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PRODUCENTANSVAR
Producentansvar gäller för vissa produkter/produktområden. Producenternas lagstadgade
ansvar är att se till att avfallet från de produkter de tillverkar, importerar och/eller säljer i
första hand samlas in för återanvändning eller återvinning och i andra hand används för
energiutvinning. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att
det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att
återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.
Lagstadgat producentansvar finns för
•
•
•
•
•
•
•

förpackningar (av plast, metall, papper/kartong/wellpapp, glas)
returpapper (tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och liknande)
fordon
däck
elektriska och elektroniska produkter
glödlampor och viss belysningsarmatur
batterier

Det finns dessutom frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och
lantbruksplast.
Näringslivet har startat gemensamma materialbolag som organiserar insamling sortering och
återvinning. Genom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTIAB, samarbetar
materialbolagen för förpackningar av plast, metall, papper/kartong/wellpapp och glas, samt
för returpapper. FTIAB anordnar och sköter återvinningsstationer där materialet samlas in.
Det är främst producentansvaret för förpackningar och returpapper, batterier samt i viss mån
producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter, som berör kommunernas
avfallshantering. Förpackningar och returpapper ska lämnas i producenternas
insamlingssystem. Det förekommer dock att de i stället hamnar i hushållssoporna, som
kommunen tar hand om. Kommunerna ska informera hushållen om insamlingen men ansvarar
inte för återvinningsstationerna.
Fastighetsägare kan själva anlita entreprenör för hämtning av förpackningar och returpapper i
sin fastighet. I vissa kommuner är kommunen själv entreprenör för sådan insamling.
Genom ett samarbete, elretur, mellan kommunerna och El-Kretsen, materialbolaget för
elektriska och elektroniska produkter, tas el-avfall emot på kommunernas
återvinningscentraler. Eftersom det är viktigt att el-avfall inte hamnar i de vanliga
hushållssoporna eller i grovavfallet ordnar många kommuner fastighetsnära insamling av elavfall. El-Kretsen samarbetar också med kommunerna om insamlingen av batterier i och med
införandet av producentansvar för batterier den 1 januari 2009.
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