändning och återvinning samt prioritering av förnyelsebara energikällor.
3
 Reglerna kan 

sägas vara generella och gälla alla, både privatpersoner och näringsidkare, och kan sägas ha 

en reservfunktion som kommer in där övrig lagstiftning inte räcker till.  

Tanken bakom hushållningsprincipen är att råvaror och energi ska användas så effektivt som 

möjligt och att förbrukningen av dessa minimeras.
4
 

Kretsloppsprincipen, även kallad principen om slutna materialflöden, innebär att det som 

utvinns ur naturen på ett uthålligt sätt ska kunna användas, återanvändas, återvinnas och 

bortskaffas med minsta möjliga resursförbrukning och naturskada.
5
 

Beträffande båda dessa principer når man de bästa effekterna i samband med konstruktion och 

tillverkning; principerna tillämpas exempelvis genom att man använder en så resurs- och 

energisnål process som möjligt. Principerna tillämpas även genom att man återanvänder eller 

återvinner gammalt material som på detta sätt kan omvandlas till ny råvara eller komma till 

ny användning på annat sätt. Detta förhållningssätt minskar behovet av att använda jordens 

ändliga naturresurser och chansen är större att dessa ändliga resurser även kan komma att 

räcka till för kommande generationer. Även avfallsmängden kan minskas på detta sätt.
6
 

Med tanke på hur man framställer energi idag så är sista meningen i paragrafen viktig, för 

även vid viss energiframställning används naturens resurser och därför bör man i första hand 

hushålla med energi och i största möjliga mån använda förnybara energikällor då dessa 

innebär största besparingen för naturens resurser. Man kan säga att man kretsloppsanpassar 

energisystemet så att nettotillskottet till atmosfären minskar. Detta betyder att användandet av 

fossila bränslen minskar och användandet av förnybara energikällor ökar. Energiutvinning av 

avfall som inte lämpar sig för återanvändning eller återvinning kan vara ett annat sätt att 

tillämpa denna princip då energiutvinning är att föredra framför deponering. Detta då 

energiutvinning ger ytterligare nytta ur produkten medan deponering enbart ökar sopberget.
7
 

Kretsloppsprincipen har även som syfte att skapa ett mer resurshushållande samhälle. Ökad 

återanvändning, återvinning och återföring till naturens kretslopp möjliggör en minskad 

uppkomst av avfall och bidrar även till att hushållningen av våra resurser ökar. Vid 

återvinning och återanvändning kommer material till ny användning eller blir till ny råvara 

som därigenom kommer annan verksamhet till nytta, detta minskar nyttjandet av naturens 

resurser. I många fall kan det mest fördelaktiga sättet för miljön vara att återanvända 

produkter så långt som möjligt. Detta innebär ofta en minskad miljöbelastning jämfört med att 

                                                 
2
 Miljöbalken 2 kap. 5 § 

3
 Michanek & Zetterberg, 2012, s. 220 

4
 Michanek & Zetterberg, 2012, s. 220 

5
 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 220 

6
 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 220-221 

7
 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 221 
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återvinna produkten vilket kan kräva mer bearbetning och därigenom mer energi.
8
 Exempel 

på detta kan vara glasflaskor i plastbackar som återanvänds istället för att bara återvinnas. 

Även återvinningscentraler där exempelvis möbler får ett nytt liv kan vara en typ av 

återanvändning. När man ska bedöma hur man bäst kan utnyttja en vara bör man förutom 

resurshushållningsaspekter även ta hänsyn till eventuell miljöpåverkan som är förknippad 

med användningen. Man kan säga att den användning som bäst främjar miljöbalkens mål bör 

väljas. Om man vid denna bedömning inte kan eller bör återanvända produkten så ska man så 

långt som möjligt återvinna produkten så den får nytt liv i form av produktion av nya varor.
9
 

När det gäller att minska avfallet och öka återvinningen så har producenterna en betydelsefull 

roll. Förutom att naturens resurser är ändliga så finns det i många produkter miljöfarliga 

ämnen som förr eller senare återförs till naturen och där kan ställa till skada. Detta är en av 

vår tids stora faror och bör motverkas för att minska risken för skada. Riksdagen har tidigare 

slagit fast att det är producentens ansvar att bedöma miljöeffekterna och se till att produkterna 

är miljöanpassade.
10

 Man bör ha som utgångspunkt att de ämnen som kan skada miljön så 

långt som möjligt inte ska användas vid tillverkning, detta kan sägas vara ett av de säkraste 

sätten att förebygga att de skadliga ämnena kommer ut i naturen. Icke naturligt stabila 

organiska ämnen bör överhuvudtaget inte tillföras miljön och i de fall dessa måste användas 

får de enbart användas i slutna system. Det bästa vore att produkter från början inte innehåller 

ämnen som kan skada miljön och dessa produkter på detta sätt då kan tillföras naturen utan att 

för den sakens skull skada naturen. I de fall där farliga ämnen inte kan undvikas måste man 

förhindra att dessa ämnen kommer ut i naturen även efter att produkten i fråga slutat 

användas.
11

 

Både kretsloppsprincipen och principen om hushållning med råvaror och energi ska ingå i 

överväganden som ska göras för miljöfarlig verksamhet. Denna avvägning ska koncentreras 

på särskilda frågor i det specifika prövningsärendet speciellt då frågor om möjligheter till 

återvinning och återanvändning av material samt frågor om avfallshanteringen. Först måste 

man väga de olika handlingsalternativen mot varandra och sedan måste man göra en 

skälighetsavvägning enligt den allmänna skälighetsregeln i 2 kap. 7 § MB. 
12

 

”Kretsloppsprincipen siktar mot slutna materialflöden.”
13

 Denna princip visar på krav på 

tillverkare att ge produkter egenskaper som innebär att risker i senare led undviks eller 

minimeras, t.ex. genom att återanvändning möjliggörs. Detta innebär inga krav på att tillverka 

en annan produkt eller vara.
14

 Principen innebär även att förnybara energikällor i huvudsak 

ska användas. Med förnybara energikällor menas ”energikällor som direkt eller indirekt 

baseras på solenergi och därigenom fortlöpande kan förnyas i samma takt som de 

används”
15

. För att förtydliga så skapas vind av solenergi och därmed är även vindkraft en 

förnyelsebar energikälla. Även träd skapas av solenergi och räknas också som förnyelsebar 

energikälla.
16

 

                                                 
8
 Pantamera, ”vanliga frågor”, Tillgänglig: http://www.pantamera.nu/sv/vanliga-frågor , (hämtad 2013-11-30) 

9
 Prop. 1997/98:45, del 1 s. 221 

10
 Prop. 1975:32 

11
 Prop. 1997/98:45, del 1 s. 222 

12
 Prop. 1997/98:45, del 1 s. 222 

13
 Michanek & Zetterberg, 2012, s.121/Prop. 1997/98:45, del 1, s. 220-223 

14
 Michanek & Zetterberg, 2012, s.121/Prop. 1997/98:45, del 1, s. 223 

15
 Nationalencyklopedin, ”förnybara energikällor”, Tillgänglig: http://www.ne.se/förnybara-energikällor , 

(hämtad 2013-12-10) 
16

 Wikipedia, ”Förnyelsebar energi”, Tillgänglig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Förnyelsebar_energi,  

http://www.pantamera.nu/sv/vanliga-frågor
http://www.ne.se/förnybara-energikällor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Förnyelsebar_energi
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3.1 Rimlighetsavvägning 

Efter att ha läst 2 kap. 5 § så kan man tycka att det finns en möjlighet för reglerna att bli 

orimligt hårda, för företag verksamma inom Sverige, och därför finns en rimlighetsprincip i 7 

§ som jag anser bör undersökas då första meningarna i paragrafen lyder ”kraven i 2-5 §§ och 

6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid 

denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra 

försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.”
17

 

Enligt propositionen inför denna lag finns det oavsett verksamhet ”en gräns där 

marginalnyttan för miljön inte uppväger de kostnader som läggs ned på 

försiktighetsmåtten”
18

. Det ska alltså inte ställas orimliga krav på verksamhetsutövaren utan 

hänsyn ska tas till kostnaden för åtgärderna jämfört med den positiva effekten denna åtgärd 

kan göra på miljön. Det är även viktigt att ta hänsyn till om det är en näringsidkare eller en 

privatperson när man avgör vad som är rimligt och orimligt. Att man gör detta beror på att det 

inte kan antas att en privatperson har samma möjligheter som en näringsidkare att göra vissa 

investeringar eller uppoffringar.
19

 

”Det är, enligt regeringens mening, av avgörande betydelse för att miljöbalkens mål skall 

kunna uppnås i praktiken, att det klart framgår att det ankommer på den som vidtar en åtgärd 

eller bedriver en verksamhet av betydelse för människors hälsa och miljön att visa att ett krav 

på skyddsåtgärd eller annat försiktighetsmått enligt balken måste anses orimligt i det enskilda 

fallet”
20

. Bevisbördan om kraven ska anses orimliga ligger alltså på utövaren, tidigare 

lagstiftning stadgade att ”utövaren skulle iaktta de försiktighetsmått som skäligen kan 

krävas”
21

 vilket tyder på att beviskraven blivit hårdare med tiden. 

  

                                                                                                                                                         
(hämtad 2013-11-30) 
17

 2 kap. 7 § MB 
18

 Prop. 1997/98:45, del 1 s. 231 
19

 Prop. 1997/98:45, del 1 s. 231 
20

 Prop. 1997/98:45, del 1 s. 231 
21

 Gabriel Michanek och Charlotta Zetterberg, Den svenska miljörätten, andra upplagan, Uppsala: Iustus, 2008, 

s. 140 



LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET                                                                                                                          Daniel Hjelte 

Rättsvetenskapliga programmet                                                                                                                      

J0024N Examensarbete rättsvetenskap, kandidat 
Hushållning med resurser; producentens ansvar  

 

6 

 

3.2 Analys av hushållnings- och kretsloppsprinciperna 

Då grunden i 2 kap. 5 § är hushållning med resurser så ska jag ge exempel på och analysera 

vilket ansvar producenter har när det gäller hushållning med resurser. Jag kommer dela upp 

analysen av paragrafen i tre delar; hushållning med råvaror och energi, användandet av 

förnybara energikällor och jag tänker även analysera hur man kan tillämpa denna paragraf på 

frågan om vilket ansvar producenter har för produkters hållbarhet. 

3.2.1 Hushållning med råvaror och energi 
Denna del av 5 § handlar om att det inte ska slösas med råvaror och energi. Här har jag två 

intressanta rättsfall. I det första så gav miljööverdomstolen villkor till en tillverkare av 

servetter att dess energiförbrukning per ton tillverkad produkt inte fick överstiga vissa 

fastställda värden. Detta trots att tillverkaren är medlem i PFE, ”ett särskilt, frivilligt program 

för energieffektivisering (PFE) som administreras av Energimyndigheten”
22

, och själv 

kontinuerligt gör energisparande åtgärder. En stor del av tillverkarens totala kostnader var 

energikostnader och det fanns i tillverkarens egenintresse att sänka dessa energikostnader. 
23

 I 

ett annat mål har miljööverdomstolen ansett att kostnaden för att bygga om en barktork för att 

tillvarata spillvärme inte ansets rimlig då återbetalningstiden beräknats till 21 år vilket var 

längre än den tekniska livstiden för barktorken, den tekniska livstiden specificeras inte exakt 

men nämns till att vara under 20 år.
24

 Här tvingades inte företaget bygga om sin barktork trots 

att detta skulle vara en stor energibesparande åtgärd. I första fallet har vi ett företag som 

genom sitt medlemskap i PFE redan gör större energibesparande åtgärder än vad som är 

företagsekonomiskt försvarbart
25

 men som ändå blir tvingad att sänka sin energiförbrukning. I 

andra fallet tvingas inte företaget till en ombyggnad då det är osäkert om det är 

företagsekonomiskt försvarbart och därmed ett oskäligt krav enligt 7 §. Här tycker jag att 

MÖD skapar en liten osäkerhet i hur lagen ska tolkas, men för att försöka göra någon rimlig 

jämförelse tolkar jag det som att det i framtida mål kan dömas så att om kostnaderna för en 

miljöförbättrande åtgärd är företagsekonomiskt försvarbart
 
så måste företaget göra denna 

enligt 5 och 7 §§. Men om kostnaderna inte är företagsekonomiskt försvarbara är det osäkert 

hur miljööverdomstolen kommer döma. 

3.2.2 Förnybara energikällor 
Här har jag inte hittat något relevant rättsfall, men går tillbaka till rättsfallet ovan med 

barktorken där MÖD dömde till fördel för producenten med hänsyn till att det inte var 

företagsekonomiskt försvarbart att bygga om barktorken och därmed oskäligt enligt 7 §. Jag 

tolkar avgörandet i denna dom analogt mot användandet av förnybara energikällor på så sätt 

att ett företag enbart kan tvingas använda förnyelsebara energikällor om det är 

företagsekonomiskt försvarbart och därmed inte dyrare än övriga energikällor. Detta innebär 

att ett företag som exempelvis använder olja till uppvärmning kan tvingas byta uppvärmning 

till pellets, ved eller el som är förnyelsebar om detta är företagsekonomiskt försvarbart. Detta 

gäller inte bara företag utan även privatpersoner då reglerna i 5 § gäller alla, däremot kan 

rimlighetsprincipen i 7 § göra att det kan tyckas orimligt att en privatperson ska göra en stor 

investering och byta energikälla. För företaget som använder el från en icke förnyelsebar 

energikälla exempelvis kärnkraft kan reglerna innebära ett krav på att byta till el från en 

                                                 
22

 Michanek & Zetterberg, 2012, s. 121 
23

 MÖD 2007:56 
24

 MÖD 2008:23 
25

 Företagsekonomiskt försvarbart innebär att investeringen räknat med ränta ska betala tillbaka sig inom 

investeringens tekniska livstid 
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förnyelsebar energikälla exempelvis vindkraft men endast om det inte är orimligt enligt 7 §. 

Då en investering som inte är företagsekonomisk försvarbar räknas som orimlig kan företaget 

endast tvingas byta leverantör om priset för elen inte är dyrare vilket den för tillfället är.
26

 

3.2.3 Produkternas påverkan på miljön 
Hitintills har enbart producenternas direkta hushållning med energi och råvaror tagits upp, 

men vad gäller för de produkter som företaget producerar? Vilket ansvar har man att dessa 

produkter ska följa reglerna i 5 §? Jag tycker att man kan göra en analog tolkning på reglerna 

och tillämpa dessa så att reglerna även ska gälla hela produktens användning av resurser då 

syftet med miljöbalken stärks om man kan tolka reglerna så att man undersöker hela 

produktens användning av resurser, vid tillverkning, användning och även produktens 

energianvändning vid återvinning eller återanvändning. 

Dagens kylskåp håller enligt kylskåpsreparatörer sämre än kylskåpen som fanns för 10-20 år 

sedan detsamma gäller många andra vitvaror
27

 och troligtvis även många andra produkter. 

Inom vissa kretsar talar man om planerat åldrande
28

 vilket innebär att producenter vid 

tillverkandet av produkten medvetet skapar en sämre hållbarhet för att produkten ska gå 

sönder och konsumenten då tvingas köpa en ny produkt.
29

 

Oavsett om producenterna planerar åldrandet eller inte så är det ett intressant fenomen att 

moderna produkter håller sämre än produkterna gjorde förr. Kylskåpsreparatörer berättar att 

en stor anledning till att kylskåp går sönder är för att producenterna snålar in på kompressorer 

och vissa övriga delar och gör dessa mindre. Priserna på reservdelar har dessutom de senaste 

åren gjort att man inte reparerar ett kylskåp utan man köper hellre ett nytt och 

förhoppningsvis lämnar in sitt gamla till återvinning.
30

 Varför har det blivit så här, varför 

snålar tillverkaren på delar? Jag tror att det finns två skäl till detta. För det första innebär detta 

en billigare produktionskostnad. Det andra för mig mer intressanta skälet är att kylskåpet vid 

användning av mindre effektfulla delar får en högre energiklassning då dessa då drar mindre 

energi. Med andra ord kan ett kylskåp på pappret göras energisnålare och därmed 

miljövänligare genom att tillverkaren sparar in på delar som sänker kylskåpets tekniska 

livstid. Kylskåpstillverkare som gör på detta sätt tycker jag bryter mot reglerna i 5 § om 

hushållning med resurser för även om kylskåpet drar lite mindre energi vid användning så 

behöver vi använda mer av jordens resurser, både råvaror och energi, till att tillverka nya 

kylskåp och detta förfarande gör att onödigt mycket resurser används till byggandet och 

transporterandet av kylskåp. 

Ett värre exempel på detta finns i dokumentären glödlampskonspirationen där 

dokumentärfilmaren hävdar att vissa tillverkare av skrivare till datorer tillverkar skrivarna så 

att dessa ska gå sönder efter en viss tid eller ett visst antal utskrifter. Det hävdas att många 

tillverkare gör vissa delar onödigt känsliga och även gör vissa delar onödigt svåra att byta ut, 

så pass svåra att de är omöjliga att byta ut enligt tillverkarens egna rekommendationer till 

reparatörer. En tillverkare har enligt dokumentärfilmen gått så långt att denna byggt in ett 

chip som räknar antalet utskrifter och vid ett förbestämt antal utskrifter låser skrivaren så 

                                                 
26

 Vattenfall, ”Jämför elpriser”, Tillgänglig: http://www.vattenfall.se (hämtad 2013-11-25) / vindkraft är 1,9 öre 

dyrare per kWh 
27

 Markus Ekholm, ”Reparatörer: Vitvaror håller sämre än tidigare”, yle, 4 dec 2012, Tillgängligt: 

http://svenska.yle.fi/artikel/2012/12/04/reparatorer-vitvarorna-haller-samre-tidigare (hämtad 2013-11-25) 
28

 The Light Bulb Conspiracy, regisserad av Cosima Dannoritzer, Spanien, 2010 
29

 Wikipedia, ”planerat åldrande”, Tillgänglig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Planerat_åldrande  

(hämtad 2013-11-25) 
30

 Ekholm, aa, 2012 

http://www.vattenfall.se/
http://svenska.yle.fi/artikel/2012/12/04/reparatorer-vitvarorna-haller-samre-tidigare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Planerat_åldrande
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denna inte går att använda något mer. Om informationen i dokumentärfilmen stämmer och 

tillverkarna tillverkar produkter med ett inbyggt åldrande som gör att produkten kommer sluta 

fungera efter ett visst användande anser jag detta vara ett allvarligt brott mot 5 § då detta 

inbyggda åldrande inte på något sätt kan sägas hushålla med resurser vilket är ett krav enligt 5 

§. Detta tillverkningssätt slösar både med råvaror och med energi under tillverkningen, även 

om hela varan skulle återvinnas så skulle denna återvinning kosta stora mängder energi i 

onödan. Detta tillverkningssätt anser jag inte på något sätt vara rimligt enligt 7 § och därmed 

inte tillåtet.
31

 

Ett annat exempel som finns med i dokumentären och som är en av huvuddelarna är 

glödlampors hållbarhet. Även om glödlampor nu fasas ut och byts ut mot mer energieffektiva 

lampor så är detta exemplet intressant då det om detta stämmer är en global miljöskandal som 

skett på grund av företag som vill tjäna så mycket pengar som möjligt på att slösa med 

jordens ändliga resurser. Enligt dokumentärfilmaren, som säger sig ha bevis, har tidigare alla 

tillverkare av glödlampor tillsammans bestämt att en glödlampas hållbarhet får vara max 2000 

timmar och de tillverkare som tillverkade en glödlampa med längre hållbarhet fick betala 

böter till de övriga tillverkarna. Som ett exempel och bevis på att glödlampor går att tillverka 

med bättre hållbarhet än 2000 timmar tar dokumentärfilmen upp världens äldsta nu lysande 

glödlampa som lyst nästan oavbrutet sen 1901 och som hänger på en brandstation i 

Kalifornien USA.
32

 Denna lampa har med andra ord lyst uppskattningsvis över 900 000 

timmar vilket är en stor skillnad mot den vanliga glödlampans hållbarhet på 2000 timmar. 

Vissa kritiker till dokumentärfilmens avsnitt om glödlamporna hävdar att anledningen till att 

glödlampan på brandstationen fortfarande lyser har att göra med att glödtråden i lampan är 

överdimensionerad och därmed räcker längre men med den stora nackdelen att glödlampan då 

blir mindre energieffektiv jämfört med en vanlig glödlampa. Kritikerna hävdar även att en 

onödigt stor del av den tillförda elektriciteten blir till värme jämfört med en vanlig kortlivad 

glödlampa
33

. Huruvida kritikerna har rätt eller inte kommer inte jag ge mig på att utreda utan 

konstaterar bara att om informationen i dokumentären är korrekt och glödlampor i 80 år varit 

byggda för att gå sönder efter 2000 timmar utan att de för den sakens skull skulle vara mer 

energieffektiva så har glödlampstillverkarna i min mening allvarligt brutit mot reglerna i 5 § 

då mänskligheten förbrukat och producenterna globalt tillverkat kanske 450 gånger så många 

glödlampor som varit nödvändigt jämfört med hur många man skulle ha behövt tillverka om 

glödlamporna hade en livstid på 900 000 timmar istället för bara 2000 timmar. Denna onödigt 

stora produktion från tillverkarnas sida har förbrukat 100-tals gånger så mycket energi och 

förbrukat 100-tals gånger så mycket råvaror som varit nödvändigt, detta förutsatt att 

informationen i dokumentären stämmer. Detta förvarande kan heller inte på något sätt vara 

rimligt enligt 7 § och är därför inte tillåtet enligt 5 §. 

 

  

                                                 
31

 The Light Bulb Conspiracy 
32

 Centennial light, Tillgänglig: http://www.centennialbulb.org/ (hämtad 2013-11-24) 
33

 Wikipedia, ”Diskussion om planerat åldrande” Tillgänglig: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Planerat_åldrande (hämtad 2013-11-24) 

http://www.centennialbulb.org/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Planerat_åldrande
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4 Producentansvar för avfall 

Producentansvaret för avfall har till viss del redan behandlats i 2 kap. 5 § MB men 

kretsloppsprinciperna i den paragrafen är allmänna och inte lika uttömmande och förklarande 

som reglerna i 15 kap. Därför kommer jag här behandla 15 kap. MB som reglerar avfalls- och 

producentansvar mer precist än vad som görs i 2 kap 5 §. 

Detta kapitel har i stora drag fått sitt innehåll från den tidigare renhållningslagen (1979:596) 

detta innebär inte att hela den gamla renhållningslagen finns i detta kapitel utan vissa delar av 

den gamla renhållningslagen finns i annan lagstiftning. Det finns även lagstiftning som 

reglerar vissa specifika fall av avfalls- och producentansvar. Som exempel har vi som lagen 

(1982:349) om återvinning av vissa dryckesförpackningar av aluminium samt lagen 

(1991:336) om vissa dryckesförpackningar.
34

  

Det finns inom EU en omfattande avfallspolitik och avfallsreglering som Sverige knutits till 

genom sitt medlemskap i EU. Startpunkten för detta kom med Dir.75/442/EEG om avfall som 

antogs av Europeiska gemenskapernas råd 15 juli 1975 men som senare upphävdes genom 

Dir.2006/12/EG. Anledningen till att man upphävde det gamla direktivet har att göra med att 

man ville skapa klarhet och överskådlighet då direktivet ändrats ett flertal gånger. Ytterligare 

ett nytt direktiv har sedan dess tillkommit, Dir. 2007/98/EG.  

Samtidigt som EG-reglerna även gäller Sverige så har myndigheter och miljödomstolar 

numera att beakta EG-domstolens praxis vad gäller avfallsfrågor, MÖD har därför ofta 

hänvisat till avgöranden från EG-domstolen.
3536

 

  

                                                 
34

 Se Stefan Rubenson, Miljöbalken (1 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 15 kap. 
35

 Se Rubenson, kommentaren till 15 kap. MB 
36

 MÖD 2003:73 
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4.1 Definitioner 

För att gå vidare med att utreda vilket ansvar producenter har för avfall bör vi först utreda 

definitionen på avfall, hushållsavfall, hantering av avfall samt utreda vem som egentligen 

räknas som producent. 

4.1.1 Vad är avfall? 
Synen på vad som kan klassas som avfall har ändrats genom tiderna, speciellt genom Sveriges 

inträde i EU där vår anpassning till EU:s avfallslagstiftning gjort att tidigare svensk 

rättspraxis inom detta område mist sin betydelse.
37

 

Enligt EU:s direktiv om avfall ska följande definition gälla för avfall:  

”ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig 

av med”
38

 

I 15 kap. 1§ MB kan man läsa följande om vad som räknas som avfall:  

”Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller 

är skyldig att göra sig av med.” 

Svensk lagstiftning är som synes i det närmaste identisk med EU:s direktiv. I tidigare 

lagstiftning har definitionen av avfall förutom föremål och ämne även innefattat substans. Att 

man tog bort ordet substans påverkar inte lagstiftningen eftersom varje substans innehåller 

minst ett ämne och därför ändå räknas till avfall. Tidigare måste avfallet ingå i en 

avfallskategori för att räknas som avfall men dessa avfallskategorier är borttagna och alla 

föremål och ämnen räknas numera, oavsett om de passar in i en avfallskategori eller inte, in i 

begreppet avfall.
39

 

Det finns även ett utantag om vad som gäller biprodukter och enligt EU:s direktiv är 

biprodukter: 

 ”1. Ett ämne eller ett föremål vars huvudsyfte inte är att producera detta kan endast 

betraktas som biprodukt i stället för som avfall enligt artikel 3.1
40

 om följande villkor är 

uppfyllda: 

a) Det ska vara säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta att användas 

b) Ämnet eller föremålet ska kunna användas direkt utan någon annan bearbetning än 

normal industriell praxis. 

c) Ämnet eller föremålet ska produceras som en integrerad del i en produktionsprocess. 

d) Den Fortsatta användningen ska vara laglig, dvs. ämnet eller föremålet ska uppfylla 

alla relevanta produkt-, miljö- och hälsoskyddskrav för den specifika användningen 

och inte leda till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa. 

2. På grundval av de villkor som fastställs i punkt 1 får åtgärder antas för att avgöra vilka 

kriterier som ska vara uppfyllda för att specifika ämnen eller föremål ska betraktas som en 

biprodukt och inte som avfall enligt artikel 3.1
41

. Dessa åtgärder som avser att ändra icke 

                                                 
37

 Se Rubenson, kommentaren till 15 kap. 1 § MB. 
38

 Dir. 2008/98/EG artikel 3 
39

 Prop. 2010/11:125 sid. 24 
40

 Dir.2008/98/EG artikel 5 
41

 Se ovan 
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väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det 

föreskriva förfarandet med kontroll som avses i artikel 39.2
42

”
43

 

Det beskrivs även i 15 kap. 1 § MB vad som kan räknas till biprodukt istället för avfall och 

även detta stycke är snarlikt EU:s direktiv
 44

: 

”Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller 

föremålet  

1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet 

eller föremålet, 

2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är 

normal i industriell praxis, och 

3. kommer att fortsätta att användas på ett sådant sätt som är hälso- och miljömässigt 

godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning.” 

Vissa ämnen kan alltså vara biprodukter istället för avfall och när det räknas som biprodukter 

istället för avfall så behöver man inte ”pröva om innehavarens förfogande över ämnet eller 

föremålet är att ”göra sig av med” det i den meningen att ämnet eller föremålet måste 

hanteras som avfall”
45

. En viktig del för att ett ämne eller ett föremål ska räknas som 

biprodukt istället för avfall är att ”innehavarens förfogande över ämnet eller föremålet bör 

kunna anses som ett nyttiggörande och inte som kvittblivning”
46

, innehavaren ska alltså ha en 

nytta av biprodukten och veta eller i alla fall ha en idé om hur han ska använda denna. 

Ett ämne eller föremål kan även bli avfall för att sedan upphöra att vara avfall. I EU:s direktiv 

går det att läsa en omfattande artikel om detta
47

: 

”1. Visst specifikt avfall ska upphöra att vara avfall i den mening som avses i artikel 3.1 när 

de ha genomgått ett återvinningsförfarande, inbegripet materialåtervinning, och uppfyller 

specifika kriterier som utarbetats på följande villkor 

a) Ämnet eller föremålet ska användas allmänt för specifika ändamål 

b) Det ska finnas en marknad för eller efterfrågan på sådana ämnen eller föremål 

c) Ämnet eller föremålet ska uppfylla de tekniska kraven för de specifika 

ändamålen och befintlig lagstiftning och normer för produkter 

d) Användning av ämnet eller föremålet kommer inte att leda till allmänt negativa 

följder för miljön eller människors hälsa 

Kriterierna ska vid behov inbegripa gränsvärden för förorenade ämnen och ta hänsyn till 

ämnets eller föremålets eventuella negativa miljöeffekter 

2. De åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att 

komplettera det beträffande antagande av de kriterier som fastställs i punkt 1 och 

fastställande av vilken typ av avfall på vilket sådana kriterier ska tillämpas ska antas i 

enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 39.2. Specifika 

                                                 
42

 Dir. 2008/98/EG Artikel 39.2 ”När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1-5a.4 och artikel 7 i beslut 

1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. 
43

 Dir. 2008/98/EG Artikel 5 
44

 Dir. 2008/98/EG Artikel 5 
45

 Prop. 2010/11:125 sid. 24 
46

 Prop. 2010/11:125 sid. 24 
47

 Dir. 2008/98/EG Artikel 6.1 
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kriterier för när avfall upphör att vara avfall bör övervägas åtminstone för t.ex. 

ballastmaterial, papper, glas, metall, däck och textilier. 

3. Avfall som upphör att vara avfall i enlighet med punkterna 1 och 2 ska också upphöra att 

vara avfall med avseende på de återvinnings- och materialåtervinningsmål som fastställs i 

direktiven 94/62/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2006/66/EG och annan relevant 

gemenskapslagstiftning när materialåtervinnings- eller återvinningskraven i den 

lagstiftningen är uppfyllda. 

4. Om inga kriterier har fastställts på gemenskapsnivå i enlighet med förfarandet i punkterna 

1 och 2, får medlemsstaterna med beaktande av tillämplig rättspraxis från fall till fall besluta 

om ett visst avfall har upphört att vara avfall. De ska anmäla sådana beslut till kommissionen 

i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande 

föreskrifter för informationssamhällets tjänst om det krävs enligt det direktivet.” 

 I sista stycket i 15 kap. 1 § MB står ”Ett ämne eller föremål som blivit avfall upphör att vara 

avfall, om det har hanterats på ett sätt som innebär återvinning och uppfyller krav i fråga om 

fortsatt användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 eller 28 §. Lag 

(2011:734)” 

Avfall upphör alltså ibland att vara avfall och det kan vara svårt att bedöma exakt när avfall 

som återvunnits upphört att vara avfall. Anledningen till att det är viktigt att veta exakt 

tidpunkt är liknande som för biprodukter, man vill helt enkelt underlätta bedömningen i 

situationer där ämnen eller föremål uppfyllt kriterierna för att en gång konstaterats vara avfall 

men senare upphört att vara avfall och därmed återvunnits. I förarbetena anges samma villkor 

för när avfall upphört att vara avfall som i EU:s direktiv, se ovan under första punkten.
 48

 

4.1.2 Vad räknas som hushållsavfall? 
I första stycket i 15 kap. 2 § MB går att läsa ”Med hushållsavfall avses avfall som kommer 

från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.”. Man kan här säga att allt 

avfall som slängs av medlemmarna i ett hushåll räknas som hushållsavfall, detta gäller inte 

bara de sopor som kastas i soptunnan utan även större föremål som ofta förs till 

återvinningscentraler. Även trädgårdsavfall, ex. löv och gräsklipp, samt slam från 

slambrunnar och slamtankar och latriner räknas som hushållsavfall.
49

 Avfall som uppstått i ett 

företag eller affärsverksamhet, t.ex. avfall från restauranger och personalmatsalar, kan 

jämföras med hushållsavfall om avfallet till sin karaktär är att jämställa med hushållsavfall.
50

 

Man kan säga att det räknas som hushållsavfall om människor vistas i en lokal på en plats och 

där genererar avfall genom förbrukning av typiska konsumtionsprodukter och det därmed 

uppstår jämförligt avfall.
51

 Det räknas däremot inte som hushållsavfall om varor i en 

verksamhet utbjudits till försäljning och genom en naturlig process blir till avfall då detta 

uppkommit genom verksamheten och inte på grund av att människor vistas i lokalen. Detta 

enligt ett rättsfall där man ansåg att avfall i form av utrensad frukt och grönsaker från en 

livsmedelsaffär inte kunde jämföras med hushållsavfall då avfallet även om det till sin 

                                                 
48

 Prop. 2010/11:125 sid. 25 
49

 RÅ 1985 2:64 
50

 MÖD 2006:65 Fråga om avfall som uppkommit i allmänna utrymmen på sjukhus är hushållsavfall 
51

 MÖD 2006:65, avfall som uppkommit i allmänna utrymmen som caféer, restauranger, personalmatsalar och 

personalutrymmen på sjukhus har bedömts vara med hushållsavfall jämförligt avfall. 
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karaktär påminde om hushållsavfall uppkommit i verksamheten och inte som en följd av att 

människor vistas i lokalen 
52

  

I andra stycket går att läsa ”Med en uttjänt bil avses en personbil, buss eller lastbil vars 

totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram och som är avfall. Lag (2007:163).”. Detta stycke är 

hämtat från bilskrotningslagen (1975:343) som upphört och avsikten är att tydliggöra att en 

uttjänt bil är avfall.
53

  

I EU:s direktiv som avfall
54

 finns ingenting specifikt nämnt om hushållsavfall. Däremot 

hänvisas det i 41:a syftet i samma direktiv till ett annat EU direktiv, 2000/532/EG, för frågor 

om hushållsavfall. Detta direktiv handlar dock om farligt avfall, där enbart artikel 20 rör 

farligt hushållsavfall, varför jag drar slutsatsen att EU inte har specifika direktiv som 

behandlar hushållsavfall. 

4.1.3 Hur definieras hantering av avfall? 
I EU:s direktiv gäller definitionen av avfallshantering som ”insamling, transport, återvinning 

och bortskaffande av avfall, inklusive kontroll av sådan verksamhet och efterbehandling av 

platser för bortskaffande av avfall, inklusive åtgärder som handlaren
55

 eller mäklaren
56

 

vidtar”
57

  

I 15 kap. 3 § MB anges ”Med hantering av avfall avses 

1. insamling, transport, återvinning, bortskaffande eller annan fysisk befattning med 

avfall, eller 

2. åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall men som syftar till att avfall 

samlas in, transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare. Lag 

(2011:734).” 

Även om denna paragrafs utformning inte ordagrant stämmer med EU:s direktiv så är 

paragrafen anpassad till direktivet och har tillkommit genom prop. 2010/11:125. Skillnaden 

genom den nya anpassningen är att paragrafen ändrats till att omfatta all fysisk hantering med 

avfall samt även omfatta handel av avfall utan fysisk beröring så att även handlare och 

mäklare som köper, säljer och förmedlar avfall ska omfattas av lagen, vilket inte varit fallet 

tidigare.
58

 

4.1.4 Vem räknas som producent? 
Ordet producent kan felaktigt tolkas som att det enbart är den som producerar en vara som 

kan räknas som producent, vilket alltså inte stämmer. 

I EU:s lagstiftning finns ingen specifik definition för producent utan här använder man ordet 

avfallsproducent vilket har definitionen: ”vad och en som bedriver en verksamhet som ger 

                                                 
52

 MÖD 2012:49  
53

 Prop. 2006/07:40 s. 37 
54

 Dir.2008/98EG 
55

 Enligt Dir. 2008/98/EG Artikel 3 punkt 7 är en handlare ”företag som fungerar som huvudman för att köpa 

och därefter sälja avfall, inbegripet handlare som inte kommer i fysisk besittning av avfallet.” 
56

 Enligt Dir. 2008/98/EG Artikel 3 punkt 8 är en mäklare ”företag som ombesörjer återvinning eller 

bortskaffande av avfall på andras vägnar, inbegripet mäklare som inte kommer i fysisk besittning av avfallet” 
57

 Dir. 2008/98/EG Artikel 3 punkt 9 
58

 Prop. 2010/11:125 sid. 27 
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upphov till avfall (ursprunglig avfallsproducent) och var om en som genom förbehandling, 

blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning”.
59

 

 I 15 kap. 4 § MB har ordet följande definition: 

”Med producent avses  

1. den som yrkesmässigt tillverkar, för in i Sverige eller säljer en vara eller en 

förpackning, eller 

2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda 

åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl.” 

Även här är paragrafen anpassad till EU:s direktiv. Som producent räknas alltså alla som 

yrkesmässigt tillverkar, säljer eller till Sverige för in varor. Man räknar hela 

försäljningskedjan från grossist till detaljist som producent utan att denne behöver ha med 

tillverkning eller framställning att göra. Vad gäller förpackningar och förpackningsavfall 

räknas producent som den som i Sverige tillverkar förpackningar eller förpackningsmaterial 

eller den som till Sverige för in förpackningar eller förpackningsmaterial.
60

 Vissa speciella 

förordningar enligt 6 § har dock egna krav på vem som ska ha producentansvar.
61

 

Avfallsexempel för andra punkten kan vara processavfall samt bygg- och rivningsavfall.
62

 

  

                                                 
59

 Dir. 2008/98/EG Artikel 3 punkt 5 
60

 Se Rubenson, kommentaren till 15 kap. 4 §. 
61

 Se nedan avsnitt 4.3 om producentens ansvar 
62

 Se Rubenson, kommentaren till 15 kap. 4 §. 
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4.2 Vad har avfallsinnehavaren för ansvar? 

Vilket ansvar har då den som innehar avfall? I första stycket i 15 kap. 5 a § går att läsa: 

”Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt 

godtagbart sätt.” 

Detta stycke är ett förtydligande för ansvaret som innehavaren av avfall har, nämligen att se 

till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt sätt. Ansvaret gäller alla som innehar 

avfall och är inte begränsad till en särskild krets av avfallsinnehavare.
63

 

För att få en bättre uppfattning om ansvaret i denna bestämmelse bör paragrafen läsas 

tillsammans med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB.
64

 

I andra stycke i 5 a § går att läsa: 

”En bestämmelse om att producenter kan åläggas skyldighet att ta hand om avfall finns i 6 §. 

Bestämmelser om att kommuner har och kan åläggas skyldighet att ta hand om avfall finns i 

8, 10 och 17 §§. Lag (2003:1187).” 

Detta stycke påminner om producentansvaret samt den kommunala renhållningsskyldigheten, 

vilket kan ses som en begränsning av enskildas ansvar för hantering av avfall då det finns 

andra som kan ha skyldighet att hantera avfallet.
65

  

                                                 
63

 Prop. 2002/03:117 s. 94 
64

 Prop. 2002/03:117 s. 94 
65

 Prop. 2002/03:117 s. 94 

https://lagen.nu/1998:808#K15P6
https://lagen.nu/1998:808#K15P8
https://lagen.nu/1998:808#K15P10
https://lagen.nu/1998:808#K15P17
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4.3 Producentens ansvar 

När det gället ansvar för avfall finns det utöver 5 a § som handlar om innehavarens ansvar för 

avfallet även en möjlighet för regeringen att ge föreskrifter om skyldigheter, förbud, tillstånd 

och avgifter till producenter. Denna möjlighet till föreskrifter är uppdelad i tre paragrafer 

beroende på vilken typ av föreskrift det är frågan om, dessa tre paragrafer kommer här nedan 

att beskrivas mer ingående och efter detta kommer jag beskriva några av de förordningarna 

som tillkommit genom dessa paragrafer. 

4.3.1 6§ 
Denna paragraf lyder: 

”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, 

återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en hälso- och miljömässigt 

godtagbar avfallshantering. Sådana föreskrifter får meddelas i fråga om avfallet från sådan 

verksamhet som producenterna bedriver och avfall som utgörs av sådana varor eller 

förpackningar som producenterna tillverkar, för in till Sverige eller säljer.  

Föreskrifter om skyldighet för en producent att ta hand om avfall som utgörs av varor eller 

förpackningar som producenten inte tillverkat, fört in till Sverige eller sålt får endast avse 

den del av avfallet som motsvarar producentens andel av marknaden för nya sådana varor 

eller förpackningar eller på annat sätt står i rimlig proportion till producentens verksamhet. 

Lag (2007:163).” 

Den som producerar en vara kan sägas ha en viktig roll när det gäller möjligheten till 

resurshushållning, speciellt då återvinning och återanvändning. Dessa regler bör alltså främst 

betraktas som en del i avfallslagstiftningen även om en ambition man haft har varit att 

påverka varors sammansättning.
66

 Vad gäller påverkan av varors sammansättning har denna 

ambition enbart slagit igenom inom vissa branscher, främst då biltillverkning där 

biltillverkare tvingats utveckla delar så att de ska kunnas användas även efter att den 

ursprungliga bilen skrotats.
67

 

I slutet på paragrafens första mening går det att läsa ”eller bortskaffas på ett sätt som kan 

krävas för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering” vilket kan innebära att 

även andra sätt att ta hand om avfall exempelvis deponering kan komma ifråga. När det gäller 

hur avfall ska tas om hand bör man välja det som bäst hushåller med resurser. I princip bör 

återanvändning prioriteras framför materialåtervinning, energiutvinning och deponering.
68

 

Detta då det tidigare fastställts ofta är det minst resurskrävande. 
69

 

Paragrafen begränsar till viss del regeringens möjligheter i fråga om producentens ansvar att 

se till att avfallet tas om hand på angivet sätt. Den som räknas som producent kan föreskrivas 

skyldigheten att ta ansvar för avfallet, se tidigare avsnitt om vem som räknas som producent 

och vad som räknas som avfall.
70

 För vissa typer av produkter, exempelvis returpapper och 

glödlampor, så har producenterna inte enbart ansvar för de produkter som de själva tillverkat, 

                                                 
66

 Se Rubenson, kommentaren till 15 kap. 6 §. MB 
67

 1 § Förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar 
68

 Prop. 1992/93:180 s. 18 
69

 Se tidigare avsnitt 3 om hushållningsreglerna i 2 kap. 5 § 
70

 Se tidigare avsnitt 4.1.1 Vad är avfall? samt avsnitt 4.1.4 Vem räknas som producent? 
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fört in i Sverige eller sålt utan även ansvar för andra producenters produkter. I vissa fall har 

producenter förutom det vanliga avfallet även ansvar för så kallat historiskt avfall, exempelvis 

ansvar för finansiering av kostnaden för hanteringen av avfall som utgör eller innehåller 

elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden 13 augusti 2005 eller 

tidigare
71

.
72

   

Det ansvar som kan föreskrivas med stöd av denna paragraf innefattar förutom ett direkt 

ansvar för avfallet även ett ekonomiskt ansvar för de delar som omfattas av 

producentansvaret. Med ekonomiskt ansvar menas per automatik inte hela hanteringskedjan 

utan detta ekonomiska ansvar kan inskränkas till någon del av hanteringen. I vissa fall har 

kommunen ansvar för transport eller insamling och kommunen kan i dessa fall kräva 

producenten på ekonomiskt ansvar för dessa transporter eller insamlingar genom avgifter.
73

 

Vissa producenter har bildat materialbolag för att på detta sätt organisera sitt producentansvar 

eftersom producentansvaret gäller för hela branschen. Som exempel på sådant materialbolag 

har vi Pressretur AB som i miljööverdomstolen krävde att Helsingborgs kommun skulle 

ingripa mot ett konkurrerande bolag men förlorade då MÖD slog fast att ett materialbolag inte 

har tillkänts några rättigheter eller skyldigheter enligt förordningen för producentansvar för 

returpapper.
74

 

  

                                                 
71

 Dir. 2012/19/EU Artikel 12 punkt 4 
72

 Prop. 2006/07:40 s. 29-30 
73

 Se Rubenson, kommentaren till 15 kap. 6 §. 
74

 MÖD 2012:17 
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4.3.2 7§  
Denna paragraf lyder: 

”För att främja en minskad uppkomst av avfall eller en hälso- och miljömässigt godtagbar 

hantering av avfall får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela 

föreskrifter om skyldigheter för producenterna att 

1. märka en vara eller en förpackning,  

2. lämna uppgifter av betydelse för producentansvaret om vilka ämnen och material som 

en vara eller en förpackning innehåller samt om insamling, återanvändningsgrad, 

återvinningsgrad eller andra förhållanden och  

3. se till att varor eller förpackningar har en viss sammansättning, återanvändbarhet och 

återvinningsbarhet.  

Föreskrifter enligt första stycket 3 får i fråga om andra varor än förpackningar endast 

meddelas om föreskrifterna behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. 

Lag (2003:1187).” 

Första punkten i lagen kan utnyttjas från regeringen för att införa en skyldighet för 

producenten att produkten eller varan ska ha ett märke som kan underlätta konsumenters 

hantering av produkten när denna blivit avfall. I andra punkten finns producenters 

uppgiftsskyldighet som finns för att påverka producenters ämnes- och materialval att 

stimulera återvinning och annat materialutnyttjande av avfallet.
75

 Tredje punkten innebär att 

regeringen kan tvinga producenten att tillverka varan eller förpackningen så att den får en viss 

sammansättning, återanvändbarhet och återvinningsbarhet.
76

 Skälet till att man valt att låta 

regeringen få makten att bestämma över varor och förpackningar på detta sätt är att det har en 

stor betydelse att man på ett miljömässigt sätt får möjlighet att kunna ta hand om dessa när de 

blivit till avfall och producenterna har här en viktig roll.
77

 

  

                                                 
75

 Se Rubenson, kommentaren till 15 kap. 7 §. 
76

 Prop. 2002/03:117 s. 95 
77

 Prop. 2002/03:117 s. 69 

https://lagen.nu/1998:808#K15P7S1
https://lagen.nu/1998:808#K15P7S1N3
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4.3.3 7a § 
Denna paragraf lyder: 

”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

1. skyldighet för producenter av förpackningar, producenter av papper för tidningar, 

tidskrifter, direktreklam, kataloger eller andra liknande pappersprodukter och 

producenter av elektriska eller elektroniska produkter att se till att förpackningarna, 

papperet eller de elektriska och elektroniska produkterna omfattas av ett 

insamlingssystem för återvinning eller återanvändning,  

2. skyldighet för producenter av förpackningar för konsumtionsfärdig dryck gjorda av 

plast eller metall att se till att insamlingssystemen utformas så att de genom 

utbetalning av pant eller premie uppmuntrar att förpackningar lämnas tillbaka till 

systemen,  

3. förbud för producenter som avses i 2 att överlåta eller saluföra förpackningar som 

inte ingår i ett insamlingssystem,  

4. skyldighet för producenter som avses i 2 att se till att förpackningarna förses med 

märkning med uppgifter om insamlingssystemet,  

5. tillstånd för yrkesmässig drift av ett sådant insamlingssystem som avses i 1,  

6. tillstånd för yrkesmässig tappning av konsumtionsfärdig dryck i förpackningar gjorda 

av plast eller metall eller införsel till Sverige av konsumtionsfärdig dryck i sådana 

förpackningar, och  

7. avgift vid införsel och annat som behövs för att säkerställa att inhemska och till 

Sverige införda förpackningar för konsumtionsfärdig dryck gjorda av plast eller 

metall kan konkurrera på lika villkor. Lag (2013:758).” 

Denna bestämmelse innehåller skyldigheter för producenter att ingå i speciella 

insamlingssystem för återvinning eller återanvändning. Bestämmelsen ger möjlighet för 

regeringen att meddela hårdare krav än de förordningar som kommit till enligt 6 §.
78

 

  

                                                 
78

 Prop. 2007/08:129 Författningskommentar till 15 kap. 7 a § MB. 
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4.3.4 Förordningar 
Hitintills har regeringen beslutat om följande förordningar om producentansvar

79
: 

 förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper 

 förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck 

 förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar  

 förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar  

 förordningen (1997:645) om batterier  

 förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa 

belysningsarmaturer 

 förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska 

produkter 

 förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar  

 förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och 

herrelösa strålkällor 

 förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel 

 förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar  

Alla dessa förordningar har sina egna regler om vem som har producentansvaret. 

Förordningarna har alla olika mål med hur mycket som ska återvinnas men det som de alla 

har gemensamt är dess krav på att avfall ska återvinnas på ett eller annat sätt. 

Förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper är nog den förordningen om 

producentansvar som i princip varje medborgare berörs av. Detta eftersom varje hushåll har 

en skyldighet att sortera ut tidningar från övrigt hushållsavfall och lämna in tidningarna i 

enlighet med det insamlingssystem som producenten tillhandahåller. Förordningens mål är att 

75 viktprocent av de tidningar som konsumeras även ska samlas in som returpapper och 

återvinnas eller tas om hand på annat miljömässigt godtagbart sätt. Med tidningar jämställs 

andra liknade produkter av papper så som tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger osv. Här 

räknas till producenter utöver tidigare definition även tryckare och den som beställer 

tryckning. Producenten har även ensamrätt på att antingen själv eller någon denne anlitat 

transportera bort returpappret.
80

 

Vad gäller förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar kan den sägas ha två syften. 

Det första syftet är att bilar ska framställas på ett sådant sätt att uppkomsten av avfall 

förebyggs. Det andra är att för det avfall som ändå uppkommer ska producenten tillhandahålla 

ett system för mottagning av uttjänta bilar och se till att återanvändning och återvinning av 

bilarna och dess delar möjliggörs. Som krav här är att 85 procent av alla människor ska ha 

möjlighet att lämna in sin bil till ett mottagningssystem inom fem mils radie. Vilka som här 

har producentansvaret har minskats lite i förhållande till definitionen på producent enligt 15 

kap. 4 § och producentansvaret gäller enbart de som tillverkat bilen eller yrkesmässigt fört in 

den i Sverige och alltså inte övriga i försäljningskedjan. För närvarande krävs att minst 85 

viktprocent av bilen återanvänds eller återvinns och att minst 80 viktprocent av det som 

återanvänds eller återvinns ska vara återanvändning eller materialåtervinning. Från 2015 

kommer dessa andelar öka till 95 respektive 85 viktprocent.
81

 

                                                 
79

 Se Rubenson, kommentaren till 15 kap. 6 §. 
80

 Förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper 
81

 Förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar 
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Förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck har som mål att 80 procent av alla 

däck som återlämnas ska tas om hand på annat sätt än deponering.
82

 Med däck menas däck 

från personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap, 

släpfordon och efterfordon. Som producent räknas förutom de som tillverkar, säljer eller 

importerar däck även de som tillverkar, importerar eller säljer något av uppräknade fordon 

utrustade med nyproducerade däck. Producenten är skyldig att ta emot däck för 

återanvändning, energiåtervinning eller annat miljömässigt godtagbart sätt.
83

 

Förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar bygger på EG:s 

förpackningsdirektiv
84

 samt nationella ambitioner på förpackningsområdet. Syftet med 

förordningen är att begränsa volymen förpackningsavfall och att det avfall som uppstår ska 

återanvändas eller återvinnas. Producenten ska se till att underlätta för konsumenterna att 

återvinna genom att tillhandahålla insamlingssystem. Insamlade förpackningar ska sedan 

transporteras bort, återanvändas, återvinnas eller tas om hand på annat miljömässigt 

godtagbart sätt vilket producenterna ansvarar för. Även i denna förordning förespråkas 

återanvändning i de fall de är motiverat.
85

 

Förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter har 

även den två syften. Det första är att elektriska och elektroniska produkter ska utformas och 

framställas på ett sådant sätt att uppkomsten av avfall förebyggs. Det andra är att ”i fråga om 

det avfall som uppkommer, att: 

1. producenter skall tillhandahålla system för insamling av avfallet, 

2. produkter kan återanvändas eller återvinnas, och 

3. de mål som anges i bilaga 3 i denna förordning nås”
86

 

I punkt tre ovan anges att mål som anges i bilaga 3 i förordningen ska nås, dessa mål anger 

hur stor del av varan som ska återvinnas samt hur stor del av denna återvinnig som ska vara 

återanvändning eller materialåtervinning. Hur stor denna del är beror på vilken typ av produkt 

man menar. För att ta exemplet med kylskåp så är kraven i bilaga 3 att 80 viktprocent ska 

återvinnas varav minst 75 procentenheter ska utgöra återanvändning eller materialåtervinning 

av komponenter, material och ämnen.
87

 

  

                                                 
82

 Se Rubenson, kommentaren till 15 kap. 6 § MB. 
83

 Förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck 
84

 Dir. 94/62/EG 
85

 Se Rubenson, kommentaren till 15 kap. 6 § MB. 
86

 1§ Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter  
87

 Förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter 
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4.4 Analys av avfall och producentansvar 

Jag anser att möjligheten för regeringen att ha olika återvinningskrav på producenter beroende 

på vad de producerar är viktig då olika saker är olika lätta att återvinna och därmed känns det 

rimligt att de ska ha olika krav. Krav för hushållning finns redan i 5 § 2 kap. MB men den 

paragrafen anger bara allmänna regler som därmed ger upphov till tolkning av vad som är 

lagom och vad som inte är lagom, i 15 kap. ges mer exakt angivet vad som är korrekt vilket 

ger en lättare bedömning om vad som är rätt och fel. 

När avfall uppkommit finns det två återkommande frågor. Vilken typ av återvinning ska 

göras? Hur stor del av avfallet ska återvinnas? Därför har jag valt att analysera dessa punkter 

lite närmare. 

4.4.1 Vilken typ av återvinning? 
Den första delen för att minska resursanvändningen är att produkters avfall ska undvikas att 

uppstå och i de fall avfall ändå uppstått ska avfallet behandlas på ett så miljömässigt sätt som 

möjligt. Detta sätt är olika beroende på vilken produkt det är frågan om men gemensamt för 

avfall är att man ska försöka prioritera en viss ordning vad gäller hur man ska ta hand om 

avfallet. I många fall kan man inte följa den prioriteringsordningen som kommer räknas upp 

eftersom det helt enkelt kan vara omöjligt eller orimligt att följa denna då detta sätt inte 

behöver vara bäst rent miljömässigt. Därför kallar jag denna prioritering huvudprioritering 

och huvudprioritering för att göra sig av med avfall bör ske i följande ordning.  

1. Det rimligaste sättet och det som bör prioriteras i första hand är återanvändning, 

övriga typer av återvinning bör komma i andra hand och enbart användas om 

återanvändning inte är realistiskt eller om det andra alternativet är miljömässigt bättre. 

Som exempel på återanvändning är dryck som finns i 33 cl och 50 cl glasflaskor i 

plastbackar, när denna dryck druckits upp och glasflaskorna pantas och lämnas in för 

återanvändning så sköljs enbart flaskorna ur innan ny dryck fylls i dessa. Denna 

hantering sparar stora mängder energi då nya flaskor inte behöver tillverkas. Men även 

handeln på återvinningsmarknader är en slags återanvändning. Istället för att slänga 

sin gamla soffa eller sitt gamla matbord kan man lämna in dessa på en 

återvinningsstation som i sin tur säljer vidare dessa till någon annan. Detta gör att 

soffan eller matbordet kan fortsätta användas och därmed inte behöver bli till avfall. 

2. Andra sättet som ska prioriteras är materialåtervinning. Som exempel kan vi ta 

läskedrycks- och ölburkar i aluminium som det är pant på. När drycken druckits upp 

och aluminiumburken pantats kommer burken smältas ned och skapa nya burkar. 

Även om denna process tar mycket energi spar den på råvaror vilket är att föredra 

framför att ta upp nya råvaror ur naturen. Ett annat exempel på detta är returpapper. 

Efter att vi läst våra tidningar så samlar vi in dessa för återvinning och ur dessa gamla 

tidningar så kan vi framställa nytt papper och genom detta papper framställa nya 

tidningar. 

3. Tredje prioriteringen är energiåtervinning, exempelvis förbränning. Mycket av de 

avfall som finns går inte att enkelt återanvända eller materialåtervinna och istället för 

att kasta det på ett sopberg så bör detta förbrännas så att materialet kan ge energi och 

därmed får ett sista användningsområde. Det är inte allt material som bör 

energiåtervinnas då vissa typer av material inte går att förbränna och vissa helt enkelt 

är olämpliga att förbränna då det exempelvis kan skapa gifter vid förbränning eller så 

kan ett annat återvinningssätt vara bättre. 
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4. Det sista sättet som bör prioriteras är deponering, för vissa typer av material är detta 

det enda rimliga sättet. Deponering är i sig ingen återvinning men det är bättre än att 

kasta avfall i naturen så därför finns deponering med som alternativ. 

4.4.2 Hur stor del ska återvinnas? 
Det talas en hel del om att man bör återvinna en viss del av olika produkter, detta kan vara 

antingen den totala återvinningsgraden av energi- och materialåtervinning men även 

materialåteranvändning. Denna del i hur stor återvinning som ska eller bör ske har en stor 

differens beroende på vilken typ av avfall det är fråga om. Detta jag anser vara fullständigt 

logiskt då vissa typer av produkter är svårare att återvinna än andra pga. dess komplexa 

sammansättning eller val av råvara. Vissa produkter måste helt enkelt produceras lite mer 

komplext än andra, exempelvis kylskåp som har flera olika delar bestående av helt olika 

råvaror jämfört med glasflaskor som direkt går att återanvända och där man inte ens måste 

göra en materialåtervinning utan man återanvänder glasen direkt efter rengöring. 
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5 Slutsats 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna i 2 kap. 5 § är väldigt omfattande och allmänna men 

grunden kan sägas vara att man ska hushålla med resurser. Hushållning med resurser kan även 

sägas vara grunden i 15 kap. som jag ser som en förlängning till hushållnings- och 

kretsloppsprinciperna i 2 kap. 5 §. Detta då kapitlet handlar om att avfallsmängden ska 

minska och att avfallsåtervinningen för det avfall som ändå uppkommer ska öka. Detta 

innebär en ökning av hushållningen med resurser. 

Krav på produkters hållbarhet kan sägas finnas genom 2 kap. 5 § då tillverkning av icke 

hållbara produkter innebär att man inte hushåller med resurser och därmed bryter mot 5 §. 

Kraven kan även sägas finnas i förordningarna som finns om de specifika produkterna som är 

uppkomna genom reglerna om producentansvar då dessa krav säger att avfall bör undvikas att 

uppkomma, genom att skapa hållbara produkter så undviks avfall att uppkomma.  

Det finns enligt min mening långt gående krav i dagens miljölagstiftning för att kunna kräva 

att producenter ska tillverka produkter med lång hållbarhet. Problemet idag är att dessa krav 

är väldigt allmänna och kan medföra vissa svårigheter vad gäller att kunna bevisa att så inte 

redan är fallet. Bevisbördan vad gäller rimlighetsavvägningen till de allmänna 

hushållningsreglerna ligger på producenten men producenten har här enbart krav på att bevisa 

att någon åtgärd är orimlig. Att då allmänt begära att en produkts livstid ska göras längre 

innebär att producenten kan hävda att detta är orimligt på grund av orimligt stora 

investeringar.  

För att komma runt detta så anser jag att det borde finnas specifik lagstiftning vad gäller 

produkters hållbarhet. Jag anser att ett hållbarhetsbegrepp bör införas i befintliga förordningar 

som finns genom reglerna om producentansvar i 15 kap. MB. Detta kräver en ny paragraf för 

reglerna om producentansvar som tillåter regeringen att kräva en viss hållbarhet. Denna nya 

bestämmelse hade kunnat innebära att produkters hållbarhet ökar och att producenter 

därigenom kommer hushålla med resurser genom att tillverka färre produkter. Detta hade 

även kunna medföra att avfallsmängden skulle kunna minska ganska rejält.  

Hur ska man då avgöra vad som är en rimlig hållbarhet? Redan idag anser jag att de 

producenter som eventuellt tillverkar produkter med sämre hållbarhet än de tidigare gjort 

bryter mot de allmänna hushållningsreglerna. Men för att kunna bedöma om en hållbarhet är 

rimlig eller inte anser jag att minimikravet bör vara att produkter bör utvecklas och hålla 

bättre med åren, framförallt inte hålla sämre allt eftersom utvecklingen går framåt. 

Hur kontrollerar man att hållbarheten inte blir sämre med åren? Ett förslag är att det kan 

införas krav på genomsnittlig hållbarhet, som exempel ett krav på att biltillverkare måste 

tillverka bilar som i genomsnitt ska hålla ett visst antal mil eller en viss tid, det som inträffar 

först av 30 000 mil eller 10 år. Eller att kylskåp i genomsnitt ska hålla i 10 år innan det 

återvinns. Att jag här använder ordet genomsnittlig beror på att det kan finnas svårigheter att 

få alla produkter att hålla en viss exakt tid. Att vissa av tillverkade produkterna håller litet 

sämre än de andra av samma sort tror jag inte kan hjälpas utan det känns mer rimligt att kräva 

att alla produkter i genomsnitt ska hålla en viss tid eller ett visst antal mil. 

När går då en produkt sönder, när har hållbarheten löpt ut? Jag tycker här att en produkt 

räknas som att den håller så länge som den som äger produkten anser den vara värd att 

reparera och genom detta använder produkten. Tanken med detta är att producenterna ska se 

till att tillhandahålla reservdelar till en rimlig kostnad och kanske även servicestationer där 
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man till ett rimligt pris ska kunna reparera sin produkt och genom detta kan producenterna se 

till att produkternas hållbarhet hålls på en bra nivå.  
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