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Förord 

Vi vill tacka Kommunförbundet Norrbotten för att vi fick möjligheten att skriva vårt 

examensarbete på uppdrag av dem. Vi vill också tacka Anna-Carin Olsson på 

Länsstyrelsen som bidragit med svar på våra frågor med kort varsel och vår handledare 

Christina Allard på rättsvetenskapliga avdelningen vid Luleå tekniska universitet för att 

ha ställt upp med hjälp vid våra (mestadels) spontana besök.  

Sammanfattning 

Av Kommunförbundet Norrbotten fick vi som förslag att ta fram mer enhetliga riktlinjer 

för tillsynen över återvinningsstationerna, vilket idag inte finns. Vi upptäckte under 

arbetets gång att det var svårt att ta fram enhetliga riktlinjer, med tanke på uppsatsens 

omfattning, tidsbegränsningen och bristfälligt material som specifikt rör 

återvinningsstationer. Det vi istället har gjort är att ge vissa råd över hur förbättringar i 

tillsynsarbetet kan uppnås. Detta kan uppnås bl.a. genom att alla kommuner i 

Norrbotten använder sig av samma checklista vid tillsynsbesöken och på så sätt skapar 

samma rutiner. Syftet med uppsatsen har därigenom även varit att undersöka vilka krav 

som kan ställas på en återvinningsstation utifrån gällande rätt. En utgångspunkt har 

därför varit att studera de allmänna hänsynsreglerna. Där har vi utrett de krav som kan 

ställas på återvinningsstationerna, som t.ex. vilka bullernivåer som är acceptabla och 

frågan om nedskräpning kan anses vara en olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Vi har använt oss av traditionell juridisk metod när vi har skrivit uppsatsen. 
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1 Inledning 

Avfallsmängderna idag är ett globalt problem p.g.a. den stora konsumtionen. En stor 

utmaning är att vi måste bli bättre på att förebygga mängden avfall. Sveriges befolkning 

ökar allt mer och beräknas år 2035 vara uppe i 10,5 miljoner. Om inte kraftfulla 

åtgärder sätts in riskerar avfallsmängden öka med ca 50 % fram till år 2035.
1
 Vårt behov 

är främst att kunna använda avfallet som en värdefull resurs, istället för att det ska vara 

ett stort miljöproblem. För att avfallet ska kunna användas som en värdefull resurs krävs 

en väl utvecklad teknik, som idag saknas. Avfallsfrågan är inte bara en fråga om 

effektivisering av resurser, utan även en fråga om ändrat konsumtionsbeteende. 

Miljönyttan av återvinning väger dock inte upp mot den miljöbelastning som uppstår 

vid produktionen av varor och i takt med hur snabbt vi egentligen konsumerar.
2
  

Miljöbalkens
3
 bestämmelser syftar till att främja en hållbar utveckling, vilket i 

avfallssammanhang innebär att förebyggande av avfall, återanvändning och återvinning 

är en viktig aspekt för att nå upp till de miljömål som finns. När det gäller återvinning 

och återanvändning av bl.a. förpackningar och tidningar, har producenterna ett ansvar 

att se till att dessa samlas in och återvinns. Det är viktigt att detta insamlingssystem 

fungerar på ett bra sätt för konsumenter som ska källsortera och även för alla de olika 

inblandade aktörerna som ansvarar för insamlingen.  

1.1 Syfte och avgränsningar 

Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att ta reda på hur kommunernas tillsyn över 

producentansvaret för återvinningsstationer bör gå till och i anslutning till det ta fram 

vissa råd över hur tillsynsarbetet kan förbättras. I nuläget finns inte några enhetliga 

riktlinjer för detta. Vidare ingår också att utreda vilka rättsliga krav som ställs på 

återvinningsstationerna i enlighet med miljöbalkens bestämmelser, främst de så kallade 

allmänna hänsynsreglerna som alltid ska beaktas vid verksamheter och åtgärder som 

kan leda till att miljön eller människors hälsa belastas negativt. Det är således viktigt att 

kommunerna vet vilka rättsliga krav som kan ställas på en återvinningsstation för att de 

ska kunna bedriva en effektiv tillsyn över dessa. 

För att avgränsa oss har vi valt att fokusera på reglerna för återvinningsstationer, vi går 

därmed inte in på vad som gäller för återvinningscentraler. Dessutom är inte alla 

hänsynsregler relevanta för kraven som ställs för dessa stationer, och kommer därför 

inte att belysas. För lokalisering av nya återvinningsstationer finns även regler i 3-4 kap. 

MB, som inte heller behandlas i uppsatsen. Vi tar inte heller upp kopplingen mellan 2 

kap. MB och miljökvalitetsnormer för återvinningsstationer. 

1.1.1 Metod 

De källor vi använt oss av är lagtext, förarbeten, doktrin, praxis och olika myndigheters 

publikationer, samt privata aktörer och intresseorganisationers Internetkällor för att få 

en översikt hur systemet fungerar. Det finns mest praxis som rör återvinningscentraler, 

eftersom återvinningscentraler och återvinningsstationer är liknande verksamheter har vi 

                                                           
1
 SOU 2012:56, s 117. 

2
 A.a. s 117-118. 

3
 SFS 1998:808. 
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tolkat praxis analogt när vi hittat relevanta rättsfall. Det finns dock några få rättsfall som 

rör återvinningsstationer, som har varit användbara. Det finns inte mycket skrivet om 

återvinningsstationer i sig och därför har vi utgått från miljöbalkens hänsynsregler för 

att sedan koppla dessa regler till vad som gäller för en återvinningsstation. Samma sak 

gäller tillsynen: det finns litteratur som beskriver vilka regler man utgår från vid tillsyn, 

men inte direkt vad man bör tänka på vid tillsynen av en återvinningsstation. Vi har 

utifrån dessa regler bildat oss en egen uppfattning om hur tillsynen bör gå till. Vi har 

även haft hjälp av en rapport från Naturvårdsverket som beskriver tillsynen över 

producentansvaret vid återvinningsstationerna. Vi har också haft tillgång till en 

enkätundersökning med frågor och svar rörande skötsel av återvinningsstationerna, 

inhämtade från alla kommuner i Norrbotten, genomförd i augusti 2012.
4
 Av enkäten 

framgår att kommunerna bedriver tillsynen på olika sätt och att det finns en hel del 

brister som kan åtgärdas. Vi har använt oss av den för att få en förståelse för hur 

kommunerna bedriver tillsynen och för hur det ser ut på dessa platser, samt för att 

kunna ge förslag på förbättringar i tillsynsarbetet. 

  

                                                           
4
 Två kommuner har inte svarat på enkäten. 
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2 Begreppsförklaring 

2.1 Definitionen av avfall 

I 15:1 MB anges en definition av avfall. Definitionen har sitt ursprung från EU:s 

ramdirektiv för avfall. Med avfall menas varje föremål eller ämne som innehavaren gör 

sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Att pröva innehavarens avsikt 

och skyldigheter kan bli nödvändigt vid situationer då man måste ta reda på om 

exempelvis ett föremål blivit till avfall eller upphört att vara avfall. Frågan om något är 

avfall eller inte, kan i vissa situationer ha betydelse för om avfalls- eller 

kemikalieregelverket ska tillämpas.
5
  

2.1.1 Återvinningsstation 

En återvinningsstation (ÅVS) är en anläggning som är obemannad och som gör det 

möjligt för hushåll att lämna sådant avfall som tidningar och förpackning av wellpapp, 

kartong, papper, metall, mjukplast, hårdplast och glas. Återvinningsstationer finns i 

närliggande bostadsområden, intill bensinmackar eller vid affärer. Återvinningsstationer 

är till för hushåll, företag hänvisas istället till återvinningscentraler.
6
 

2.1.2 Återvinningscentral 

En återvinningscentral (ÅVC) är en anläggning där både privatpersoner och företag kan 

lämna sitt avfall och som är bemannad till skillnad från en återvinningsstation, och 

tillhandahåller sortering av grovavfall såsom trädgårdsavfall, trasiga möbler, elektronik, 

och gamla cyklar. Här kan också farligt avfall, t.ex. batterier, lämnas.
7
  

  

                                                           
5
 Prop. 2010/11:125, s 24. 

6
 Lulea.se, ”Avfall och återvinning”. 

7
 A.a.  
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3 Ansvarsfördelning 

Frågan är delvis oklar om vem som ansvarar för vad på återvinningsstationerna. Av 

samtliga containrar och behållare som finns på stationerna, ansvarar Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen (FTI) för insamlingen om inte ansvaret ligger på någon entreprenör 

för att utföra detta.
8
 Kommunen är den myndighet som generellt har hand om 

renhållningen och att hushållsavfallet transporteras bort.
9
 Det är även kommunen som 

har till uppgift att informera medborgarna var olika typer av avfall ska lämnas.
10

 För att 

skapa en tydligare bild av ansvarsfördelningen kan detta regleras genom 

samverkansavtal mellan kommunen och andra aktörer som även har ansvar för tömning 

och insamling på stationerna.
11

 Luleå kommun är störst av de 14 kommunerna i länet. 

På Luleå kommuns hemsida finns idag information om vad som får lämnas på 

återvinningsstationer, och vad som ska lämnas på återvinningscentraler (ÅVC). Av 

kommunens egna föreskrifter om renhållning
12

 framgår det att det är den tekniska 

nämnden som har det lagstadgande ansvaret för avfalls- och renhållningsverksamheten 

(§ 2). Vidare följer av samma paragraf att avfallshanteringen utförs av kommunen, om 

inte kommunen anlitar någon entreprenör. Det är miljönämnden som sköter tillsynen av 

avfallshanteringen, enligt 15 kap. miljöbalken (MB). Nedan följer ett förtydligande om 

vem som ansvarar för vad i nuläget. 

3.1 Verksamhetsutövare 

Det kan ibland vara svårt att bedöma vem som ska anses vara verksamhetsutövare när 

många olika aktörer är inblandade, vilket ofta är fallet vid skötseln av en 

återvinningsstation. Det är dock viktigt att det går att peka ut vem som är 

verksamhetsutövare. Vid exempelvis föroreningsskador är det den som är 

verksamhetsutövare som är skyldig att avhjälpa detta, enligt 10 kap. 2 § MB, som utgår 

från principen ”förorenaren betalar”.
13

  

I ett rättsfall från miljööverdomstolen,
14

 MÖD 2005:64, hade Nacka kommun påfört 

SITA Sverige AB en tillsynsavgift efter att de handlagt klagomål om nedskräpning och 

buller vid en återvinningsstation. SITA överklagade beslutet och menade att de endast 

var en av flera entreprenörer åt de fem materialbolag som på ett nationellt plan 

ansvarade för återvinning av förpackningar, och att de därför inte kunde anses vara 

verksamhetsutövare. Naturvårdsverket anförde i målet att en utgångspunkt bör vara att 

den som är uppdragsgivare ska anses vara verksamhetsutövare. MÖD höll med om att 

det kunde vara en utgångspunkt men att den hade begränsad räckvidd. Situationen kan 

variera avsevärt från fall till fall och förhållanden i det enskilda fallet är här av stor 

betydelse. MÖD förklarade att det inte finns någon definition av begreppet 

                                                           
8
 Ftiab.se, ”Välkommen till FTI”. 

9
 15 kap. 8 § MB. 

10
 Ftiab.se, ”Kommuner, kommunernas informationsansvar”. 

11
 Ftiab.se, ”Företag, Mottagningspunkter”. 

12
 Luleå Kommuns renhållningsföreskrifter. 

13
 Michanek & Zetterberg, Den Svenska Miljörätten, s 274. 

14
 Numera kallad mark- och miljööverdomstolen. 
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verksamhetsutövare i miljöbalken och att det har överlämnats till rättspraxis att avgöra 

detta.  

MÖD hänvisade till att i praxis har den som har de faktiska och rättsliga möjligheterna 

att vidta en åtgärd ansetts som verksamhetsutövare. I avtalen som fanns mellan 

materialbolagen och SITA framgick att SITA hade ansvar för att ställa i ordning 

återvinningsstationen, kontinuerligt underhålla den så att den var gott skick och fri från 

klotter etc., samt att SITA hade ansvar för att ansöka om eventuella bygglov och 

tillstånd som behövdes. MÖD ansåg att i detta fall hade SITA faktiska och rättsliga 

möjligheter att vidta åtgärder mot störningar och olägenheter eftersom att det var de 

som hade haft ansvar för iordningställande av platsen, städning och skötsel av stationen 

samt ansvar för att söka om eventuella bygglov och tillstånd. De ansågs vara 

verksamhetsutövare. Kommunen hade i detta fall handlat riktigt när de påförde SITA en 

tillsynsavgift.  

Frågan om verksamhetsutövare får således bedömas från fall till fall vid oklarhet. I de 

flesta fall anses dock FTI vara verksamhetsutövare. Se vidare om FTI under kap. 3.5. 

3.1.1 Kommunens ansvar över avfallshantering 

Kommunen är den myndighet som generellt ansvarar för renhållningen och att 

hushållsavfallet transporteras bort, enligt 15 kap. 8 § MB. I varje kommun ska 

kommunfullmäktige anta en renhållningsordning som ska innehålla två delar: 

föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan. Renhållningsordningen innehåller 

föreskrifter om kommunens hantering av avfall och under vilka förutsättningar 

bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och fastighetsägare själva får ta hand om 

hushållsavfallet. Avfallsplanen innehåller uppgifter om vilka typer av avfallsslag som 

hanteras inom kommunen och de åtgärder som planeras för att minska avfallets 

mängd.
15

  

När avfallet sedan ska transporteras, kan kommunen leja ut ansvaret till entreprenörer 

som får monopol på att omhänderta hushållsavfall.
16

 Kommunens ansvar är för 

hushållsavfall, d.v.s. sådant avfall som uppkommer från hushåll samt avfall som 

uppkommer genom annan verksamhet som till sin typ är jämförligt med hushållsavfall, 

såsom avfall från industrier, restauranger och affärsrörelser.
17

 Kommunen ansvarar 

däremot inte för sådant hushållsavfall som omfattas av producentansvaret.
18

 Där 

ansvarar istället Förpacknings- och tidningsinsamlingen för insamling av förpackningar 

och tidningar som finansieras av producenterna.
19

 Det är den kommunala 

tillsynsenheten som utövar tillsyn över avfallshantering, men har även tillsyn över 

producentansvarsförordningarna.
20

 

                                                           
15

 Ebbesson, Miljörätt, s 163. 
16

 15 kap. 11-17 §§ MB. 
17

 Prop. 1997/98:45, del 2 s 185. 
18

 15 kap. 8 § MB. Se även Michanek & Zetterberg, Den Svenska Miljörätten, s 352. 
19

 Ftiab.se, ”Om FTI”. 
20

 26 kap. 3 § MB som hänvisar till 15 kap. 
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3.2 Producentansvaret 

Större delen av avfallet uppkommer genom konsumtion av varor och produkter. När 

produkterna inte längre används är det viktigt att materialet i produkterna utformas och 

behandlas så det går att återvinna och återanvända. Det är även viktigt att ställa krav på 

dem som producerar varor för att främja en mer genomtänkt produktion och för att 

kunna återvinna och återanvända materialet.
21

 Begreppet producent omfattar den som 

yrkesmässigt tillverkar, säljer, eller för in en vara eller förpackning till Sverige. Det är 

med andra ord hela försäljningskedjan från grossist till detaljist. I Sverige infördes 

regler om producentansvar 1993
22

 där avsikten var att främja ett mer resurshushållande 

samhälle och en mer miljöanpassad varuproduktion genom återvinning och 

återanvändning.  

I nuläget är producentansvaret reglerat i 15 kapitlet Miljöbalken.
23

 Tanken med 

producentansvaret är att det ska motivera producenterna att ta fram resurssnåla 

produkter som är lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. 

Producentansvaret är ett sorts styrmedel för att uppnå miljömålen. Idag har Sverige 

lagstiftat producentansvaret för åtta produktgrupper som avser förpackningar, däck, 

returpapper, bilar, elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss 

belysningsarmatur), batterier, läkemedel samt radioaktiva produkter och andra 

strålkällor. Det finns även frivilliga åtaganden som har hand om kontorspapper och 

lantbruksplast, och liknar ett producentansvar.
24

  

Producentansvaret för förpackningar och tidningar är reglerat i två olika förordningar: 

förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper och förordningen 

(2006:1273) om producentansvar för förpackningar. En viktig del med 

producentansvaret är att det bygger på grundprincipen om att förorenaren betalar. 

Principen har både ett preventivt och reparativt syfte. Det preventiva syftet innebär att 

den som driver en verksamhet som kan förorena miljön måste ta ansvar för att hindra 

eller åtminstone motverka miljöriskerna. Det reparativa syftet innebär att en part som 

har förorenat ett område är skyldig att efterbehandla detta.
25

 Genom att producenterna är 

skyldiga att tillhandahålla insamlingssystem för deras produkter aktualiseras principens 

preventiva syfte. 

3.3 Krav som ställs på en ÅVS enligt producentansvaret för 

förpackningar 

I 5 § förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar framgår att 

producenterna har ansvar för att se till att det finns ett lämpligt insamlingssystem för de 

förpackningar som går att härleda till producenterna. För att ett insamlingssystem ska 

anses lämpligt ska det vara lättillgängligt, underlätta för den som innehar 

förpackningsavfall att lämna ifrån sig detta, och i övrigt ge god service till dem som ska 

                                                           
21

 Ebbesson, Miljörätt, s 164. 
22

 Se kretsloppspropositionen 1992/93:180. 
23

 Michanek & Zetterberg, Den Svenska Miljörätten, s 350. 
24

 Naturvardsverket.se, ”Producentansvar”. 
25

 Michanek & Zetterberg, Den Svenska Miljörätten, s 33. 
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lämna förpackningsavfall till systemet. Enligt 6 § samma förordning, ska en producent 

som ska tillhandahålla ett insamlingssystem samråda med berörd kommun i frågor 

gällande insamlingssystemet. Syftet med samrådet är att samordna producentens ansvar 

med kommunens renhållningsskyldighet i frågor om hur kommunen kan underlätta 

uppbyggnaden av producentens insamlingssystem, hur nedskräpning runt 

insamlingsplatserna ska hanteras och även hur förpackningar som lämnas in till 

insamlingssystemet men inte kan härledas till producenten ska hanteras vid samråd.   

3.4 Lämpligt insamlingssystem 

Naturvårdsverkets avfallsråd har tagit fram riktlinjer för vad som kännetecknar ett 

lämpligt insamlingssystem utifrån lagstiftningens krav. Syftet med riktlinjerna är att de 

ska vara till hjälp vid samråden gällande insamlingssystemet, samt vara vägledande för 

kommunernas tillsynsarbete.
26

 I kriterierna framgår det bl.a. att:
27

  

 Insamlingssystemet ska vara praktiskt och trovärdigt för hushållen som ska lämna 

sitt avfall. 

 När producenter och kommuner håller det lokala samrådet bör de ange hur 

insamlingssystemet ska utformas lokalt. De förutsätts ta hänsyn till hushållens 

intressen av god service.  

 Huvudalternativet i områden med flerbostadshus bör vara fastighetsnära 

insamling.  

 En utgångspunkt bör vara att hushållen har tillgång till en återvinningsstation 

inom ett avstånd på högst 400 m, i tätbebyggda områden utan fastighetsnära 

insamling.  

 Platsen för återvinningsstationen ska i så stor grad som möjligt uppfattas som ljus, 

välskött och estetiskt tilltalande samt vara utformat så att brukarna enkelt och 

tryggt kan nyttja det. Det bör vara utformat så att människor med funktionshinder 

kan använda det. 

 Sorteringsskyltningen ska vara tydlig och lätt att förstå och kontaktuppgifter till 

ansvariga bör finnas på platsen.  

 Kommunerna bör anvisa platser för återvinningsstationer i sin översiktsplanering. 

3.5 Förpacknings & tidningsinsamlingen (FTI) 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB är ett företag inom återvinningsbranschen 

som har till uppgift att samla in och återvinna förpackningar och tidningar från 

allmänheten. De ansvarar för de ca 5 800 återvinningsstationer som finns runt om i 

landet.
28

  FTI bildades för att få en operativ samordningsorganisation och ägs av de fyra 

materialbolagen Plastkretsen, Metallkretsen, Pressretur och Returkartong som är 

producenter. Materialbolaget Svensk Glasåtervinning har även ett nära samarbete med 

FTI genom ett samarbetsavtal. Svensk Glasåtervinning är inte delägare i FTI utan 

                                                           
26

 Naturvårdsverkets rapport 5648, Framtida producentansvar för förpackningar och tidningar, s 46. 
27

 Bilaga 6 till Naturvårdsverkets rapport 5648, Avfallsrådets kriterier för ett lämpligt insamlingssystem. 
28

 Ftiab.se, ”Välkommen till FTI”. 
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organiserar sin egen insamling.
29

 Det är FTI som anses vara verksamhetsutövare i de 

flesta kommuner, då de ansvarar för städning och snöröjning på stationerna om 

uppdraget inte lejts ut till någon annan. Jfr ovan i kap. 3.1.1 om verksamhetsutövare. 

3.5.1 Den enskildes ansvar 

Förutom kommunen, industrin och producenterna, har också den enskilde ett ansvar att 

ta hand om avfallet på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
30

 Även om 

privatpersoner någorlunda sköter sitt ansvar att lämna sitt avfall på 

återvinningsstationerna, händer det ändå ibland att skräpet ställs utanför containrarna. 

Vad många inte är medvetna om är att de begår en straffbar handling, nedskräpning, 

som kan ge böter eller fängelse i max ett år.
31

 Nedskräpning är något som inte får 

förekomma på en plats som allmänheten har tillträde till. Tillsynsmyndigheten kan även 

förelägga en nedskräpare att städa upp efter sig.
32

  

I propositionen till 15 kap. 30 § MB som trädde i kraft 2011, anges att nedskräpning är 

ett allvarligt ökande samhällsproblem som skapar en negativ spiral. Det anges även att 

det kan uppfattas som mer eller mindre acceptabelt att skräpa ner ytterligare på områden 

som redan är nedskräpade, som exempelvis områden runt återvinningsstationer. Studier 

i beteendeundersökningar har visat att större delen av befolkningen tycker att 

nedskräpning har ökat de senaste åren.
33

  

På en del återvinningsstationer finns det en skylt upphängd som informerar om att en 

överträdelse medför straffansvar vid nedskräpning. I en artikel från 2005 informerade 

Heby kommun medborgarna om att nedskräpning vid återvinningsstationer ökat, och att 

FTI funderade på att införa sopspaning för att få ett stopp på detta. Kommunen 

informerade också att den enskilda måste inse att materialet som ska återvinnas inte är 

sopor, som många verkar tro, utan en värdefull resurs för att ta fram nya varor.
34

 

  

                                                           
29

 Ftiab.se, ”Materialbolagen”. 
30

 Ebbesson, Miljörätt, s 165. 
31

 29 kap. 7 § miljöbalk. 
32

 Lagkommentar till 15 kap. 30 § MB, av Staffan Wikell. 
33

 Prop. 2010/11:125, s 14. 
34

 Heby.se, ”Skräpigt vid återvinningsstationer”. 
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4 Avfallsutredningen 

4.1 Utgångspunkter för utredningen 

I ett aktuellt betänkande
35

 har en utredningsgrupp, tillsatt av regeringen, gjort en 

översyn av avfallsområdet. Utredningen är i nuläget ute på remiss, och i början av 

sommaren 2013 planerar miljöminister Lena Ek att lämna in en proposition med 

lagförslag om ändringar till följd av utredningen.
36

 Översynen omfattar i första hand 

ansvaret för insamling och omhändertagande av det avfall som kommer från hushållen 

men även ansvaret för verksamheters avfall, särskilt verksamheters hushållsavfall, 

förpackningar och returpapper. Det har funnits svårigheter att avgöra vem som ansvarar 

för vad vid avfallshanteringen då flera aktörer är inblandade.
37

  

Med anledning av detta har avfallsutredningen bl.a. som utgångspunkt att ge förslag till 

hur samverkan mellan producenter och kommuner kan förbättras för att uppnå den 

enkelhet som konsumenter och andra användargrupper efterfrågar. Utgångspunkten är 

att avfallshanteringen ska ske på ett resurseffektivt och miljömässigt sätt. I utredningen 

utvärderas också de styrinstrument som finns idag för att kontrollera att producenterna 

tillverkar förpackningar som ger så lite miljöpåverkan som möjligt.
38

  

Om samverkan mellan de olika aktörerna skulle bli bättre och med avfallshierarkin som 

en gemensam grund skulle det mest troligt leda till bättre resurshållning och 

miljömässighet. Vidare skulle detta leda till att avfallshanteringen blev mer effektiv, 

såväl för samhället som för aktörer och enskilda verksamheter och konsumenter. Dock 

har det inte varit lätt att få till en bra samverkan mellan kommuner och producenter. De 

har inte varit villiga att lägga fram gemensamma förslag till förbättring. Därför är 

huvudförslaget inte till alla delar så optimalt som det vore önskvärt, menar Lars 

Ekecrantz, särskild utredare.
39

 

4.1.1 Förhandsgodkända insamlingssystem 

Ett förslag i utredningen är att det införs en ordning om förhandsgodkända 

insamlingssystem (FGI). Detta innebär att producenterna ansvarar för att deras 

produkter ingår i ett eller flera insamlingssystem för återanvändning eller återvinning. 

Syftet är att materialbolag, företag eller enskilda producenter ska ansöka om 

godkännande av ett insamlingssystem hos en nationell myndighet. Ett godkännande 

(tillstånd) ska förenas med de villkor som behövs för att systemet ska fungera på ett bra 

sätt. Den som har tillståndet ansvarar för att insamlingssystemet bedrivs enligt reglerna. 

Aktören som driver ett FGI ansvarar för allt insamlat material som deras producenter 

                                                           
35

 SOU 2012:56. 
36

 Naturvårdsverket.se, Avfallsutredningen. 
37

 SOU 2012:56, s 13-14. 
38

 A.a. s 14. 
39

 A.a. 
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har satt på marknaden och aktörerna måste godkännas av nationell myndighet för att få 

driva ett insamlingssystem.
40

  

Om systemet med förhandsgodkända insamlingssystem infördes skulle det leda till att 

det skulle bli lättare att kontrollera att alla producenter tar ansvar för insamling och 

omhändertagande enligt producentansvarsförordningarna, producenternas ansvar enligt 

dessa förordningar skulle bli tydligare. Möjligheten till tillsyn över dessa verksamheter 

skulle bli större: det skulle bli lättare att säkerställa att återvinningsmålen för de olika 

fraktionerna nås, att rollfördelningen kring insamlingen av avfallet skulle bli tydligare 

och att konsumenterna skulle få bättre service. Godkännandet av ett FGI skulle vara 

tidsbegränsat och vid ansökan om att få driva ett FGI ska den sökande visa att den har 

personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten under en 

bestämd tid, på ett sätt som är acceptabelt från miljösynpunkt.
41

  

Om det skulle visa sig att ett insamlingssystem som blivit godkänt inte lever upp till de 

krav som ställs, kan tillståndet dras in.  Det torde vara en drivkraft för producenterna att 

de kontrollerar att det system som de ansluter sig till är ett seriöst fungerande system.
42

  

4.1.2 Alternativ 1: kommunerna tar över ansvar från producenterna 

Ett av huvudförslagen i utredningen är att kommunerna ska ta över det fysiska ansvaret 

för insamling av förpacknings- och tidningsavfall från hushållen, som producenterna för 

närvarande ansvarar över. Kommunens ansvar blir då att transportera förpacknings- och 

tidningsavfallet till den avlämningsplats som utpekats av godkänd systemadministratör 

för FGI. Detta medför att kommunernas ensamrätt att samla in hushållsavfall utökas till 

att även gälla förpackningar och returpapper från hushållen. Det ökade ansvaret 

omfattar endast insamlingen, vilket innebär att kommunerna lämnar avfallet som de 

samlat in till producenterna för vidare hantering och återvinning.
43

  

Kommunerna ges också det övergripande ansvaret för en sammanhållen information till 

medborgarna samt att rapportera in statistik om insamlingen till den nationella 

myndigheten. Kravet på att producenterna ska tillhandahålla ett insamlingssystem 

upphör. Kommunen ska samråda med godkända systemadministratörer i frågor som rör 

kommunens insamling av förpackningar och returpapper. För kommunens kostnader tas 

en årlig schablonavgift ut av producenterna genom de godkända systemoperatörerna.
44

  

4.1.3 Alternativ 2: dagens system kompletteras 

Utredningen innehåller även ett alternativt förslag till att kommunerna tar över ansvaret 

för insamlingen från producenterna. Det alternativa förslaget går ut på att producenterna 

får ha kvar ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar, och att systemet 

kompletteras med att en ordning med på förhand godkända insamlingssystem införs. 

Grundprincipen till producentansvaret är att förorenaren betalar. Om en ordning med 

                                                           
40

 A.a. s 146. 
41

 A.a. s 147-148. 
42

 A.a. s 149. 
43

 A.a. s 150. 
44

 A.a.  
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förhandsgodkända insamlingssystem infördes skulle det leda till att fler producenter tog 

sitt ansvar och problemen med friåkare skulle bli mindre. De producenter som inte 

ansluter sig till ett FGI riskerar att bli tilldelade vite av den myndighet som regeringen 

bestämmer.
45

  

Kommunens roll blir att utöva den lokala tillsynen över de förhandsgodkända 

insamlingssystemen och ansvara för att informera hushållen om insamlingen. Det blir i 

och med införandet av förhandsgodkända insamlingssystem lättare för kommunerna att 

utöva tillsyn över insamlingssystemet, eftersom att ansvaret för både insamlingen och 

utformningen av insamlingssystemet kommer ligga på den aktör som driver 

insamlingen. Idag ansvarar varje enskild producent för insamlingen och det är därför 

svårare för kommunen att rikta förelägganden mot de ansvariga.
46

  

4.1.4 Åsikter om avfallsutredningen 

Avfall Sverige
47

 och SKL
48

 har under oktober 2012 haft remisskonferenser angående 

avfallsutredningen. Totalt deltog 280 personer och samtliga var eniga och tyckte att 

huvudförslaget i utredningen var bra, d.v.s. att kommunerna ska ta över producenternas 

insamlingsansvar. Det var även total enighet om att nuvarande system inte ska 

behållas.
49

 Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist menar att allmänheten och miljön är 

vinnarna i förslaget och att insamlingssystemet blir mer logiskt och lättare att förstå för 

hushållen och kommuninvånarna, vilket kommer leda till ett bättre insamlingssystem 

och ökad återvinning.
50

 

Det finns även de som är mer kritiska till utredningen. Rikard Silverfur, näringspolitisk 

expert hos Fastighetsägarna Sverige, anser att det i betänkandet saknas en ordentlig 

konsekvensanalys. Han menar att de miljö- och kostnadsmässiga konsekvenserna som 

uppstår inte har utretts tillräckligt. Exempelvis finns det i utredningen förslag på att 

kommunerna ska kunna ålägga fastighetsägare att bygga ut soprum till att förutom 

rymma hushållsavfall även rymma förpackningar och tidningar. Detta skulle leda till 

ökade kostnader och begränsad valfrihet för fastighetsägare. Fastighetsägarna Sverige är 

dock positiva till förslaget om att avfallshierarkin ska lyftas fram och utgångspunkten 

att insamlingssystemet ska vara enklare för hushållen.
51

 

En rad olika branschorgansisatoner, bl.a. Skogsindustrierna, Svensk Handel, Svensk 

dagligvaruhandel m.fl.
52

 har tillsammans skrivit en debattartikel
53

 om 

avfallsutredningen. De menar där att utredningen kan få stora negativa konsekvenser. 

Återvinningssystemet ger idag bra miljövinster, men det är i betänkandet inte utrett 

                                                           
45

 A.a. s 156-157. 
46

 A.a. s 157-158. 
47

 Svensk intresseorganisation inom avfallshantering och återvinning. 
48

 Sveriges Kommuner och landsting. 
49

 Avfallsverige.se, ”Total enighet om utredarens huvudförslag.” 
50

Avfallsverige.se, ”Avfallsutredningens förslag en bra lösning.” 
51

 Fastighetsägarna.se, ”Avfallsutredningen har missat konsekvensanalysen.” 
52

 Återvinningsindustrierna, Dagligvaruleverantörernas förbund, Plast- och Kemiföretagen, samt Grafiska 
Företagens Förbund. 
53

 Publicerad på Svensktnäringsliv.se 
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vilka miljövinster förslaget om förändrat insamlingsansvar kommer ge, samt vilka 

kostnader det kommer medföra för hushållen och företagen. Producenterna och de 

svenska företag som idag ansvarar för insamlingssystemet har investerat flera miljarder 

i detta, en kommunalisering skulle kunna medföra att dessa insatser går förlorade. De 

tror också att förslaget kommer leda till nya konflikter mellan kommuner och 

producenter då kommunerna får monopol på insamlingen och ska skicka räkningen till 

producenterna. I slutändan blir det dock hushållen och företagen som kommer få betala 

genom ökade priser på förpackningar och tidningar, menar de.
54

  

Utredningen visar inte heller hur omfördelningen av ansvaret ska gå till och den 

analyserar inte de störningar som kommer uppstå genom detta. Utbyggnads- och 

utvecklingsarbetet kommer ligga på låg nivå under den tid det tar att omstrukturera 

organisationen vilket kan leda till att vissa delar i insamlingssystemet försvagas. 

Branschorganisationerna står dock bakom utredningens alternativ 2, d.v.s. att 

producenterna fortsätter att ansvara för insamlingssystemen och att det införs en ordning 

av på förhand godkända insamlingssystem som en nationell myndighet har 

tillsynsansvar över.
55

  

  

                                                           
54

 Svensktnäringsliv.se, ”Avfallsutredning fördröjer utvecklingen på miljöområdet”. 
55

 A.a. 
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5 De allmänna hänsynsreglerna och ÅVS 

5.1 Tillämpningsområde, 1 § 

De allmänna hänsynsreglerna är lagstadgade i andra kapitlet miljöbalken och anger de 

grundläggande miljökraven för alla typer av verksamheter och enstaka åtgärder som kan 

komma att påverka människans hälsa och miljö. Reglerna gäller för alla befintliga 

verksamheter liksom för nya och avslutade. Ansvaret är dock begränsat till skador och 

olägenheter för miljön för de verksamheter som är avslutade. Syftet med 

hänsynsreglerna är att de ska genomsyra hela balken med dess vida definition för att 

uppnå miljömålen.
56

 I 2 kap. 1 § MB anges att: 

När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana 

villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som 

bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de 

förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit 

verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön. 

I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det 

enskilda fallet.  

Det första stycket i lagrummet reglerar frågor om tillåtlighetsprövning, 

tillståndsprövning, godkännandeprövning och dispensprövning. En tillåtlighetsprövning 

sköts av regeringen och är till för större industrier och verksamheter. En 

tillståndsprövning görs av länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen, och är en 

förprövning av en åtgärd eller verksamhet som inte får ske utan att tillstånd har getts.  

En godkännandeprövning används som prövningsform vid förprövning av nya 

bekämpningsmedel och proceduren liknar tillståndsprövning. Vid dispensprövning görs 

ett undantag från ett förbud eller restriktion, som normalt sett är huvudregeln. Andra 

typer av verksamheter omfattas i stället av anmälningskrav, vilket innebär att utövaren 

efter anmälan inte behöver vänta på besked från myndigheten innan verksamheten får 

startas. Tillsynen sköts i form av operativ tillsyn från olika myndigheter i syfte att 

kontrollera att miljöbalkens krav och att de allmänna hänsynsreglerna följs.
57

  

Av första stycket framgår även indirekt att verksamhetsutövare är den som har rättslig 

möjlighet att vidta relevanta skyddsåtgärder och försiktighetsmått.  Det kan även vara 

flera aktörer som är verksamhetsutövare som då har ett delat ansvar för att vidta 

åtgärder. Den som är verksamhetsutövare har även en bevisbörda att se till att kraven i 

andra kapitlet följs.
58

  

Andra stycket förklarar att kapitlet inte omfattar en åtgärd som är av försumbar 

betydelse i det enskilda fallet. Här menas åtgärd av försumbar betydelse de åtgärder som 

i det enskilda fallet saknar eller endast har liten betydelse för miljöbalkens mål och som 

inte bör omfattas av rättsligt bindande hänsynsregler.
59

 Det är åtgärdens effekt på 

                                                           
56

 Michanek & Zetterberg, Den Svenska Miljörätten, s 98-100. 
57

 A.a. s 103-105. 
58

 Lagkommentar till 2 kap. 1 § MB, av Joakim Kruse. 
59

 A.a. 
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människors hälsa eller miljö som avgör huruvida den kan vara försumbar eller inte. En 

tydlig definition av begreppen åtgärd och verksamhet saknas i balken, men det framgår 

av förarbetena att en åtgärd är av momentan art, d.v.s. är kortvarig, medan en 

verksamhet ska ses som något som pågår oavbrutet. Begreppet verksamhet används 

även i 9 kap. om miljöfarlig verksamhet, och omfattar där endast fasta störningskällor, 

medan den typ av verksamhet som är reglerad i 2 kap. omfattar även rörliga 

störningskällor. Enligt förarbetena till 2 kap. är en verksamhet en sådan som har en 

varaktighet.
60

  

En återvinningsstation bedrivs i sådan form av att den är kontinuerlig, vilket innebär att 

kraven i 2 kap. aktualiseras på den som anses vara verksamhetsutövare och som 

tillhandahåller plats för mellanlagring på återvinningsstationer.  

5.2 Kunskapskravet, 2 § 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa 

sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 

omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
61

  

Kunskapskravet innebär att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd skall skaffa sig tillräcklig kunskap som behövs för att skydda människors hälsa 

och därmed även undvika miljöriskerna i det enskilda fallet. Kunskapskravet kan 

tydligare framgå i tillståndsvillkor och tillsynsbeslut där företag kontinuerligt tvingas att 

förbättra sin kunskap.
62

 Av förarbetena sägs det att denna paragraf syftar på den 

kunskap som behövs vid den praktiska tillämpningen av balkens bestämmelser, och att 

en grundläggande förutsättning för allt hälso- och miljöarbete är kunskap om vilka 

problem som finns och hur det ska lösas. Kravet gäller för alla oavsett om det är frågan 

om näringsverksamhet, myndighetsutövning eller handling i det dagliga livet. Vilken 

sorts kunskap som anses motiverad att inhämta beror också på graden av sannolikheten 

för att en verksamhet eller åtgärd skulle kunna medföra konsekvenser för hälsa och 

miljö.
63

  

Eftersom en återvinningsstation räknas som en miljöfarlig verksamhet ankommer det på 

den som bedriver verksamheten att från miljösynpunkt skaffa sig relevant kunskap. 

Utövaren har en skyldighet att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att 

motverka eller förebygga olägenheter eller skador, och även genom egna 

undersökningar hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön.
64

 Detta 

innebär då ett krav på FTI i egenskap av verksamhetsutövare i många kommuner, att 

kontinuerligt hålla sig uppdaterad med tillräcklig kunskap som behövs.
65

 Ytterligare 

krav som kan ställas är att verksamheten även ska lämna förslag till kontrollprogram 

eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om denna begär det.
66

 Kommunen är 

                                                           
60

 Michanek & Zetterberg, Den Svenska Miljörätten, s 100. 
61

 2 kap. 2 § MB. 
62

 Ebbesson, Miljörätt, s 67. 
63

 Prop. 1997/98:45, del 2, s 13-14. 
64

 A.a. 
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 Lagkommentar till 2 kap. 2 § MB, av Joakim Kruse. 
66

 Prop. 1997/98:45, del 2, s 13-14 som hänvisar till 26 kap. 19 § MB. 
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tillsynsmyndighet och kan då begära att verksamhetsutövaren tar fram förslag på 

förbättrande åtgärder och kontrollprogram som rör denna typ av verksamhet.
67

  

Tillsynsmyndigheten – kommunen – kan dessutom kräva att verksamhetsutövaren ska 

utföra de undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för 

tillsynen. En återvinningsstation kan medföra olägenhet för människor och miljö, och av 

26 kap. 22 § första stycket framgår det att en sådan typ av byggnad som uppförs för 

allmänna ändamål och kan medföra olägenhet, kontinuerligt bör undersökas. 

Undersökningen kan ske genom att verksamhetsutövaren besiktar verksamheten.
68

 

5.3 Det generella kravet på försiktighetsmått och 

försiktighetsprincipen, 3 § 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra 

de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid 

yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.  

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 

åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
69

  

Av första stycket framgår de grundläggande skyldigheterna samt de försiktighetsmått i 

övrigt som behövs för att förebygga att skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön inte uppstår. En skada definieras som något med psykisk eller fysisk inverkan, 

medan olägenhet definieras i 9 kap. 3 § som en ”störning som enligt en medicinsk eller 

hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig”.
70

 

Andra typer av störningar som också omfattas och som inte är ringa men kan påverka 

välbefinnandet är buller, lukt och nedskräpning. I första stycket beskrivs även att vid 

yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas.
71

 Kraven på 

försiktighetsmått ska motsvara den kostnad som utövaren i det enskilda fallet har 

möjlighet att tillgodose som ger det bästa skyddet för hälsa och miljö. I andra stycket 

anges försiktighetsprincipen där kraven på försiktighetsmått gäller redan vid risken för 

skada eller olägenhet. Det behöver inte fastställas något samband mellan verksamheten 

eller åtgärden och en miljöpåverkan. Grundläggande med uttrycket ”skäl att anta” i 

andra stycket är att risker måste bedömas utifrån vetenskapliga grunder och inte från 

enskild part.
72

  

Det generella kravet på försiktighetsmått och försiktighetsprincipen aktualiseras för den 

som är verksamhetsutövare på återvinningsstationerna. Verksamhetsutövaren har ett 

ansvar att se till att containrarna och behållarna är utformade på ett tillgängligt sätt. Ett 
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lämpligt avstånd mellan containrar och behållare bör finnas för att göra det möjligt för 

funktionshindrade att lämna sitt avfall. Verksamhetsutövaren ska även utföra de 

skyddsåtgärder som behövs och vidta försiktighetsmått i övrigt för att förhindra att 

skada eller olägenhet uppkommer för människors hälsa eller miljön genom att städning 

till exempel sker oftare på stationerna. Olika skyddsåtgärder som verksamhetsutövaren 

bör tänka på är att det exempelvis finns plank eller staket runt om för att hindra 

spridning av skräp. Staketet bör möjligen också vara utformat på ett sådant sätt som gör 

att det dämpar buller till närliggande bostadsområde, detta framgår av praxis.
73

  

Av enkätundersökningen
74

 har några kommuner uppgett att vissa stationer är inhägnade 

med staket, medan andra helt eller delvis saknar staket eller plank. Om staket finns är de 

dessutom i dåligt skick som gör att skräp blåser omkring. En kommun har uppgett att 

när stationerna upprättades fanns ett insynsskydd som bestod av lärkträ på 3 sidor av 

samtliga stationer, men dessa plockades senare bort av kommunen då de med tiden blev 

en säkerhetsrisk eller i vägen vid tömning av containrar och behållare. Flertalet 

kommuner har även uppgett att stationerna saknar belysning, vilket kan vara en 

säkerhetsfråga speciellt under mörkare tiden på året vid t.ex. snöröjning. Den belysning 

som finns är i så fall från närliggande gatubelysning. Vidare ställdes frågan om 

funktionshindrade har framkomlighet på stationerna. De flesta svarade att 

containerkärlen står alldeles för tätt för att någon i rullstol ska komma åt, eftersom 

öppningen där skräpet ska in dels sitter ganska högt upp för att det ska vara möjligt att 

nå.  

5.4 Produktvalsregeln, 4 § 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika 

att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan 

befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana 

produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i 

fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller 

bioteknisk organism.
75 

Produktvalsregeln är kanske inte den mest relevanta hänsynsregeln i detta sammanhang 

eftersom att det handlar om att man ska undvika att använda eller sälja en viss kemisk 

produkt eller bioteknisk organism, om det finns andra produkter som inte är lika 

skadliga för hälsan eller miljön. Däremot finns det en regel i 1 § förordning (2006:1273) 

om producentansvar för förpackningar som liknar denna regel. Där framgår det att 

förpackningar ska tillverkas på ett sådant sätt att volymen och vikten begränsas till en 

nivå som krävs för att en god säkerhets- och hygiennivå ska upprätthållas. Man ska 

alltså vid tillverkningen tänka på att inte göra onödigt stora förpackningar för att 

undvika större miljöpåverkan än nödvändigt, på samma sätt som man vid köp, 

användning eller försäljning av en produkt ska tänka på att använda, köpa eller sälja den 

produkt som är minst miljöfarlig. 
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5.5 Hushållningskravet, 5 § 

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.
76

 

Principen riktar sig mot tillverkare för att de ska tillhandahålla varor och produkter med 

sådana egenskaper som möjliggör för återanvändning och återvinning. Principen 

innebär dock inget krav på att ersätta befintlig produkt till en annan. Hushållnings- och 

kretsloppsprinciperna är liksom övriga hänsynsregler, generellt tillämpliga. Kravet 

preciseras i enskilda författningar, som t.ex. förordning om producentansvar.
77

  

Genom att producenterna av förpackningar och tidningar har ett ansvar att se till att 

deras produkter som blivit till avfall, samlas in på återvinningsstationerna och sedan 

återvinns, bidrar de till kretsloppsprincipen. Av 1 § förordning (2006:1273) om 

producentansvar för förpackningar, framgår att producenter för förpackningar måste se 

till att det finns ett insamlingssystem för deras produkter. Förpackningarna måste också 

tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt och producenterna ska nå de miljömål 

som anges i bilaga 1 till förordningen.  

Samma sak gäller för producenter av tidningar, enligt förordning (1994:1205) om 

producentansvar för returpapper 1 §. Där framgår att producenterna av tidningar har ett 

ansvar att se till att 75 viktprocent av tidningarna som konsumeras i Sverige ska samlas 

in som returpapper. Det var i mitten på 1990-talet som producenterna fick ett ökat 

ansvar för insamlingen och återvinningen av deras produkter. Producentansvaret 

infördes för att produkterna skulle bli mer miljöanpassade och för att mängden av avfall 

som deponerades skulle minskas till förmån för återanvändning och återvinning.
78

  

Införandet av producentansvaret har bidragit till en stor ökning av återvinning av avfall, 

men det har också medfört ett stort missnöje hos kommuner och hushåll p.g.a. oklara 

ansvarsförhållanden och skräpiga återvinningsstationer.
79

  

5.5.1 Kretsloppsprincipen viktig för att uppnå antagna miljömål 

Sverige har sexton miljökvalitetsmål som riksdagen antagit. Arbetet med att uppnå 

dessa mål utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Tanken är att miljömålen ska 

nås till år 2020. Enligt miljörådets bedömning är mer än hälften av miljömålen mycket 

svåra eller inte möjliga att uppnå fram till dess, och för flera av målen krävs det att 

åtgärder vidtas snarast, om de ska kunna uppnås inom den utsatta tiden, eller kanske 

överhuvudtaget. Kretsloppsprincipen är central när det gäller att nå ett flertal av de 

miljömål som antagits. Det som utvinns ur naturen måste nyttjas igen och sedan 

omhändertas på ett resurseffektivt sätt utan att naturen skadas.
80

 Ett av målen är en 

”God bebyggd miljö”, där avfallshantering är en del av målet. Vissa åtgärder inom 
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avfallsområdet kan också leda till större möjligheter att nå miljökvalitetsmålen ”Giftfri 

miljö”, ”Begränsad miljöpåverkan”, ”Ett rikt odlingslandskap” och 

”Generationsmålet”.
81

  

Kommuner och verksamhetsutövare ansvarar för att avfall hanteras på ett enligt 

miljöbalken miljömässigt godtagbart sätt. Hushållen kan göra stor skillnad för att 

avfallen ska minska och varje enskild person kan bidra till kretsloppsprincipen genom 

att sortera avfall i de återvinningssystem som finns, exempelvis på 

återvinningsstationerna.
82

  

Ett av delmålen i miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” är som sagt avfall. 

Regeringen har två ”etappmål” inom avfallsområdet, varav ett innebär att senast år 2018 

ska minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut 

och behandlas biologiskt så att växtnäring tas till vara, och minst 40 % av matavfallet 

tas om hand, så att även energi tas till vara.
83

 När det gäller återvinningen av 

pappersförpackningar finns inget delmål i miljömålssystemet, men inom 

producentansvaret finns nationella mål som ska uppfyllas. Målet är att 

materialåtervinningen för pappersförpackningar ska ligga på 65 %, vilket är uppfyllt. 

Norrbotten ligger över genomsnittet i Sverige vad gäller insamlingen av 

pappersförpackningar. Under år 2009 var Arjeplogs kommun bäst av Norrbottens 

kommuner på att samla in papper, med 25, 9 kg per invånare. Ett problem på 

landsbygden kan dock vara att det är långt till närmsta återvinningsstation, vilket gör det 

svårare att för invånarna att lämna sitt avfall.
84

 

5.6 Lokaliseringskravet, 6 § 

För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 

väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 

minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.  

Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap., regeringens 

tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och prövning av verksamheter enligt 9 kap. 6 §, 11 

kap. 9 a § och 12 kap. 6 § ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall 

som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden.
85

  

Ett av de kanske viktigaste kraven i de allmänna hänsynsreglerna är valet av plats för 

den verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde. 

Lokaliseringskravet innebär kort sagt att lämplig plats ska väljas med hänsyn till att 

ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 

och miljön. Kravet gäller för alla typer av verksamheter och åtgärder, men även för nya 

verksamheter och åtgärder som utbyggnationer eller ändringar på befintliga 
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verksamheter. I samband med tillståndsprövning, omprövning, föreläggande vid tillsyn 

samt vid enskild talan om försiktighetsmått, kan kravet aktualiseras.
86

  

Frågor om lokaliseringen finns på makronivå och mikronivå. Frågor på makronivå 

omfattar var i landet, länet eller kommunen en verksamhet bedöms lämpligast, och på 

mikronivå är mer preciserat som var någonstans en bullrande fläkt ska sitta i ett hus. 

Faktorer som hälsa och miljö får betydelse vid val av plats om boende kan komma att 

drabbas av föroreningar eller om ett ingrepp görs i ett naturområde.
87

  

Enligt första stycket i paragrafen ska bästa plats från miljösynpunkt väljas. Kravet om 

bästa plats ska läsas tillsammans med bevisskyldigheten enligt 1 §. Om en myndighet 

misstänker att det finns en bättre plats för en verksamhet och utövaren inte har bevisat 

motsatsen, kan godkännandet av lokalisering dras tillbaka.
88

 

5.6.1 Lokalisering: lukt, buller och nedskräpning 

Med hänsyn till att ett närliggande bostads- eller naturområde kan komma att påverkas 

av valet av plats för återvinningsstationer, får olägenhetsdefinitionen i 6 § särskild 

betydelse vid klagomål. I förarbetena anges bl.a. vad som avses med olägenhet för 

människors hälsa. Med olägenhet avses en störning som enligt medicinsk eller 

hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt. Lukt, buller och nedskräpning på 

eller omkring stationerna är något som kan orsaka olägenhet för människor och miljö. 

Bedömningen måste utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och 

inte från vad en enskild person anser i det enskilda fallet. Störningar som däremot är 

ringa eller helt tillfälliga omfattas inte.
89

  

Av de förpackningar som ska sorteras framgår det på FTI:s hemsida att de 

förpackningar som är av hårdplast respektive mjukplast ska vara rengjorda innan de 

lämnas på stationerna.
90

 Många av de som sorterar är inte medvetna om detta, eller så 

rengör de inte förpackningarna. När förpackningarna inte rengörs uppstår lukt som de 

närboende kan bli besvärade av.  

I ett rättsfall ville Renhållningsavdelningen i Lindesbergs kommun driva en 

återvinningscentral belägen 100 meter från närliggande bostadsområde.
91

 Fallet är 

relevant eftersom lukten från centraler är jämförlig med lukten som kan uppstå från att 

orena förpackningar slängs på återvinningsstationer. Kommunen hade beräknat att 

miljöpåverkan skulle bestå av buller från bilar som lämnar sitt avfall samt buller från 

tunga fordon vid hämtning. I.B. som bodde 50-75 m från centralen, hade under 

sommaren klagat på oförenlig lukt från komposterbart avfall som lockat till flugor, och 

att det uppstått damning vid transporter till och från anläggningen, och framfört detta 

skriftligt till kommunen och begärt att tömningen skulle ske oftare. I.B. yrkade även att 

centralens kompostanläggning skulle förbjudas, samt att placeringen av 
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kompostanläggningen borde ligga minst 200 m från bostadshusen. Länsstyrelsen avslog 

I.B:s yrkande eftersom verksamheten inte mötte några hinder utifrån 

lokaliseringskravet. Beträffande det andra yrkandet ansåg länsstyrelsen att 

verksamhetsutövaren kan vidta försiktighetsmått för att olägenheterna inte ska anses 

oacceptabla. I.B. hade dock inte angett krav på försiktighetsmått, och därför kunde inte 

länsstyrelsen pröva frågan. Länsstyrelsen avslog därför överklagandet. I miljödomstolen 

anförde I.B. i princip samma sak, men med ett nytt yrkande, att riktlinjer ska anges för 

centralens kompostanläggning med tillhörande inhängning samt att anläggningen flyttas 

utom räckhåll från I.B:s fastighet. I miljööverdomstolen undanröjdes domen och ärendet 

återvisades till länsstyrelsen för nytt beslut. I domskälen anförde man att det inte var 

styrkt att den typen av olägenheter var av den art och omfattning att mellanlagring av 

trädgårdsavfall på platsen bör förbjudas. Däremot ansåg miljööverdomstolen att det 

kunde finnas skäl att överväga om lukten som skapat olägenheten kunde minskas 

genom att vidta ytterligare försiktighetsmått med t.ex. tätare hämtningsintervall så att 

lukten inte skulle hinna uppstå.
92

 

Buller som orsakas av personbilar och tunga fordon vid hämtning på stationerna är 

också en annan typ av olägenhet. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för 

vägtrafikbuller och för transporter till och från en anläggning för miljöfarlig verksamhet 

som en återvinningsstation är. Av praxis följer att de allmänna hänsynsreglerna kan 

användas för att ställa krav på transporterna för hämtning på stationerna.
93

 Den som 

störs av buller ska i första hand vända sig mot verksamhetsutövaren. 

Verksamhetsutövaren kan, som tidigare nämnts, vara kommunen eller privata aktörer. 

Om klagomålet inte får gehör hos privata företag, vänder man sig direkt till kommunen 

om denna är verksamhetsutövare.
94

  

För gränsvärden från trafikbuller nära ett bebyggt område används måttenheten decibel. 

Den typ av buller som uppstår när tunga fordon hämtar och tömmer containrar på 

stationerna kan ge upphov till dunsar och gnissel, vilket kan upplevas som extremt 

störande. Bullret är i många fall jämförligt med externt industribuller, enligt en dom 

från hovrätten.
95

 Det är av intresse att se hur frekvensfördelningen av ljudet ser ut, ifall 

det förekommer rena toner och impulsljud, och bullrets fördelning över dag, kväll, natt, 

dygn, vecka och år.
96

  

Enligt förordningen om omgivningsbuller ska en kommun med mer än 100 000 

invånare vart femte år kartlägga omgivningsbullret inom kommunen och även ta fram 

strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmast föregående 

kalenderåret.
97

 Förordningen genomför bullerdirektivet, där syftet är att inom EU 

samordna bullerarbetet med gemensamma bullermått, arbeta fram gemensamma 
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kartläggnings- och bedömningsmetoder, fastställa handlingsplaner och ge information 

till allmänheten.
98

 

Nedskräpning på eller omkring stationerna ger också upphov till olägenheter. Av olika 

anledningar kan skräp befinna sig utanför containrarna. En privatperson kan ha ställt dit 

skräpet, eller att det av naturliga skäl blåst kraftigt så skräpet spridit sig. I bedömningen 

om nedskräpning är av den karaktär som skapar olägenhet, anges en motivering i ett fall 

från 2011 där boende klagade på att skräp blåst in på deras tomt från en 

återvinningsstation och avsevärt försämrat deras boendemiljö genom att det dessutom 

uppstått lukt. I sin tur blev det ytterligare störning när boende får finna sig i oanmälda 

besök från återvinningsentreprenörer som går in på tomten och städar. Klagande hade 

till kommunen angett olika förslag på alternativ lokalisering för återvinningsstationen. 

Föreslagna platser hade uppfyllt kraven på tillgänglighet för brukarna av anläggningen i 

bättre mån än den nuvarande lokaliseringen. Klagande hade heller ingen förståelse 

varför stationen ska ligga nära bostadsområdet för att det, som kommunen har hävdat, 

ska finnas social tillsyn över anläggningen.
99

  

Miljödomstolen fann att nedskräpningen inte var av sådan omfattning och karaktär att 

den är att anses som en olägenhet för människors hälsa. Det var dessutom svårt att 

fastställa att skräpet som blåst in på klagandes tomt, enbart kom från stationen. 

Domstolen fann heller inte att olägenheten var av den omfattningen att det ställer krav 

på att verksamhetsutövaren ska begränsa eller flytta verksamheten till en annan plats.
100

  

5.7 Skälighetsregeln, 7 § 

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 kostnaderna för sådana åtgärder. 

När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för 

totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.
101

 

Skälighetsregeln innebär att kraven på försiktighetsmått inte får vara orimliga. En 

avvägning ska göras beträffande kraven i 2-6 §§. Sammantaget får inte skyddsåtgärder, 

produktval, lokalisering, hushållning, kunskap och andra försiktighetsmått vara för 

svåra att uppnå. Kraven får heller inte vara så höga att de mål som fastställts av 

statsmakterna för totalförsvaret äventyras.
102

 Det är utövaren som har bevisbördan att 

visa att kraven i 2-6 §§ inte är orimliga.
103

  

I bedömningen vägs även andra aspekter in. Är det en näringsverksamhet som kraven 

riktas mot eller en privatperson som vidtar en åtgärd, bör hänsyn tas mellan miljönyttan 

och kostnaden. För att miljöbalkens mål ska uppnås, väger miljöhänsynen enligt 7 § 
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tyngre oavsett om kravet på bästa möjliga avvägning enligt första stycket. Kravet får 

heller inte sättas högre eller lägre i ett enskilt fall än vad som följer av 2-6 §§.
104

  

Skälighetsregeln tillämpas på frågor som rör uppförande av återvinningsstationer. Valet 

av plats ska vara lämplig med hänsyn till att närliggande naturområde och 

bostadsområde kan komma att påverkas om en station upprättas.  

5.8 Ansvarsregeln, 8 § 

Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört 

skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört 

för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det 

föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten 

uppkomma.
105

 

Regeln innebär ett ansvar för den som medfört skada eller olägenhet på miljön ska se till 

att skadan eller olägenheten avhjälps. Den så kallade förorenaren betalar-principen 

(Polluter Pays Principle) aktualiseras, och gäller för alla typer av verksamheter eller 

åtgärder som inverkat negativt på miljön i den omfattningen det anses skäligt att 

avhjälpa enligt 10 kap.
106

  

I 10 kap. 4 § miljöbalken görs också en särskild skälighetsbedömning, vilket innebär att 

man räknar hur länge sen det var när föroreningarna uppstod. Ansvaret att avhjälpa ett 

område som negativt belastat miljön kan ske genom att förorenaren antingen betalar för 

hjälp till sanering eller att praktiskt själv ta hand om ett förorenat område. Utöver 10 

kap. finns även möjlighet för enskild skadedrabbad att väcka civilrättslig talan om 

denna har drabbats av skador som beror på föroreningar, skakningar, buller, och etiska 

och psykiska immissioner, enligt 32 kap. miljöbalken.
107

  

På en återvinningsstation slängs papper, plast och glas, och om någon av behållarna inte 

är täta nog eller att verksamheten på något annat sätt leder till att miljön belastas 

negativt genom att skräp hamnar i ett vatten- och markområde, kan ansvarsregeln även 

tillämpas för den som har orsakat en miljöpåverkan om det uppstått en förorening. I 

praxis har det konstaterats att det är svårt att bevisa att skräpet som orsakat olägenhet 

kommit från själva stationen.
108

 Samma bör då gälla i bedömningen om skräpet orsakat 

en skada på miljön, så torde det heller inte enkelt kunna gå att bevisa att skräpet 

kommer från stationen, utan kan likväl uppkommit från någon annan källa. I fall ett 

område skulle bli förorenat kan det bli svårt att fastställa vem som ansvarar för att se till 

att föroreningen upphör, om flera anses vara verksamhetsutövare med delat ansvar på 

stationerna.   
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5.8.1 Ny hänsynsregel för avfall?  

I den pågående avfallsutredningen som regeringen genomför föreslås ett nytt tillägg i 2 

kap. 5 § MB. Tillägget innebär att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 

ska utnyttja möjligheterna att förebygga avfall. Förslaget innebär alltså en uttrycklig 

reglering av att avfall ska förebyggas. Vidare föreslås även en bestämmelse införs i 15 

kap. miljöbalken, som anger att hela kapitlet ska främja att förebygga avfall. För det 

avfall som ändå uppkommer ska avfallet kunna förberedas för återanvändning, 

materialåtervinning, annan energiåtervinning eller bortskaffas. Tanken med att 

avfallshierarkin införs i 15 kap. är att bestämmelsen ska kopplas till de som ansvarar för 

insamlingen och tar hand om avfallet.
109

 Idag finns inte någon allmän regel i 

miljöbalken som ger uttryck för avfallshierarkin mer än den som nämns i kretslopps- 

och hushållningsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken. 

Avfallshierarkin, eller avfallstrappan som den även kallas, är ett prioriteringssystem 

som innebär att avfall i första hand ska förebyggas, och i andra hand återanvändas. 

Prioriteringssystemet gäller under förutsättningarna att det är miljömässigt motiverat 

och ekonomiskt rimligt.
110

 Avfallshierarkin innebär följande att:
111

 

 I första hand ska avfallet förebyggas genom mindre konsumtion, och mängden av 

farligt avfall. På det sättet kan människan minska användningen av jordens 

resurser och påverkan på miljön. 

 I andra hand ska avfallet återanvändas genom att till exempel skänka bort gamla 

föremål och kläder. 

 I tredje hand är möjligheten till materialåtervinning viktig när det inte går att 

återanvända. Detta gör vi idag med förpackningar och tidningar. 

 I fjärde hand ska möjligheten till annan återvinning som exempelvis 

energiåtervinning ges. 

 Bortskaffande av avfallet ska vara det sista alternativet. Det är typen av avfall som 

läggs på deponi eftersom det inte går att använda i någon av uppräknade metoder. 
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6 ÅVS som miljöfarlig verksamhet 

Att skydda människors hälsa, välbefinnande och egendom från skador och olägenheter, 

som beror på föroreningar, buller och liknande störningar, har länge varit ett politiskt 

mål. På senare tid har man förstått att även miljön i sig, d.v.s. haven, sjöarna, luften, 

naturmiljöerna m.m., måste skyddas mot sådana störningar. Under 1900-talets sista 

decennier har lagstiftningen på detta område utvecklats kraftigt, både i Sverige och i 

andra länder. Att främja en hållbar utveckling är idag ett av miljöbalkens viktigaste mål. 

Av 1 kap.1 §, 2 st. p. 1 MB framgår att miljöbalken ska tillämpas så att människors 

hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter.
112

  

Begreppet skador och olägenheter är menat att visa på att balkens tillämpningsområde 

omfattar ett skydd mot sådana störningar som antingen direkt resulterar i skador på 

människor eller miljön eller som på annat sätt påverkar människors välbefinnande inom 

ramen för vad som regleras främst i 9 kap. MB, om miljöfarlig verksamhet.
113

 

Utgångspunkten när det gäller störande verksamheter är att de i normalfallet inte ska 

hindras. Miljöbalken syftar i första hand till att begränsa utsläpp och andra störningar, 

genom krav på rening, val av plats och andra försiktighetsmått. Innan miljöbalken kom 

till var det miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen som reglerade skyddet av hälsa och 

miljö mot föroreningar och liknande störningar. Nu är det 9 kap. MB som motsvarar 

många av reglerna som fanns i de tidigare författningarna.
114

  

En skillnad mellan de tidigare författningarna och 9 kap. MB är att de tidigare 

författningarna innehöll centrala hänsynsregler, d.v.s. de egentliga miljökraven, för de 

verksamheter och åtgärder som författningarna reglerade. Nu är det 2 kap. MB som 

reglerar de allmänna hänsynsreglerna, exempelvis försiktighetsprincipen i 2 kap.3 § MB 

och lokaliseringskravet i 2 kap. 6 § MB. Att reglera genomförandet av hänsynsreglerna 

är den viktigaste funktionen i 9 kap. MB och för att göra det är reglerna om 

tillståndsplikt och anmälningsplikt viktiga bitar.
115

 

Vilka krav som kan ställas på en återvinningsstation utifrån de allmänna 

hänsynsreglerna har vi beskrivit ovan. Nedan kommer vi utreda om en 

återvinningsstation kan anses medföra sådana störningar och olägenheter för 

människors hälsa och miljön att den utgör miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB. 
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6.1 Tillämpningsområdet för 9 kap. miljöbalken 

I 9 kap.1 § MB anges vad som avses med miljöfarlig verksamhet: 

Med miljöfarlig verksamhet avses  

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i 

mark, vattenområden eller grundvatten, 

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet 

för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom 

förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller 

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet 

för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande 

strålning eller annat liknande. 

Som framgår av lagtexten omfattar definitionen ”miljöfarlig verksamhet” tre typer av 

störningar. Punkterna 1 och 2 reglerar föroreningar av ytvatten, grundvatten och mark 

medan punkt 3 reglerar andra typer av störningar, exempelvis strålning och buller.
116

  

Punkt 1: Avser inte enbart direkta utsläpp genom avloppsledningar, utan hit räknas alla 

typer av utsläppsförfaranden, även t.ex. att transportera bort kemikalier och släppa ut 

dessa på annan plats. Det behöver inte visas någon risk för förorening, det räcker med 

att ett utsläpp sker.
117

 

Punkt 2: Här avses utsläpp till luft, t.ex. utsläpp av svaveldioxid, klimatpåverkande 

gaser, klorgas, sotpartiklar eller radioaktiva ämnen. Utsläpp till mark eller vatten av 

andra vätskor än sådant som definieras som avloppsvatten omfattas också av andra 

punkten. Även mer diffusa förorenande företeelser går under denna punkt, såsom 

läckage av skadliga ämnen från t.ex. jord- och skogsbruk och från trafikanläggningar 

samt ”förvaringsfall”, som t.ex. nedgrävda tunnor eller avfallsdeponier, även om det 

inte sker någon aktiv verksamhet.
118

 

Punkt 3: Begreppet ”annat liknande” i denna punkt innebär att tillämpningsområdet är 

brett. Man får jämföra det enskilda fallet med vad lagtexten anger, exempel på annat 

liknande kan vara insekter, luftburna bakterier och virus, annat ljud än buller, gnistor, 

hetta, köld och inverkan på landskapsbilden eller andra estetiska störningar. Även 

”psykiska immissioner” omfattas, t.ex. rädsla och liknande obehag. Störningar enligt 

tredje punkten måste nå ”omgivningen”. Fastighetsgränserna har dock ingen betydelse, 

om det t.ex. finns en restaurang i samma byggnad som ett flerbostadshus, och 

störningarna når de boende i huset, anses det som ”omgivningen”.
119

 

9 kap. 3 § MB förklarar vad som avses med olägenhet för människors hälsa. Det som 

avses är störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan 

menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Även störningar som påtagligt påverkar 

människors psykiska välbefinnande omfattas, det behöver inte vara direkt hälsoskadliga 
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störningar. Det kan vara t.ex. buller, lukt och termiskt inomhusklimat. Bedömningen 

ska inte baseras på en persons reaktion i det enskilda fallet, utan utgå ifrån vad 

människor i allmänhet tycker är en olägenhet. Hänsyn ska dock tas till personer som är 

något känsligare än normalt, t.ex. allergiker. Helt tillfälliga är inte regelbundna 

störningar eller störningar som återkommer vid flera tillfällen men utan 

regelbundenhet.
120

  

Definitionen av miljöfarlig verksamhet är viktig eftersom den avgör om vissa rättsliga 

instrument som har betydelse för hur effektivt de allmänna hänsynsreglerna genomförs, 

är tillämpliga. Definitionen avgör bl.a. om regeringen kan föreskriva om tillståndsplikt 

eller anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § 1 st. MB. Den största skillnaden mellan 

regleringen av ”miljöfarlig verksamhet” och de allmänna hänsynsreglerna är antagligen 

att med miljöfarlig verksamhet avses fasta störningskällor såsom användningen av 

mark, byggnader eller anläggningar. De allmänna hänsynsreglerna gäller även direkt för 

rörliga störningskällor såsom flygplan, tåg och övriga transportmedel. Rörliga 

störningskällor berörs däremot ofta indirekt av definitionen i 9 kap. 1 § MB eftersom 

dessa oftast har samband med fasta anläggningar.
121

  

6.1.1 Räknas återvinningsstationer som miljöfarlig verksamhet? 

En viktig fråga är huruvida det krävs anmälningsplikt vid etableringen av en 

återvinningsstation. I nuläget vet vi genom en enkät att Norrbottens kommuner har olika 

policys vad gäller detta. Vissa kommuner kräver anmälningsplikt för mellanlagring av 

avfall, medan andra inte kräver det. För att besvara denna fråga måste det först utrönas 

om återvinningsstationerna är att hänföra till miljöfarlig verksamhet och i sådant fall om 

det räknas till en sådan miljöfarlig verksamhet som kräver anmälningsplikt. 

Enligt 9 kap. 1 §, 2 st. p. 3 MB räknas en verksamhet som miljöfarlig verksamhet om 

användningen av mark, byggnader eller anläggningar kan medföra olägenhet för 

omgivningen genom t.ex. buller eller annat liknande. Annat liknande kan som tidigare 

nämnts vara inverkan på landskapsbilden eller andra estetiska störningar. Lukt kan 

också vara en faktor som ryms inom dessa ramar. Med tanke på att avfall som kanske 

inte är ordentligt rengjort lämnas på dessa stationer kan man tänka sig att det är lätt att 

dålig lukt uppstår och blir till en olägenhet för omgivningen. Det kan t.ex. vara 

konservburkar eller smörkartonger som inte är ursköljda.  

En återvinningsstation kan även göra inverkan på landskapsbilden, bl.a. på så sätt att det 

ofta uppfattas som skräpigt runt en återvinningsstation, då avfallet kanske har blåst ut 

från behållarna eller då folk lämnat sitt avfall utanför behållarna. Om detta sprids är det 

tänkbart att det närliggande området också uppfattas som skräpigt. Eftersom att det 

finns risk för att omgivningen blir nedskräpat leder det i sin tur till att det kan dra till sig 

skadedjur som exempelvis råttor, vilket också skulle vara en olägenhet för 

omgivningen.  
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Buller förekommer också vid dessa platser, då folk lämnar sitt avfall, men kanske 

framförallt då behållarna töms av lastbilarna, även detta skulle kunna uppfattas som en 

olägenhet för omgivningen. Vår slutsats är att återvinningsstationerna faller under 

begreppet och definitionen av miljöfarlig verksamhet. 

6.2 Tillstånds- och anmälningsplikt 

Enligt 9 kap. 6 §, 1 st. MB får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara 

förbjudet att starta en miljöfarlig verksamhet innan tillstånd har sökts eller anmälan 

gjorts. En verksamhet som kräver anmälan får starta tidigast sex veckor efter att 

anmälan har gjorts om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat, enligt 9 kap. 6 

§, 5 st. MB. Det framgår av bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet vilka typer av miljöfarliga verksamheter som är tillstånds- eller 

anmälningspliktiga. Verksamheterna betecknas A, B eller C.  

A-verksamheter brukar vara farligast, det är stora verksamheter som gruvanläggningar 

och pappersmassefabriker och tillstånd för dessa söks hos miljödomstol och ska i vissa 

fall först tillståndsprövas av regeringen. B-verksamheter är något mindre farliga 

verksamheter, dock ingår många olika typer av industrier och energianläggningar i 

denna kategori och tillstånd söks hos länsstyrelsen. För C-verksamheter krävs endast 

anmälningsplikt till den kommunala nämnden. Exempel på C-verksamheter kan vara 

stora växthus, små slakterier och små vindkraftverk. Syftet med en C-verksamhet är att 

den kommunala miljönämnden ska informeras och ha möjlighet att ingripa med de 

instrument som finns för miljökontroll enligt miljöbalken. Miljönämnden kan förelägga 

om försiktighetsmått och förbud mot både anmälningspliktiga verksamheter och andra 

verksamheter.
122

  

Det är förbjudet att starta en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig innan 

tillståndsmyndigheten har godkänt tillståndsansökan respektive innan anmälan är gjord. 

Sedan finns det verksamheter som benämns u-verksamheter. Det är miljöfarliga 

verksamheter som inte tillhör någon kategori i bilagan till förordningen och som då inte 

omfattas av någon tillstånds- eller anmälningsplikt. Trots detta är det viktigt att komma 

ihåg att dessa verksamheter ändå omfattas av miljöbalkens materiella krav i övrigt.
123

  

6.2.1 Är återvinningsstationer tillstånds- eller anmälningspliktiga? 

Eftersom att vi har kommit fram till att återvinningsstationer är miljöfarlig verksamhet 

blir då följdfrågan om det är en sådan miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd- eller 

anmälningsplikt. Då A- och B-verksamheter är större verksamheter som industrier, 

fabriker samt större anläggningar av olika slag kan inte en återvinningsstation anses gå 

under dessa kategorier. Frågan är om en återvinningsstation skulle kunna ses som en C-

verksamhet.  

I bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet framgår i vilka fall det 

krävs anmälan för mellanlagring av annat avfall än farligt samt farligt avfall. Enligt 
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90.40 1 st. krävs anmälan av anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt 

avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton. 

Anmälningsplikt gäller dock inte för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det 

bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, 90.40 2-3 st. Enligt 90.80 

krävs anmälan av anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den 

hanterade avfallsmängden är större än 1000 ton per kalenderår.  

Om en återvinningsstation är anmälningspliktig beror således på hur stora mängder 

avfall som hanteras på stationen.  
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7 Tillsyn enligt miljöbalken 

Tillsyn och sanktioner är nödvändigt för genomdrivandet av de miljökrav som 

miljöbalken ställer, såsom hänsynsreglerna. Utan dessa instrument skulle det finnas risk 

att vi inte når upp till miljöbalkens mål om hållbar utveckling som regleras i 1 kap. 1 § 

MB. Många olika myndigheter utövar tillsyn enligt miljöbalken i olika former.
124

  

Förutom i miljöbalken finns även ansvarsfördelningen reglerat i 

miljötillsynsförordningen (2011:13). Det är oftast den operativa tillsynen man talar om 

när det gäller tillsyn, d.v.s. hur myndigheter på fältet arbetar i förhållande till 

miljöpåverkande företag och enskilda individer. I 1 kap. 3 § miljötillsynsförordningen 

finns det en definition av operativ tillsyn, som lyder: ” tillsyn som utövas direkt 

gentemot den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtar eller har vidtagit 

en åtgärd.” Det är då normalt fråga om myndighetsutövning. Tillsynsverksamhet kan 

också vara sådan som fungerar förebyggande, rådgivande och samordnande på ett mer 

övergripande plan. Detta ansvar ligger oftast på statliga myndigheter som 

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Det operativa tillsynsansvaret ligger 

oftast på länsstyrelser och kommunala nämnder.
125

  

7.1 Kommunernas tillsynsansvar 

Eftersom att det är kommunen som bedriver tillsyn över återvinningsstationerna utgår vi 

enbart från deras tillsynsansvar. Det är främst i 26 kap. MB som kommunens 

tillsynsansvar regleras. Av 26 kap. 3 §, 3st. MB framgår att kommunen har 

tillsynsansvar över miljöfarliga verksamheter som inte är tillståndspliktiga och över 

avfallshanteringen enligt 15 kap. MB.  

Det kommunen har ansvar att göra vid den operativa tillsynen är enligt 26 kap. 2 § MB 

att anmäla överträdelser till polis- och åklagarmyndighet redan vid misstanke om brott. 

Kommunen som tillsynsmyndighet får också, enligt 26 kap. 9 § MB, meddela 

förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall. Det som menas med föreläggande 

i detta fall är att kommunen har rätt att kräva skyddsåtgärder, begränsningar, 

undersökning eller något annan typ av försiktighetsmått, utan att förbjuda verksamheten 

som sådan. Här gäller proportionalitetsprincipen, som innebär att en myndighet inte får 

ta till mer ingripande åtgärder än vad som krävs i det enskilda fallet, det framgår också 

av 26 kap. 9 §, 2 st. MB.  

Regeln i denna paragraf är inte utformad som att kommunen måste meddela en 

verksamhet föreläggande eller förbud om det krävs eftersom att det står att 

tillsynsmyndigheten ”får” göra detta. Denna paragraf ska dock läsas tillsammans med 

26 kap. 1 § MB som säger att tillsynen ”skall” säkerställa syftet med balken och 

tillsynsmyndigheterna för detta ändamål ”skall” utöva kontroll och vidta de åtgärder 

som behövs för att detta ska kunna genomföras. Tillsynsmyndigheten måste således 

meddela förelägganden eller förbud om det är nödvändigt för att nå resultat, och om de i 
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sådana situationer är passiva skulle det kunna bedömas som tjänstefel.
126

 

Tillsynsmyndigheterna får dock inte tillämpa reglerna på så sätt att de meddelar 

generella förelägganden eller förbud av normkaraktär, ett ingripande måste gälla ett 

enskilt fall.
127

  

Om en verksamhet har överträtt de krav som finns i miljöbalken eller i förordningar och 

föreskrifter, eller krav i en EU-rättslig förordning som regeringen har bestämt att 

tillsynen ska gälla över, får tillsynsmyndigheten meddela förbud eller föreläggande mot 

verksamheten. Ibland kan överträdelserna gälla att en verksamhet har brutit mot tydliga 

krav som finns i miljöbalken, exempelvis tillståndsplikten. Men det kan också gälla 

överträdelser av mer allmänt hållna krav, som t.ex. de allmänna hänsynsreglerna. I dessa 

fall får tillsynsmyndigheten en svårare uppgift och ett eget ansvar som sträcker sig 

längre, eftersom att de då måste bedöma själva vad reglerna säger och hur de förhåller 

sig till omständigheterna i det enskilda fallet.
128

  

7.1.1 Tillsynen över återvinningsstationerna med hänsynsreglerna som 

grund 

För att tydliggöra hur det kan gå till vid tillsynen, särskilt tillsynen av 

återvinningsstationerna och med hänsynsreglerna som grund, har vi här angett ett 

exempel. Kommunen kan t.ex. behöva ge en producent ett föreläggande med stöd av 2 

kap. miljöbalken p.g.a. att denne inte sköter städningen av stationen ordentligt och 

området då blir nedskräpat, vilket leder till att det blir en olägenhet för omgivningen och 

därmed har de brutit mot de allmänna hänsynsreglerna, försiktighetsprincipen i detta 

fall. Det kan också vara så att planken som finns vid stationen är i mycket dåligt skick, 

vilket dels kan leda till att skräp sprider sig, och dels att det inte skyddar mot buller som 

förekommer. Då kan kommunen påföra verksamhetsutövaren (oftast producenten) ett 

föreläggande att inom en viss tid se till att planken byts ut, eftersom att buller i för stor 

utsträckning kan bli till en olägenhet för omgivningen och medför att hänsynsreglerna 

överträtts.
129

  

Enligt 26 kap. 21 § MB har kommunen som tillsynsmyndighet rätt att begära in 

uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Det kan t.ex. vara information om 

miljöriskerna vid verksamheter eller åtgärder.
130

   

7.2 Avfallsutredningens förslag om förbättrad tillsyn 

Avfallsutredningen har gett förslag på hur den operativa tillsynen samt 

tillsynsvägledningen över producentansvaret för förpackningar kan förbättras. I nuläget 

ligger tillsynsansvaret över förpackningsförordningen på kommunerna, vilket inte 

fungerar särskilt bra. 
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7.2.1 Ansvaret för tillsyn över förpackningars utformning flyttas till 

nationell myndighet  

Eftersom att förpackningsförordningen har tydliga riktlinjer om hur en förpackning får 

vara utformad bör möjligheterna till tillsyn av hur producenterna lever upp till detta tas 

till vara, menar avfallsutredningen. Tillsynen över detta kräver stora kunskaper och 

resurser för att testa förpackningar som finns på marknaden. Idag ligger tillsynsansvaret 

för att producenterna lever upp till kraven enligt producentansvarsförordningarna på 

kommunerna. Det finns stora brister gällande tillsynen av förpackningsförordningen och 

det finns risk för att producenterna helt bortser från lagstiftningen eftersom att risken för 

sanktioner är små. I detta fall innebär det att kommunerna sitter i en omöjlig situation, 

de har inte möjlighet att bedriva den sortens tillsyn som behövs vad gäller utformningen 

av förpackningarna. Dessutom är förpackningar rikstäckande och i vissa fall globalt 

täckande, vilket också är en anledning varför det inte är optimalt med ett kommunalt 

tillsynsansvar för detta.
131

  

Avfallsutredningen anser således att ansvaret över förpackningars utformning bör flyttas 

till en nationell myndighet.   

7.2.2 Ändrad ansvarsfördelning gällande tillsynen enligt 

avfallsförordningen 

Kommunerna har i dagsläget det främsta ansvaret för den operativa tillsynen över 

avfallshanteringen. Utredningen föreslår att tillsynsansvaret över tillstånds- och 

anmälningspliktiga verksamheter enligt 36, 42, och 46-47 §§ avfallsförordningen 

övertas av länsstyrelsen. Detta eftersom att kommunerna redan har ett tungt ansvar vad 

gäller tillsynen och att ansvaret förväntas öka ytterligare om de föreslagna ändringarna 

om bl.a. avfallshierarkin införs. Kommunerna bör fortsättningsvis ha ansvaret för 

tillsynen över att fastighets- och nyttjanderättsinnehavare hanterar avfall enligt 

avfallshierarkin och de kommunala föreskrifter som finns. För de fastighets- och 

nyttjanderättshavare som omfattas av tillståndsplikt gällande avfallshantering enligt 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet bör dock länsstyrelsen ha 

tillsynsansvar över, förutsatt att ansvaret inte har delegerats till kommunen.
132

  

7.2.3 Naturvårdsverkets riktlinjer för tillsynen över återvinningsstationer 

Naturvårdsverket har tagit fram en handbok för bl.a. kommunernas tillsynsansvar över 

producenterna enligt den då gällande förordningen (1997:185) om producentansvar för 

förpackningar och förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper, 

(producentansvarsförordningarna). De tog fram denna handbok p.g.a. att många 

tillsynsmyndigheter tyckte att det var svårt att bedriva tillsyn enligt dessa 

förordningar.
133
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Tillsynen över producentansvaret vid återvinningsstationerna är främst till för att 

hushållen ska få en bra service gällande insamlingen av förpackningar och tidningar, att 

se till att insamlingssystemen är lämpliga och att se till att producenter och kommuner 

uppfyller kraven om samråd och information.
134

 Enligt Naturvårdsverket är det bra om 

tillsynen bedrivs i olika steg.  

7.2.3.1 Steg 1, Identifiering av producenter 

Det första kommunen bör göra är att identifiera aktuella producenter eftersom att det 

oftast finns ett flertal i varje kommun, och kontrollera vilken förordning de omfattas av. 

De producenter som har överlåtit huvuddelen av sitt producentansvar till ett 

materialbolag bör vara lätta att identifiera genom materialbolagens kundregister. 

Tillsynsmyndigheten har ingen självklar rätt att ta del av dessa register men enligt 

Naturvårdsverket torde det saknas skäl för materialbolagen att hålla de hemliga. De 

producenter som sköter sitt ansvar själva går att hitta genom Naturvårdsverkets register, 

de rapporterar årligen till Naturvårdsverket.
135

  

Sedan finns det så kallade friåkare, producenter som inte tar sitt ansvar. Dessa är 

svårare att identifiera, men de materialbolag som Naturvårdsverket varit i kontakt med 

har uppgett att de är villiga att bistå tillsynsmyndigheterna de uppgifter de känner till 

om friåkarna. Det är viktigt att tillsynsmyndigheten också använder sig av andra källor 

än Naturvårdsverket och materialbolagen vid identifieringen, de kan t.ex. använda sig 

av interna listor över tillsynsobjekt som använts i andra sammanhang eller andra interna 

eller externa källor om lokala förhållanden. Med dessa uppgifter kan 

tillsynsmyndigheten skapa ett eget register över producenterna för den egna 

kommunen.
136

  

7.2.3.2 Steg 2, Samla information 

När producenterna, och möjliga producenter, har identifierats, kan tillsynsmyndigheten 

begära in information från dem, för att ta reda på hur de uppfyller sina skyldigheter om 

producentansvar enligt respektive förordning. I handboken finns exempel på hur breven 

kan utformas. Det kan vara lämpligt att i dessa brev informera om gällande 

bestämmelser, även om huvudsyftet är att samla in information. Det är också bra om 

tillsynsmyndigheten anger en tidsfrist för hur länge producenterna har på sig att komma 

in med informationen, tidsfristen bör inte vara kortare än tre veckor.
137

  

Om inte producenterna kommer in med någon information kan tillsynsmyndigheten 

förelägga dem enligt 26 kap. 21 § MB att komma in med information och upplysningar 

som behövs för tillsynen. Föreläggandet kan också förenas med vite, enligt 26 kap. 14 § 

MB. Tillsynsmyndigheten kan också förelägga producenterna att inkomma med 

kompletterande uppgifter om de uppgifter de inkommit med är för bristfälliga för att 

tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma om de uppfyller kraven. Det kan också räcka 

med att skicka en begäran om kompletterande uppgifter om producenten har gjort sitt 
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bästa och svarat i tid. Tillsynsmyndigheten bör då specificera vilka slags uppgifter de 

vill ha in och det kan vara lämpligt att sätta en ny tidsfrist.
138

  

När tillsynsmyndigheterna har fått in de begärda uppgifterna ska de kontrollera om 

producenterna uppfyller de krav som ställs enligt producentansvarsförordningarna. 

Kontrollen utförs lämpligen stegvis och kraven i respektive förordning bör hållas isär.
139

 

7.2.3.3 Steg 3, Samråd 

Enligt båda producentansvarsförordningarna ska producenter som ska tillhandahålla ett 

insamlingssystem samråda med berörd kommun i frågor som rör insamlingen. 

Samrådets syfte är att samordna kommunernas renhållningsskyldighet med 

producenternas ansvar. Producenten uppfyller sin samrådsskyldighet genom att lämna 

uppgifter till kommunen om hur de fullgör eller avser att fullgöra skyldigheten att 

tillhandahålla ett lämpligt insamlingssystem. De ska också lämna uppgifter som 

kommunen behöver för att kunna informera hushållen och ge kommunen tillfälle att 

överlägga med producenten om de förändringar eller den samordning som kommunen 

tycker behövs. Detta enligt 7 § förordning (2006:1273) om producentansvar för 

förpackningar och enligt 5 a § förordning (1994:1205) om returpapper.  

Om inte producenten uppfyller sin samrådsskyldighet är det enligt Naturvårdsverket 

lämpligt att kommunen agerar. Om någon av parterna anser att samrådet var bristfälligt 

kan tillsynsmyndigheten följa upp synpunkterna.
140 

7.2.3.4 Steg 4, Uppföljning och utvärdering 

Syftet med förpackningsförordningen är enligt 1 § att förpackningar ska framställas på 

ett sätt så att deras volym och vikt begränsas till den nivå som krävs för att en god 

säkerhets- och hygiennivå ska upprätthållas. Producenterna ska tillhandahålla 

insamlingssystem för allt förpackningsavfall som uppkommer och går att hänföra till 

producenterna. Förpackningsavfallet ska tas till vara på ett miljömässigt godtagbart sätt 

och de återvinningsmål som finns ska uppnås. Vanligtvis kan dessa krav endast följas 

upp individuellt hos varje enskild producent. Kraven som förordningen ställer på 

förpackningarna liknar kravet i 2 kap. 4 § MB, produktvalskravet. Här är det frågan om 

ett kontinuerligt utvecklings- och uppföljningsarbete.
141

  

Producenten bör för varje förpackningsslag med jämna mellanrum överväga om 

förpackningen behövs och hur den ska utformas för att påverka miljön så lite som 

möjligt.
142

 Tillsynen enligt förpackningsförordningen bör som all annan tillsyn bedrivas 

så att lagstiftningens syfte uppfylls, vilket bl.a. innebär att insamlingssystemen ska vara 

utformade på så sätt att de bidrar till att återvinningsmålen uppfylls. Därutöver ska 

systemet vara kostnadseffektivt och ekonomiskt försvarbart. Här kan det vara lämpligt 

att se till respektive producents marknadsandel för respektive slag av förpackningsavfall 

i kommunen och beräkna hur stor återvinningen för varje producent bör vara. Om inte 
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återvinningsmålen nås i varje kommun kan det vara svårt att nå de nationella målen. 

Som tidigare nämnts ska insamlingssystemet också vara lämpligt. I lämpligheten ingår 

frågor om renhållning och städning. Nedskräpning kan t.ex. bero på att tömning inte 

sker nog ofta, men det kan också bero på att de som lämnar avfall lämnar det utanför 

behållarna. Om tömning och städning av stationerna sker för sällan kan det ifrågasättas 

om det är ett lämpligt insamlingssystem enligt förordningarna.
143

  

Eftersom insamling och mellanlagring av avfall är en miljöfarlig verksamhet enligt 

miljöbalken, ska sådan verksamhet bedrivas i enlighet med de hänsynsregler som finns i 

2 kap. MB. Där ställs det bl.a. krav på att verksamhetsutövaren ska vidta de 

försiktighetsmått som krävs för att hindra exempelvis nedskräpning, vilket kan innebära 

att verksamhetsutövaren måste förbättra sina rutiner genom att t.ex. städa och tömma 

stationerna oftare. Det är viktigt att insamlingssystemen är utformade för att passa de 

lokala förutsättningarna. Ett fastighetsnära insamlingssystem är att föredra då det finns 

möjlighet. Men förutsättningarna är oftast olika i glesbygd och tätort. Vad som är ett 

lämpligt insamlingssystem kan också förändras med tiden. Därför kan det vara bra om 

producenterna redovisar en långsiktig plan för hur insamlingssystemet kan förbättras på 

lång sikt. Det är bra om denna plan innehåller konkreta förslag på hur systemet kan 

förbättras och en tidsangivelse på när förbättringarna ska vara genomförda. 

Tillsynsmyndigheten kan förelägga producenten att inom en viss tid inkomma med en 

sådan plan, om producenten inte är villig att samarbeta. Tillsynsmyndigheten ska också 

följa upp vad som skett med det avfall som lämnats in.
144

  

En förpackning ska i första hand återanvändas istället för att återvinnas om det är 

miljömässigt motiverat. I bilaga 3 till förordning (2006:1273) om producentansvar för 

förpackningar anges när en förpackning ska anses vara återanvändbar respektive 

återvinningsbar. Om förpackningarna inte har återanvänds kan tillsynsmyndigheten 

begära in skälen för detta av producenterna. Kraven som ställs i förordningen om 

producentansvar respektive om returpapper är väldigt lika. En skillnad är att enligt 6 § 

förordningen om returpapper kan tillsynsmyndigheten begära att producenten redovisar 

vilken belastning transporten till och från återvinningsstationen har på miljön, samt hur 

insamlingssystemet ska utformas för att ge minsta belastning på miljön.
145

  

En annan viktig skillnad mellan förordningarna är att förordningen om producentansvar 

för returpapper inte ställer samma krav om produktval som förordningen om 

producentansvar för förpackningar. Förpackningsförordningen har således ett mer 

styrande syfte och strängare krav kan ställas på producenterna genom denna 

förordning.
146

 

7.2.3.5 Steg 5, Vidta åtgärder 

Naturvårdsverket hänvisar till deras handbok 2001:4 om operativ tillsyn när frågan 

gäller om det ska meddelas råd eller föreläggande. De anser att råd kan lämnas om hur 

producenterna kan utveckla sina system i de fall de uppfyller eller har klara ambitioner 
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att uppfylla producentansvarsförordningarnas krav. Förelägganden kan meddelas till de 

så kallade friåkarna, de som inte uppfyller eller har ambitioner att uppfylla kraven. Det 

är viktigt att föreläggandet utformas tydligt och det kan förenas med vite. För en 

producent som inte uppfyller kraven och inte är ansluten till något insamlingssystem är 

det enklast att ansluta sig till ett system som uppfyller kraven. Det finns dock inte något 

rättsligt stöd för att tvinga en producent att ansluta sig till ett sådant system.
147

 

7.2.3.6 Steg 6, Kontinuerlig uppföljning 

Naturvårdsverket anser att det är bra om tillsynsmyndigheten genomför en 

tillsynskampanj och då går igenom dessa ovanstående åtgärder, d.v.s. att identifiera 

producenterna, inhämta information, hålla samråd, följa upp och utvärdera, vidta 

åtgärder och till sist ha kontinuerlig uppföljning på detta. Att genomföra en sådan 

kampanj är tids- och resurskrävande men kommer att underlätta för den återkommande 

löpande tillsynen och ger en grund för att den ska bli effektivare. Efter en sådan 

kampanj kommer fokus i den löpande tillsynen antagligen behöva läggas på de 

problemområden som identifierats. Det är också viktigt för att säkerställa att 

producenterna tar sitt ansvar. Eventuella program och utvecklingsplaner som begärs in 

från producenterna ska också följas upp regelbundet för att ta reda på vilka 

förbättringsmöjligheter som finns och för att sätta upp nya mål.
148

 

7.2.4 Konkreta utgångspunkter vid tillsynsbesök på en 

återvinningsstation 

En projektgrupp, Miljösamverkan i Västra Götaland, har utarbetat en handledning för 

miljötillsyn över återvinningsstationer. Där har de tagit fram en checklista på saker som 

bör undersökas vid ett tillsynsbesök på en återvinningsstation. Det som bör undersökas 

är:
149

  

 Vilka olika materialslag går att lämna på återvinningsstationen? 

 Förekommer nedskräpning? Vilken typ av nedskräpning, stora grovsopor eller 

småskräp runt behållarna? 

 Vilket förpackningsslag kommer skräpet ifrån? Är det företagsförpackningar? 

 Finns en informationstavla på platsen som är komplett? 

 Finns kontaktuppgifter till ansvariga? 

 Är sorteringsskyltningen på behållarna tydliga och lätta att förstå? 

 Är behållarna fulla? 

 Står behållarna på tillräckligt avstånd från varandra? 

 Vad är det för underlag? Grus, asfalt, lera? 

 Går någon av behållarna att öppna? 

 Är staketen/planken vid platsen i bra skick, eller är de trasiga så att det finns risk 

att skräp blåser ut? 

 I vilket skick är behållarna? Trasiga, nedklottrade etc.? 
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 Är platsen bra upplyst? 

 Hur ser närområdet ut, förekommer det mycket nedskräpning? 

Efter tillsynsbesöket ska en inspektionsrapport upprättas, där det bör framgå vilka 

minimikrav miljökontoret ställer på en återvinningsstation. I rapporten bör också framgå 

vilka brister som finns enligt de ovanstående punkterna för varje enskild station, och 

bristerna ska vara fotade så de finns dokumenterat. Därefter bör miljökontoret ställa 

krav på att åtgärder måste vidtas, antingen genom ett föreläggande eller genom en 

uppmaning. När det gäller nedskräpning som beror på brister i skötsel och underhåll kan 

det vara svårt att meddela ett föreläggande eftersom att städning mest troligt hinner 

utföras innan föreläggandet kommer fram till den ansvarige. Det som istället kan vara 

lämpligt är då ett föreläggande om att redovisa städ- eller hämtningsrutiner. Därefter 

kan miljökontoret ta ställning till om rutinerna måste förbättras för att nedskräpning ska 

undvikas. Om miljökontoret bedömer att det inte finns anledning att meddela ett 

föreläggande om att vidta åtgärder, kan istället information lämnas till 

verksamhetsutövaren om att ärendet kommer att följas upp. Om det visar sig att 

problemen kvarstår under längre tid kan det i sådana fall bli nödvändigt att meddela ett 

föreläggande.
150

 Denna lista utgår från de krav som ställs på en återvinningsstation 

enligt producentansvarsförordningarna, d.v.s. att insamlingssystemen ska vara lämpliga 

och underlätta för avfallslämnaren. Naturvårdsverkets Avfallsråd har som ovan nämnts 

arbetat fram riktlinjer för vad ett lämpligt insamlingssystem innebär. Utifrån detta, samt 

med hänsynsreglerna i 2 kap. MB som utgångspunkt, anser vi att detta är minimikrav 

som kan ställas vid tillsynen av en återvinningsstation. 

7.3 Våra förslag på tillvägagångssätt vid tillsynen 

Luleå Kommun har skickat ut en enkät med frågor som rör skötseln av 

återvinningsstationerna till alla kommuner i Norrbotten. Av enkäten framgår att det 

finns en del brister kring återvinningsstationerna i Norrbotten. Exempelvis saknas plank 

och belysning på vissa stationer, och på många ställen står containrarna för tätt. 

Kommunerna bör genom tillsynsarbetet se till att sådana saker åtgärdas. Det skulle vara 

bra om alla kommuner i sitt tillsynsarbete utgår ifrån vad man kan kräva av ett lämpligt 

insamlingssystem. Detta har vi beskrivit ovan. Det vore också bra om alla kommunerna 

i Norrbotten använde sig av samma checklista vid tillsynen av stationerna, framtagen 

utifrån hur ett lämpligt insamlingssystem ska se ut. Om kommunerna använder sig av 

samma checklista vid tillsynen får de på detta sätt gemensamma rutiner. Det är viktigt 

att kommunerna samarbetar med varandra och för dialog över vilka förbättringar som 

kan göras i tillsynsarbetet. Det torde också vara fördelaktigt med en regelbunden tillsyn, 

inte bara händelsestyrd, d.v.s. vid klagomål, som många kommuner har svarat enligt 

enkäten. Om kommunerna utför tillsynen mer regelbundet minskar det risken för att 

klagomål angående exempelvis nedskräpning uppstår.  

En viktig aspekt för att stationerna ska fungera bra är att det finns tydlig information 

och skyltning angående källsorteringen. I nuläget finns det brister i informationen på 

vissa stationer, vilket kommunen som tillsynsmyndighet borde åtgärda.  
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Kunskap om hänsynsreglerna är viktiga vid tillsynsarbetet av återvinningsstationerna, 

eftersom att det inte finns mycket lagstadgat om dessa i sig.   

Efter tillsynsbesöket föreslår vi att det upprättas en tillsynsrapport, och i de fall det 

behövs meddelar miljökontoret föreläggande till de ansvariga så att de tvingas vidta 

åtgärder, alternativt informerar om att uppföljning kommer att göras. Föreläggande kan 

som nämnts ovan riktas med stöd av 26 kap. 9 § MB. Om alla kommuner i Norrbotten 

går till väga på det här sättet och har samma utgångspunkter, kommer tillsynen bli mer 

enhetlig. 
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8 Avslutande diskussion 

Det vi upptäckt genom vårt arbete om återvinningsstationer är att regelverket är 

komplext. Det finns många olika lagstiftningar och förordningar att ta hänsyn till och på 

vissa områden verkar det oklart om vem som ansvarar för vad.  

Av enkäten framgår att det finns en del brister på stationerna. Det saknas t.ex. 

belysning, och staketen som finns som ska skydda mot buller och skräp är i dåligt skick. 

Det är ofta väldigt nedskräpat på områdena vilket leder till klagomål, och under 

vintertid är det svårt för funktionshindrade att ta sig fram, då containerkärlen står för 

tätt.  För att åtgärda problemen måste man känna till vem som ansvarar för vad på 

stationerna. När detta är oklart skapar det svårigheter för både tillsynsmyndigheterna i 

deras arbete och allmänheten när de vill framföra klagomål.  

När det är oklart vem ansvaret ligger på blir det som ovan nämnts svårt att bedriva en 

effektiv tillsyn, det kan bli svårt för tillsynsmyndigheten att exempelvis förelägga en 

viss aktör att vidta förbättringsåtgärder om man inte är säker på vem ansvaret ligger på. 

Detta anser vi är ett stort problem med systemet. Avfallsutredningen är ett försök till att 

göra systemet enklare för både konsumenter och aktörer. Förslaget att kommunerna ska 

ta över insamlingsansvaret från producenterna kan säkert medföra både för- och 

nackdelar. Fördelarna skulle kunna vara att systemet blir mer samlat och ansvaret skulle 

koncentreras mer till kommunen, medan nackdelarna kan bli att producenterna förlorar 

pengar eftersom att de har investerat stora summor i dessa system, och även att en 

omfördelning av ansvaret kan ta lång tid, vilket kan leda till att systemet kommer 

upplevas som ostrukturerat under en tid. Förslaget om att det införs en ordning om på 

förhand godkända insamlingssystem verkar bra, eftersom att det bör leda till att fler 

producenter tar sitt ansvar och problemen med ”friåkare” därmed blir mindre. Det skulle 

också bli lättare för tillsynsmyndigheterna i sitt tillsynsarbete om ett sådant system 

infördes, eftersom att ansvarsfördelningen blir tydligare. Ett till förslag i utredningen är 

att hänsynsregeln i 2 kap. 5 § ska utvidgas. Det ska uttryckas explicit i lagrummet att 

avfall ska förebyggas. Man kan ställa sig frågan vad detta kommer få för effekt. Vi tror 

att effekten kommer utebli. Det är en god tanke att detta ska regleras tydligt, men enbart 

införandet i lagtexten kommer antagligen inte att göra någon verkan. Det som krävs är 

istället bättre tekniska lösningar som också är en ekonomisk fråga.   

Tillsynsmyndigheternas uppgift är att kontrollera att producenterna tar sitt ansvar för 

insamlingen av deras produkter som blivit till avfall, och att se till att 

återvinningsstationerna är i bra skick. Naturvårdsverket har som vi tidigare redovisat, 

skrivit en handbok med riktlinjer för tillsynen över producentansvaret. De menar att det 

är fördelaktigt om tillsynen bedrivs i olika steg, som att identifiera producenterna, samla 

information, ha samråd, uppfölja och utvärdera samt vidta åtgärder. För att inom ett län 

få en enhetlig rättstillämpning anser vi att detta kan vara en bra utgångspunkt. Det är 

troligtvis ganska resurs- och tidskrävande att arbeta fram ett sådant system, men i 

slutändan är det troligt att tillsynsarbetet skulle fungera smidigare och ge bättre resultat 

om alla kommuner utgick från ett sådant system. Sedan har Västra Götaland arbetat 

fram en checklista som tillsynsmyndigheten kan utgå ifrån vid tillsynsbesöken på 



39 
 

stationerna. Listan utgår ifrån vad som kan krävas av ett lämpligt insamlingssystem. Vi 

anser att denna lista är idealisk. Om alla kommuner i länet använde sig av en liknande 

checklista skulle de därmed utgå ifrån samma kriterier och tillsynsarbetet skulle bli mer 

enhetligt. 

Det var som nämnts ovan oplöjd mark att koppla de allmänna hänsynsreglerna till 

återvinningsstationerna som verksamhet. Vi fann krav som kan ställas och i praxis 

hittade vi olika motiveringar som rörde stationerna. Det var intressant att se hur reglerna 

kan tillämpas på denna typ av verksamhet. Det var även intressant att se hur 

domstolarna resonerat angående för vad som kan anses vara en olägenhet, och att de 

menade att det inte går att konstatera att skräpet som spridit sig och hamnat på en tomt 

som drabbat boende, kommit från stationerna. Man bör dock vara lite kritisk till 

domstolarnas resonemang, eftersom de inte redogjort varför skräpet med högsta 

sannolikhet inte kan ha kommit från stationen. Om ett närliggande bostadsområde råkat 

ut för att det blåst in en massa skräp på tomten från en station som ligger nära, bör man 

inte kunna föra ett resonemang där man hävdar att det saknas bevis för att skräpet 

kommit från stationen, när man inte kunnat bevisa motsatsen. Istället skulle domstolarna 

sagt att det är med högsta sannolikhet möjligt att skräpet kommit från stationerna, om 

det dessutom är en plats som är väldigt nedskräpad.  

Att den enskilde riskerar att straffas vid nedskräpning vid stationerna är något som 

många inte är medveten om. Beteendeundersökningar har synliggjort att det anses 

accepterat att slänga skräp på platser som redan är nedskräpade. Frågan är då hur vi ska 

ändra vårt beteende för att inse hur viktigt det är att återvinna och återanvända p.g.a. av 

att konsumtionen ökar. Kan bristande information vara en del, eller är det helt enkelt en 

bekvämlighetsfråga, att det är besvärligt att sortera? Varför våra beteenden och 

inställningar till miljön inte har ändrats, kan bero på att vi inte ser vilka resultat det ger 

att källsortera. Om allmänheten skulle inse att avfall som ska återvinnas inte är sopor, 

kanske det på sikt förändrar våra beteenden.  
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