
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-02-26 

 

Instans 
Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 8 mars 2021 kl. 
14:00 
 
 
Med anledning av Covid-19 genomförs sammanträdet helt digitalt med 
undantag för ordföranden och justeringsperson. 
 
 
Kommunstyrelsens sammanträde är ej öppet för allmänheten, sammanträdet 
kommer att sändas via Boras.se 
 
 
 
 
Inledning 
Sammanträdet inleds med en redovisning från den Centrala Krisledningsstaben 
angående Coronapandemin 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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Kc                 Kommunchefen 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 

  



Borås Stad 
Datum 
2021-02-26 

 Sida 
3(4) 

 

 

Ärende 
1.  Val av justerare 

   
  

2.  Anmälningsärende 2021-03-08 
Dnr 2021-00145 1.1.2.25 Programområde 1 
 

3.  Delegationsbeslut 2021-03-08 
Dnr 2021-00149 1.1.2.25 Programområde 1 
 

4. Kc1 Avsägelse och fyllnadsval till Centrala pensionsrådet, Kommunala 
funktionshinderrådet, Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och 
Strategiska utvecklingsgruppen Säker och trygg kommun 
Dnr 2021-00042 1.1.1.3 Programområde 1 
  

5. Kc2 Redovisning av e-petitioner 2020 
Dnr 2021-00140 1.1.2.25 Programområde 1 
  

6. Kc3 Årsredovisning 2020 Kommunstyrelsen 
Dnr 2021-00110 1.2.4.1 Programområde 1 
  

7. Kc4 Årsredovisning 2020 Kommunfullmäktige 
Dnr 2021-00111 1.2.4.1 Programområde 1 
  

8. Kc5 Tillsättning av förvaltningschef till Kulturförvaltningen 
Dnr 2021-00248 2.3.2.1 Programområde 1 
  

9. K1 Ansökan om marknadsföringssamarbete, Borås Grand Prix 2021: 
Borås Fältrittklubb 
Dnr 2021-00217 2.9.1.1. Programområde 1 
  

10. KU1 Svar på remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till 
handlingsprogram för bevarande av de nationella 
minoritetsspråken 
Dnr 2020-00936 1.1.2.1. Programområde 2 
  

11. E1 Donation och medel för inköp av skulpturen "Devil Whirls"  
Dnr 2021-00113 2.4.4.0 Programområde 3 
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12. E2 Ersättning till LOV-företag 2021 
Dnr 2021-00131 3.7.2.0 Programområde 2 
  

13. E3 Ansökan om anläggningslån för tillbyggnad och renovering av 
föreningslokal, Bohusgatan 2 Borås: Korskyrkan i Borås  
Dnr 2020-00752 3.6.7.2 Programområde 4 
  

14. E4 Intern kontrollplan 2021 
Dnr 2020-00479 1.2.3.2 Programområde 1 
  

15. E5 Ekonomiskt stöd till Borås City 
Dnr 2021-00229 1.2.4.0 Programområde 1 
  

16. E6 Feriejobb 2021 
Dnr 2021-00245 1.1.2.25 Programområde 2 
  

17. SP1 Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson 
(M): För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och Rydboholm 
Dnr 2021-00086 1.1.1.1 Programområde 5 
  

18. SP2 Borås Stads remissyttrande över: Genomförande av EU:s 
engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar 
plastanvändning 
Dnr 2020-00934 3.2.1.0 Programområde 5 
  

19. SP3 Föreskrifter för avfallshantering 
Dnr 2020-00566 3.2.1.0 Programområde 5 
  

20. SP4 Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad 
Dnr 2017-00425 456 Programområde 5 
  

21. SP5 Godkännande av Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken 
Dnr 2020-00811 3.1.1.0 Programområde 4 
Bilagor:  

22. SP6 Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 m fl 
Dnr 2016-00498 214 Programområde 4 
  



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avsägelse och fyllnadsval till Centrala pensionärsrådet, 

Kommunala funktionshinderrådet, Strategiska 

utvecklingsgruppen Säker och trygg kommun och 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Malin Carlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande i Centrala 

pensionärsrådet, ordförande i Kommunala funktionshinderrådet, ledamot i 

Strategiska utvecklingsgruppen Säker och trygg kommun och som ledamot i 

Närvårdsamverkan Södra Älvsborg. 

Ylva Lengberg (S) väljs som ordförande i Centrala pensionärsrådet, ordförande 

i Kommunala funktionshinderrådet och som ledamot i Strategiska 

utvecklingsgruppen Säker och trygg kommun till och med 31 december 2022. 

 

Datum 

2021-02-16 Ulf Olsson  

  Kommunstyrelsens Ordförande 

 

Datum 

2021-02-20 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-02-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00042 1.1.1.3 Programområde 01 

Handläggare: Camilla Christensen 
 

Datum 

20210209 Svante Stomberg   

  Stadsdirektör 

 

Kc1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Camilla Christensen 
Handläggare 
033 357031 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00042 1.1.1.3 

  

 

Avsägelse och fyllnadsval till Centrala pensionärsrådet, 

Kommunala funktionshinderrådet, Strategiska 

utvecklingsgruppen Säker och trygg kommun och 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

Kommunstyrelsens beslut 

Malin Carlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande i Centrala 

pensionärsrådet, ordförande i Kommunala funktionshinderrådet, ledamot i 

Strategiska utvecklingsgruppen Säker och trygg kommun och som ledamot i 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 

Ylva Lengberg (S) väljs som ordförande i Centrala pensionärsrådet, ordförande 

i Kommunala funktionshinderrådet och som ledamot i Strategiska 

utvecklingsgruppen Säker och trygg kommun till och med den 31 december 

2022.  

Beslutsunderlag 

1. 2021-03-08. Avsägelse och fyllnadsval till Centrala pensionärsrådet, 

Kommunala funktionshinderrådet och Strategiska utvecklingsgruppen Säker 

och trygg kommun 

 

Beslutet expedieras till 

1. Malin Carlsson (S), malin.carlsson@politiker.boras.se 

2. Ylva Lengberg (S), ylva.lengberg@boras.se 

3. Ingegerd Eriksson, Kvalitet- och utveckling. Ingegerd.eriksson@boras.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

mailto:ylva.lengberg@boras.se
mailto:Ingegerd.eriksson@boras.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning av e-petitioner 2020 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Redovisningen läggs till handlingarna.            

 

 

 

Datum 

2021-02-19 Ulf Olsson  

  Kommunstyrelsens Ordförande 

 

Datum 

2021-02-20 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-02-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00140 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

20210212 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Michelle Olausson 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00140 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av e-petitioner 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen läggs till handlingarna.            

Sammanfattning  

E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med 

förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift. 

Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, 

medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger 

medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger 

därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som 

behöver ändras inom kommunen. 

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma 

sätt som Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för 

inlämnade motioner från ledamöterna.           

Ärendet i sin helhet 

E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med 

förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift. 

Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, 

medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger 

medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger 

därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som 

behöver ändras inom kommunen. 

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma 

sätt som Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för 

inlämnade motioner från ledamöterna. 

Förslagen kan lämnas in via Borås Stads tjänst för e-petitioner. Där kan man 

även se aktuella e-petitioner samt stödja dessa. 

Totalt har 101 e-petitioner inlämnats sedan hösten 2013. Av dessa är 6 stycken 

ännu ej avgjorda utan är inlämnad för vidare hantering och 8 stycken samlar 

underskrifter.  
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Redovisningen innehåller ankomstdatum för e-petitionen samt slutdatum då 

man inte kan skriva under förslaget längre. Ärendets rubrik samt en 

sammanfattning författad av förslagsställaren, rubrik och sammanfattning är 

inte redigerad av handläggare. 

Den innehåller initiativtagarens namn samt vilken nämnd som förslaget berör 

samt antalet signaturer. 

Slutligen finns en sammanställning av ärendet samt en status för ärendet från 

respektive nämnd.   

E-petitionerna i sin helhet kan läsas här: 

https://boras.demokratiportalen.se/epetition 

 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av e-petitioner 2020 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Ingen expediering 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 

https://boras.demokratiportalen.se/epetition


    Datum  Instans 
2021-03-08  Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2021-00140 1.1.2.25 
Carl Morberg 
Michelle Olausson 
Handläggare 
033 358429  
 
 
 
 
 
 
 
 
Redovisning av e-petitioner 2020  



Inkom / 
Slutdatum 

Ärende Sammanfattning Initiativtagare Nämnd Signaturer Åtgärd 

2018-08-28 
/ 
2018-09-28 
 

Gratis fritidskort på 
bussar för alla barn 
och ungdomar 13-
19år 

Ge alla barn ett gratis fritidskort på 
bussarna i Borås stad det året då de 
börjar på högstadiet fram till att de 
tar studenten. 

 Kommunstyrelsen 12 Inlämnad för vidare hantering 
 

2019-01-08 
/ 
2019-06-08 

Utomhusbio i 
Stadsparken 2019 

Visst vore det härligt om Borås 
stad  
- som ett led i att bli en bättre 
Sommarstad -  
kunde bjuda invånare och turister 
på Utomhusbio 3-4 ggr under 
sommarmånaderna ! Har själv 
upplevt det i andra städer i Sverige! 

Kulturnämnden 7 Inlämnad för vidare hantering 
 

2019-01-28 
/ 
2020-01-28 

Verka för 
stationsläge i 
Sjömarken och 
utöka tågtrafiken till 
Göteborg 

Verka för en ny tågstation i 
Sjömarken och verka för utökad 
tågtrafik på sträckan Borås-
Göteborg (Kust till kustbanan). Att 
öppna en station i Sjömarken är 
enkom positivt. Det kan få flera av 
bilälskarna i Sjömarken att ställa 
bilen och istället ta tåget till 
Göteborg. Eller varför inte 
Landvetter eller Värnamo? Vidare 
är det positivt att försöka minska 
incidenterna med linje 100. 
Resestandarden blir faktiskt bättre 
in till Borås och det blir fler turer 
mot Göteborg än dagens. Det 
ligger dessutom i linje med redan 
beslutade dokument och program 
och även Borås Stads föreslagna 
Översiktsplan. 

 
 

Kommunstyrelsen 50 Kommunstyrelsen beslut 2020-10-
26 § 417: Kommunstyrelsen 
beslutar att det inte är aktuellt med 
en ny järnvägsstation i Sjömarken, 
under nuvarande 
planeringsförutsättningar. Om 
utvecklingen av Kust-till 
Kustbanan leder till ökade 
resmöjligheter och Sjömarken 
växer så kan detta komma 
omprövas.  
 
Ärendet avskrives. 
 

2019-05-06 
/ 
2019-09-06 

Hastighetssänkning i 
Sjömarken 

Sjömarkens vägförening kräver och 
ansöker hos Borås Stad att 
hastigheten på Alingsåsvägen i 

 Tekniska nämnden 209 Tekniska nämndens beslut: 
Borås stad avslår ansökan gällande 



Sjömarken sänks till 40 km/h 
respektive 30 km /h. I samband 
med detta måste 
hastighetsreducerande åtgärder 
skapas på vägen. 

sänkt hastighet på väg 1761 
Alingsåsvägen i Sjömarken. 
 
Sjömarkens vägförening kräver och 
ansöker hos Borås stad att 
hastigheten på Alingsåsvägen i 
Sjömarken sänks till 40 km/h 
respektive 30 km/h. I samband 
med detta måste 
hastighetsreducerande åtgärder 
skapas på vägen. 
 
Ärendet avskrives. 
 

2019-06-19 
/ 
2020-06-19 

En Kulturskola som 
är tillgänglig för alla 
barn och ungdomar 
inom kommunen. 

Elever som bor utanför Boråstads 
stadskärna och som deltar vid 
kulturskolan vid Simonsland 
verksamhet, skall ges möjlighet till 
fria resor med kollektivtrafiken i 
samband med lektioner eller 
aktiviteter som berör denna. 

 Kommunstyrelsen 14 Kulturskolan anser att förslaget att 
möjliggöra fria resor med 
kollektivtrafiken i samband med 
lektioner vid Kulturskolan på 
Simonsland är ett bra förslag. 
Kulturskolan ser vinster med 
förslaget, såväl för barnet som för 
verksamheten och förslaget går 
även i linje med den vision som 
Kulturförvaltningen har om att 
bredda med kultur. 
Kvarstår gör att ekonomisk 
finansiering saknas för detta, varpå 
Kulturförvaltningen remitterat 
frågan vidare till Fritid och 
folkhälsa om ekonomiska medel 
för målgruppen finns att tillgå. 
Fritid och folkhälsa har svarat att 
medel inom Mötesplatser och 
Öppen ungdomsverksamhet ej 
finns avsatta för detta ändamål, 
men att det finns resurser i form av 



lokaler och personal som i 
samverkan med Kulturskolans 
kulturpedagoger/lärare skulle 
kunna skapa ökad tillgänglighet till 
kulturaktiviteter på fritiden för barn 
på serviceorter och landsbygd. Det 
finns fritidsgårdar i Viskafors, 
Dalsjöfors, Sandared och Fristad. 
 
Ärendet avskrives. 
 

2019-08-30 
/ 
2020-08-30 

Borås Återbyggdepå I Malmö finns ett kommunalt 
initiativ där man kan lämna och 
köpa begagnat byggmaterial. Vore 
inte detta något för Borås för att 
komma närmre ett cirkulärt 
samhälle! 

 Kommunstyrelsen 4 Inlämnad för vidare hantering. 
 

2019-08-30 
/ 
2020-08-30 

Sänk ner 
hastighetsbegränsni
ngen! 

Sänkt hastighet på Alingsåsvägen i 
Sjömarken. Samt tung trafik skall 
förbjudas för allas trevnad och 
säkerhet. 

 
 

Tekniska nämnden 17 Borås stad avslår ansökan gällande 
sänkt hastighet på väg 1761 
Alingsåsvägen i Sjömarken. 
Ansökan gällande förbud mot tung 
trafik ska ställas till Länsstyrelsen, 
kommunen har ej beslutsmandat i 
denna fråga. 
 
Ärendet avskrives. 
 

2019-10-24 
/ 
2020-02-24 

En värdig 
äldreomsorg 

För två år sedan var det en massiv 
insändarstorm i Borås Tidning från 
undersköterskor och övrig personal 
och anhöriga där man vittnade om 
en orimlig arbetssituation i 
äldreomsorgen. Flera 
uppvaktningar gjordes på Vård och 
äldrenämndens möten och det hela 
kulminerade i en demonstration i 

 Vård och 
äldrenämnden 

127 I inlämnad e-petition beskrivs den 
turbulens som successivt uppstod 
inom Vård- och äldrenämnden 
efter att Borås Stads nya 
organisation trädde ikraft 2017. 
Frågor ställs om hur läget ser ut 
idag och fler åtgärder föreslås. Med 
anledning av den oro som fanns i 
verksamheten 2017 och som 



november 2017 som samlade ett 
stort antal personer. Det man 
kritiserade var minutscheman 
grundade på systemet Time Care 
och att man tvingades ta 
resurspass. Trots s.k. 
önskescheman hade man inget 
inflytande över sitt arbete och 
schema. Man kunde inte planera 
sin fritid och arbete varannan helg 
var tufft. Cheferna lyssnade inte på 
de som jobbade på golvet. Allt 
detta innebar stress, både fysisk 
och psykisk, ledde till ökad 
sjukfrånvaro och att många sökte 
sig bort till andra arbeten. 

beskrivs i e-petitionen, genomförde 
Vård- och äldrenämnden en 
genomlysning av organisationen. 
Sedan dess har en rad åtgärder 
vidtagits i syfte att förbättra 
arbetssituationen för medarbetare 
inom nämndens verksamheter.  
I Vård- och äldrenämndens svar på 
inlämnad e-petition beskrivs bland 
annat hur nämnden arbetar med att 
öka grundbemanningen, syftet med 
resurspass och hur de används. I 
svaret beskrivs också hur nämnden 
arbetar med att förbättra 
schemaläggningen för medarbetare 
och hemtjänstens planering av 
insatser till brukare, samt hur 
projekt kring detta genomförts.  
Sedan 2018 har Vård- och 
äldrenämnden arrangerat 
arbetsmiljöutbildningar för chefer 
och skyddsombud, eftersom det 
var svårt att få plats på Borås Stads 
gemensamma utbildning. 
Arbetsmiljöutbildningarna är 
obligatoriska. Utbildningarna har 
planerats och genomförts 
tillsammans med de fackliga 
företrädarna vilket visat sig vara en 
framgångsfaktor.  
Vård- och äldrenämnden arbetar 
kontinuerligt med att förbättra 
kommunikationen med 
medarbetare och samverkan med 
de fackliga organisationerna. 
Strukturen för samverkan har också 



setts över i syfte att upptäcka 
eventuellt behov av förbättringar.  
Vård- och äldrenämnden har alltså 
vidtagit flera åtgärder i syfte att 
förbättra situationen för 
medarbetare inom nämndens 
verksamheter. Dessa redovisas i 
Vård- och äldrenämndens svar i sin 
helhet. Nämnden kommer 
kontinuerligt fortsätta med 
förbättringsarbetet.  
Vård- och äldrenämnden beslutar 
att e-petitionen om en värdig 
äldreomsorg är besvarad.   
 
Ärendet avskrives. 
 

2019-10-24 
/ 
2020-10-24 

Låt Borås ansluta sig 
till ICAN Cities 
Appeal om ett 
kärnvapenförbud 

”Vår kommun är djupt bekymrad 
över det allvarliga hot som 
kärnvapen utgör mot samhällen 
över hela världen. Det är vår 
bestämda övertygelse att våra 
invånare har rätt att leva i en värld 
utan detta hot. Om kärnvapen 
skulle användas oavsett om det 
skulle ske avsiktligt eller genom 
misstag så skulle det få katastrofala, 
omfattande och långvariga 
konsekvenser för människor och 
miljö. Därför stöder vi avtalet om 
förbud mot kärnvapen (TPNW) 
och uppmanar vår regering och 
riksdag att underteckna och 
ratificera avtalet.” 

 
 

Kommunstyrelsen 27 F.M har skickat in rubricerad e-
petition till Borås Stad och här 
nedan besvaras denna. 

Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen 
(2017:725) ska ett kommunalt 
beslut upphävas vid 
laglighetsprövning, om beslutet står 
i strid med vad som innefattas av 
den kommunala kompetensen. 
Kommunernas allmänna 
kompetens har sin grund i 
kommunallagens 2 kap.  

I 2 kap 1 § stadgas att kommunerna 
själva får ha hand om sådana 
angelägenheter av allmänt intresse 
som har anknytning till 
kommunens område eller deras 
medlemmar och som inte skall 



handhas enbart av staten, en annan 
kommun, ett annat landsting eller 
någon annan.  

Enligt kommunallagen är det 
sålunda en förutsättning för 
kommunens kompetens att ett 
specifikt verksamhetsområde inte 
är förbehållet någon annan. Om 
det enbart ankommer på staten, en 
annan kommun, ett landsting eller 
någon annan att sköta en viss 
uppgift, så har kommunen inte rätt 
att befatta sig med uppgiften.   

En verksamhet som anses falla 
utanför den kommunala 
kompetensen är uppgifter som 
utgör rent statliga angelägenheter 
som försvars- och utrikespolitiska 
frågor som undantas från den 
kommunala kompetensen.  

Ärendet avskrives. 

2019-11-05 
/ 
2020-11-05 

Stopp av 
förskolebyggnad på 
Räveskalla 1:36, 
Badstrandsvägen i 
Sjömaken 

Detta är en förslag som är frivilligt 
att skriva under för dem som anser 
att kommunen "Borås Stad" bör 
stoppa all eventuell byggnation 
(förskola) vid Badstrandsvägen och 
dess parkering på Räveskalla 1:36 i 
Sjömarken för alla framtid. 

 Kommunstyrelsen 10 Inlämnad för vidare hantering. 

2019-11-05 
/ 
2020-02-05 

Förbättra området 
kring Sjöbo Torg - 
Trygg miljö 

Sjöbo Torg - Trygg miljö för barn 
och vuxna 
 
Förhindra biltrafik och parkering 
på Sjöbo Torg/ nära anslutning till 
fritidsgård. Förbättra belysning vid 

 Tekniska nämnden 5 Diana Folke m.fl. lämnar förslag på 
att förhindra biltrafik och parkering 
på Sjöbo torg, i nära anslutning till 
fritidsgård. Förbättra belysning vid 



parkeringen 
Vättegatan/Bergakungagatan/Tom
teplatsen för att öka 
trygghetskänslan på Sjöbo. 

parkeringen Vättegatan, 
Bergakungsgatan och Tomteplatsen 
för att öka t1ygghetskänslan på 
Sjöbo. Förslag på åtgärd är att 
montera en bom vid 
Bergakungsgatan mot Bilhuset. 
 
Gällande belysningen på angivna 
parkeringsplatser så kommer detta 
att vidarebefordras till Borås 
kommuns parkerings AB då de 
ansvarar för dessa ytor. 
När det gäller önskemål om en 
eventuell bom eller annat hinder 
för infart på Sjöbo torg så är 
detta noterat av Tekniska 
förvaltningen. Kontroll 
kommer att utföras på platsen för 
bedömning av eventuell åtgärd. 
 
Ärendet avskrives. 
 

2019-11-19 
/ 
2020-01-19 

Belysning 
Linnéparken 

Det saknas belysning i både övre 
och nedre Linnéparken. Som det är 
idag är det otryggt/osäkert att 
vistas i eller gå igenom området. 

 Tekniska nämnden 13 I nuläget kommer vi inte att sätta 
upp någon belysning i Linnéparken 
på följande grunder: 
 
Parken är nästintill omgärdad av 
gator som är belysta vilket medför 
att det spiller in en hel del ljus i 
parken redan nu. 
Genomsikten genom parken är god 
sett till att det inte finns speciellt 
mycket undervegetation som stör 
siktlinjen. 
Vi saknar budgetmedel att belysa 
andra platser som är i större behov 



av belysning och vi har således inte 
utrymme i budget för att lägga till 
ytterligare platser. 
I Linnéparken finns både asfalt- 
och grusgångar, en asfalterad ytan 
som också är belyst ska även röjas 
från snö och halkbekämpas. 
Förvaltningens budget är ansträngd 
och vi kan därför inte addera mer 
stråk som vinterväghålls. I 
anslutning till parken finns redan 
gångstråk som vinterväghålls och är 
belysta vid Linnégatan, 
Döbelsgatan och Engelbrektsgatan. 
Borås stad är generellt restriktiva 
med att uppföra ny belysning för 
att inte öka ljusföroreningar inom 
kommun. 
 
Ärendet avskrives. 
 

2019-12-03 
/ 
2020-12-03 

Rabatt på 
Kommunala 
friskvårdsanläggning
ar för kroniskt sjuka 

Det görs ekonomiska 
neddragningar av stora mått inom 
Region VGR, liksom i de flesta 
regioner i Sverige. Besparingar sker 
på bland annat rehabverksamheter 
och annat som inte handlar om 
akut och livräddande sjukvård. I 
många fall blir kroniskt sjuka 
sittande hemma istället för att ta sig 
till den allmänna sjukvårdens 
träningsanläggningar. Detta förslag 
handlar om att Borås skulle kunna 
införa en rabatt på period eller 
årskort till kroniskt sjuka på 
tränings- och badanläggningar i 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

15 Inlämnad för vidare hantering. 



kommunal regi, för att stötta 
medborgarna där den offentliga 
sjukvården, som regionen bedriver, 
inte längre räcker till på samma sätt 
som den gjorde förr. Kanske att en 
rabatt kan motivera kroniskt sjuka 
att försöka träna på egen hand i 
kommunala anläggningar då 
regionsjukvårdens anläggningar blir 
allt mindre tillgängliga. 

2020-01-02 
/ 
2020-03-02 

Lokal handlingsplan 
för suicidprevention 

För närvarande saknas det en lokal 
handlingsplan för det 
suicidpreventiva arbetet i Borås 
Stad. Syftet med denna 
handlingsplan är att utifrån en 
övergripande kartläggning och 
analys identifiera utvecklingsbehov 
i det suicidpreventiva arbetet, och 
föreslå åtgärder för att minska 
antalet suicid. 

 Fritids- och 
folkhälsonämnden 

27 Fritids- och folkhälsonämnden har 
mottagit en e-petition om att en 
lokal handlingsplan för det 
suicidpreventiva arbetet, anpassad 
till Borås förutsättningar och 
möjligheter, vore önskvärd.  
 
I Borås Stad pågår samverkan och 
utbildningsaktiviteter för att öka 
den psykiska hälsan och förebygga 
suicid. Kommunstyrelsen har 
godkänt Västra götalandsregionens 
handlingsplan ”Handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018-2020”. Utöver 
det har Grundskolenämnden och 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2018 
antagit ”Program för att förebygga 
psykisk ohälsa i skolan”. Inom 
ramen för Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg finns även ett antal 
tidsbegränsade uppdragsgrupper, 
där det bland annat ingår att arbeta 
med suicidprevention. Staden ingår 
i denna samverkan vilken också 
skribenten hänvisar till, vilken 



samordnas av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen.  
 
Riktade utbildningar som staden 
erbjuder är utbildning i MHFA 
(Mental Health First Aid) till 
personal som arbetar med barn och 
unga samt vuxna/äldre. 
Utbildningen ingår i stadens utbud 
av kompetensförsörjning för att 
säkerställa kompetensen inom 
området. 
 
Det finns således ett antal 
styrdokument för arbetet avseende 
ökad psykisk hälsa och att 
förebygga suicid, men 
arbetsformerna behöver 
tydliggöras, utifrån ansvar och 
roller i det förebyggande arbetet. 
Fritids- och folkhälsonämnden tar 
med sig önskemålet och lyfter 
frågan i den pågående utredning 
enligt Kommunstyrelsens 
budgetuppdrag kring att det ska 
fastställas vem som har 
samordningsansvaret för att 
motverka psykisk ohälsa hos barn-
och unga samt inom ramen för 
närvårdssamverkan.               
 
Ärendet avskrives. 
 

2020-01-02 
/  
2020-04-02 

Klimatkompensera 
vid nybyggen! 

Klimatkompensera för stor 
skogsavverkning vid nybyggnation i 
bl.a Viared och Nordskogen nu! 

 
 

Kommunstyrelsen 6 Inlämnad för vidare hantering 



 
Borås Stad bör klimatkompensera 
för den förlust av skog detta 
inneburit. För den minskade 
mängd koldioxid som därmed tas 
upp ur luften och lagras i träden.  
 
Plantera nya träd – varierad skog i 
områdena nu! För människorna, 
djuren och klimatets skull! 

2020-02-25 
/ 
2021-02-25 

Ishall utanför stan Jag vill se en ishall för barn norr 
om Borås, för att ge barnen 
möjlighet till att göra något på 
fritiden som främjar rörelse. Inne i 
Borås finns mycket att göra för 
barn, men nästan inget för barnen 
utanför tätorten. 

 Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 

2020-02-25 
/ 
2021-02-25 

Ett badhus med 
gym och idrottshall i 
Fristad 

I Fristad finns inget badhus och 
ungdomarna har inte mycket att 
göra, så bygg ett badhus med 
idrottshall och gym. Vi slipper barn 
och ungdomar som driver runt 
affären och Fristadhallen och gör 
massa hyss.  

 Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 

2020-04-06 
/ 
2020-07-06 

Grillplatser på 
Almenäs 

Långsmala grillplatser, 10-20 meter 
minst, utan bänkar. 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

1 
 

Fritids-och folkhälsonämnden 
tillstyrker medborgarens förslag 
och har som ambition att under 
2021 uppföra någon form av 
"grillbäddar" eller utekök i enlighet 
med önskemålen i e-petitionen. 
 
Ärendet avskrives. 
 

2020-08-05 
/ 
2021-08-05 

Miljö o klimat Då vi, även i Sverige, inte har 
obegränsat med vatten, framförallt 
rent dricksvatten, vill jag att vi 

 
 

Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 



återvinner vatten från t.ex. dusch, 
tvätt och ev. disk till att spola med i 
toaletten. 

2020-09-18 
/ 
2021-09-18 

Ny busslinje mellan 
Borås Resecentrum, 
Södra Torget och 
Högskolan i Borås 

Mitt förslag är att skapa en ny 
busslinje mellan Borås 
Resecentrum, Södra Torget och 
Högskolan i Borås, antingen bara 
mellan dessa tre hållplatser eller 
vidare till andra hållplatser också. 

 Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 

2020-12-14 
/ 
2021-03-14 

Belysning på 
Sjömarkens 
lekplatser 

Ingen av Sjömarkens lekplatser har 
egen belysning, och bara ett fåtal 
blir delvis upplysta av belysningen 
från gator och gång-/cykelbanor. 

 
 

Tekniska nämnden  Samlar underskrifter 

2021-01-04 
/ 
2022-01-04 

Nyårsfirande - 
pyroteknik 

Förslag om förbud mot 
fyrverkerier och raketer inom 
Borås Stad. 

 
 

Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 

2021-01-19 
/ 
2022-01-19 

Norrbygärdestigen Jag tycker ni ska namnsätta stigen 
mellan Magasinsgatan och 
Norrbyleden till 
Norrbygärdestigen. Idag är den 
namnlös och med det namnet 
bevarar vi boråsare gamla minnen 
om vår historia där Norrbygärde 
utgjorde en stor del. 

 
 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

 Samlar underskrifter 

2021-01-19 
/ 
2022-01-19 

Vandringsled runt 
Öresjö 

Mitt förslag är att man utvecklar 
vandringsleden runt Öresjö. Detta 
för att främja folkhälsan i vår stad. 
Framförallt är det sträckan mellan 
Sparsör och Frufällan som behöver 
åtgärdas. Idag måste man gå längs 
med riksväg 42. Mitt förslag 
innefattar att man skulle anlägga en 
vandringsstig längs med Öresjö 
mellan Sparsör och Frufällan. 
Inspiration till detta in man få från 
Uddevalla där de har anlagt en 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Samlar underskrifter 



väldigt fin vandring längst med 
klipporna utmed havet. I övrigt är 
det bara förbättrad skyltning som 
behövs för att få till en riktigt 
vacker led runt hela sjön. Jag tror 
detta skulle vara en stor succé för 
en ring kostnad. 
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1 Inledning 

Det kan konstateras att 2020, som konsekvens av Covid-19, har varit ett annorlunda år vilket har 
påverkat förvaltningens arbete på ett genomgripande sätt. Mycket strategiskt arbete har fått läggas åt 
sidan eller planeras om till följd av pandemin. Fokus har bland annat varit att underlätta för alla 
verksamheter genom att samordna och ta fram rutiner. 

Ett omtumlande år ger oväntade avtryck även i den kommunala ekonomin. Det har skett en stor 
omställning av verksamheterna, intäkterna minskar, och skatteunderlaget räddas av statliga åtgärder, 
statsbidragen är rekordstora – det är inte lätt att se vart allt detta kommer att ta vägen. Ett starkt resultat 
2020 låg inte inom möjligheternas horisont i våras, men likväl är det ditåt det pekar nu. 
Även de närmsta två åren ser förhållandevis bra ut. Men både de mänskliga och ekonomiska effekterna 
av pandemin är på kort och lång sikt osäkra. Historien kommer att utvisa vad detta speciella år har fört 
med sig. 

Näringslivet drabbades oerhört hårt. I takt med hårdare rekommendationer ställdes högre krav på 
staden. Det infördes stödåtgärder för de hårdast drabbade företagen, bl.a. företagsakut för information 
och vägledning, gymnasieluncher som stöttade en härjad bransch och gav hemstuderande mat, 
hemleveranser av mat med hjälp av färdtjänst och butiker för att stödja 70+, längre betaltid för 
debiteringar och snabbare betalning av fakturor, stöd till butiker med möjlighet till försäljning utomhus, 
parkeringslättnader och digital handelsplats. 

Under året har en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service trätt i kraft. Lagen ställer stora krav 
på att vi som offentlig organisation säkerställer att våra digitala gränssnitt är tillgängliga. 
Kommunikationsavdelningen ansvarar för boras.se och intranätet vilket är två mycket använda digitala 
gränssnitt. Under året har webbplatserna validerats och olika åtgärder för att öka tillgängligheten har 
vidtagits. 

2020 tillsattes en tjänst för drivande och samordning av arbetet med koldioxidbudget. Detta sker i tät 
samverkan med Miljöförvaltningen. Under 2020 fokuserades på att avsluta revideringen av energi- och 
klimatstrategin, starta ett internt nätverk för energi och bygg, ta fram en första klimatrapport och starta 
upp klimatrådet. Arbetet för samverkan med näringsliv, civilsamhälle och akademi har påbörjats. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Antal gästnätter i Borås. 216 616 225 846 221 000 124 774 

Antal gästnätter i Borås. 

Utfall för jan-dec 2020 är 124 774 belagda bäddar. Jämfört med samma period året innan är detta 
ca 100 000 färre belagda bäddar. 
Utfallet visar på de stora negativa effekter Covid-19 har haft på besöksnäringen som helhet. Det 
procentuella tappet i Borås ligger nära rikssnittet. Hotell har tvingats stänga och därmed har också den 
disponibla kapaciteten minskat. Bedömningen är att besöksnäring är den bransch som snabbast 
påverkades och eventuellt kommer att bli den som återhämtar sig sist. 
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2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
under 2018 ta fram ett 
åtgärdsprogram mot 
hedersrelaterat våld. 

 Delvis 
genomfört 

Under hösten/vintern 2020 har kvalitets-
koordinatorn mot hedersrelaterat våld och 
förtryck vid Arbetslivsförvaltningen (ALF) 
tillsammans med en analytiker vid 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS) färdigställt en 
Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck 
som innehåller såväl åtgärder och insatser som 
metodstöd för olika verksamheter mot 
Hedersrelaterat våld och förtryck. Handboken 
har framställts i nära samverkan med en 
referensgrupp från relevanta verksamheter samt 
en styrgrupp som beslutat om innehållet i 
handboken. Arbetslivsnämnden ska under sitt 
möte i januari 2021 fatta beslut om handboken 
och därefter ska Kommunfullmäktige fatta 
beslut. 

Utreda ny yta för 
evenemangsområde 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är framskrivet av handläggare och 
ska under Q1-21 delges inför politisk beredning. 

Söka ny yta för 
evenemangsområde. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är framskrivet av handläggare och 
ska under Q1-21 delges inför politisk beredning. 

Kommunstyrelsen ska utreda 
möjligheten att införa RAM-avtal för 
vård- och omsorgsboenden samt 
LSS-boenden. Utredningen ska 
vara färdig under första halvan av 
2020. 

 Genomfört Utredningen är genomförd och är under politisk 
beredning. 

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Samordningsansvar för arbetet 
med att motverka psykisk ohälsa 
hos barn och unga ska fastställas. 

 Delvis 
genomfört 

Kartläggningen är klar. Frågan kommer tas upp i 
Socialt Hållbart Borås för vidare hantering. 

2.3 Företagandet växer genom samverkan 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Sammanfattande omdöme om 
näringslivsklimatet i Borås Stad. 
Svar på fråga i Svenskt Näringslivs 
årliga enkät (skala mellan 1 och 6). 

 3,46 3,7 3,5 
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  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 SKL:s öppna jämförelser, 
företagsklimat - Nöjd Kund Index 
(NKI) 

74 72 76 72 

SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat - Nöjd Kund Index (NKI) 

Utfall avser det värde som kan ses efter tertial 2 2020. Värdet för hela året presenteras först i maj 2021. 

2.4 Livskraftig stadskärna 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Antal nyproducerade lägenheter av 
AB Bostäder 

0 33 118 112 

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder 

Antalet nyproducerade lägenheter under året är en liten avvikelse jämfört med målvärdet. Bolaget 
planerar för flera ny- och ombyggnationer för kommande år, bland annat 144 lägenheter på 
Regementsstaden samt Glesvingen som ska byggas om till studentbostäder. Den långsiktiga 
investeringsplanen visar på flera projekt i närtid. En förutsättning för att dessa projekt ska hålla 
tidplanen är framtagande och godkännande av detaljplaner. 

 

 

 

2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras under 
2017 presentera ett förslag på hur 
fler bostäder kan byggas längs 
kollektivtrafiktäta stråk utanför 
centralorten Borås. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget behöver anpassas så det ligger i linje 
med översiktsplanen, där fokus ska vara på 
bostadsbyggande i serviceorterna. Strategisk 
plan för Tosseryd, Frufällan och Sparsör är gjord 
och en efterföljande detaljplan för Tosseryd är 
gjord, men överklagad. Uppdrag för nya 
detaljplaner för bostäder i stråken har givits 
under 2020. 

Ett förslag för utveckling av Stora 
torget ska tas fram. 

 Ej genomfört I ett första steg ska inblandade förvaltningar och 
privata aktörer hitta ett arbetssätt kring 
utvecklingen av Stora Torget. När ramarna kring 
arbetet är satta kan ett gemensamt förslag 
arbetas fram. Inväntar besked om uppdragets 
intentioner. 



Kommunstyrelsen, Årsredovisning 2020 6(36) 

2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel hushåll och företag som har 
tillgång till bredband om minst 
100Mbit/s, %. 

82 82 80 84 

 Antal nyproducerade lägenheter av 
Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sandhultbostäder och Toarpshus. 

0 0 37 29 

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, %. 

Bredbandsstatistik för år 2020 publiceras, som varje år, sannolikt den tredje veckan i mars och avser då 
ett mätdatum som ligger runt den 15/10 föregående år. 
Som utfall för 2020 sätts då dagsläget 15/10 2019. 
 

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, 

Sandhultbostäder och Toarpshus. 

Avvikelsen i antalet nyproducerade lägenheter förklaras av förskjutningar i tidsplanen avseende ett 
projekt med 13 lägenheter. Inflyttning planeras till våren 2021. Bolagen planerar för flera projekt för de 
kommande åren, bland annat trygghetsboenden i Viskafors samt Fristad. En förutsättning för 
nyproduktion är framtagande och godkännande av detaljplaner. 

2.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Arbetet med 
landsbygdsutvecklingens innehåll, 
organisatoriska placering och 
ansvarsfördelning ska utredas och 
tydliggöras. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Strategisk 
samhällsplanering och Näringslivsenheten har 
tillsammans med politiken utrett och prövat olika 
organisatoriska lösningar. Behoven har 
kartlagts. Utredning har gjorts kring vilka som är 
inblandande i förutsättningarna och den 
konstaterar att detta är komplext med flertalet 
förvaltningar som påverkar möjligheten till 
utveckling på landsbygden. Samordning på 
övergripande nivå behövs likväl som politiska 
beslut kring strategier och program. Arbetet som 
bedrivs och förutsättningarna på landsbygden 
behöver synliggöras. Arbetsgruppen har 
presenterat ett förslag som från januari 2021 är 
under politisk beredning. Ett förslag på 
organisation och strategi tas fram för beslut i KS 
under kvartal två 2021. 

Vägföreningars/samfälligheters 
huvudmannaskap ska utredas med 
utgångspunkt från tidigare gjord 
utredning. 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet är under politisk beredning. Uppföljande 
informationsmöte är planerat. Därefter direktiv 
om fortsatt process. 



Kommunstyrelsen, Årsredovisning 2020 7(36) 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att 
ändra reglerna för Bidrag för lokal 
utveckling så att även Ortsråden 
kan söka medel därifrån. 

 Genomfört Ortsråden kan söka. 

Utbyggnadsstrategier för våra 
serviceorter med närområde ska 
tas fram. 

 Delvis 
genomfört 

Digital enkät genomfördes nov-dec 2020. Syftet 
med enkäten är att ta reda på hur invånare med 
kopplingar till orterna ser på dess framtida 
utveckling. Nästa steg i processen är att 
genomföra workshops med nyckelpersoner som 
har kopplingar till de olika orterna. Efter det 
arbetas ett utkast till handling fram och en dialog 
förs med allmänheten och berörda förvaltningar 
kring förslaget innan det går upp för beslut i 
Kommunfullmäktige. 

2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

2.6.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta fram en cykelstrategi. 

 Delvis 
genomfört 

Har varit på remiss under hösten 2020. 
Förväntas antas under första halvan av 2021. 

Kommunstyrelsen uppdras utreda 
kostnaderna för tillköp hos 
Västtrafik så att närtrafiken kan 
gälla även i de mindre tätorterna 
som vi har i Borås. 

 Ej genomfört Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks intäkter 
har sjunkit under pandemin. Man räknar med 
denna effekt även under 2021 och kommer att 
behöva fortsätta med Coronaanpassad trafik. 
Biljettpriser och kostnader efter de nya 
förutsättningarna kommer att behöva revideras. 
Kommunstyrelsen har under året gjort ett tillköp 
för närtrafik på helger. Dessa budgetuppdrag får 
anstå till dess Corona är över och man vet mer 
om utvecklingen av kollektivtrafiken och dess 
kostnader. 

Utveckling och förbättring av 
närtrafiken på landsbygden ska 
utredas. 

 Ej genomfört Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks intäkter 
har sjunkit under pandemin. Man räknar med 
denna effekt även under 2021 och kommer att 
behöva fortsätta med Coronaanpassad trafik. 
Biljettpriser och kostnader efter de nya 
förutsättningarna kommer att behöva revideras. 
Kommunstyrelsen har under året gjort ett tillköp 
för närtrafik på helger. Dessa budgetuppdrag får 
anstå till dess Corona är över och man vet mer 
om utvecklingen av kollektivtrafiken och dess 
kostnader. 

Hur hållbar mobilitet bäst kan 
uppnås ska utredas. 

 Ej genomfört Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat från 
Trafikplanen som planeras gå ut på remiss 
2021. 

Kommunstyrelsen ska utreda 
införandet av anropsstyrd 
kollektivtrafik, så kallad närtrafik, 
även på helger. 

 Genomfört En kalkyl om tillköp för helgtrafik godkändes av 
Kommunstyrelsen 2020-06-15 § 268. Ett avtal 
med Västtrafik har undertecknats. Trafiken 
innebär resor lördagar och söndag inom fyra 
tidsintervall och startar december 2020. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Pendlingsparkeringar runt staden 
och samåkningsparkeringar ska 
utredas i samarbete med Tekniska 
nämnden, Parkeringsbolaget, 
Västtrafik och Trafikverket. 
Utredningen ska innehålla 
behovsanalys och 
genomförandeplan. 

 Genomfört Behovet av pendelparkeringar och 
samåkningsparkeringar har utretts tillsammans 
med berörda parter. Både pendelparkeringar 
och samåkningsparkeringar iordningställs och 
några befintliga har utökats. Tekniska 
förvaltningen kommer arbeta fortlöpande med 
uppdateringar och genomförande. 

Kommunstyrelsen uppdras att 
genomföra en ny, politiskt ledd, 
utredning om framtidens 
kollektivtrafik genom stadens 
centrala delar. 

 Delvis 
genomfört 

Detta arbete pågår. Det har varit möten 
initierade av politikerna där Västtrafik och 
Nobina har medverkat. 

 
 

2.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

2.7.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 
ta fram en vindbruksplan som ett 
tillägg till översiktsplanen. Tysta 
områden ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Saknar underlag med landskapskaraktärsanalys 
som Samhällsbyggnadsnämnden givit sin 
förvaltning i uppdrag att producera. 

En utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar 
ska genomföras 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen är genomförd och remissvar har 
inkommit från nämnder och bolag. Genomgång 
av svaren pågår, har blivit försenad på grund av 
Covid-19. Idag byts engångsartiklar i plast ut 
mot mer miljövänliga alternativ i olika 
upphandlingar, exempelvis i upphandlingen av 
Hygien- och städprodukter. 

Kostorganisationen ska i lämpliga 
verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens 
offentliga serveringar och 
restauranger, pröva att redovisa 
klimatpåverkan per portion offentligt 
i menyn. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är förberett och kommer att 
genomföras på samtliga skolor inom 
grundskoleförvaltningen samt 
Viskastrandsgymnasiet under 2021. Uppdraget 
har blivit försenat på grund av Coronapandemin. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Borås Stads mångåriga 
internationella arbete med 
kunskapsöverföring inom 
avfallsområdet bör fortsätta. Under 
2020 ska Kommunstyrelsen utreda 
hur detta arbete ska bedrivas. 

 Delvis 
genomfört 

Under perioden har det skett få aktiviteter kring 
just kunskapsöverföringen inom avfallsområdet 
på det internationella planet pga covid-19.  
Information och mail korrespondens har 
förekommit kring ett initiativ kallat CCAC – 
Waste Initiative (CCAC, Climate and Clean Air 
Coalition). www.ccacoalition.org är ett frivilligt 
partnerskap mellan regeringar, mellanstatliga 
organisationer, företag, vetenskapliga 
institutioner och civilsamhällets organisationer 
som har åtagit sig att förbättra luftkvaliteten och 
skydda klimatet genom åtgärder för att minska 
kortlivade klimatföroreningar. Nätverket 
inkluderar hundratals statliga och icke-statliga 
partners och hundratals lokala aktörer som 
bedriver verksamhet inom den ekonomiska 
sektorn. Man har under året erbjudit 
webbseminarier för de som önskar delta. 

Det har startats ett avfallsprojekt kopplat till 
ACTE med mål att samla in goda metoder som 
implementeras i europeiska kommuner när det 
gäller hantering av textilavfall. Borås har en 
betydande roll i kunskapsöverföringen för att 
underlätta de deltagande kommunernas framtida 
val och höja kompetensen om existerande och 
framtida lösningar. 
Arbetet kommer ske i enlighet med riktlinjerna 
och färdplanen som upprättats av Europeiska 
kommissionen. På kommunal nivå ska arbetet 
följa olika insamlingsnivåer och återvinning av 
resurser samt inkludera och arbeta med New 
Green Deal mål. 
Pga Covid-19 har ingen plan kunnat tas fram 
utan arbete utifrån uppdraget har pausats under 
pandemin.  

2.8 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

7,1 2,8 3 3,1 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,2 1,4 0 0,3 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

- 63 43 58,1 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Utfallet är endast 0,1 % högre än målvärdet trots den pågående pandemin. Samtliga chefer har 
Coronapandemin som fokusområde men de jobbar också med aktiviteterna i SAM hjulet och 
uppföljning av sjukfrånvaron är genomförd under hösten. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Utfallet är 0,3 % högre än målvärdet. Statistiken är för en hel 12-månaders period (201912 - 202011) så 
här finns redovisade timmar i antal årsarbetare från timavlönade medarbetare inom bemanningsenheten 
administration. Denna verksamhet är flyttad till annan förvaltning from 2020-01-01. Övriga timmar 
kommer från praktikanter från Högskolan som jobbar i verksamheten under sommaren. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Utfallet var högre än målvärdet 2020 men lägre än 2019. Den totala kostnaden för uttaget 
friskvårdsbidrag visar ett snitt per person på de medarbetarna som tagit ut det om 1 518 kr. 
Förvaltningen har pushat för ett högt användande under året men pandemin har medfört att man inte 
kunnat träna på samma sätt som man planerat då begränsningar har införts vad gäller möjligheter till 
träning. 

2.8.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att 
utreda förutsättningarna för att 
införa utmaningsrätt i lämpliga 
verksamheter senast halvårsskiftet 
2016. 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet har redovisats för Kommunstyrelsen 
2018 och blev då återremitterat. Beredning 
pågår. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
se över 
upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och 
förvaltningar i syfte att ömsesidigt 
dra nytta av de vinster som kan 
uppstå vid upphandlingar. 

 Delvis 
genomfört 

Försök att använda provision i olika 
upphandlingar för att fördela kostnaderna och 
nyttorna pågår. Provision finns idag introducerat 
i flertalet avtal och utvärdering av resultatet 
kommer ske under avtalstiden. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att 
se över hur 
upphandlingsverksamheten skall 
finansieras av förvaltningarna. Här 
skall bland annat beaktas hur 
vinsthemtagning sker utifrån 
avtalstrohet och nya ramavtal. 
Uppdraget tas över av 
Kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

En ny debiteringsmodell för Koncerninköps 
långsiktiga finansiering testas. Modellen är tänkt 
att säkerställa den organiska tillväxten och 
utvecklingen med rätt bestyckning av roller som 
behövs. I arbetet beaktas även hur 
vinsthemtagning kan ske utifrån avtalstrohet och 
nya ramavtal, för vilket vi har upphandlat ett 
inköpsanalyssystem, vilket i nuläget testas av 
ekonomer på olika förvaltningar. Dock 
konstateras ett behov av utökning av resurser 
för att hantera frågan på ett tillfredsställande 
sätt. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att 
arbeta fram en policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i första 
hand använda det som Borås Stad 
redan äger. En för Borås Stad 
gemensam förmedling av 
inventarier ska starta och vara 
förstahandsalternativ, innan 
nyanskaffning sker. Uppdraget tas 
över av kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår och samtal förs med 
Arbetslivsförvaltningen som har en övergripande 
kalkyl över sina behov för att kunna driva en 
förmedling av inventarier och ser över sina 
förutsättningar. Även arbetet med att skapa en 
policy pågår. Koncerninköp har tilldelats pengar i 
budgeten för 2020 för att finansiera en 
projektanställning gällande uppdraget. 
Koncerninköp tittar på möjligheten att tillfälligt 
använda en konsult för delar av arbetet. 

På grund av rådande Covid-19 pandemi har 
arbetet flyttats fram.  
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Stödet till första linjens chefer ska 
förstärkas. En plan med tydlig 
struktur för hur detta arbete ska 
bedrivas ska tas fram. 

 Delvis 
genomfört 

I samarbete med Organisationshälsa ska stödet 
till första linjens chefer förstärkas under 2021. 

Behovet och kostnaden för att även 
erbjuda fria arbetsskor till de 
grupper som redan har fria 
arbetskläder ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen av behovet och kostnaden för att 
även erbjuda fria arbetsskor till de grupper som 
redan har fria arbetskläder är klar. 

3 Nämndens verksamhet 1 

3.1 Stadsledningskansliet 

3.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 1 731 3 082 3 812 67 577 63 765 

Avgifter och övriga 
intäkter 

90 543 90 906 84 395 112 887 28 492 

Summa intäkter 92 274 93 988 88 207 180 464 92 257 

Personal -132 885 -135 800 -131 300 -136 033 -4 733 

Lokaler -11 464 -12 072 -10 458 -11 791 -1 333 

Material och tjänster -62 803 -94 501 -78 082 -201 347 -123 265 

Kapitalkostnader -7 215 -6 346 -7 212 -7 131 81 

Summa kostnader -214 367 -248 719 -227 052 -356 302 -129 250 

Buffert (endast i 
budget) 

     

Nettokostnad -122 093 -154 731 -138 845 -175 838 -36 993 

Kommunbidrag 119 563 119 405 138 845 138 845 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-2 530 -35 326 0 -36 993 -36 993 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

 15 068  9 361 9 361 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-2 530 -20 258 0 -27 632 -27 632 

Ackumulerat resultat 5 000 5 000    
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Resultatanalys 

Resultatet visar -27,6 mnkr. De öronmärkta poster om 9,4 mnkr som ingår i resultatet är fördelade 
enligt tabell 3.2.1. Kommunfullmäktige har beslutat (KF 2019-11-20 § 261) att Kommunstyrelsen ska 
finansiera sanering och rivning av Gässlösa, vilket under 2020 motsvarar 33,8 mnkr och belastar 
Finansenheten, verksamhet Gässlösa deponi.  Om hänsyn tas till dessa två poster är 
Stadsledningskansliets resultat för 2020 + 6,2 mnkr. I resultatet finns kostnader kopplade till Corona, 
vilka inte är statsbidragsberättigade, om 4,7 mnkr. 

Året har till stor del präglats av Corona och covid-19. Flera aktiviteter har ställts in/ skjutits upp/ 
pausats som t ex Näringslivsdagen, Nationaldagsfirande samt diverse olika kurser, konferenser med 
tillhörande resor och övernattningar. De sistnämnda posterna genererar själva ett resultat om +1,0 
mnkr (2019 -1,8 mnkr). Personal har på olika håll varit engagerade i pandemin vilket medfört 
omstrukturering i ordinarie arbete med t ex lägre projekt- och konsultkostnader i förhållande till budget 
som följd. Under året har förvaltningen haft flera obemannade tjänster, till viss del en följd av 
sjukskrivningar och vård av barn i samband med Corona. I tabell 3.2 kan tyckas att just kostnader för 
personal visar på ett underskott. Detta förklaras, liksom föregående år, av att stora delar av de intäkter 
som redovisas avser täcka just personalrelaterade kostnader. 
Även den negativa avvikelsen vad gäller lokaler kan förklaras med att vissa av dessa kostnader är 
intäktsfinansierade. 

  

3.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Organisationshälsa 30 000 4 867 5 595 19 538 

Byggbonus 14 750 8 971 1 114 4 665 

E-handelsstaden 3 000 840 1 007 1 153 

Market Place Borås 7 000 5 482 1 518 0 

Sociala investeringar  313 127 -440 

Summa 54 750 20 473 9 361 24 916 

3.3 Budgetavvikelse 

 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Kommunledning      

Intäkter 42 379 45 351 45 601 54 730 9 129 

Kostnader -173 499 -176 577 -190 112 -198 527 -8 415 

Resultat -131 120 -131 226 -144 511 -143 797 714 
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Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Personaladministration      

Intäkter 12 115 11 690 2 194 10 221 8 027 

Kostnader -11 365 -11 215 -2 794 -10 706 -7 912 

Resultat 750 475 -600 -485 115 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

     

Intäkter 6 16 0 7 7 

Kostnader -12 123 -19 094 -18 266 -18 554 -288 

Resultat -12 117 -19 078 -18 266 -18 547 -281 

Markreserv      

Intäkter 22 785 22 786 25 500 33 801 8 301 

Kostnader -12 578 -36 339 -9 257 -17 725 -8 468 

Resultat 10 207 -13 553 16 243 16 076 -167 

Totalförsvar och 
samhällsskydd 

     

Intäkter 1 724 2 758 3 812 3 541 -271 

Kostnader -2 001 -3 053 -4 112 -3 855 257 

Resultat -277 -295 -300 -314 -14 

Industrimark      

Intäkter 5 950 3 730 3 820 4 000 180 

Kostnader -716 -550 -601 -604 -3 

Resultat 5 234 3 180 3 219 3 396 177 

Bostadsmark      

Intäkter 7 313 7 656 7 280 7 483 203 

Kostnader -530 -337 -360 -337 23 

Resultat 6 783 7 319 6 920 7 146 226 

Vård och omsorg      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 410 -1 410 -1 410 -1 471 -61 

Resultat -1 410 -1 410 -1 410 -1 471 -61 

Övrigt      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -140 -140 -140 -140 0 

Resultat -140 -140 -140 -140 0 

Gässlösa deponi      

Intäkter   0 0 0 

Kostnader   0 -33 782 -33 782 

Resultat   0 -33 782 -33 782 
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Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Coronakostnader /intäkter 
fördelade på verksamheter 
skilda från 
Stadsledningskansliet 

     

Intäkter   0 66 681 66 681 

Kostnader   0 -70 601 -70 601 

Resultat   0 -3 920 -3 920 

Totalt      

Intäkter 92 272 93 987 88 207 180 464 92 257 

Kostnader -214 362 -248 715 -227 052 -356 302 -129 250 

Resultat -122 090 -154 728 -138 845 -175 838 -36 993 

3.4 Verksamhetsanalys 

Kommunfullmäktige har beslutat (KF 2019-11-20 § 261) att Kommunstyrelsen ska finansiera sanering 
och rivning av Gässlösa, vilket under 2020 motsvarar 33,8 mnkr och belastar Finansenheten, 
verksamhet Gässlösa deponi, ansvar Ekonomistyrning. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige (Dnr KS 2020-00546) i september kom avdelningen Koncerninköp 
på Stadsledningskansliet att bli sammanhållande för inköp och därmed Coronarelaterade kostnader. I 
redovisningen har ändå de kostnader som uppstått och de intäkter, i form av bidrag som under 2020 
kommit från Socialstyrelsen, fördelats på de berörda verksamheterna inom Sociala 
omsorgsförvaltningen, Vård- och äldre förvaltningen samt Grundskole- och Förskoleförvaltningarna. 
Därav den särredovisning som syns under rubriken "Coronakostnader/intäkter fördelade på 
verksamheter skilda från Stadsledningskansliet". 

3.4.1 Kommunledning 

3.4.1.1 Gemensam administration 

Verksamheten avser delar av Stadsledningskansliets administrativa kostnader samt förvaltningens 
lokalkostnader. Årets resultat visar +1,6 mnkr, vilken då inkluderar den buffert om 0,6 mnkr som lagts 
2020. Övrigt överskott förklaras av bl.a. lägre kostnader för konsulter och driftentreprenader än 
budgeterat. Bufferten samt övriga verksamheters eventuella överskott går åt till det stora underskottet 
på ansvar Finans, verksamhet Gässlösa deponi, till följd av en icke-budgeterad kostnad för, tidigare 
nämnd, sanering och rivning av Gässlösa. 

Borås Stad arbetar för att främja den lokala utvecklingen i hela kommunen. Lokal utveckling, som 
finansieras genom centralt avsatta medel, bokförs under den gemensamma administrationen. År 2020 
beviljades ansökningar till en total kostnad av ca 1,4 mnkr, till exempelvis anpassning av lokal till lokal 
mötesplats för bland annat barn i Sjömarkenkyrkan, en vandringsled via Rångedala hembygdsförening, 
Framtid Fristad placerar LED-belysning i rondellträd och Dannike IK iordningställer yta för 
affärscontainer. 
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3.4.1.2 Kommunikation 

Kommunikationsavdelningens arbete under 2020 har till stor del handlat om kriskommunikation 
kopplat till coronapandemin. Vi har ställts inför nya utmaningar att nå fram till invånarna i vårt uppdrag 
att med hjälp av kommunikationen skydda dem. 

När den centrala krisledningsstaben i mars gick upp i orange läge, tog kommunikationsavdelningen 
över förvaltningarnas ansvar för kriskommunikationen. Den enorma informationsmängden krävde ett 
nära och strukturerat samarbete mellan ett 20-tal kommunikatörer. Kriskommunikationen har i stort 
bestått av följande delar: 

 Kunskap och medvetandegörande om vad coronaviruset är, hur det sprids och hur man ska 
agera för att spridningen ska minskas. Kommunikation på olika språk har varit en viktig del. 

 Information om hur de kommunala verksamheterna har det. Nedstängningar, ändrade tider, 
ändrade villkor för besök etc. samt utökade och nya tjänster. 

 Information till medarbetare om frågor som rör anställning och Borås Stad som arbetsgivare. 

Även om stora delar av avdelningens planerade arbete skjutits upp eller strukits på grund av 
coronahanteringen så har de mest angelägna av övriga uppgifter genomförts. 

Under 2020 har en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service trätt i kraft. Lagen ställer stora 
krav på att vi som offentlig organisation säkerställer att våra digitala gränssnitt är tillgängliga. 
Kommunikationsavdelningen ansvarar för boras.se och intranätet vilket är två mycket använda digitala 
gränssnitt. Under året har vi validerat webbplatserna och vidtagit olika åtgärder för att öka 
tillgängligheten. 

I samarbete med Kvalitet och utveckling har vi drivit ett pilotprojekt som går ut på att testa vilka 
positiva effekter en chatbot kan ha i form av avlastning för verksamheterna och utökad service till 
invånarna. 

Det strategiska arbetet med att stärka Borås Stad som arbetsgivare gav oss två utmärkelser, Årets 
kommun inom Employer branding och Karriärföretag 2020. 

Studentsamarbetet i staden har intensifierats med bland annat tre arbetsgrupper – Näringsliv och 
arbetsmarknad, Bostäder samt Kultur och nöje – där Borås Stad tillsammans med högskolan, 
studentkåren och Borås Näringsliv lämnat in en ansökan om att bli Årets studentstad. Samarbetet ledde 
till att Borås fick utmärkelsen Årets Studentstad 20/21. Kommunikationsavdelningen har samordnat 
arbetsgrupperna, organiserat ansökan samt projektleder kommunikationen kring Årets Studentstad 
20/21. 

Under året medverkade vi på rekryteringsmässor, men har också utvecklat bättre metoder för digital 
närvaro för vår kompetensförsörjning. Instagram-kontot Kommunkostymen belönades med ett 
designpris. 

Efter tio år med digitala infartsskyltar har vi installerat nya bildskärmar med större möjligheter för att 
med snyggare och mer bildrika budskap lyfta Borås. Ett antal digitala informationsskyltar har även 
tillkommit i stadskärnan. 

Arbetet med Tillitsresan, hur Borås Stad ska gå till ett tillitsbaserat förhållningssätt, har fortsatt om än 
med betydligt lägre intensitet. 

Avdelningen har deltagit i det pågående arbetet att revidera visionen Borås 2025. 

Personaltidningen Saxen har kommit ut tre gånger. Nummer 2 och 3 behandlade i huvudsak 
erfarenheterna av pandemin. 

Tidningen Såklart Borås med en upplaga på runt 55 000 exemplar behandlade i ett 28-sidigt 
temanummer under hösten det förestående 400-årsfirandet av staden. 

Vi har uppdaterat klarspråkshandboken Klart Språk. 
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Kommunikationsavdelningen fortsätter arbetet med att utveckla Borås Stads kommunikations- och 
budskapsplanering, bland annat genom att leda redaktörsråd för boras.se, forum för kommunikatörer 
och en budskapsplaneringsgrupp. 

Under 2020 har Borås Stad genom Kommunstyrelsen haft avtal om marknadsföringssamarbete med IF 
Elfsborg, Borås Basket, Borås Hockey, Norrby IF, Fristad GoIF, Bergdalens IK och Borås Grand Prix. 
Syftet med samarbetet är att marknadsföra såväl Borås Stad som Borås. 

Kommunikationsavdelningen hade 2020 sju medarbetare. 

3.4.1.3 Ekonomistyrning 

Ett omtumlande år ger oväntade avtryck i den kommunala ekonomin. Det har skett en stor omställning 
av verksamheterna, intäkterna minskar, och skatteunderlaget räddas av statliga åtgärder, statsbidragen är 
rekordstora – det är inte lätt att se vart allt detta kommer att ta vägen. Ett starkt resultat 2020 låg inte 
inom möjligheternas horisont i våras, men likväl är det ditåt det pekar nu. 
Även de närmsta två åren ser förhållandevis bra ut. Men både de mänskliga och ekonomiska effekterna 
av pandemin är på kort och lång sikt osäkra. Historien kommer att utvisa vad detta speciella år fört med 
sig. 

Ekonomistyrning ansvarar för kommunens centrala och övergripande ekonomiska planering, 
uppföljning, styrning, sekretariat, juridik och strategisk IT. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
kommunens nämnder och bolag utgör grunden i arbetet. Det innebär bland annat beredning av 
nämndernas förslag respektive redovisning inför beslut om kommunens årsbudget och årsredovisning. 
Avdelningen ansvarar också för finansverksamheten med kommunens internbank för bolagen samt 
strategisk IT. Genom verksamhetsekonomen är avdelningen också stöd för hela Stadsledningskansliet i 
budget och uppföljning. Sedan maj 2019 tillhör enheten Sekretariatet med juridik och valkansli 
Ekonomistyrning. Sekretariatet har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. 
Sekretariatet sköter också sekreterarskap i Arvodesdelegationen, Kommunfullmäktiges valberedning 
och Representationskommittén, samt handlägger kommitténs ärenden. Juridik ger juridiskt stöd till 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder och de kommunala bolagen. 

Budget- och controllerenheten 
Under året har arbetet präglats av den rådande Coronapandemin. Budget- och uppföljningsarbetet har 
till stor del fått ske reaktivt eftersom vi detta år i än högre grad fått lita på att staten skjuter till resurser 
för att kompensera nedgången i ekonomin. Enheten har genomfört ett intensivt arbete under 2020 och 
som vanligt berett ett stort antal ärenden. 
Översyn av kommunens internhyressystem har varit ett viktigt område. Beslut om detta förväntas tas 
under våren 2021. 
Deltagande i arbetet med tillitsbaserad styrning har varit en viktig utvecklingsfråga där enheten deltagit. 
Vilket avtryck det får på budgetprocessen, troligtvis inför 2022, är ännu inte klart. 

Finansenheten 
Finansenheten sköter hantering av finansfrågor i hela kommunkoncernen, lånar upp via egna program 
och Kommuninvest samt vidareutlånar till bolagen genom internbanken. 

Borås Stad har under 2020 behållit sin höga kreditvärdering AA+ hos kreditvärderingsinstitutet 
Standard & Poor’s. 

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2016 om en förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen och 
under 2020 har bolagsgruppen fortsatt att utveckla ägardialogen med bolagen. 

Enheten har under året arbetat med budget och uppföljningar av Kommunstyrelsens verksamhet samt 
bolagskoncernen. 

Finansenheten visar ett negativt resultat för 2020 motsvarande -33,3 mnkr i förhållande till budget. 
Underskottet förklaras av kostnader för sanering av de små slamlagunerna och sanering och rivning av 
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Gässlösa som Kommunfullmäktige beslutade att Kommunstyrelsen skulle finansiera, KF 2019-11-20 § 
261. Totalt beräknas dessa kostnader uppgå till 80 mnkr, 33,8 mnkr belastar 2020 års ekonomiska 
resultat. 

Strategisk IT 
Enheten strategisk IT är ett stöd för förvaltningarna i deras arbete med IT och är även stöd och 
kravställare för Dataservice på Servicekontoret. Delar av Office 365 har använts under pandemin, hit 
hör Teams som möjliggjort ett betydande antal distansmöten för både förtroendevalda och tjänstemän 
under året. En pilot där 150 tjänstepersoner testar hela Office 365 pågår. Utifrån detta har ett ärende 
kring stadens syn på molntjänster beretts. På sikt är detta arbete viktigt för stadens syn på lagring av 
personuppgifter och information på annan plats än i stadens egna datorer. 
 
Arbetet med förvaltningsmodell för IT-system har fortsatt och de tre förvaltningarna inom 
utbildningsklustret har en färdig förvaltningsplan för 2021. Samma sak gäller för Kultur och 
Fritidsklustret. Nu är ca 80% av stadens samlade verksamhet inne i modellen. Arbetet med 
förvaltningsmodellen har kommit så långt att en ny nivå av IT-styrning kan vara önskvärd. Frågan 
diskuteras i IT-styrgrupp av tjänstepersoner och i IT-rådet av förtroendevalda. 
 
Sekretariatet och Juridik 
Sekretariatet har under 2020 arbetat med att genomföra och utveckla en modell för digitala 
sammanträden för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt nämnderna. Därutöver har 
Krisledningsnämndens sammanträden administrerats hos Sekretariatet. 

Juridik har under 2020 handlagt 470 ärenden åt förvaltningar och bolag, en ökning med 34 procent från 
föregående år. 

  

3.4.1.4 Personal och förhandling 

Personal- och förhandlingsavdelningen arbetar normalt huvudsakligen med strategisk personalpolitik, 
övergripande organisationsfrågor och förhandlingsfrågor. Avdelningen arbetar kontinuerligt med 
utveckling inom personalområdet i syfte att Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 
sina anställda goda arbetsvillkor och ger brukare, kunder och medborgare en god service med hög 
kvalitet. 

2020 har varit ett annorlunda år på grund av covid-19 vilket har påverkat avdelningens arbete på ett 
genomgripande sätt. Mycket strategiskt arbete har fått läggas åt sidan eller planeras om till följd av 
pandemin. Fokus har bland annat varit att underlätta för verksamheterna genom att samordna och ta 
fram rutiner. 

Avdelningen har initierat ett antal uppdragsgrupper i syfte att klara den framtida personal- och 
kompetensförsörjningen. Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för 
att möta omfattande förändringar inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen. 

Det strategiska arbetet med uppdragsgrupperna har fortsatt under året men tidvis legat nere på grund 
av pandemin. Flera deltagare har varit direkt berörda av pandemihanteringen och det arbete som har 
skett har fått genomföras utifrån deltagarnas möjligheter. Grupperna har fått ställa om till digitala 
möten och stora delar av handlingsplanerna har fått skjutas fram. Uppdragen är: 

 Att jobba längre 

 Att jobba mer 

 Minska ohälsan 

 Digitalisering 

 Öka anställningsbarheten 
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Kommunstyrelsens strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen innebär att med rätt 
strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa 
förutsättningar för att verksamheter ska klara sina mål. 

2020 har 360 000 kr betalats ut som stöd för att bidra till vikariekostnad samt litteratur till validering för 
lärare i fritidshem. 

Vid årsskiftet 2019/2020 inleddes samarbete med ny leverantör av företagshälsovård, Avonova. I 
samband med det nya avtalet digitaliserades beställnings- och faktureringsrutiner vilket inneburit att 
HR-funktionerna nu kan ta ett större ansvar. Under 2020 har fokus legat på att implementera det nya 
avtalet och medföljande arbetssätt. Därför har staden inte använt företagshälsovården i samma 
omfattning som normala år. 

Upphandling av chefshandledning, ledningsgruppsutveckling och team-/grupputveckling har pågått 
och slutförs under året. Implementering kommer att ske under första kvartalet 2021. 

Kompetensutveckling av stadens chefer och medarbetare som stöds och samordnas av avdelningen,  
bl.a. genom chefsprogrammet ”Chef- och ledarskap i praktiken” samt chefsförsörjningsprogrammet 
”Framtidens chef” kunde inte genomföras i normal omfattning under 2020 på grund av pandemin. 

Under 2020 har enheten Organisationshälsa fortsatt att screena arbetsplatser med hög eller ökande 
korttidsfrånvaro. Vid årets slut har enheten screenat 50 arbetsplatser i staden. Enheten har också i hög 
grad arbetat med att stötta arbetsplatserna efter screening med att ta fram och arbeta med 
handlingsplaner utifrån screeningens resultat, vilket har inneburit grupputveckling och/eller andra 
insatser. Utifrån pandemins påverkan har enheten också erbjudit och arbetat med individuellt chefsstöd 
och avlastning till grupper som varit extra belastade. 

Borås Stad har under året ansökt om insatser för 2,1 mnkr från Omställningsfonden. Ansökningarna 
har beviljats. Pengarna har använts till att stärka medarbetare eller grupper av medarbetares kompetens 
för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten t.ex. kompetensutveckling kring 
autismspektrumdiagnoser, MI motiverande samtal, instruktörsutbildning i MHFA (Mental Health First 
Aid), validering till barnskötare och stärka enskilda medarbetares kunskap i svenska språket. Medel har 
även gått till medarbetare som fått möjlighet till omställningsstöd för att få kompetens till ny tjänst då 
man inte kan återgå till sin gamla tjänst efter avslutad rehabilitering. 

Resultatet av årets löneöversyn motsvarar 2,8 %. 

Under året har 33 personer fått rekryteringsbonus och lönetillägg för anställda 65+ inom 
svårrekryterade yrkesgrupper har betalats ut till 66 personer. 

750 vakansprövningar har gjorts, vilket är en minskning med 380 vakansprövningar sedan föregående 
år. Det har även behandlats 8 dispensansökningar avseende heltidsbeslutet. 

Inom Medarbetarcentrum har drygt 800 tjänster varit föremål för matchning och närmare 200 personer 
har varit i kontakt med Medarbetarcentrum för reflekterande samtal, coachande samtal eller 
grupputvecklingsinsatser av olika slag. 

Pensionsenheten har under 2020 genomfört 229 individuella möten (fysiska och digitala) med 
medarbetare inför en framtida pensionsavgång. På grund av covid-19 har inte de återkommande 
informationstillfällena i stor grupp kunnat genomföras. Planering pågår för att under våren 2021 kunna 
erbjuda ett digitalt informationsmöte för anställda födda 1961 och tidigare. 

Friskvårdsbidrag har betalats ut till 3 698 personer till en kostnad av ca 5,1 mnkr vad gäller hela staden 
och inkluderar 93 personer till en kostnad av 139 tkr på Stadsledningskansliet. 

Borås stad har under året utsetts till en av de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- 
och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma av Karriärföretagen. 

Avdelningen har under året till och från haft tre vakanta tjänster. 
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3.4.1.5 Näringsliv 

Näringsliv är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell 
samordning. 

Coronapandemin har präglat året och ställt oss inför stora utmaningar. Stadens krisorganisation 
aktiverades, vilket innebar omställning i vårt arbete. Flera av oss behövdes i krisledningens 
arbetsgrupper och mycket av verksamheten pausades initialt för att sedan återupptas och i mångt och 
mycket anpassas digitalt. 

Näringslivet drabbades oerhört hårt. I takt med hårdare rekommendationer ställdes högre krav på 
staden. Vi införde stödåtgärder för att stötta de hårdast drabbade företagen, bl.a. företagsakut för 
information och vägledning, gymnasieluncher som stöttade en härjad bransch och gav hemstuderande 
mat, hemleveranser av mat med hjälp av färdtjänst och butiker för att stödja 70+, längre betaltid för 
debiteringar och snabbare betalning av fakturor, stöd till butiker med möjlighet till försäljning utomhus, 
parkeringslättnader och digital handelsplats. 

Trots skakigt år har stora delar av näringslivet utvecklats starkt och förfrågningar på verksamhetsmark 
har aldrig varit större. Drygt 10-tal byggen har färdigställts och påbörjats under året. Arbetet att ta fram 
ytterligare mark har fortsatt, behovet av nya alternativ till Viared och Nordskogen är akut. 

Arbetet att utveckla våra kluster har fortlöpt och följt intentionerna i visionen. Borås ses numera som 
Sveriges och Nordens naturliga kompetenscentrum inom textil, mode och e-handel. Kunskap om Borås 
som textilt centrum i Europa har stärkts. 

Planer och investeringar för expansion av vårt högteknologiska kluster, med Asta Zero i spetsen, har 
medfört att kompetensområden inom autonomi och bilsäkerhet utvecklats. Vårt unika projekt 
Autofreight för effektivare containertransporter med lägre miljöpåverkan har fått stor uppmärksamhet 
och utvecklats positivt. Likaså citylogistikprojekt Good Goods som är en viktig del av 
stadsutvecklingen. 

Borås runt på 109 dagar 
Som ett steg att skapa ett starkare företagsklimat inleddes 109 företagsbesök för att låta företagare, 
politiker och tjänstepersoner mötas. De var uppskattade och gav intressanta tankar kring hur vi 
tillsammans kan arbete vidare men tvingades till paus pga. Covid-19. 

Näringslivets servicecenter  
Centret, med syfte att ge god och snabb service till företag, har mottagits väl. Särskilt under Covid-19. 
Vi ger råd och stöd till företag, investerare och kommuninvånare samt bevakar olika ärendens 
handläggning i stadens beslutsprocesser och myndighetsutövning. 

Handelsklustret 
Handelsklustret stärks i enlighet med handelsvisionen. I E-handelsstaden Borås, samverkar ca 170 
företag för att stärka stadens e-handelsprofil. Arbetet bedrivs brett, främst inom Nätverk, Kompetens, 
Logistik och Borås digitala framtid. Särskilda insatser har gjorts för att höja branschens attraktionskraft 
som arbetsgivare och traineeprogram startats. 

Textila klustret 
Affärsarenan i Textile Fashion Center, Market Place Borås, med 140 medlemsföretag, är en naturlig 
samlingspunkt för affärer och utveckling inom textil och mode. Flera internationella medlemmar ökar 
det internationella utbytet. 

Borås är ordförande i ACTE (Association des Collectivités Textiles Européennes) och leder den 
europeiska textila utvecklingen framåt. Vi har anordnat en rad internationella möten, kunskapshöjande 
webinars, tävlingar, vidareutvecklat organisationen och stärkt vårt internationella samarbete m.m. 

Landsbygdsutveckling 
Utveckling av företagande och näringsliv på landsbygden stöttas. Det görs främst genom direkt 
rådgivning till företag som vill etablera sig och deltagande i nätverk. Ett uppdrag som arbetats med är 
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att tillsammans med Fritid- och folkhälsoförvaltningen samt Strategisk samhällsplanering hitta en 
gemensam grund i arbetet som utförs för att stärka landsbygden. Det har resulterat i en 
organisationsmodell och samlad plattform som nu bereds av politiken. 

Samverkan 
Arbetet att stärka internationella kontakter och internationella arbetet genom utbildningsinsatser för 
förtroendevalda och tjänstepersoner har fortsatt. Vi har givit stöd i ansökningsfrågor och bevakat EU-
arbetet. Kunskapsöverföring inom avfall har stort intresse. 

Samarbetet med vår ambassad i Berlin har fortsatt men präglats av Covid-19 och därför genomförts 
digitalt med ”textila” närvaro. 

Samarbetet mellan staden och högskolan är starkt. Vi har jobbat nära Science Park och DO-tank för att 
etablera Borås som centrum för cirkulärt mode och cirkulära affärssystem. Tillsammans med VGR har 
vi deltagit i en förstudie kring Europas spets och kreativa mylla för cirkulär design. Målet är att starta ett 
projekt som bl.a. uppmärksammar Europa på den koncentration av företagande, kunskap och 
forskning som finns i regionen kring textil, resursåtervinning och handel. 

3.4.1.6 Strategisk samhällsplanering 

Avdelningen arbetar brett, från tidiga strategiska utvecklingsidéer till remissyttranden. Vi leder, 
utvecklar, följer upp och samordnar frågor som avser hållbar översiktlig samhällsplanering, 
infrastruktur, kollektivtrafik, lokal utveckling och statistik. 

Arbetet visar ett underskott för 2020 på 3,9 mnkr jämfört med budget. Underskottet kan härledas till 
Borås Stads del av finansieringen av projektet som innebär sanering av Viskan som vi har tillsammans 
med Länsstyrelsen (3,1 mnkr) samt ökat behov av konsulttjänster i samband med Trafikplan och 
alternativa stationslägen i Borås. 

Befolkning  
Folkmängden jan-okt ökade mindre än året innan. En ökning med 509 personer ledde till 113 688 
invånare, oktober 2020. Årets tio första månader gav 107 fler födda än döda, 352 som 
invandringsöverskott och 36 som inrikes flyttningsöverskott. Befolkningsprognosen för sista december 
2020 är 114 028, men det är inte troligt att nivån kommer att nås. 

Bostadsmarknaden 
Det råder efterfrågan på bostäder i Borås. Det gäller för flera olika bostadstyper, storlekar och 
upplåtelseformer. Studentlägenheter, stora lägenheter och småhus för familjer samt trygghetsbostäder 
för äldre efterfrågas. Bostadsutvecklingen kan följas i Riktlinjer för bostadsförsörjning, del 2 och 3. 

Infrastruktur  
Trafikplanen anger åtgärder inom transportsystemet som leder till att stadens visioner och mål uppfylls. 
För att hantera en växande befolkning, fler bostäder, fler person- och godstransporter samt fler 
arbetsplatser är arbetet med Trafikplanen en viktig förutsättning. Under året har utredningar, 
trafikmätningar och regelbundna avstämningar genomförts. Parallellt pågår också ett arbete med att ta 
fram en cykelstrategi samt uppdatering av parkeringsdokument. 

Ny järnväg, Göteborg - Borås 
Läget för ny järnväg och station i Borås är ännu inte avgjort. Det kvarstår ett antal korridorer och 
stationslägen. Kommunen förordar ett centralt stationsläge, 35 min restid mellan Borås-Göteborg samt 
en snabb utbyggnad. Trafikverket arbetar med lokaliseringsutredningen för att under 2021 föreslå en 
korridor och stationsläge i Borås. 

ÅVS Viared inklusive Boråstorpet 
Staden har initierat och ansvarar för en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som syftar till att beskriva vilka brister 
som finns i vägnätet i och kring Viared idag och i framtiden. I arbetet prövas olika åtgärder för att 
förbättra trafiksituationen på Viared. 
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Borås Växer Norr 
Syftet med Borås växer norr är att förstärka det redan etablerade samarbetet i stadsutvecklings-frågor 
mellan politiker, fastighetsägare, tjänstepersoner och näringsliv. Ett annat syfte är att få en brett 
förankrad målbild för det norra urbana stråket och dess kringliggande områden. Genom att länka 
samman centrum och Knalleland och styra utvecklingen mot blandstad kan gynnsamma förutsättningar 
skapas för både bostadsmarknadens och handelns utveckling. 

Utbyggnadstrategier för kommunens serviceorter med närområde 
Kommunstyrelsen har uppdraget att ta fram utbyggnadsstrategier för kommunens serviceorter med 
närområde. Arbetet startade under våren 2020 med en processkartläggning och sammanställning av 
befintligt material, platsbesök i orterna och framtagande av utkast till syfte, mål, strategier samt 
dokumentets innehåll. Under nov-dec genomfördes en enkätundersökning för att ta reda på hur 
invånare med kopplingar till orterna ser på dess framtida utveckling. Under 2021 planeras ett antal 
workshoppar där orterna studeras närmare. Ett utkast till dokument arbetas fram och går ut på remiss 
till allmänheten och berörda nämnder. Dokumentet beräknas antas under 2022. 

Koldioxidbudget 
Under 2020 tillsattes en tjänst för drivande och samordning av arbetet med koldioxidbudget. Detta sker 
i tät samverkan med Miljöförvaltningen. Under 2020 fokuserades på att avsluta revideringen av energi- 
och klimatstrategin, starta ett internt nätverk för energi och bygg, ta fram en första klimatrapport och 
starta upp klimatrådet. Arbetet för samverkan med näringsliv, civilsamhälle och akademi har påbörjats. 

Avfallsplan 
Sjuhäradskommunerna har beslutat om en gemensam avfallsplan som ersätter de kommunala 
avfallsplanerna. Under året har kommunerna inom Boråsregionen arbetat med att ta fram den nya 
avfallsplanen som ska på remiss i början på 2021. 

Grönområdesplan 
Revideringen av grönområdesplanen har startat. Tillsammans med berörda förvaltningar har vi 
analyserat behovet och hur ett framtida styrdokument bäst ska utformas. Revideringen ska vara färdig 
under 2021. 

Agenda 2030 
Kommunen har deltagit i projekt Glokala Sverige som drivs av FN-förbundet. Samtidigt har 
förvaltningen utarbetat ett förslag till hur arbetet med Agenda 2030 målen kan organiseras och hur det 
kan integreras och stödjas i kommunens befintliga arbete. 

Framtidens kollektivtrafik 
Kommunstyrelsen har under året inlett fullmäktiges uppdrag att genomföra en ny, politiskt ledd, 
utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar. Två möten har hållits hittills och 
ett tredje är planerat till januari 2021. I det arbetet fokuseras bl.a. på Södra Torgets framtida användning 
och utformning. 

Utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad Närtrafik, även på helger. 
Kommunstyrelsen har beslutat att införa Närtrafik även på helger med början dec 2020. Upplägget 
liknar det som idag finns i Bollebygd. 

Sanering av Viskan 
I början av 2020 blev bidragsansökan för sedimentsaneringen i Viskan beviljad av Naturvårdsverket. 
Projektet avser flera delundersökningar som ska genomföras mellan 2020-2023. Projektet syftar till att 
ta fram en skräddarsydd åtgärdsplan inför genomförandefasen. Undersökningarna som ska genomföras 
under förberedelsefasen ska leda till en tillståndsansökan för vattenverksamhet. 
Under år 2020 har projektet genomfört det första av delmomenten – en naturvärdesinventering. 
Återstår bl.a. geotekniska undersökningar och utredningar av muddringsteknik, skyddsåtgärder och 
övertäckningsutformning. En projektorganisation har bildats som även kommer att fortsätta sitt arbete 
under hela genomförandefasen. 
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3.4.1.7 Mark och exploatering 

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt mark- och 
exploateringsverksamhet. Avdelningens uppdrag är att medverka till stadens utveckling genom att 
utveckla och förädla mark för bostäder, verksamheter, service, gator, park, natur- och friluftsändamål 
med mera. Uppdraget innebär köp och försäljning av fastigheter, arrende, tomträtter och 
markupplåtelser, kommunala småhustomter samt exploateringsverksamhet för bostads och 
industriområden. 

Mark för verksamheter 
Viktiga händelser under 2020: 

 Viared Västra – ca 70 ha verksamhetsmark har färdigställts till försäljning, under året har en 
tomt sålts, 2 mnkr.  

 Nordskogens industriområde - markarbeten för ytterligare 15 ha tomtmark, ca 40 mnkr, även 
en tomt på östra sidan har sålts, 3 mnkr. 

 Köp av fastigheten Gåshult/Bredared, kommande naturreservat, ca 3 mnkr.  

  Planarbete har påbörjats för nya verksamhetsområden vid Osdal och RV27/41. 

Mark för bostäder 
Intresset för att bygga bostäder i Borås är stort och antalet markanvisningsförfrågningar på kommunal 
mark är fortsatt stor. 
Viktiga händelser under 2020: 

 ca 10 småhustomter har sålts för ca 5,3 mnkr 

  Försäljning av markanvisade områden för bostadsexploatering på Hässleholmen, Bergsäter, 
Byttorp, Björnflokan och Rydboholm om ca 200 lägenheter, ca 40 mnkr 

 Markanvisningsavtal för bostadsexploatering inom bl.a. Norrmalm, Brämhult, Sjöbo, Byttorp 
och Fristad med ett bostadsinnehåll om ca 800 lägenheter. Planuppdrag har givits och flera 
planprocesser har påbörjats. 

Markupplåtelser och förvaltning 
Förvaltning av kommunens mark och fastigheter utförs i huvudsak av Tekniska förvaltningen 
respektive Lokalförsörjningsförvaltningen eller via olika nyttjanderättsupplåtelser. 
Viktiga händelser under 2020: 

 Försäljningen av tomträtter och arrendetomter för småhus har fortsatt enligt budgetmål och det 
totala antalet tomträtter minskar efterhand samt därmed även tomträttsintäkterna. 

 Markupplåtelser för kommunala behov (ex. förskolor, skolor, idrottsanläggningar) och för 
kommunala bolags behov (ex. elnätstationer, pumpstationer) inventeras och karteras. Målet är 
att interna arrendeavtal ska tecknas för respektive objekt. 

3.4.1.8 Kvalitet och utveckling 

Avdelningen består av Kvalitet och utveckling, Administrativa enheten och Stadsarkivet. 

Avdelningen arbetar i huvudsak med följande huvudområden: systematisk utveckling och förbättring, 
hållbar utveckling, medborgarperspektiv, barns och ungas perspektiv, äldre- och elevombud, 
valfrihetssystem, kommunövergripande kost och lokalvård samt ärendeberedning till 
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Borås Stadshus AB. 

Avdelningen ger administrativt stöd till Kommunfullmäktiges beredning för medborgarinflytande, 
pensionärsrådet och funktionshinderrådet. 

Totalt genererar avdelningen ett överskott på totalt 770 tkr. Stadsarkivet och Administrativa enheten 
visar på ett överskott vad gäller personal och tjänster om respektive 365 tkr och 310 tkr. Kvalitet och 
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utveckling visar ett utfall som matchar budget. 

Barns och ungas perspektiv 
Avdelningens arbete handlar främst om att samordna och driva utvecklingsfrågor, detta har av naturliga 
skäl fått stå tillbaka under året. De systematiska demokratiutbildningarna har påbörjats men kräver 
fortsatt utveckling. Strukturen för ungdomsrådet har inte kunnat revideras då detta måste ske 
tillsammans med unga. Borås Stads organisation behöver fortsatt stöd i att utveckla MR-arbete där det 
barnrättsliga arbetet ingår. 

Mänskliga rättigheter 
Det har hållits förvaltningsövergripande grundutbildning om mänskliga rättigheter, även 
arbetsmiljöutbildningen har vidgats att innehålla en halvdagsutbildning om ämnet. Ett nyhetsbrev om 
stadens arbete med mänskliga rättigheter finns idag för de som lever och verkar i Borås. Syftet med 
nyhetsbrevet är att visa upp goda exempel och öka kunskapsnivån inom området. 

Arbete har genomförts för att synliggöra diskriminerande normer och utveckla praktiska verktyg som 
kan användas för att aktivt arbeta med icke-diskriminering och mänskliga rättigheter. 

Brukar och medborgarundersökningar 
Borås Stads förvaltningar genomför regelbundet brukarundersökningar inom flera verksamheter. 
Staden deltar även i SKR:s undersökningar Insikt, som mäter näringslivsklimatet, i Kritik på teknik, 
som handlar om gator, vägar och renhållning, i Kommunens Kvalitet i Korthet samt i Statistiska 
centralbyrån, SCB:s, medborgarundersökning 

Återkopplingen av resultaten till brukare och medborgare sker på olika sätt. En del av resultaten 
återkopplas direkt till brukarna, andra redovisas i Jämförelsetjänsten eller presenteras på Borås Stads 
webbplats. 

Äldreombudet 
På grund av restriktionerna för riskgruppen 70+ har inte ombudet deltagit i evenemang, inte heller 
besökt olika pensionärsföreningar, mötesplatser och andra organisationer. En stor del av tiden har i 
stället lagts till Stödlinjen, en förvaltningsövergripande samordnande telefonlinje som försöker 
underlätta för boråsare i riskgruppen med bl.a. matinköp och apoteksärenden. Telefonkontakterna har 
ökat under året, framförallt med stödsamtal för personer som lider av ensamhet och oro. 

En arbetsgrupp för Förebyggande information har tillsatts bestående av representanter för 
pensionärsföreningarna, funktionshinderföreningarna och av tjänstepersoner från berörda 
förvaltningar. Tillsammans har arbetet påbörjats, men eftersom flera av personerna tillhör riskgrupper 
har arbetet skjutits upp. Arbetet fortsätter digitalt och räknas vara klart under våren 2021. 

Elevombudet 
Under året har ärendena till elevombudet ökat. Det i sin tur innebär fler kontakter med såväl 
vårdnadshavare som representanter från skolorna. Elevombudet deltar även i större utsträckning som 
stöd åt vårdnadshavare på möten med skolor och samverkansmöten. Arbetet fortsätter med att aktivt 
hålla kontakt med förvaltningar och organisationer i regionen som arbetar med barn och unga, detta för 
att skapa förutsättningar att gemensamt kunna stötta elever och vårdnadshavare. 

Kommunövergripande kost- och lokalvård 
Både vad gäller kost och lokalvård har fortsatt fokus under året varit att utveckla metoder för ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. Arbetet har bland annat bestått av upphandling, uppföljning och 
samordning av avtal, arbetet med KRAV-certifiering, kvalitetssäkring och utbildning/information har 
fortgått. Verksamheten har också varit delaktig i flera byggprocesser för att säkerställa att kost- och 
lokalvårdsfrågorna planeras på ett effektivt sätt. 

Digitalisering 
Under 2020 har arbetet med att förbättra och utveckla e-tjänster fortsatt. Processkartläggning av 
tjänster, utbildning av handläggare och utveckling av nya e-tjänster har skett utifrån hela stadens 
perspektiv. Support- och utvecklingsfunktionen för Borås Stads e-tjänster har haft en ökad belastning i 
samband med att fler tjänster producerats. 
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Stadsarkivet 
Under året har Stadsarkivet stöttat förvaltningarna i deras arbete med informationsförvaltning, bland 
annat när det gäller dokumenthanteringsplaner. Förvaltningarna har även fått råd och stöd när det gäller 
upphandling av nya ärendehanteringssystem och leveranser till e-arkivet. 

Administrativa enheten 
Enheten är administrativt stöd åt Stadsledningskansliet och ansvarar för Kommunstyrelsens diarium, 
sammanträdeshandlingar, fakturahantering m.m. 

Översyn och förbättringsåtgärder i ärendehanteringsprocessen är ett pågående arbete. 

3.4.1.9 Koncerninköp 

Koncerninköps verksamhet är inriktad på att genomföra koncernövergripande upphandlingar, externa 
upphandlingar samt uppdragsupphandlingar. Verksamhetens kostnader fördelas ut på interna och 
externa kunder. Under året har Koncerninköp genomfört utbildningsinsatser inom E-handel, 100 
utbildade, och direktupphandling, 34 utbildade. 

Året 2020 har inneburit ett speciellt och annorlunda arbete. Det har i stor utsträckning påverkats av 
Covid-19 pandemin. Arbetet har inneburit en stor andel distansarbete och flera medarbetare har lagt 
delar av sin arbetstid på att säkerställa tillgången till skyddsutrustningen åt Borås Stads verksamheter. 

Koncerninköp har genom digitala forum 2020 träffat förvaltningar, bolagschefer, inköpssamordnare 
och politiker. Målsättningen är att skapa en bättre förståelse mellan verksamheterna och säkerställa att 
det finns en grundläggande struktur i förvaltningarna och bolagens upphandlings/inköpsarbete. Under 
året har Koncerninköp infört digitala utbildningar inom både E-handel och direktupphandling med 
anledning av Covid-19. 

En förändring av hur vi debiterar internt och externt pågår. Målsättningen är att fördela 
upphandlingskostnaderna dit där de uppkommer och att långsiktigt bli självfinansierade. 
Arbetet med socialt hänsynstagande i upphandlingar pågår med hjälp av resurser från 
Arbetslivsförvaltningen och flera projekt har genomförts. 
Arbetet med att utreda cirkulär ekonomi inom inventarier/möbler pågår. På grund av vakant tjänst 
samt den rådande pandemin har arbetet fått förflyttas till 2021. 
Under året har avdelningen genomfört Fairtradeambassadörsutbildning. Koncerninköp arbetar med att 
införa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar där det är lämpligt. 
Året har inneburit att flera flöden införts på distributionscentralen, bland annat har livsmedel utökats 
med färsk fisk samt ett antal avtal för förbrukningsmaterial. 
Koncerninköp har under 2020 ökat antalet avtalscontrollers samt inköp av system som ska hjälpa till 
med uppföljningen av avtal och leverantörer. 

Koncerninköp arbetar för att motverka att oseriösa leverantörer får del av kommunala 
upphandlingskontrakt genom att kontrollera leverantörerna såväl under upphandlingen som under 
avtalstiden. Granskningen genomförs i samarbete med CKS och Redovisningsservice. 

Inflödet av upphandlingsuppdrag samt ärendenas komplexitet har lett till en ökad arbetsbelastning 
vilket i sin tur påverkat verksamheten. Koncerninköp har varit behjälpliga vid flertalet viktiga 
upphandlingar med kort framförhållning vilket medfört förseningar av andra uppdrag. Prognosen pekar 
mot att antalet upphandlingsärenden är på väg uppåt. 

Avdelningens ingående balans 2020 var 0 kr och utgående balans blev – 2,9 mnkr, varav 4,0 mnkr är 
relaterat till inköp till Borås Stads krislager avseende Covid-19. Vid en avräkning av kostnaderna för 
Covid-19 blev utgående balans för avdelningen + 1,1 miljoner kr. 
Upphandlingsenheten visar ett positivt resultat som en konsekvens av Covid-19 bland annat genom 
färre genomförda utbildningar, resor och inställd konferens som avdelningen skulle ha arrangerat i 
november. 
E-handeln har ett positivt resultat vilket kan härledas till en omorganisation på avdelningen som har 
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inneburit att viss utveckling har uteblivit och därmed medfört minskade utgifter. Distributionscentralen 
är i drift och har haft ett överskott, vilket kommer att fördelas tillbaka till förvaltningarna under början 
av 2021. 
Hållbarhet har ett positivt resultat med anledning av att inte tjänsterna varit fullt tillsatta under året. 

Statistik i Compare visar för 2020 att Borås förvaltningar och bolag har köpt 42,2% (2019 
41,7%, 2018 37,9%) ekologiska produkter varav 25,1% (2019 25%, 2018 25%) är KRAV-märkta. 
Andelen Svekologiska (svenska och ekologiska) produkter är 27,7% (2019 27%, 2018 22%). Styrning 
genom e-handel har medfört att livsmedelsinköpen utanför avtal minskat till 6,4% 2020 (11% 2019, 9% 
2018, 13% 2017). 

Under året har upphandlingar med följande attribut företagits: tillgänglighet, miljö, arbetsvillkor och 
socialt hänsynstagande. 2020 fortsatte Borås Stad att vara delaktiga i Hållbarhetskollen genom SKR 
(Sveriges Kommuner och Regioner) för ett etiskt och socialt uppföljningsarbete vid upphandlingar. 

3.4.1.10 Centrum för kunskap och säkerhet 

Avdelningens uppdrag är att motverka och förhindra att kriminell verksamhet, oegentligheter och 
korruption får fäste i Borås Stads verksamheter. CKS ska strategiskt och långsiktigt förebygga, 
förhindra och upptäcka organiserad brottslighet, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, våld i 
nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck i Borås. Det ska göras genom att stödja och driva 
interna, externa nätverk och samarbeten. 

Avdelningen ska dessutom övergripande ansvara för kommunens säkerhets- och försäkringsfrågor samt 
för krisberedskap och civilt försvar. CKS ansvarar även för säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad. 

CKS är organiserat i tre inriktningar, Kunskap, Oegentligheter och korruption och i en Säkerhetsenhet. 
Rekryteringen av två utredare till kunskapsinriktningen och en krisberedskapssamordnare till 
Säkerhetsenheten i mitten av 2019 innebar att det strukturerade och långsiktiga arbetet mot organiserad 
brottslighet, oegentligheter och korruption samt krisberedskap kunde påbörjas. 

Sedan i mars 2020 har i stort sett hela avdelningen varit involverade och engagerade dels i den centrala 
krisledningsstaben men även för att ge stöd till i förvaltningarnas och bolagens krishantering mot 
Covid-19. Avdelningschefen har allt sedan mars 2020 varit tillika stabschef i den centrala 
krisledningsstaben. Detta har inneburit mycket begränsade möjligheter för det strukturerade arbetet 
mot organiserad brottslighet under 2020. 

Borås varit utsatt för en mängd grova våldsbrott under 2020 vilka genererats från främst de kriminella 
nätverken. Händelserna skapar otrygghet för både invånarna och i våra verksamheter vilket inneburit 
att det förebyggande och trygghetsskapande arbetet har, förutom pandemin, prioriterats av avdelningen. 

En föränderlig omvärld och samhällsutvecklingen nationellt, regionalt och lokalt innebär utmaningar 
inom många områden och för många aktörer i vårt samhälle, inte minst för kommuner. Olika former av 
kriminalitet, utnyttjande av välfärdssystem, segregation och utanförskap påverkar lokalsamhället. För att 
motverka detta krävs bland annat ett samlat och systematiskt förebyggande arbete i kommunen. På 
vilket sätt den pågående pandemin kommer att påverka vårt samhälle och det förebyggande arbetet på 
kort och lång sikt är svårt att förutse. 

Kunskapsinriktningen och inriktningen Oegentligheter och korruption 
I kunskapsinriktningen arbetar vi för att förhindra och förebygga att kriminell verksamhet tar sig in i 
Borås Stads olika verksamheter och att upptäcka om det trots allt sker. Under början av 2020 har det 
strukturerade arbetet mot den organiserade brottsligheten fortsatt och varit främst inriktat på 
förebyggande åtgärder mot att kommunens skattemedel utnyttjas felaktigt. Vidare har det förebyggande 
arbetet mot oegentligheter och korruption nu etablerats genom bland annat det systematiska 
arbetsmiljöarbetet samt via utbildnings- och informationsinsatser till förvaltningar och bolag. Den 
kompetens som CKS utredare besitter innebär även andra utredningsuppdrag som prioriterats under 
början av 2020. Däribland har två utredare avdelats som stöd till HR-avdelningen i en 
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arbetsmiljöutredning vid ett av kommunens bolag. Dessutom har Kunskapsinriktningen deltagit i 
särskilda utrednings- och förebyggande insatser inom främst gymnasie- och grundskoleförvaltningarna. 

Sedan början av mars 2020 har två utredare ansvarat för lägesbildsarbetet i den centrala 
krisledningsstaben. Under början av 2021 kommer utredarna att frigöras från lägesbilds- och 
stabsarbetet för att fortsätta med det strukturerade och långsiktiga arbetet mot den organiserade 
brottsligheten. Det som kommer att prioriteras är arbetet med att ta fram ett förslag om 
avhopparverksamhet för Borås stad vilket beslutats i Kommunfullmäktige samt att bereda ärenden till 
den politiska styrgruppen mot organiserade brottslighet som bildats under slutet av 2020. 

Under 2020 har CKS fortsatt det framgångsrika arbetet mot våldsbejakande extremism och redovisat 
Borås Stads plan mot våldsbejakande extremism till Kommunstyrelsen. Det har identifierats nya 
områden och inriktningar genom arbetet med planen vilket är under analys och bearbetning. Även 
denna inriktning är påverkad av arbetet med pandemin men målet är att under första delen av 2021 
presentera förslag på en reviderad plan mot våldsbejakande extremism för Borås Stad. 

Under 2020 har analytiker vid CKS tillsammans med koordinatorn mot hedersrelaterat våld och 
förtryck vid Arbetslivsförvaltningen färdigställt Borås Stads plan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Planen skall beslutas om under januari 2021 och CKS har ett strategiskt uppdrag inom området. 

Under 2020 har samverkan och samarbetet med Lokalpolisområde Borås ytterligare utvecklats och 
effektiviserats, både på kommunpolisnivå och ledningsnivå i lokalpolisområdet. 

CKS Säkerhetsenhet 
Enheten ansvarar för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor samt krisberedskap och civilt 
försvar. Uppdraget är att samordna, följa upp och utveckla säkerhets- och krisberedskapsarbetet i 
kommunen samt vara stöd och hjälp i förvaltningarnas säkerhets- och krisberedskapsarbete vilket 
främst sker inom följande områden; Systematiskt säkerhet- och brandskyddsarbete, hot och våld, 
teknisk säkerhet, evenemangssäkerhet och krisberedskap/civilt försvar. 

Enhetschefen, krisberedskapssamordnare och ansvarig för civilt försvar har sedan i mars 2020 varit 
engagerade i stabsarbetet i den centrala krisledningen. Säkerhetssamordnarna har deltagit i 
förvaltningarnas krisorganisationer mot pandemin. Trots detta har arbetet med att strukturera och 
förankra kommunens säkerhets- och krisberedskap avseende roll och ansvarsfördelning mellan CKS 
och förvaltningarna fortsatt. Under första delen av 2021 ska detta arbete vara klart. 

Under 2020 har förvaltningarnas behov av stöd markant ökat, speciellt inom området hot och våld i 
verksamheterna men även kring specifika säkerhetsfrågor. Under 2021 planeras för både riktade och 
generella förebyggande åtgärder för att minska risken för hot och våld i kommunens verksamheter. 

Översynen av avtal vad gäller säkerhets- och bevakningstjänster har slutförts under 2020 tillsammans 
med Koncerninköp och kommer att redovisas särskilt. Säkerhets- och bevakningstjänster ska 
upphandlas under 2021 vilket möjliggör eventuella nya metoder och strukturer för bevakningstjänster 
som upphandlas. 

Tjänstekort är en viktig del i det generella säkerhetsarbetet i kommunen. Tjänstekortsteamet är 2020 
etablerat och det har inneburit en markant effektivisering och säkerhetshöjning inom flera områden. 

Krisberedskap/civilt försvar 
Krisberedskapsarbetet har under 2020 varit i fokus genom pandemin. Allt sedan den 12 mars 2020 har 
den centrala krisledningen varit aktiverad och ca 165 stabsgenomgångar har genomförts. Ansvariga för 
krisberedskap och civilt försvar har haft funktioner i staben. Under början av 2020 hade utbildningar 
för det ”nya” stabsarbete planerats eftersom kommunen inte tidigare haft ett strukturerat stabsarbete 
enligt gängse metoder. Utbildningarna har dock fått skjutas upp på grund av Covid-19 och staben har 
på ett förtjänstfullt sätt arbetat genom ”learning by doing”. En utvärdering av stabsarbetet har 
genomförts och kommer att ligga till grund för den utbildning som ska genomföras, förhoppningsvis 
under 2021. 

Samtidigt som stabsarbetet pågått har dels kommunens Risk och sårbarhetsanalys (RSA) redovisats till 
kommunfullmäktige samt arbetet med Styrel, som reglerar och prioriterar vid elbortfall, påbörjats och 
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kommer att slutföras under 2021. 

CKS har fått i uppdrag att utreda vilken roll Servicekontoret skall ha i krisberedskapsarbete, en 
utredning som ska påbörjas under början av 2021 och som ska genomföras i nära samverkan med 
förvaltningen och Servicenämnden. 

Arbetet med civilt försvar har på grund av pandemin inte utvecklats ytterligare under 2020. Planerade 
övningar, både lokala och regionala har ställts in. Dock har krisberedskapsarbetet inneburit en viss 
kunskapshöjning och samverkansfördelar även i arbetet med civilt försvar. Under 2021 kommer arbetet 
med att bygga upp det civila försvaret att intensifieras under förutsättning att pandemin är över. 

Säkerhetsskydd 
Avdelningschefen vid CKS är efter beslut i Kommunstyrelsen säkerhetsskyddschef för Borås Stad och 
dess bolag i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (1996:627). Säkerhetsskydd avser skydd mot brott som 
kan hota Sveriges säkerhet, skydd av hemliga uppgifter som rör Sveriges säkerhet samt skydd mot 
terrorism. Under 2020 har säkerhetsskyddsanalysen påbörjats och beräknas vara klar under första delen 
av 2021. 

3.4.2 Personaladministration 

Kompetens 
De flesta kurser och utbildningar har fått ställas in eller göras om till digitala utbildningar. 
Dialogforum våren 2020 ställdes in och chefsdagen 1 december kortades ner och blev helt digital. 

Fackliga företrädare  
Av de fackliga företrädarna arbetar 6,5 årsarbetare centralt och är förhandlingsmotparter till 
Kommunstyrelsen. Kostnaderna för övriga fackliga fördelas på förvaltningarna. 

3.4.3 Nämnd och styrelseverksamhet 

Verksamheten avser kommunalråden, de politiska sekreterarna, Kommunstyrelsens 
beslutssammanträden samt övriga sammanträden. Här ingår även övrigt administrativt stöd till 
kommunalråd och Kommunstyrelsens gruppledare. 
 

3.4.4 Markreserv 

Verksamheten omfattar intäkter och kostnader från upplåtelser av kommunal mark (s.k. markreserv). 
Intäkterna på 33,8 mnkr avser arrenden för ex. jordbruk, tekniska anläggningar samt kommunens 
idrottsanläggningar och skolor. Kostnaderna om 17,7 mnkr innefattar kapitalkostnader, fastighetsskatt, 
lantmäteriärenden, rivningar och fastighetsvärderingar. 

3.4.5 Totalförsvar och samhällsskydd 

Tjänsteman i beredskap (TiB), som är en viktig del i krisberedskapsarbetet, är implementerad i Borås 
stad. Under 2020 och 2021 kommer, under förutsättning att pandemin avtar, CKS arbete mot 
organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, det generella säkerhetsarbetet samt 
krisberedskap/civilt förvar och säkerhetsskyddsarbetet att utgöra en bra grund och förutsättning för 
samhällsskydd och för totalförsvaret. 
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3.4.6 Industrimark 

Verksamheten omfattar tomträtter för flerbostadshus och industri samt arrende för 
Hälleredsanläggningen. För fordonsanläggningen i Hällered är kapitalkostnaden högre än 
arrendeintäkten. 

3.4.7 Bostadsmark 

Verksamheten omfattar tomträttsupplåtelse och arrenden för bostadsändamål. Under 2020 har 47 
tomträtter sålts samt en arrendetomt till ett sammanlagt belopp av ca 26,9 mnkr. Intäkterna av 
tomträttsavgälder och arrenden kommer därmed att minska framöver. 

3.4.8 Vård och omsorg 

FoU Sjuhärad Välfärd bedriver FoU-arbete inom välfärdsområdet med inriktning på sociala frågor 
inom det kommunala ansvarsområdet. Finansieringen bygger på 13 kronor per kommuninvånare och 
år, vilket innebar ca 1,5 mnkr för Borås Stads del för 2020. 

3.4.9 Övrigt 

Blå stjärnans djursjukhus har erhållit ett bidrag på 140 tkr för att skapa möjlighet att driva 
jourverksamhet. 

3.5 Verksamheten 2020 

Under året har CKS samverkan med polisen vad gäller det förebyggande arbetet mot organiserad 
brottslighet ytterligare stärkts. Detta genom ett nära samarbete kring de grova våldsyttringar som skett i 
Borås utifrån en långvarig konflikt mellan de kriminella nätverken. Denna samverkan har medfört att 
olika former av trygghetsskapande och förebyggande åtgärder har genomförts och kommer att 
genomföras. Samverkan har också utvecklats genom bildandet av ett antal fokusgrupper där polis, CKS 
och IFO deltar i syfte att fånga upp tidiga signaler om rekrytering till den organiserade brottsligheten. 
CKS avdelningschef ingår också som stöd i den politiska styrgrupp mot organiserad brottslighet som 
inrättats med anledning av de grova våldsdåden i Borås. 

Under 2020 tillsattes en tjänst för drivande och samordning av arbetet med koldioxidbudget. Detta sker 
i tät samverkan med Miljöförvaltningen. Under 2020 fokuserades på att avsluta revideringen av energi- 
och klimatstrategin, starta ett internt nätverk för energi och bygg, ta fram en första klimatrapport och 
starta upp klimatrådet. Arbetet för samverkan med näringsliv, civilsamhälle och akademi har påbörjats. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till hur arbetet med Agenda 2030 målen kan organiseras och hur 
det kan integreras och stödjas i kommunens befintliga arbete. Kommunen har deltagit i projekt Glokala 
Sverige som drivs av FN-förbundet. 

De kommunala bostadsbolagen arbetar med uppgiften att bygga fler trygghetsboenden och flera är på 
gång som ska vara färdigställda inom de närmsta åren. Det har nyligen startats upp ett projekt i 
Viskafors, ”Friskafors”, bestående av 30 lägenheter och där det i direkt anslutning finns lokaler för 
mötesplatser för seniorer och aktivitetsvärd. Inflyttning planeras till 2022-2023. 
I centralorten pågår produktion av 48 trygghetsbostäder på Regementsstaden, Kasernen 2, som 
planeras bli klara hösten 2022. Dessutom planeras för ca 60 trygghetsbostäder på Kyrkvägen i Brämhult 
under 2022-2023. 
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I Fristad planeras för 29 trygghetsbostäder. Projektet är ett gemensamt projekt med annan part där det 
totalt kommer innebära 117 nya lägenheter på orten. Planen är att komma igång med byggnationen 
innan sommaren. 

3.6 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunstyrelsens arbete för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning fortlöper. 
Arbetet med jämställdhet utvecklas kontinuerligt och jämställdhetsintegrering som strategi ska 
användas. 
Organisatoriskt delas jämställdhetsarbetet i ett externt medborgarperspektiv och ett internt 
arbetsgivarperspektiv. Medborgarperspektivet är sedan den nyinrättade MR-funktionen förlagd till 
kvalitet och utveckling medan ansvaret för arbetsgivarperspektivet ligger kvar på personal och 
förhandling. 
Ett jämställdhetsperspektiv ingår i arbetet med den framtida kompetensförsörjningen. Personal och 
förhandling leder ett antal förvaltningsövergripande arbetsgrupper utifrån uppdrag i den 
personalekonomiska redovisningen. Olika beslut i olika skeenden i livet har betydelse för varje 
medarbetare både på kort och lång sikt. Hur deltidsarbete och fördelning av föräldraledighet mellan 
könen påverkar och synliggörs vid uttag av pension. Att skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö 
som möjliggör att fler vill arbeta mer och längre är centralt i arbetsgivarperspektivet 
För att upprätthålla jämställda lönevillkor och kvalitetssäkra en lokal lönebildning gör Borås Stad 
årligen en lönekartläggning med syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader 
mellan kvinnor och män. Kartläggning görs inom både lika och likvärdiga arbeten. Eventuella skillnader 
analyseras i syfte att upptäcka om de har ett indirekt eller direkt samband med kön. 
Personal och förhandling leder utbildning i kompetensbaserad rekrytering för att säkra en icke 
diskriminerande rekryteringsprocess. 
För att visa att Borås Stad är en arbetsgivare som är öppen och tillgänglig för alla har Personal och 
förhandlings arbete med employer branding en inriktning mot bland annat kön och etnicitet. 

I arbetsmiljöarbetet möts både arbetsmiljölag och diskrimineringslag och de aktiva åtgärder som 
arbetsgivaren behöver arbeta med inom dessa områden. Personal och förhandling utbildar chefer och 
skyddsombud inom arbetsmiljö och samverkan. En modul i utbildningen har inriktningen jämställdhet 
och mänskliga rättigheter. SAM-kalendern i Stratsys ger ett stöd i det praktiska arbetet med bland annat 
HBTQIA, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Kvalitet och Utveckling ansvarar för det 
strategiska arbetet med mänskliga rättigheter. 

Inför Borås Stads medverkan i Borås Pride samarbetade kommunikationsavdelningen, kvalitet och 
utveckling samt personal och förhandling. På grund av covid-19 blev det inte aktuellt med något 
deltagande. 

I Centrum för kunskap och säkerhets uppdrag ingår det att arbeta strategiskt med att förebygga och 
motverka våldsbejakande extremism samt hedersrelaterad våld och förtryck. Särskilt fokus läggs där på 
jämställdhet och genusperspektiv kopplat till både vad gäller offer och förövare. 

På Strategisk samhällsplanering läggs ett jämställdhetsperspektiv på både strategisk samhällsplanering, 
trafikplanering och kommunens klimatarbete. Samhällsplanering har även fått uppdraget att utreda hur 
Borås ska arbeta med Agenda 2030. Agenda 2030 är ett gemensamt måldokument för hela världen 
framtaget av FN för att lösa klimatkrisen och förverkliga de mänskliga rättigheterna. 
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4 Nämndens verksamhet 2 

4.1 Kommungemensam verksamhet 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag      

Avgifter och övriga 
intäkter 

4 872 0 1 005 1 005 

Summa intäkter 4 872 0 1 005 1 005 

Personal      

Lokaler -2 181 -2 176 -2 211 -2 211 0 

Material och tjänster -113 891 -118 433 -120 839 -121 545 -706 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -116 072 -120 609 -123 050 -123 756 -706 

Buffert (endast i 
budget) 

     

Nettokostnad -116 068 -119 737 -123 050 -122 751 299 

Kommunbidrag 114 000 118 100 123 050 123 050 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-2 068 -1 637 0 299 299 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-2 068 -1 637 0 299 299 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Nettokostnaden för den kommungemensamma verksamheten uppgick till 122,8 mnkr, vilket var 0,3 
mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader till 
Västtrafik som även till viss del täcker högre kostnader för räddningstjänsten och STIM. 
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4.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnad 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Övrig gemensam 
verksamhet (STIM o SAMI) 

     

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -116 -444 -116 -473 -357 

Resultat -116 -444 -116 -473 -357 

Bidrag till 
samarbetsorganisationer 

     

Intäkter 0 867 0 1 000 1 000 

Kostnader -17 923 -19 071 -18 302 -19 031 -729 

Resultat -17 923 -18 204 -18 302 -18 031 271 

Näringslivsfrämjande 
åtgärder 

     

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -2 181 -2 176 -2 211 -2 211 0 

Resultat -2 181 -2 176 -2 211 -2 211 0 

Räddningstjänst      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -81 975 -84 243 -87 491 -87 754 -263 

Resultat -81 975 -84 243 -87 491 -87 754 -263 

Kommunikationer      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -13 877 -14 675 -14 930 -14 287 643 

Resultat -13 877 -14 675 -14 930 -14 287 643 

Ekonomiskt bistånd      

Intäkter 4 5 0 5 5 

Kostnader 0 0 0 0 0 

Resultat 4 5 0 5 5 

Totalt      

Intäkter 4 872 0 1 005 1 005 

Kostnader -116 072 -120 609 -123 050 -123 756 -706 

Resultat -116 068 -119 737 -123 050 -122 751 299 
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4.4 Verksamhetsanalys 

4.4.1 Övrig gemensam verksamhet 

Kostnaderna för STIM och SAMI blev runt 0,4 mnkr högre än budget då kostnaderna fastställdes efter 
budgeten för 2020. 

4.4.2 Bidrag till samarbetsorganisationer 

Utfallet uppgick till 18,0 mnkr och består av bidrag till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 3,2 
mnkr, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 8,8 mnkr samt Navet 6,0 mnkr. Intäkt och 
motsvarande kostnad avser dataskyddsombud som finansieras av de kommunala bolagen och samtliga 
förvaltningar. 

4.4.3 Näringslivsfrämjande åtgärder 

Kommunen har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler som för 2020 uppgick 
till 2,2 mnkr. 

4.4.4 Räddningstjänst 

Kommunerna Borås, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Mark och Ulricehamn har bildat ett 
räddningstjänstförbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som ska svara för räddningstjänsten 
inom området. 

Kostnaderna för räddningstjänsten för Borås Stads del 2020 uppgick till 87,8 mnkr, varav 1,3 mnkr 
avser vattendykverksamhet, 1,0 mnkr avser brandskyddsutbildning och resterande är förbundsavgiften. 
Verksamheten redovisar en avvikelse på knappt -0,3 mnkr. 

4.4.5 Kommunikationer 

Borås Stad gör tillköp av kollektivtrafiken som ger hela kommunen samma områdestaxa, att 
färdtjänstberättigade reser gratis, att personer som är 65 år och äldre åker gratis under lågtrafikperioder 
samt flextrafik för personer som fyllt 75 år. 

Utfallet för 2020 blev 14,3 mnkr, vilket var 0,6 mnkr lägre än budget. De lägre kostnaderna beror på att 
tillköpet för enhetlig områdestaxa försvann i november när en ny zonstruktur för biljetter infördes. Nu 
omfattas hela Sjuhärad av samma zon. 

4.4.6 Ekonomiskt bistånd 

Verksamheten budgeteras ej men har under 2020 genererat intäkter på 5 tkr. 
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5 Konsekvenser av coronaviruset 

2020 har varit ett annorlunda år som följd av covid-19. Förvaltningens arbete har påverkats på ett 
genomgripande sätt. Mycket strategiskt arbete har fått läggas åt sidan eller planeras om till följd av 
pandemin. Arbetet under Covid-19 pandemin har inneburit en stor andel distansarbete. 

Flera aktiviteter har ställts in/ skjutits upp som t ex Näringslivsdagen, Nationaldagsfirande och diverse 
olika kurser, konferenser med tillhörande resor och övernattningar. Personal har på olika håll varit 
engagerade i pandemin vilket medfört omstrukturering i ordinarie arbete med t ex lägre 
konsultkostnader som följd. 

När den centrala krisledningsstaben i mars gick upp i orange läge, tog kommunikationsavdelningen 
över förvaltningarnas ansvar för kriskommunikationen. 

Näringslivet drabbades oerhört hårt. I takt med hårdare rekommendationer ställdes högre krav på 
staden. Stödåtgärder infördes för att stötta de hårdast drabbade företagen, bl.a. företagsakut för 
information och vägledning, gymnasieluncher som stöttade en härjad bransch och gav hemstuderande 
mat, hemleveranser av mat med hjälp av färdtjänst och butiker för att stödja 70+, längre betaltid för 
debiteringar och snabbare betalning av fakturor, stöd till butiker med möjlighet till försäljning utomhus, 
parkeringslättnader och digital handelsplats. 

På Koncerninköp har flera medarbetare lagt delar av sin arbetstid på att säkerställa tillgången till 
skyddsutrustningen åt Borås Stads verksamheter. 

Sedan mars 2020 har i stort sett hela avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet varit involverade 
och engagerade dels i den centrala krisledningsstaben men även för att ge stöd till i förvaltningarnas och 
bolagens krishantering mot Covid-19. Avdelningschefen har varit tillika stabschef i den centrala 
krisledningsstaben. Detta har inneburit mycket begränsade möjligheter för det strukturerade arbetet 
mot organiserad brottslighet under 2020. 

Kommentar till tabellen nedan: 
För ansökan nummer ett om bidrag från Socialstyrelsen, avseenden perioden tom augusti 2020, blev 
utfallet att varje region och kommun beviljades 91,4 procent av sina godkända kostnader. I nuläget 
finns ingen information kring utfall av ansökan nummer två, september - november 2020. 
Vad gäller kostnader och intäkter relaterat till inköp av sjukvårdsmaterial såsom munskydd, visir, 
handskar, handsprit, förkläden m.m. finns vid bokslutet ett lager beräknat till 40,5 mnkr som beredskap 
till 2021. 

Verksamhet / Händelse 
Uppskattad ekonomisk konsekvens 

2020, tkr 

Kommunikation, bl.a. information på flera språk, affischer, 
annonser, film och skyltar 

-670 

Gymnasiemåltider -9 515 

Koncerninköp, administrativa kostnader, transport och hyra i 
samband med lagerhantering 

-3 997 

Inköp av sjukvårdsartiklar tom december 2020 -109 488 

Bidrag från Socialstyrelsen för perioden tom augusti 2020 62 093 

Summa -61 577 
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6 Verksamhetsmått 

6.1 Bostäder 

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Förtätning av 
stadskärnan, antal 
nyinflyttade till 
centrum. 

27 83 200  

Kommentar Antal personer i centrum 2020 redovisas först i slutet av februari 2021. 

Antal 
nyproducerade 
bostäder i Borås 
tätort 

250 472 480  

Kommentar Producerade bostäder 2020 (centralt likväl som utanför staden) presenteras först i maj 2021. 

Antal 
nyproducerade 
bostäder utanför 
Borås tätort 

100 125 120  

Kommentar Producerade bostäder 2020 (centralt likväl som utanför staden) presenteras först i maj 2021. 

6.2 Sysselsättning 

6.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Sysselsättningsgrad 
(20-64 år), %. 

80,9 80 78  

Kommentar 

Utfall för sysselsättningsgraden 2020 har inte presenterats vid upprättandet av denna årsredovisning. 

6.3 Handel och företagande 

6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Tillgång till mark 
för företagande 

250 000 250 000 250 000 70 000 

Kommentar Främst mindre tomter 2020. 
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7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Summa    

Viared Västra, åtgärder för gator 0 1 427 -1 427 

Viared Norra, åtgärder för gator 0 0 0 

Nordskogen, åtgärder för gator 0 0 0 

Utbyggnad av bostadsområden 0 2 478 -2 478 

Fastighetsköp 40 000 3 755 36 245 

Analys 

Utbyggnad av industriområdet Viared Västra pågår. 
Viared Västra: Utfallet avser byggnation av rondell och gång och cykelväg. 
Utbyggnad av bostadsområden: Utfallet avser nybyggnation av gata i Svaneholm, Svanängsvägen och 
Sparsör, Vinkelvägen samt mark och vägarbeten på Kadriljgatan och Dammsvedjan. 

Fastighetsinköp: Inköp har gjorts av fastigheten Gåshult med syfte att bilda ett naturreservat. 

Borås Stad kan eventuellt alltid ges möjlighet att göra strategiska fastighetsaffärer, för 2020 blev utfallet 
enbart ett fastighetsinköp för naturreservat i Gåshult. 

8 Exploateringsredovisning 

Utgifter 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Utgift tom 

2019 
Utgift 2020 Återstår Status 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Västra 

394 700 387 080 3 188 4 432 2 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Norra 

50 000 47 623 0 2 377 2 

Utbyggnad av industriområde 
Nordskogen 

80 000 70 506 8 220 1 274 2 

Utbyggnad av övriga 
industriområden 

30 000 0 12 29 988 2 

Utbyggnad av bostadsområden 30 000 30 2 569 27 401 2 

Summa 584 700 505 239 13 989 65 472  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 
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3: Klart 

Försäljning 

Tkr 
Försäljning 

tom 2019 
Försäljning 

2020 
Summa 

försäljning 

Försäljning av industritomter projekt Viared Västra -317 165 2 564 -314 601 

Försäljning av industritomter projekt Viared Norra -62 142 2 569 -59 573 

Försäljning av industritomter projekt Nordskogen -9 120 -50 030 -59 150 

Försäljning av bostadstomter 2020  -2 675 -2 675 

Försäljning av övriga fastigheter 2020  -67 922 -67 922 

Summa -388 427 -115 494 -503 921 

Analys 

  

Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra och på Nordskogen. 

Utbyggnad av bostadsområden avser nybyggnation av gata i Svaneholm, Svanängsvägen och Sparsör, 
Vinkelvägen samt mark och vägarbeten på Kadriljgatan och Dammsvedjan. 

Försäljning av industritomter i Viared Västra avser en tomt och ett återköp, även ett återköp på Viared 
Norra har skett då köparna inte hade möjlighet att fullfölja byggnationen. 

Försäljningen av industritomter på Nordskogen avser två tomter. 

Försäljning av bostadstomter avser fyra småhustomter på Kelvingatan. 

Försäljning av övriga fastigheter avser bl.a. markanvisningar för flerbostadshus, ca 40 mnkr, 
småhustomter och en arrendetomt. Det har även sålts 47 stycken tomträtter för småhus, ca 26,6 mnkr. 
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Datum 

2021-02-22 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00111 1.2.4.1 

  

 

Årsredovisning 2020 Kommunfullmäktige 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Årsredovisning 2020 för Kommunfullmäktige godkänns och läggs till 

handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Årsredovisning 2020 för Kommunfullmäktige har upprättats.               

 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2020 Kommunfullmäktige 

   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Roger Cardell, Roger.Cardell@boras.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 

mailto:Roger.Cardell@boras.se


 

 

 
Årsredovisning 2020 

Kommunfullmäktige 
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1 Inledning 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. 
Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen, främst 

• mål och riktlinjer för verksamheten 

• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 

• nämndernas organisation och verksamhetsformer 

• årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna 

 
Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 41 ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per 
år. Mandatfördelning under perioden 2019-2022 är följande: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 23 

Moderata Samlingspartiet 15 

Sverigedemokraterna 11 

Vänsterpartiet 6 

Liberalerna 5 

Centerpartiet 5 

Kristdemokraterna 5 

Miljöpartiet de Gröna 3 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag      

Avgifter och övriga 
intäkter 

72 99 80 67 -13 

Summa intäkter 72 99 80 67 -13 

Personal -4 210 -5 575 -4 508 -4 634 -126 

Lokaler -92 -1 046 -1 065 -1 198 -133 

Material och tjänster -8 076 -8 428 -9 907 -8 452 1 455 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -12 378 -15 049 -15 480 -14 284 1 196 

Buffert (endast i 
budget) 

     

Nettokostnad -12 306 -14 950 -15 400 -14 217 1 183 

Kommunbidrag 13 650 15 100 15 400 15 400 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

1 344 150 0 1 183 1 183 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

1 344 150 0 1 183 1 183 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Resultatet visar +1 183 tkr som främst kan hänföras till lägre kostnader för representation till följd av 
Coronapandemin. Även utbildningsbidragen till partierna är lägre än budgeterat. Kostnader för 
arvoden, lokaler, teknisk utrustning och framtagande av sammanträdeshandlingar för att kunna 
genomföra digitala möten överstiger budget. 
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2.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Sammanträden -6 774 -9 926 -9 255 -8 483 772 

Partistöd -5 532 -5 024 -6 145 -5 734 411 

Summa -12 306 -14 950 -15 400 -14 217 1 183 

2.3 Verksamhetsanalys 

2.3.1 Sammanträden 

 

2.3.2 Partistöd 

Partistöd (grundstöd och mandatbundet stöd) har utbetalats enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
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2.3.3 Verksamhetsberättelse för Beredningen för medborgardialog 

Beredningen för medborgarinflytande ska inför varje år planera vad som ska genomföras och årligen 
redovisa resultatet av arbetet till Kommunfullmäktige. Under år 2020 har beredningsgruppen haft åtta 
protokollförda sammanträden. 

I beredningen finns Kommunfullmäktiges presidium representerat, därutöver en representant från varje 
parti i Kommunfullmäktige. Under året som gått har KD och C valt om representant. Representant 
från V avsade sig sitt uppdrag i december 2020, varför ingen ny företrädare är tillsatt. 

Ledamöter i beredningen är: 
Per-Olof Höög (S) 
Ulrik Nilsson (M) 
Anne-Marie Ekström (L) 
Tom Andersson (MP) 
Anita Spjuth (V) 
Valéria Kant (KD) 
Håkan Eriksson (C) 
Björn Qvarnström (SD) 

Beredningen för medborgarinflytande uppgifter 2020: 
Beredningsgruppen har fått ett utökat uppdrag. Utifrån beslut i Kommunfullmäktigen 2019-12-19 tar 
beredningen över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla demokratifrågor och öka 
dialogen mellan invånare och politiker. Kommunfullmäktiges Beredning för medborgarinflytande ska 
utifrån boråsarens synvinkel bevaka områdena: 

 Demokrati 

 Mänskliga rättigheter 

 Rättssäkerhet 

 Offentlighet 

Beredningen bytte även namn från Beredningen för medborgardialog till Beredningen för 
medborgarinflytande. 

En verksamhetsplan för beredningsgruppen har påbörjats och beräknas kunna fastställas under första 
kvartalet 2021. 

Ett årshjul har tagits fram med aktiviteter inom ramen för mänskliga rättigheter (MR) som 
uppmärksammas offentligt av kommunen. 

Riktlinjerna för Medborgardialog ska revideras. Beredningsgruppen har under året diskuterat att 
riktlinjerna kommer att ingå i det planerade styrdokumentet för mänskliga rättigheter. 

Beredningen vill förenkla och förbättra för invånare att ha kontakt med kommunen, en väg in. Det 
måste finnas enkla vägar för kontakt mellan kommun och medborgare för att åstadkomma goda 
relationer och skapa en grund för demokrati och gemensamt ansvar för samhället. I första hand har 
beredningen valt att titta vidare på hur synpunktshanteringen och e-petition kan bli mer lättillgängliga 
för medborgaren. 
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2.4 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige arbetar för att uppnå de nationella jämställdhetsmålen.   

 Jämn fördelning av makt och inflytande 

 Ekonomisk jämställdhet 

 Jämställd utbildning 

 Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet 

 Jämställd hälsa 

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
  

När dessa mål appliceras på kommunal nivå skapar de aktiviteter över hela verksamheten. De tar 
samtidigt vitt skilda former beroende på var i organisationen målen tolkas in i det ordinarie arbetet. 
Redovisningar över jämställdhetsarbetet överlåts till respektive nämnd i årsredovisningen. 

 

3 Konsekvenser av coronaviruset 

Verksamhet / Händelse 
Uppskattad ekonomisk konsekvens 

2020, tkr 

Teknisk utrustning -10 

Div tjänster som utskick, datakonsulter, inköp av program/ 
licenser (Teams o voteringssystem) mm 

-197 

Lokalhyra Borås Kongress -107 

Summa -314 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
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Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
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Tillsättning av förvaltningschef till Kulturförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Ida Burén anställs som förvaltningschef för Kulturförvaltningen        

Ärendet i sin helhet 

Tre personer har intervjuats till tjänsten som förvaltningschef för 

Kulturförvaltningen. Tre grupper deltog i intervjuerna: 

Grupp 1: Kulturförvaltningens presidium, kommunalråd, Stadsdirektör samt 

Personalchef 

Grupp 2: Kulturförvaltningens ledningsgrupp 

Grupp 3: Fackliga företrädare 

Efter en samlad bedömning föreslås att Ida Burén erbjuds tjänsten som 

förvaltningschef för Kulturförvaltningen. Ida är idag Verksamhetschef Kultur 

och ung fritid i Botkyrka kommun. 

Beslutsunderlag 

1. MBL-protokoll (bifogas senare) 

  

Beslutet expedieras till 

1. Kulturförvaltningen 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Ansökan om marknadsföringssamarbete, Borås Grand 

Prix 2021: Borås Fältrittklubb 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Fältrittklubb om 

marknadsföringssamarbete för Borås Grand Prix 18-21 mars 2021. Kommunen 

betalar till klubben 75 000 kronor 

 

 

 

Datum 

2021-03-03 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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2021-02-23 Marie Ingvarsson  
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Ansökan om marknadsföringssamarbete, Borås Grand 

Prix 2021: Borås Fältrittklubb 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Fältrittklubb om 

marknadsföringssamarbete för Borås Grand Prix 18-21 mars 2021 enligt 

upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 75 000 kronor.        

Ärendet i sin helhet 

Borås Fältrittklubb arrangerar för 27:e året Borås Grand Prix. Tävlingen har så 

kallad 5*-nivå, den högsta nationella elitnivån för hopptävlingar. I år genomförs 

tävlingarna med restriktioner på grund av pandemin och ingen publik tillåts. 

Men hela arrangemanget kommer att sändas av Equisport TV för att nå ut. 

Vissa klasser i Borås Grand Prix innebär kval till Göteborg Horse Show som 

genomförs ett par veckor efter tävlingarna i Borås. Kvalet i sig och att 

välmeriterade ryttare på landslagsnivå deltar innebär att det finns goda 

förutsättningar för hög uppmärksamhet i media och mycket publik via 

webbsändningarna landet runt. 

Kommunstyrelsen ser samarbetet med Borås Fältrittklubb som långsiktigt och 

bedömer det marknadsföringsmässiga värdet för kommunen till samma nivå 

som för 2020, 75 000 kronor               

Beslutsunderlag 

1. Ansökan 

2. Avtal   

Beslutet expedieras till 

Sara Eriksson, Borås Fältrittklubb, Varbergsvägen 65, 504 93 Borås 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 
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Datum 

2021-03-08 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2021-00217 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 
 

 

 

Avtal marknadsföringssamarbete, Borås Grand Prix 

2021: Borås Fältrittklubb 

Detta avtal har träffats mellan Borås Fältrittklubb, nedan kallad klubben, och 

Borås Stad, Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, om 

marknadsföringssamarbete vid Borås Grand Prix 18-21 mars 2021.  

Klubbens åtagande 

1. Klubben placerar Borås Stads logotyp som samarbetspart i all 

marknadsföring av arrangemanget, på tävlingens webbplats, på storbildstv och i 

direktsändningen på webben från tävlingarna. 

 

2. Borås Stad står som sponsor för en av klasserna under arrangemanget. 

 

4. Ett av hindren profileras med budskap eller logotyp från Borås eller Borås 

Stad. I år profilerar vi 400-årsjubileet, enligt överenskommelse mellan parterna. 

 

Kommunens åtagande 

5. Kommunen betalar till klubben 75 000 kr.  

 

Övrigt 

7. Avtalet förutsätter att arrangemanget är fritt från droger och dopning. Vid 

brister i detta förfaller halva kontraktssumman till återbetalning. Kommunen 

har rätt att avgöra om klubben brustit i detta avseende. 

 

8. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen. 

 

9. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Borås i mars 2021 

 

Ulf Olsson   Sara Eriksson  

Kommunstyrelsens ordförande Borås Fältrittklubb 
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Stadsledningskansliet 

 
 
Marie Ingvarsson 
Handläggare 



Ansökan till Kommunstyrelsen 

 

Borås Grand Prix 2021 

 

Borås Fältrittklubb arrangerar Grand Prix-tävlingarna den 18-21 mars. I år med stora restriktioner pga 

covid och ingen publik tillåts. Hela arrangemanget kommer att sändas av Equisport TV för att nå ut. 

Arrangemanget är detsamma som klubben arrangerat varje år i ca 25 år 

Även i år är tävlingen: 5* (femstjärnig) och det är ett fåtal tävlingar under året i Sverige har samma 

status. Alla klasser är kval som leder till en final i de olika rundorna/ nivåerna. Högsta klassen på 

söndag är Borås Grand Prix 150 hoppning.  

Vi har semifinal i den nya serien Arena Youth Tour som rids av juniorer och unga ryttare samt även 

Lövsta Future Challenge Jumping U 25 som går i de högsta klasserna där du i båda serierna kvalar till 

Scandinavuim två veckor senare. 

I år har vi även fått ATG- AB Trav och Galopp kval. Klasserna rids upp till 150 där du kan spela på de 

som är seniorer. Final i Scandinavuim. 

 

Media sätter som vanligt vårt arrangemang högt och rapporterar i tidningar och med live 

webbsändningar. 

 

Med på webb och storbildstv. 

Möjlighet att visa Boråsfilmen. 

Borås Stads hinder med i alla klasser. 

Tillhandahåller biljetter för tävlingsdagarna, både VIP och att dela ut till anställda. (publikfritt) 

 

 

Sara Eriksson 

Borås Fältrittklubb 

Varbergsvägen 65 

504 93 Borås 

www.borasridhus.se 

sara@borasridhus.se 

 

 

http://www.borasridhus.se/
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Ansökan om marknadsföringssamarbete, Borås Grand 

Prix 2021: Borås Fältrittklubb 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Fältrittklubb om 

marknadsföringssamarbete för Borås Grand Prix 18-21 mars 2021 enligt 

upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 75 000 kronor.        

Ärendet i sin helhet 

Borås Fältrittklubb arrangerar för 27:e året Borås Grand Prix. Tävlingen har så 

kallad 5*-nivå, den högsta nationella elitnivån för hopptävlingar. I år genomförs 

tävlingarna med restriktioner på grund av pandemin och ingen publik tillåts. 

Men hela arrangemanget kommer att sändas av Equisport TV för att nå ut. 

Vissa klasser i Borås Grand Prix innebär kval till Göteborg Horse Show som 

genomförs ett par veckor efter tävlingarna i Borås. Kvalet i sig och att 

välmeriterade ryttare på landslagsnivå deltar innebär att det finns goda 

förutsättningar för hög uppmärksamhet i media och mycket publik via 

webbsändningarna landet runt. 

Kommunstyrelsen ser samarbetet med Borås Fältrittklubb som långsiktigt och 

bedömer det marknadsföringsmässiga värdet för kommunen till samma nivå 

som för 2020, 75 000 kronor               

Beslutsunderlag 

1. Ansökan 

2. Avtal   

Beslutet expedieras till 

Sara Eriksson, Borås Fältrittklubb, Varbergsvägen 65, 504 93 Borås 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 
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2021-03-08 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2021-00217 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 
 

 

 

Avtal marknadsföringssamarbete, Borås Grand Prix 

2021: Borås Fältrittklubb 

Detta avtal har träffats mellan Borås Fältrittklubb, nedan kallad klubben, och 

Borås Stad, Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, om 

marknadsföringssamarbete vid Borås Grand Prix 18-21 mars 2021.  

Klubbens åtagande 

1. Klubben placerar Borås Stads logotyp som samarbetspart i all 

marknadsföring av arrangemanget, på tävlingens webbplats, på storbildstv och i 

direktsändningen på webben från tävlingarna. 

 

2. Borås Stad står som sponsor för en av klasserna under arrangemanget. 

 

4. Ett av hindren profileras med budskap eller logotyp från Borås eller Borås 

Stad. I år profilerar vi 400-årsjubileet, enligt överenskommelse mellan parterna. 

 

Kommunens åtagande 

5. Kommunen betalar till klubben 75 000 kr.  

 

Övrigt 

7. Avtalet förutsätter att arrangemanget är fritt från droger och dopning. Vid 

brister i detta förfaller halva kontraktssumman till återbetalning. Kommunen 

har rätt att avgöra om klubben brustit i detta avseende. 

 

8. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen. 

 

9. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Borås i mars 2021 

 

Ulf Olsson   Sara Eriksson  

Kommunstyrelsens ordförande Borås Fältrittklubb 
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Stadsledningskansliet 

 
 
Marie Ingvarsson 
Handläggare 



Ansökan till Kommunstyrelsen 

 

Borås Grand Prix 2021 

 

Borås Fältrittklubb arrangerar Grand Prix-tävlingarna den 18-21 mars. I år med stora restriktioner pga 

covid och ingen publik tillåts. Hela arrangemanget kommer att sändas av Equisport TV för att nå ut. 

Arrangemanget är detsamma som klubben arrangerat varje år i ca 25 år 

Även i år är tävlingen: 5* (femstjärnig) och det är ett fåtal tävlingar under året i Sverige har samma 

status. Alla klasser är kval som leder till en final i de olika rundorna/ nivåerna. Högsta klassen på 

söndag är Borås Grand Prix 150 hoppning.  

Vi har semifinal i den nya serien Arena Youth Tour som rids av juniorer och unga ryttare samt även 

Lövsta Future Challenge Jumping U 25 som går i de högsta klasserna där du i båda serierna kvalar till 

Scandinavuim två veckor senare. 

I år har vi även fått ATG- AB Trav och Galopp kval. Klasserna rids upp till 150 där du kan spela på de 

som är seniorer. Final i Scandinavuim. 

 

Media sätter som vanligt vårt arrangemang högt och rapporterar i tidningar och med live 

webbsändningar. 

 

Med på webb och storbildstv. 

Möjlighet att visa Boråsfilmen. 

Borås Stads hinder med i alla klasser. 

Tillhandahåller biljetter för tävlingsdagarna, både VIP och att dela ut till anställda. (publikfritt) 

 

 

Sara Eriksson 

Borås Fältrittklubb 

Varbergsvägen 65 

504 93 Borås 

www.borasridhus.se 

sara@borasridhus.se 

 

 

http://www.borasridhus.se/
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på remiss av Institutet för språk och folkminnens 

förslag till handlingsprogram för bevarande av de 

nationella minoritetsspråken 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Upprättat svar översänds till Kulturdepartementet.   

 

 

 

Datum 

2021-03-04 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00936 1.1.2.1 Programområde 02 

Handläggare: Melissa Lennartsson 
 

Datum 

2021-02-25 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Melissa Lennartsson 
Handläggare 
033 357075 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00936 1.1.2.1 

  

 

Svar på remiss av Institutet för språk och folkminnens 

förslag till handlingsprogram för bevarande av de 

nationella minoritetsspråken 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat svar översänds till Kulturdepartementet.        

Sammanfattning 

Regeringen har givit Borås Stad möjlighet att lämna synpunkter över förslagen i 

Handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, 

jiddisch, meänkieli och romska. Borås Stad instämmer överlag i förslagen som 

presenterats i handlingsprogrammet men önskar göra vissa medskick som vi 

anser viktiga.  

Borås Stad anser att innehållet är mycket bra men att det saknas tidsplan, 

budget och prioriteringar. Likaså behövs ett samlat grepp kring områden och 

dess utmaningar för att språken ska kunna överleva på lång sikt och som ett led 

i detta bör även jiddisch och romska få territoriella rättigheter.                  

Ärendet i sin helhet 

Förslaget har remitterats till Arbetslivsnämnden som lämnat följande 

synpunkter.  

1.1 En ökad och sammanhållen kunskap om minoriteterna och 

minoritetsspråken 

Informationsportal 

Borås Stad anser att förslaget om en informationsportal med samlad 

information är viktig men menar att minoritet.se bör få behålla det uppdraget 

och att man här också bör samla information från samtliga statliga myndigheter 

som berörs direkt av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

(2009:724). Kommuner, regioner och inte minst individen måste kunna erhålla 

informationen direkt från denna portal och inte som idag tvingas kontakta olika 

myndigheter. 

Obligatorisk webbutbildning 

Att ta fram en obligatorisk webbutbildning för offentliganställda är ett bra 

förslag i sak men vem ska följa upp att detta följs och vad får det för 

konsekvenser om man inte följer detta? Samma fråga gäller även 
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Skolinspektionens föreslagna uppdrag. Borås Stad anser att det inte räcker med 

rekommendationer utan krävs hårdare påföljder. 

Insamling av data om antalet talare 

Borås Stad är av åsikten att detta är ett mycket känsligt område, inte minst för 

den romska gruppen. Ska det genomföras en insamling bör man därför gå 

mycket varsamt fram och i samråd med de nationella minoriteterna på ett öppet 

och transparent vis. 

3.4.2. En obruten utbildningskedja – (Ingår ej i betänkandet) 

Denna del ingår ej i betänkandet men Borås Stad önskar göra ett medskick då vi 

anser att informationen på sida 26 inte överensstämmer. Då man ej med 

säkerhet vet hur många talare av nationella minoriteter det finns i landet går det 

heller inte att fastslå hur många som har rätt till modersmål. Därför blir dessa 

fakta irrelevanta och riskerar snarare att ge en helt felaktig bild av behovet som 

med största sannolikhet är mycket större än vad som här framkommer. 

5.1. Resursbibliotek och Kungliga bibliotekets app 

Borås Stad önskar trycka på vikten av opartiska, neutrala utvärderare av appen. 

Dessa behöver också god kännedom om de olika varieteter som förekommer 

och om språken överlag. 

5.6. Medier och public service 

Borås Stad ser detta som viktigt men önskar också att man tar med de romska 

varieteterna som talas även i våra grannländer. Samarbetet bör inte stanna vid 

medier enbart utan omfattas av fler områden. 

Remissyttrandet i sin helhet 

Borås Stad delar i övrigt de förslag som ISOF (Institutet för språk och 

folkminnen) lämnat och tillstyrker därför förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

1. Svar på remiss: Remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till 

handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken 

2. Arbetslivsnämndens remissyttrande 

3. Remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram 

för bevarande av de nationella minoritetsspråken från Kulturdepartementet

  

Beslutet expedieras till 

1. ku.remissvar@regeringskansliet.se  

2. ku.csm@regeringskansliet.se 

3. Arbetslivsnämnden 

 

 

mailto:ku.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:ku.csm@regeringskansliet.se
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Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00936 1.1.2.1 

 

Melissa Lennartsson 
Handläggare 
033 357075 
 

Kulturdepartementet 

ku.remissvar@regeringskansliet.se 

 

Borås Stads remissyttrande över Remiss av Institutet 

för språk och folkminnens förslag till 

handlingsprogram för bevarande av de nationella 

minoritetsspråken 

Beslut 

Upprättat svar översänds till Kulturdepartementet. 

Sammanfattning 

Regeringen har givit Borås Stad möjlighet att lämna synpunkter över förslagen i 

Handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, 

jiddisch, meänkieli och romska. Borås Stad instämmer överlag i förslagen som 

presenterats i handlingsprogrammet men önskar göra vissa medskick som vi 

anser viktiga.  

Borås Stad anser att innehållet är mycket bra men att det saknas tidsplan, 

budget och prioriteringar. Likaså behövs ett samlat grepp kring områden och 

dess utmaningar för att språken ska kunna överleva på lång sikt. Som ett led i 

detta bör även jiddisch och romska få territoriella rättigheter.   

Ärendet i sin helhet 

1.1 En ökad och sammanhållen kunskap om minoriteterna och 

minoritetsspråken 

Informationsportal 

Borås Stad anser att förslaget om en informationsportal med samlad 

information är viktig, men menar samtidigt att minoritet.se bör få behålla detta 

uppdrag och att man här också bör samla information från samtliga statliga 

myndigheter som berörs direkt av lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk (2009:724). Kommuner, regioner och inte minst individen 

måste kunna få information direkt från denna portal istället för att som idag 

tvingas kontakta olika myndigheter. 

Obligatorisk webbutbildning 

Att ta fram en obligatorisk webbutbildning för offentliganställda är ett bra 

förslag i sak, men vem ska följa upp att detta efterlevs och vad får det för 
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konsekvenser om man inte följer detta? Samma fråga gäller även 

Skolinspektionens föreslagna uppdrag. Borås Stad anser att det inte räcker med 

rekommendationer utan krävs hårdare påföljder. 

Insamling av data om antalet talare 

Borås Stad är av åsikten att detta är ett mycket känsligt område, inte minst för 

den romska gruppen. Om det ska genomföras en insamling bör man gå mycket 

varsamt fram i samråd med de nationella minoriteterna på ett öppet och 

transparent vis. 

3.4.2. En obruten utbildningskedja – (Ingår ej i betänkandet) 

Denna del ingår ej i betänkandet men Borås Stad önskar göra ett medskick då vi 

anser att informationen på sida 26 inte överensstämmer. Då man ej med 

säkerhet vet hur många talare av nationella minoritetsspråk det finns i landet går 

det heller inte att fastslå hur många som har rätt till modersmålsundervisning. 

Dessa fakta blir därmed irrelevanta och riskerar snarare att ge en helt felaktig 

bild av behovet som med största sannolikhet är mycket större än vad som 

framkommer i denna del. 

5.1. Resursbibliotek och Kungliga bibliotekets app 

Borås Stad önskar trycka på vikten av opartiska, neutrala utvärderare av appen. 

Dessa behöver också god kännedom om de olika varieteter som förekommer 

och om språken överlag. 

5.6. Medier och public service 

Borås Stad ser detta som viktigt men önskar också att man tar med de romska 

varieteterna som talas även i våra grannländer. Samarbetet bör inte upphöra vid 

medier enbart, utan omfattas av fler områden. 

Remissyttrandet i sin helhet 

Borås Stad instämmer i övrigt i de förslag som ISOF (Institutet för språk och 

folkminnen) lämnat och tillstyrker därmed förslaget. 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Sammanträdesdatum 
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Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr ALN 2021-00006 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss av Institutet för språk och 
folkminnens förslag till handlingsprogram för 
bevarande av de nationella minoritetsspråken från 
Kulturdepartementet 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till yttrande och översänder 
detsamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har givit Borås Stad möjlighet att lämna synpunkter över förslagen i 
Handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, 
jiddisch, meänkieli och romska. Borås Stad instämmer överlag i förslagen som 
presenterats i handlingsprogrammet men önskar göra vissa medskick som vi 
anser viktiga.  

Borås Stad anser att innehållet är mycket bra men att det saknas tidsplan, 
budget och prioriteringar. Likaså behövs ett samlat grepp kring områden och 
dess utmaningar för att språken ska kunna överleva på lång sikt och som ett led 
i detta bör även jiddisch och romska få territoriella rättigheter.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till 
handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken från 
Kulturdepartementet.               

 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lotta Didanovic Nilsson 
Handläggare 
0768-88 37 53 
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Datum 

2021-02-16 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2021-00006 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss av Institutet för språk och 

folkminnens förslag till handlingsprogram för 

bevarande av de nationella minoritetsspråken från 

Kulturdepartementet 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till yttrande och översänder 

detsamma till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Regeringen har givit Borås Stad möjlighet att lämna synpunkter över förslagen i 

Handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, 

jiddisch, meänkieli och romska. Borås Stad instämmer överlag i förslagen som 

presenterats i handlingsprogrammet men önskar göra vissa medskick som vi 

anser viktiga.  

Borås Stad anser att innehållet är mycket bra men att det saknas tidsplan, 

budget och prioriteringar. Likaså behövs ett samlat grepp kring områden och 

dess utmaningar för att språken ska kunna överleva på lång sikt och som ett led 

i detta bör även jiddisch och romska få territoriella rättigheter.                

Ärendet i sin helhet 

1.1 En ökad och sammanhållen kunskap om minoriteterna och 

minoritetsspråken 

Informationsportal 

Borås Stad anser att förslaget om en informationsportal med samlad 

information är viktig men menar att minoritet.se bör få behålla det uppdraget 

och att man här också bör samla information från samtliga statliga myndigheter 

som berörs direkt av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

(2009:724). Kommuner, regioner och inte minst individen måste kunna erhålla 

informationen direkt från denna portal och inte som idag tvingas kontakta olika 

myndigheter. 

Obligatorisk webbutbildning 

Att ta fram en obligatorisk webbutbildning för offentliganställda är ett bra 

förslag i sak men vem ska följa upp att detta följs och vad får det för 

konsekvenser om man inte följer detta? Samma fråga gäller även 
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Skolinspektionens föreslagna uppdrag. Borås Stad anser att det inte räcker med 

rekommendationer utan krävs hårdare påföljder. 

Insamling av data om antalet talare 

Borås Stad är av åsikten att detta är ett mycket känsligt område, inte minst för 

den romska gruppen. Ska det genomföras en insamling bör man därför gå 

mycket varsamt fram och i samråd med de nationella minoriteterna på ett öppet 

och transparent vis. 

3.4.2. En obruten utbildningskedja – (Ingår ej i betänkandet) 

Denna del ingår ej i betänkandet men Borås Stad önskar göra ett medskick då vi 

anser att informationen på sida 26 inte överensstämmer. Då man ej med 

säkerhet vet hur många talare av nationella minoriteter det finns i landet går det 

heller inte att fastslå hur många som har rätt till modersmål. Därför blir dessa 

fakta irrelevanta och riskerar snarare att ge en helt felaktig bild av behovet som 

med största sannolikhet är mycket större än vad som här framkommer. 

5.1. Resursbibliotek och Kungliga bibliotekets app 

Borås Stad önskar trycka på vikten av opartiska, neutrala utvärderare av appen. 

Dessa behöver också god kännedom om de olika varieteter som förekommer 

och om språken överlag. 

5.6. Medier och public service 

Borås Stad ser detta som viktigt men önskar också att man tar med de romska 

varieteterna som talas även i våra grannländer. Samarbetet bör inte stanna vid 

medier enbart utan omfattas av fler områden. 

Remissyttrandet i sin helhet 

Borås Stad delar i övrigt de förslag som ISOF (Institutet för språk och 

folkminnen) lämnat och tillstyrker därför förslaget. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till 

handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken från 

Kulturdepartementet.                             

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Institutet för språk och folkminnen 
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751 04 Uppsala

Besöksadress: Uppsala arkivcentrum, von 
Kraemers allé 21, 752 37 Uppsala
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Handlingsprogram
för bevarande av de  

 nationella  minoritetsspråken  
finska, jiddisch, meänkieli och romska

Redovisning av regeringsuppdrag 
Ku2019/01339/CSM

4 september 2020



Generaldirektörens 
 förord
Det är i synen på sina minoriteter som ett samhälles demokratiska mognad 
framstår som allra klarast. I Sverige har vi fem erkända nationella mino-
riteter och lika många nationella minoritetsspråk. Sedan några decennier 
tillbaka har det juridiska skyddet för de nationella minoriteterna i Sverige, 
bland dem urfolket samerna, successivt förstärkts. Samhällets insatser för 
de nationella minoriteterna och språken har, efter sekler av försummelser, 
blivit fler och förbättrats utifrån vunna erfarenheter.

Men situationen är ändå bekymmersam – inte minst gäller det fram-
tidsutsikterna för de nationella minoritetsspråkens ställning som levande 
språk i vårt land. Att vidta kraftfulla och effektiva åtgärder från samhällets 
sida för att leva upp till de åtaganden som Sverige gjort gentemot sina egna 
invånare och mot världssamfundet är helt nödvändigt.

Revitaliseringen av språken är en grund för hela minoritetspolitiken 
och Isof har med entusiasm men också viss bävan inför uppdragets kom-
plexitet tagit sin an uppgiften att ta fram ett handlingsprogram för fyra av 
de nationella minoritetsspråken. Vi har bedrivit vårt arbete parallellt med 
Sametinget som har fått motsvarande uppdrag för de samiska språken.

Jag vill i samband med att vi överlämnar våra förslag till regeringen 
tacka alla de som vi under arbetets gång har varit i kontakt med. Från 
myndigheter, kommuner, organisationer, forskare och framför allt från de 
nationella minoriteterna själva har vi fått ta del av problembeskrivningar, 
faktaunderlag, tankar och idéer som varit ovärderliga i arbetet. Sist men 
inte minst vill jag tacka Isofs medarbetare för ett väl utfört arbete.

Uppsala den 4 september 2020

Martin Sundin
Generaldirektör
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Inledning

1.  Språkrådet förespråkar benämningen romska, eftersom den är anpassad till det svenska språksystemet. Romani chib och 
romani är andra vanliga benämningar.

Det flerspråkiga Sverige är urgammalt. Vid sidan 
av svenska talas ca 200 språk i landet.  Utmärkande 
för de fem nationella minoritetsspråken är att de 
har talats under mycket lång tid i Sverige, i de 
flesta fall långt innan Sverige kom till som stat. 
Föreställningen om att invånarna i ett land ska tala 
ett och samma språk är en modern företeelse som 
befästes i samband med nationalstatens etablering 
i början av 1800-talet. Som en del i bygget av sta-
ten Sverige skedde en språkbytesprocess där många 
minoritetsspråkstalare var tvungna att övergå till 
svenska och därmed inte förde över sina moders-
mål till nästa generation. När Sverige år 2000 
 valde att ratificera Europarådets två konventioner 
om skydd för de nationella minoriteterna och mi-
noritetsspråken, innebar det ett erkännande av fem 
minoriteter och minoritetsspråk som en del av det 
svenska, och därmed också det europeiska, kultur-
arvet: Ett arv som är värt att främja och bevara.

Sveriges nationella minoriteter är judar,  romer, 
samer, sverigefinnar och tornedalingar. De 
 nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, 
meänkieli, romska1 och samiska. Enligt språklagen 
(SFS 2009:600) är svenska huvudspråk i Sverige, 
det språk myndigheter arbetar på och det språk la-
gar och förordningar är utfärdade på. Men språk-
lagen säger också att det offentliga ska skydda och 
främja de nationella minoritetsspråken, och att den 
som tillhör en nationell minoritet ska få möjlighet 
att lära sig, utveckla och använda sitt nationella 
minoritetsspråk (7 § samt 14–15 §).

I 20 år har Sverige nu haft en fastslagen politik 
för främjandet av de nationella minoritetsspråken. 
Under dessa 20 år med en aktiv svensk minori-
tetspolitik har framsteg gjorts. Myndigheter, kom-
muner och regioner har blivit mer medvetna om 
sitt ansvar och en del av dem har kommit långt 
i sitt arbete att etablera fungerande samråd med 
lokala minoritetsgrupper. Föräldrar har i större 
utsträckning än tidigare börjat ta initiativ till att 
återupptäcka sitt minoritetsspråksarv och till att 
föra språkkunskaper vidare till sina barn. 

Minoritetspolitiken förs framåt av två över-
gripande mål (Från erkännande till egenmakt, 
prop. 2008/09:158). Det ena målet handlar om att 
mino ritetspolitiken ska säkra de nationella minori-
teternas mänskliga rättigheter i form av inflytande 
och frihet från diskriminering. Det andra målet 
har fokus på språken, och handlar om att stärka 
de nationella minoritetsspråken så att de kan leva 
vidare i det svenska samhället.

I juni 2019 fick Isof regeringens uppdrag att ta 
fram ett långsiktigt och samlat handlingsprogram 
för bevarande av de nationella minoritetsspråken 
finska, jiddisch, meänkieli och romska. Same-
tinget fick ett motsvarande uppdrag för  samiska. 
Handlingsprogrammets syfte är att främja möj-
ligheten för de nationella minoritetsspråken att 
revita liseras och fortleva som levande språk i 
 Sverige, och kommer följaktligen att vara inriktat 
mot det sistnämnda av minoritetspolitikens två 
övergripande mål.
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Handlingsprogrammet har identifierat  problem, 
målbilder och åtgärder för den fortsatta minori-
tetspolitiken. Händelser i omvärlden kan göra 
att ytterligare åtgärder behövs läggas till i hand-
lingsprogrammet. Handlingsprogrammets över-
gripande och mest angelägna syfte är att föreslå 
en konkret riktning framåt för minoritetspolitiken 
avseende de nationella minoritetsspråkens långsik-
tiga bevarande.

Läsanvisningar
Handlingsprogrammet består i en förslagsdel med 
inledande bakgrundsinformation samt tre bilagor. 
Förslagen presenteras tematiskt i sex kapitel. Det 
första kapitlet innehåller förslag som syftar till att 
öka allmänhetens medvetenhet och kunskap om 
de nationella minoriteterna och minoritets språken. 
Kapitel två ger förslag på hur det praktiska revita-
liseringsarbetet kan organiseras. Det tredje kapit-
let uppehåller sig vid utbildningssektorn, från för-
skola till universitet, medan kapitel fyra tar upp 
folkbildning och det livslånga lärandet. Kapitel 
fem ger förslag inom kulturområdet, inklusive 
medier och public service, medan det avslutande 
sjätte kapitlet handlar om de nationella minori-
tetsspråken i det digitala samhället. Varje kapitel 
innehåller ett övergripande mål, samt ett eller flera 
förslag till åtgärder. 

Bilaga 1 är en forskningsöversikt författad av 
Kenneth Hyltenstam, professor emeritus vid Cent-
rum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för 
svenska och flerspråkighet vid Stockholms univer-
sitet. I bilagan förklaras centrala begrepp såsom re-
vitalisering, språkbyte och språkbevarande utifrån 
ett teoretiskt perspektiv. Texten sätter revitalise-
ringen av de nationella minoritetsspråken i Sverige 
i en internationell ram, där den svenska minoritets-
politiken speglas mot de strategier och utmaningar 
som identifierats i andra länder och sammanhang.

Bilaga 2 utgörs av en bakgrund om den svenska 
minoritetspolitiken och en nulägesbeskrivning 
av de områden handlingsprogrammet omfattar. 
Bilagan redogör också för det minoritetspolitiska 
regelverket och innehållet i de mest relevanta ut-
redningar som lagts fram under de senaste åren. 

Bilaga 3 är en sammanställning av samtliga 
förslag, inklusive kostnadsuppskattningar och en 
översiktlig tidsplan för förslagens genomförande. 

Handlingsprogrammets 
 inriktning
I direktivet till Isof beskrivs översiktligt handlings-
programmets tänkta inriktning, innehåll och syfte: 

Regeringen uppdrar åt Institutet för språk 
och folkminnen (Isof) att utarbeta förslag 
till ett långsiktigt och samlat handlings-
program för bevarande av de nationella 
mino ritetsspråken i de delar som avser fin-
ska, jiddisch, meänkieli och romani chib. 
Programmets syfte är att främja möjlig heten 
för de nationella minoritetsspråken att re-
vitaliseras och fortleva som levande språk i 
Sverige. (Kulturdepartementet 2019)

Mot bakgrund av beskrivningen i direktivet har 
uppdraget inneburit ett antal vägskäl för hand-
lingsprogrammets inriktning. Nedan följer en kort 
redogörelse för de olika inriktningsbesluten. 

A. Ett samlat handlingsprogram för 
finska, jiddisch, meänkieli och romska 
De nationella minoritetsspråken har olika förut-
sättningar för revitalisering. Språkbärarna inom 
respektive språkgrupp har olika behov vad gäller 
insatser och inriktning på minoritetspolitiken uti-
från sina perspektiv och omständigheter. Minori-
tetsgrupperna är naturligtvis inte heller homogena, 
utan präglas av olika erfarenheter, intressen och 
behov. Samtidigt är grundutmaningen densamma 
för samtliga nationella minoritetsspråk, nämligen 
det faktum att språkbytesprocessen gjort att språ-
kens överlevnad i Sverige är hotad. 

Handlingsprogrammets kapitel täcker olika 
samhällsområden som identifierats som centrala 
för revitaliseringen av de nationella minoritetssprå-
ken. I arbetet med att identifiera problemområden 
har vi kunnat konstatera att de behov av åtgärder 
som formulerats i samråd med minoriteterna och 
myndigheter i de flesta fall är gemensamma för 
flera eller samtliga nationella minoritetsspråk. 

För vissa av språken är situationen mer akut än 
för andra, men grundproblemen är alltså i många 
fall desamma. Av det skälet har det framstått som 
rimligt att lägga fram ett gemensamt och samman-
hållet handlingsprogram för de fyra nationella 
minoritetsspråk som uppdraget innefattar. De re-
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vitaliseringsinsatser som presenteras i handlings-
programmet utgår därför från en gemensam pro-
blembild. 

Det kan finnas behov av att, som ett nästa steg, 
formulera fler och ännu mer specifika åtgärder för 
vart och ett av de nationella minoritetsspråken, 
både inom de områden som handlingsprogrammet 
omfattar och utifrån behov som tillkommer med 
tidens gång. Uppföljningen av handlingsprogram-
met kan troligtvis indikera om det i framtiden 
finns behov av sådana ytterligare insatser. 

B. Kortsiktiga och långsiktiga mål
Handlingsprogrammet består av förslag till åtgär-
der som kan utföras på kort eller på lång sikt. En 
del insatser är tydligt avgränsade och detaljerade 
och bör kunna beslutas och implementeras direkt. 
Andra förslag är mer omfattande och kräver längre 
tid att förverkliga, eftersom de förutsätter att an-
dra åtgärder redan har genomförts. Detta beror på 
att minoritetspolitiken utvecklats olika långt inom 
olika områden i samhället och i förhållande till de 
olika språken.

I bilaga 3 ges en översikt över samtliga förslag 
där det framgår vilka av förslagen som bedöms 
vara genomförbara på kort respektive längre sikt. 

C. Fokus på de nationella 
 minoritetsspråken
De förslag som presenteras i handlingsprogrammet 
tar avstamp i de utgångspunkter som formuleras 
i regeringens skrivelse Nystart för en stärkt mino-
ritetspolitik (Skr. 2017/18:282). Under 2016–2017 
genomfördes en översyn av minoritetslagen (SFS 
2009:724), och i skrivelsen ges utgångspunkterna 
för det fortsatta minoritetspolitiska arbetet.

Som nämnts tidigare vilar den svenska mino-
ritetspolitiken på två övergripande mål som slogs 
fast i samband med den minoritetspolitiska refor-
men 20102: dels ska de nationella minoriteternas 
mänskliga rättigheter säkras i form av inflytande 
och frihet från diskriminering, dels ska de natio-

2.  Den minoritetspolitiska reformen sjösattes 2010 och innebar införandet av en nationell lag om nationella minoriteters 
språkliga och kulturella rättigheter: Lag (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, etablerandet av ett 
system med kommuners frivilliga anslutning till förvaltningsområdet för finska, meänkieli och samiska, samt införandet av ett 
system för att följa upp minoritetspolitiken.

nella minoritetsspråken stärkas så att de kan leva 
vidare i det svenska samhället. Dessa två mål har 
sedan brutits ner i tre delområden för minoritets-
politiken: diskriminering och utsatthet, inflytande 
och delaktighet samt språk och kulturell identitet. 

Uppdraget med att ta fram ett handlingspro-
gram är inriktat mot de nationella minoritetssprå-
ken och deras revitalisering, och faller därmed 
främst in under det andra övergripande mino-
ritetspolitiska målet och det tredje delområdet 
”språk och kulturell identitet”. Det råder dock 
inga vattentäta skott mellan minoritetspolitikens 
olika delar. För att minoritetspolitikens ska kunna 
genomföras krävs att målen inom samtliga tre del-
områden förverkligas, eftersom de är ömsesidigt 
beroende av varandra. 

D. Handlingsprogrammets relation 
till minoritetslagstiftningen
Den europeiska språkstadgan
I samband med ratificeringen av Europarådets två 
minoritetskonventioner: Ramkonventionen (Ram-
konventionen om skydd för nationella minoriteter, 
SÖ 2000:2) och den europeiska språkstadgan 
(Europeisk stadga för landsdels- eller minoritetsspråk, 
SÖ 2000:3), åtog den svenska regeringen sig att ge-
nomföra insatser för att stärka de nationella mino-
ritetsspråken. 

Den europeiska språkstadgan är uppdelad i ett 
antal artiklar (kapitel) som täcker områden som 
anses centrala för språkens revitalisering: Utbild-
ning, rättsväsende, förvaltningsmyndigheter och 
samhällsservice, medier samt kulturell verksam-
het. Varje artikel innehåller en lista med detalje-
rade insatser. Varje land bestämmer själv vilka in-
satser de ska åta sig för vart och ett av de nationella 
minoritetsspråken.

Medan åtagandena gentemot främjandet av 
 jiddisch och romska är mer generellt formulerade, 
är förpliktelserna att främja finska, meänkieli och 
samiska mer detaljerade och långtgående. I stora 
delar har Sverige valt att underteckna samma 
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nivå av åtaganden för de tre minoritetsspråken 
 finska, meänkieli och samiska. Undantaget är de 
kapitel som handlar om medier, där något större 
åtaganden är gjorda för finska jämfört med för 
meän kieli och samiska, samt kapitlet om kulturell 
verksamhet där något fler åtaganden är gjorda för 
finska och samiska jämfört med för meänkieli.

Vissa av handlingsprogrammets kapitel sam-
manfaller med språkstadgans innehåll, men inte 
alla. Det beror på att språkstadgan är utformad 
utifrån situationen för de nationella minoritets-
språken i Europa generellt, och inte specifikt för 
den situation som råder för de nationella minori-
tetsspråken i Sverige. De nationella minoriteternas 
egna behov, såsom de kommunicerats i samråds-
processen under arbetets gång, har haft stor be-
tydelse för inriktningen och utformningen av de 
förslag som presenteras i handlingsprogrammet. 
En avstämning har dock gjorts i förhållande till 
den europeiska språkstadgan för att i mesta möj-
liga mån också ta dessa åtaganden i beaktande. 

Språkstadgans artiklar kommenteras i hand-
lingsprogrammet där det bedömts vara relevant. 
De områden som sammanfaller är först och främst 
förslagen för utbildningssektorn, och i viss mån de 
förslag som rör kulturell verksamhet och medier. 
Rättsväsende och samhällsservice har inte varit 
 teman som lyfts fram i särskilt hög utsträckning 
i samrådet med minoriteterna, men är naturligtvis 
också viktiga områden för minoritetspolitiken. 

Över tid, och i takt med att handlingsprogram-
mets förslag på insatser genomförs, är det natur-
ligtvis nödvändigt att regeringen regelbundet ser 
över möjligheten att göra ytterligare åtaganden för 
vart och ett av språken. 

Minoritetslagen
Lagen om nationella minoriteter och minoritets-
språk (SFS 2009:724), hädanefter minoritetslagen, 
bygger på innehållet i både ramkonventionen och 
den europeiska språkstadgan. Lagen beskriver 
vilka rättigheter minoriteterna har i hela landet och 
inom de speciella förvaltningsområden3 som finns 
för finska, meänkieli och samiska. De bestämmel-
ser som gäller för samtliga nationella minoritets-

3.  Systemet med förvaltningsområden etablerades 2010 och innebär att talare av finska, meänkieli och samiska har särskilt 
starka rättigheter att använda sina språk i de geografiska områden i Sverige som tillhör ett förvaltningsområde för finska, 
meänkieli och/eller samiska. Rättigheterna preciseras bland annat i minoritetslagen.

språk är mer generella och innebär att kommuner 
och andra myndigheter är skyldiga att skydda mi-
noriteternas språk och kultur och särskilt när det 
gäller barn och unga. För finska, meänkieli och 
samiska anger lagen också att talare av språken har 
rätt att i förvaltningsområdena kommunicera med 
myndigheter på sitt språk, att få förskola och äld-
reomsorg på sitt språk och att få använda sitt språk 
i rättsväsendet. Minoritetslagens innehåll speglar 
någorlunda väl innehållet i den europeiska språk-
stadgan, men innehåller dock ingen reglering av 
utbildningssektorn, utöver förskolan. 

En del av minoritetslagens paragrafer är cen-
trala också i handlingsprogrammet. Det gäller till 
exempel främjandet av minoriteternas kultur och 
åtgärder för att stärka möjligheten till förskole-
verksamhet på minoritetsspråk. Andra delar, som 
rätten till äldreomsorg eller kommunikation med 
myndigheter på minoritetsspråk, ingår inte i hand-
lingsprogrammets förslag på insatser. Det beror på 
att vi gjort bedömningen att vissa av minoritets-
lagens bestämmelser inte är centrala ur ett renodlat 
revitaliseringsperspektiv. Det innebär dock inte att 
dessa bestämmelser är mindre viktiga i sig – bara 
att de faller utanför ramarna för ett handlings-
program med fokus på de nationella minoritets-
språkens revitalisering.

Uppdragets genomförande
Arbetet med handlingsprogrammet har bedrivits i 
nära samråd med en mängd aktörer. Särskild vikt 
har lagts vid samråd med ett antal myndigheter 
som identifierats som nyckelaktörer, samt med de 
nationella minoriteterna. En stor del av projekt-
tiden har lagts på inhämtande av minoriteternas 
egna erfarenheter, synpunkter och förslag i syfte 
att kunna teckna en så bred bild som möjligt av 
minoritetsgruppernas behov. Det som kommit 
fram i dessa möten har varit det viktigaste under-
laget för handlingsprogrammets konkreta förslag.

En annan del av arbetet har bestått i en genom-
lysning av de revitaliseringsåtgärder som föresla-
gits och genomförts under de senaste 20 åren, med 
betoning på det sista decenniet. Under de senaste 
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åren har en rad statliga utredningar initierats, vil-
ket har resulterat i att ett antal förslag lagts fram 
inom det minoritetspolitiska området. En del av 
dessa förslag har regeringen fattat beslut om och 
implementerat, medan andra fortfarande är under 
beredning. 

De två mest centrala statliga utredningarna 
under de senaste åren är Nästa steg? Förslag för en 
stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) samt Natio-
nella minoritetsspråk i skolan – Förbättrade förut-
sättningar till undervisning och revitalisering (SOU 
2017:91). När det gäller Nästa steg? (SOU 2017:60) 
lades en proposition fram 2018, och en del av för-
slagen har genomförts. Förslagen i Nationella mi-
noritetsspråk i skolan (SOU 2017:91) har ännu inte 
fattats beslut om. De resonemang som förs i både 
dessa betänkanden har varit en utgångspunkt för 
inriktningen på handlingsprogrammets förslag. 
De förslag som vi anser vara av särskilt stor bety-
delse ur ett revitaliseringsperspektiv, och som inte 
redan genomförts, har inkluderats i handlingspro-
grammet.

De skriftliga underlagen till handlingsprogram-
met utgörs huvudsakligen av statliga utredningar, 
myndighetsrapporter, Europarådets uppföljnings-
rapporter, remissyttranden samt intresseorganisa-
tioners rapporter. Av särskild betydelse har upp-
följningsmyndigheternas årliga rapportering varit 
samt de statliga utredningar som nämnts ovan.

4.  Representanter för meänkieli deltog i två workshoppar, en i Stockholm och en i Kiruna.

Underlag från samråd 

Under arbetets gång genomfördes möten med ut-
valda myndigheter och andra relevanta aktörer. 
Särskild vikt lades vid samråd med de myndig-
heter som i uppdragsbeskrivningen pekats ut som 
centrala: Länsstyrelsen i Stockholms län, Skolver-
ket, Kulturrådet, Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) samt de lärosäten som har särskilt ansvar för 
finska, jiddisch, meänkieli och romska. En kon-
tinuerlig dialog har också förts med Sametinget 
som parallellt arbetat med att ta fram ett hand-
lingsprogram för de samiska språkens bevarande. 
Vissa förslag som läggs fram är gemensamma för 
Sametinget och Isof.

Under perioden december 2019–februari 2020 
arrangerades fem workshoppar med företrädare för 
finska, jiddisch, meänkieli och romska.4 Informa-
tion om workshopparna spreds genom Isofs kon-
taktnät och genom webbplatsen minoritet.se. 

Under workshopparna fick deltagarna i grup-
per diskutera hur de nationella minoritetsspråken 
skulle kunna stödjas inom olika åldersspann: 0–5 
år, 6–18 år, 19–35 år, 36–65 år, och efter 65 år. 
Syftet med upplägget var att belysa de språkliga 
behoven under livets olika faser. 



Förslag till  
handlingsprogram
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En ökad medvetenhet och 
 kunskap om de  nationella 
 minoriteterna och minoritetsspråken 
Allmänhetens medvetenhet och kunskap om de 
nationella minoritetsspråken har stor betydelse 
för revitaliseringens förutsättningar. Språkval och 
språkbytesprocesser sker som en del av en större 
samhällsutveckling, och det sätt på vilket språken 
uppmärksammas och värderas av det omgivande 
samhället påverkar individens val att använda sitt 
minoritetsspråk.

Att öka medvetenhet och kunskapen om de 
natio nella minoritetsspråken är därför inte bara en 
fråga för minoritetsgrupperna själva, utan i högsta 
grad en fråga för hela samhället. 

1.1 Ökad kunskap i samhället 
och den offentliga sektorn 
Kunskapsnivån om de nationella minoriteterna 
och de nationella minoritetsspråken är i dag låg 
i samhället överlag. Bristen på kunskap har upp-
märksammats av statliga utredningar och mino-
ritetsorganisationer ända sedan de fem nationella 
minoritetsspråken fick sin minoritetsstatus år 
2000. De senaste tio årens uppföljning av mino-
ritetslagen har visat att kunskapsläget inte förbätt-
rats nämnvärt, trots de kunskapshöjande insatser 
som genomförts.

Undersökningar från både Isof och Utbildnings-

radion/Novus har bekräftat den bilden. När Isof 
genomförde en undersökning 2015 kände endast 
12 procent av de tillfrågade till att jiddisch var 
ett nationellt minoritetsspråk (Isof 2015). Och i 
under sökningen från Utbildningsradion/Novus 
från 2018 kände endast 5 procent av de tillfrågade 
till samtliga nationella minoritetsspråk (Utbild-
ningsradion/Novus 2018). 

Brist på kunskap om de nationella  minoriteterna 
och minoritetsspråken finns också inom den 
offent liga sektorn. Konsekvensen blir att många 
statliga och kommunala myndigheter inte anser 
sig berörda av minoritetslagens paragrafer och att 
minoritetspolitiska frågor inte alltid integreras på 
ett naturligt sätt med andra politikområden. Det 
är vanligt att kunskapen om minoriteterna bärs av 
enstaka personer i en organisation, vilket gör orga-
nisationen sårbar.

Kunskapsnivån behöver höjas i samhället,  varav 
de offentlighetsanställda är en särskilt viktig mål-
grupp. Genom att ta fram en, helst obligatorisk, 
webbutbildning för tjänstepersoner inom den 
offentliga sektorn kan kunskapsnivån om de na-
tionella minoritetsspråken höjas. Kunskapen kan 
också spridas brett i organisationerna istället för att 
bara finnas isolerat hos några få. Utbildningen kan 
även göras tillgänglig för allmänheten.

När det gäller information om och på de natio-
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nella minoritetsspråken finns det flera olika mål-
grupper med sinsemellan olika behov. Myndighe-
terna behöver bli informerade om vilka skyldigheter 
de har enligt lagar och andra regelverk. De behöver 
också få information, stöd och inspiration om hur 
de kan arbeta med minoritetspolitik utifrån lokala 
omständigheter och förutsättningar. 

För att medvetenheten och kunskapen om de 
nationella minoritetsspråken ska öka i samhället 
behöver de synliggöras för allmänheten på olika 
arenor. De nationella minoriteterna själva behöver 
också få ökad kunskap om vilka språkliga och kul-
turella rättigheter de har. Ur ett revitaliseringsper-
spektiv är tillgången på praktisk och aktuell infor-
mation kopplad till återtagande av språken särskilt 
viktig. Det kan till exempel gälla information om 
rätten till modersmålsundervisning för barn,  vilka 
språkkurser som finns tillgängliga på folkhög-
skolor och universitet, eller vilka rättigheter som 
gäller för förskoleverksamhet på minoritetsspråk i 
kommunen där man bor.

Den information som rör de nationella minori-
teterna och minoritetsspråken är i nuläget utspridd 
hos en mängd aktörer, vilken gör den svår att över-
blicka (Nästa steg?, SOU 2016:70). Det finns därför 
behov av att samla ett brett och aktuellt informa-
tionsutbud kopplat till de nationella minoriteterna 
och minoritetsspråken på en och samma plattform 
eller portal. 

Webbplatsen minoritet.se är en webbplats för 
den som vill följa nyhetsflödet som rör de  nationella 
minoriteterna. Den administreras av Sametinget 
och utgör i dag den naturliga knutpunkten för att 
ta del av utvecklingen inom området. Minoritet.se 
har en viktig funktion att fylla i det att den genom 
nyheter, intervjuer och reportage ger röst åt mino-
riteterna och belyser frågor ur minoritetsperspek-
tiv. Målgruppen för sådan information är, utöver 
minoriteterna själva, aktörer inom den offentliga 
sektorn: statliga myndigheter, regioner och kom-
muner, men också skolor och allmänheten. Fler 
skolelever behöver under sin skolgång komma i 
kontakt med de nationella minoritetsspråken.

Informationsbehovet har dock förändrats sedan 
tillkomsten av minoritet.se 2010, och det finns i 
nuläget ett behov av en informationsportal som 
utgår från det statliga ansvaret för revitaliseringen 
av de nationella minoritetsspråken, och som ger en 

överblick. En sådan portal skulle kunna utgöra en 
vidareutveckling av minoritet.se, eller bestå av en 
helt ny plattform. 

Exempel på sådant som portalen kan tillhanda-
hålla är information om minoriteternas språkliga 
och kulturella rättigheter, aktuella minoritets-
politiska utredningar och rapporter samt ett 
 aktuellt utbud för den som vill gå språkkurser, 
 studiecirklar eller söka stipendier. Portalen kan 
också innehålla kontaktuppgifter till myndigheter 
som har minoritetspolitiska uppdrag och samla 
goda exempel på revitaliseringsarbete runt om i 
landet.

Det är rimligt att en sådan informationsportal 
drivs av den myndighet som regeringen beslutar 
ska ha informationsuppdraget om minoritetslagen. 

1.2 Statistik och data om talare
För att kunna följa upp effekten av revitaliserings-
insatser är det viktigt att ha tillgång till så mycket 
information om de nationella minoritetsspråken 
som möjligt, vilket inkluderar förekomsten av 
 talare. En återkommande kritik från Europarådet 
har varit att det inte finns någon insamling av så-
dana data i Sverige.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) genom-
förde 2012, på uppdrag av regeringen, en förstudie 
där möjligheterna att bland annat samla in infor-
mation om antalet talare utreddes i samråd med 
minoriteterna. Med utgångspunkt i de slutsatser 
och rekommendationer som då gavs i rapporte-
ringen av uppdraget, menade DO att det finns 
behov av att gå vidare med arbetet att utifrån  varje 
minoritets inställning utveckla skräddarsydda 
metoder för att få information om antalet talare. 
Ett sådant uppdrag skulle i så fall inte handla om 
 registrering av talare, utan om anonym datainsam-
ling med kvantitativ eller kvalitativ inriktning som 
bygger på frivillighet från minoriteternas sida (DO 
2012).

Isof delar den uppfattning som Sametinget gett 
uttryck för i sin uppföljning av minoritetspoli-
tiken om att det finns ett behov av att kunna mäta 
språkens utveckling, bland annat genom att ta 
fram olika indikatorer på språkets utbredning och 
användning i samhället. Data om antalet talare 
 skulle kunna vara en sådan indikator. 
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1.3 Förvaltningsområden för 
jiddisch och romska
Uppföljningen av minoritetspolitiken har visat att 
den minoritetsreform som infördes av regeringen 
2010 i många delar har varit framgångsrik. Antalet 
kommuner som frivilligt anslutit sig till ett förvalt-
ningsområde, det vill säga ett område där finsk-, 
meänkieli- eller samisktalande har särskilt starka 
rättigheter att använda sina språk, har under de 
tio senaste åren stadigt ökat. En slutsats som fram-
kommit hos både uppföljningsmyndigheter och i 
statliga utredningar är dock att minoritetspoliti-
ken inte lyckats nå ut i hela landet, och därför inte 
i tillräckligt hög grad gynnat samtliga fem natio-
nella minoritetsspråk och dess talare. Minoritets-
politiken har alltså inte helt slagit igenom utanför 
förvaltningsområdena (Nästa steg?, SOU 2017:60, 

Nationella minoritetsspråk i skolan, SOU 2017:91, 
Länsstyrelsen i Stockholms län 2013, 2014, 2015, 
2016). 

Konsekvensen är att få kommuner genomför 
några insatser för de språk som inte har särskilda 
förvaltningsområden, de så kallade icke-territori-
ella språken jiddisch och romska. Detta gäller både 
de kommuner som tillhör ett förvaltningsområde 
för finska, meänkieli eller samiska, och de som inte 
gör det. Kommuner och regioner som inte tillhör 
något förvaltningsområde genomför överlag få in-
satser, vilket missgynnar samtliga fem språk. Detta 
trots att minoritetslagen ställer krav på ett grund-
skydd för alla fem nationella minoritetsspråk. Alla 
myndigheter har en generell skyldighet att skydda 
och främja språken.

För att höja medvetenheten, tydliggöra myn-
digheternas ansvar samt få igång lokala revitali-

MÅL 
Kunskapen om de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken 
är god i samhället. Viktig information om minoriteternas rättigheter och mi
noritetsspråkens revitalisering finns samlad i en informationsportal. Informationen är 
tillgänglig i ett  användarvänligt format. 

FÖRSLAG 
 ● En informationsportal med samlad 
information om de nationella minorite
terna och minoritetsspråken tas fram, 
drivs och utvecklas av den myndighet 
som av regeringen får informations
uppdraget om minoritetslagen.

 ● En obligatorisk webbutbildning för 
offentliganställda om de nationella 
minoriteternas språkliga och kulturella 
rättigheter tas fram och underhålls av 
den myndighet som av regeringen får 
informationsuppdraget om minoritets
lagen. Webbutbildningen bör utgöra 
en del av innehållet på ovan nämnda 
informationsportal och tas fram i 
samarbete med Sveriges kommuner 
och regioner (SKR). 

 ● Skolinspektionen får i uppdrag att 
regelbundet följa upp om och hur 
målen i de aktuella kursplaner som rör 
de nationella minoriteterna och minori
tetsspråken implementeras i skolan.

 ● En blivande uppföljningsmyndighet 
för minoritetslagen tar fram indikatorer 
över språkens användning i samhället. 

 ● Statistiska centralbyrån (SCB) får i 
uppdrag att med utgångspunkt i de 
slutsatser som drogs i DO:s rapport 
från 2012, och i samråd med minorite
terna och den blivande uppföljnings
myndigheten, undersöka möjlig
heterna att samla in data om antalet 
talare av de nationella minoritets
språken.
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seringsinsatser för jiddisch och romska, menar vi 
att modellen med förvaltningsområden bör införas 
även för jiddisch och romska. Områdena bör, åt-
minstone i ett inledande skede, begränsas till några 
utpekade kommuner eller regioner. Från jiddisch-
talare har önskemål framförts om storstadskom-
munerna (eller regionerna) Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Utöver dessa skulle kommuner som 
Norrköping, Linköping, Trollhättan och/eller 
Väners borg kunna vara aktuella för romska.5 Ex-
akt vilka kommuner eller regioner som ska ingå i 
ett första skede bör diskuteras med minoriteterna 
och de aktuella kommunerna respektive regio-
nerna. Statsbidrag enligt det nuvarande systemet 
bör ges. 

5.  Det finns i dag fem pilotkommuner som arbetar med romsk inkludering, där Malmö är en av dem. Dessa bör inte förväxlas 
med de föreslagna förvaltningskommunerna där huvudsyftet är att främja minoriteternas språkliga rättigheter. 

Efter att effekterna av införandet har utvärde-
rats, bör en modell med frivillig anslutning till de 
nya förvaltningsområdena för jiddisch och romska 
kunna genomföras på sikt. Eftersom omständig-
heter och förutsättningar för revitalisering kan 
skilja sig åt mellan språken, bör det inte ses som gi-
vet att rättigheterna i de nya förvaltningsområdena 
för jiddisch och romska ska vara identiska med 
de som gäller i förvaltningsområdena för finska, 
meän kieli och samiska. Tvärtom är det angeläget 
att de specifika rättigheter som ska följa på kom-
munernas anslutning till de nya förvaltningsområ-
dena formuleras i samråd med minoriteterna och 
utifrån deras behov.

MÅL 
Myndigheter och andra aktörer inom den offentliga sektorn är medvetna om det 
 ansvar för jiddisch och romska som följer av minoritetslagen (SFS 2009:724), och 
kan redovisa aktiva åtgärder som främjar och skyddar språken och dess talare.

FÖRSLAG 
 ● Förvaltningsområden för jiddisch och 
romska etableras enligt nuvarande 
modell för statsbidrag. Förslag på vilka 
kommuner eller regioner som ska 
omfattas i ett första skede, samt vilka 
skyldigheter som ska följa av anslut
ningen, bör diskuteras och utarbetas i 
samråd med minoriteterna och be
rörda kommuner eller regioner. 

 ● Effekterna av modellen med nya 
förvaltningsområden bör följas upp 
och utvärderas. Om resultatet är gott 
kan beslut tas om frivillig anslutning, 
enligt det system som nu gäller för 
finska, meänkieli och samiska.
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2.

De nationella minoritets språkens 
utveckling och  revitalisering
För att de nationella minoritetsspråken ska kunna 
leva vidare, både som en del av det svenska kultur-
arvet och som levande språk i samhället, behöver 
samhället tillsätta resurser. Statliga institutioner kan 
i vissa fall bistå med stöd i form av expertkunskap. I 
andra fall kan stödet bestå i att ekonomiskt möjlig-
göra lokala initiativ. Målet för all slags stödverksam-
het är att underlätta för de nationella minoriteterna 
att återta sina språk, och för språken att leva vidare.

2.1 Språkcentrum
Etablering av språkcentrum för  finska, 
jiddisch, meänkieli och romska
På regeringens uppdrag, lämnade Isof 2019 förslag 
om hur språkcentrum för finska, jiddisch, meän-
kieli och romska skulle kunna organiseras (Isof 
2019a, 2019b). Delrapporten innehåller förslag om 
inrättande av språkcentrum för finska och meän-
kieli, och slutrapporten inrättande av språkcent-
rum för jiddisch och romska. Ett språkcentrum 
för samiska finns redan. Isof pekar i rapporterna 
på att den samiska modellen varit effektiv när det 
gäller att utveckla metoder för att genomföra insat-
ser för revitalisering och överföring av språket mel-
lan gene rationer. Under samråd med de nationella 
mino riteterna har det framkommit att det finns 
ett brett stöd för bildandet av språkcentrum och 
förväntningarna på de eventuella framtida språk-
centrumen, är mycket stora. 

I Isofs rapporter föreslås att det övergripande 
uppdraget för de nya språkcentrumen ska vara att 
tillgodose de nationella minoriteternas behov, rätt 
till och möjlighet att återta sina språk. Språkcent-
rumen ska aktivt främja och stimulera ökad an-
vändning av språken, bistå med sakkunskap och 
utveckla metoder för att stärka enskildas förutsätt-
ningar för att bruka och återta språket samt sprida 
kunskaper om språken och hur de kan revitalise-
ras. Barn och unga ska särskilt prioriteras och in-
satserna ska utgå från respektive minoritets behov 
av revitaliseringsinsatser. 

I Sametingets handlingsprogram presenteras 
modeller för revitalisering som kan vara intressanta 
för språkcentrumen att arbeta med. Några av dem 
tar fasta på överföring av språk mellan generatio-
ner medan andra fokuserar på attityd förändrande 
insatser som riktar sig mot allmänheten (Same-
tinget 2020).

Föreningar och organisationer som arbetar med 
att främja de nationella minoritetsspråken kom-
mer även fortsättningsvis att spela en avgörande 
roll i revitaliseringsarbetet. Språkcentrumens roll 
bör vara att stödja dessa verksamheter genom att 
bidra med kunskap och metodutveckling.
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2.2 Inrättande av språk
resurscentrum på kommunal 
eller regional nivå
I Sametingets handlingsprogram ges förslag om 
 inrättande av språkresurscentrum på  kommunal  eller 
regional nivå. Modellen är hämtad från Norge där 
den används för samiska och kvänska, och innebär att 
kommuner i samverkan med regioner i förvaltnings-
området för samiska ges möjlighet att inrätta språk-
resurscentrum som verkar lokalt och regionalt. 

Syftet med att etablera språkresurscentrum är att 
de ska utgöra ett komplement till de nationella språk-
centrumen, genom att i högre utsträckning anpassa 
verksamheten efter de behov och intressen som finns 
lokalt och regionalt. Uppdraget för dessa språkresurs-
centrum ska i huvudsak vara att främja och stimu-
lera till ökad användning av de nationella minoritets-
språken, stärka talarna och att synliggöra och öka 
statusen för språken. Hur verksamheten byggs upp, 
som fristående verksamhet eller i anslutning till andra 
verksamheter i kommunen eller regionen, är däremot 
något som måste avgöras lokalt eller regionalt. 

Åtgärden att etablera språkresurscentrum även för 
övriga nationella minoritetsspråk skulle innebära att 
några utvalda kommuner, kommunala samverkans-
områden eller en region efter ansökan tilldelas resur-
ser för att etablera och driva språk resurscentrum.

MÅL 
Regionala språkresurscentrum är 
etablerade och fungerar som lokala 
och regionala knutpunkter för 
samarbete, kontakt och inspiration 
i kommuners, regioners och lokala 
aktörers språkfrämjande arbete.

MÅL 
Språkcentrum är etablerade för alla nationella minoritetsspråk.  Centrumen  fungerar 
som en kunskapsresurs och ett aktivt stöd till organisationer som arbetar med 
revitalisering, samt till enskilda som vill återta sitt språk. Språkcentrumen arbetar 
med att stimulera användningen av språken och med att revitalisera de nationella 
minoritetsspråken.

FÖRSLAG 
 ● Utvalda kommuner, kommunala 
samverkansorgan eller regioner 
tilldelas efter  ansökan statliga 
medel för att etablera och driva 
språk resurs centrum på lokal eller 
regional nivå.

FÖRSLAG 
 ● Språkcentrum inrättas för finska, jid
disch, meänkieli och romska i enlighet 
med de förslag Isof presenterade 2019.
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2.3 Bidrag till revitalisering
Isof fördelar årligen 3,5 miljoner kronor till för-
eningar och organisationer för språkrevitalise-
rande insatser. Finansiering beviljas för ett år i 
taget. Med undantag för tillfälliga förstärkningar 
2018 och 2020 har summan varit oförändrad se-
dan  bidraget infördes 2010. Ca 40–50 projekt be-
viljas årligen medel och många är av karaktären 
språkbad, språkkurser, skrivarkurser, musikpro-
jekt, festivaler etc. Isof bedömer att många av pro-
jekten haft posi tiv effekt. Språkcentrum kan bistå 
föreningslivet med metoder och verktyg, men stora 
delar av själva revitaliseringsarbetet bedrivs av för-

eningslivet. Årligen ansöks för mellan 10 och 15 
miljoner kr, och en stor del av de ansökande fören-
ingarna blir alltså utan projektmedel.

Många av projekten är av återkommande 
karak tär och projektbidragen har ibland kommit 
att fungera som ett organisationsbidrag, fast från 
organisationens perspektiv utan garanti att få fi-
nansiering från Isof under kommande år. Detta 
försvårar planeringen och genomförandet av ett 
långsiktigt revitaliseringsarbete för de enskilda 
föreningarna (Isof 2019c). Det finns därför behov 
av två olika slags bidrag, ett projektbidrag och ett 
verksamhetsbidrag.

MÅL 
Ett stort antal goda revitaliseringsinsatser genomförs för samtliga fem nationella mi
noritetsspråk. Återkommande språkrevitaliserande projekt som snarare har karak
tären av långsiktig verksamhet finansieras av ett verksamhetsbidrag. 

FÖRSLAG 
 ● Regeringens anslag till Isof för revita
liserande projekt fördubblas för att ge 
fler intresseorganisationer möjlighet att 
genomföra revitaliseringsinsatser. 

 ● Det av Isof utdelade projektbidraget 
kompletteras med ett verksamhets
bidrag för projekt av mer permanent 

karaktär. Isof ges i uppdrag att distri
buera bidraget efter ett ansöknings
förfarande.

 ● Statsbidraget till de nationella minori
teternas riksorganisationer ska öka. 
(Förslag i enlighet med SOU 2017:60).



20

2.4 Språkvård
För revitaliseringen och utvecklingen av de na-
tionella minoritetsspråken är språkvården av stor 
betydelse, inte minst med tanke på den situation 
som råder för de nationella minoritetsspråken när 
det gäller det minskande antalet talare. Språk-
vård innebär arbete på ord- och grammatiknivå, 
men också textvård och språkvalsplanering (också 
kallad språkpolitik). Den del av språkvården som 
koncentreras till ord- och grammatikvård är sär-
skilt betydelsefull för de nationella minoritetsspråk 
som ännu inte är standardiserade, det vill säga har 
en skriven standardnorm.

Isof har det nationella språkvårdsansvaret för 
svenska språket men också för finska, jiddisch, 
meänkieli och romska. Motsvarande funktion för 
samiska finns vid Sametinget. Inriktningen på det 
praktiska arbetet med språkvård varierar, eftersom 
språken har olika förutsättningar. Medan språk-
vård i finska har funnits i Sverige sedan 1970-talet, 
har den romska språkvården etablerats i statlig regi 
först på 2000-talet, och språkvård i jiddisch och 
meänkieli i statlig regi så sent som 2014 respektive 
2018.

Att utveckla terminologi, ordlistor och lexikon 
är insatser som är långsiktiga och ger resultat för 
minoritetsspråkens revitalisering och utveckling 
på sikt, men är inte lika enkla att mäta kortsiktiga 
effekter av. Dessutom kräver språkvårdande arbete 
i hög grad samordning av både kompetens och 
ekonomiska resurser. Samtidigt är språkvårdande 
insatser nödvändiga för att språken ska kunna 

fortsätta att utvecklas i takt med det svenska sam-
hället. För att de nationella minoritetsspråken ska 
vara levande och kunna användas inom områden 
som sjukvård, skola och offentlig förvaltning be-
hövs en enhetlig och specialiserad terminologi. 
Språkvårdens arbete utgör också fundamentet för 
tolknings- och översättningsverksamhet samt för 
språkteknologisk utveckling. 

Behovet av språkvård i de nationella minoritets-
språken har ökat under det senaste decenniet sedan 
minoritetslagen trädde i kraft. Flera statliga utred-
ningar som undersökt olika aspekter av minoritets-
politiken har dragit slutsatsen att ambi tionerna 
behöver höjas inom flera områden om Sverige ska 
kunna leva upp till såväl sina internationella åtag-
anden som till den minoritetsreform som besluta-
des 2010 (se till exempel Nästa steg?, SOU 2017:60, 
Nationella minoritetsspråk i skolan, SOU 2017:91). 
Det är viktigt att språkvården har resurser så att 
den har möjlighet att svara mot den utveckling 
som sker inom minoritetspolitiken i övrigt.

Isof har för närvarande fem språkvårdare i na-
tionella minoritetsspråk. Två språkvårdare i sve-
rigefinska samt en vardera i meänkieli respektive 
romska. För jiddisch finns en språkvårdare på 
halvtid. I dag består arbetet till stor del av att svara 
på språkfrågor från myndigheter och allmänhet, 
producera ordlistor och ordböcker, anordna semi-
narier och föredrag, arbeta med skrivregler och i 
några av språken arbeta med ortografi och har-
monisering mellan dialekter. Behovet av språkvår-
dande insatser är dock betydligt större än vad den 
nuvarande bemanningen kan möta.

MÅL 
Språkvården i samtliga nationella minoritetsspråk bedrivs i statlig regi och i samråd 
med minoritetsgrupperna samt utifrån de förutsättningar som råder för vart och ett 
av språken. Språkvårdarna samarbetar i hög grad med språkcentrum. 

FÖRSLAG 
 ● Regeringen tillför Isof anslag för att 
utvidga det språkvårdande arbetet i 
syfte att täcka det ökande behovet 
av språkvårdsinsatser.
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3.

En obruten utbildningskedja

6.  Den europeiska stadgan för landsdels eller minoritetsspråk, artikel 8 gäller bara för finska, meänkieli och samiska, men 
stadgan uppmuntrar ett liknande främjande av övriga nationella minoritetsspråk.

Möjligheten för barn och unga att få undervisning 
på och i de nationella minoritetsspråken i skolan är 
avgörande för nya generationer minoritetsspråks-
talare. En rad utredningar har under lång tid pekat 
på att förändringar behöver göras i utbildningssyste-
met för att den svenska minoritetspolitikens mål ska 
kunna förverkligas. Europarådet har återkommande 
lyft fram utbildningssektorn som det område inom 
den svenska minoritetspolitiken som är i störst behov 
av insatser och regeländringar (Euro parådet 2017). 

3.1 De nationella minoritets
språken i utbildningskedjan
Genom den europeiska språkstadgan har Sverige 
åtagit sig att göra insatser på samtliga utbildnings-
nivåer för finska, meänkieli och samiska.6 När 
det gäller förskola, grundskola och gymnasium ska 
under visning i finska, meänkieli och samiska tillhan-
dahållas när den efterfrågas. Något liknande åtag-
ande har Sverige inte förbundit sig till när det gäller 
jiddisch och romska, men språkstadgan uppmanar 
Sverige att främja undervisning också i dessa språk.

I dag kan Sverige i någon mån anses leva upp till 
åtagandena gentemot finska, meänkieli och samiska 
genom modersmålsundervisningen. Samtidigt har 
Europarådet riktat kritik, både mot den språk-
undervisning som erbjuds via modersmålsundervis-
ningen och mot bristen på tvåspråkig undervisning 
i Sverige. När det gäller modersmålsundervisningen 

är bedömningen att den inte ges i tillräcklig omfatt-
ning och att de lokala skillnaderna på undervisning-
ens kvalitet och kvantitet är för stora. 

Tvåspråkig undervisningen på samiska och fin-
ska är sällsynt och behöver stärkas. Det finns också 
behov av att också etablera sådan undervisning för 
de övriga nationella minoritetsspråken. För detta 
krävs regeländringar i skollagen (SFS 2010:800) 
och skolförordningen (SFS 2011:185) för att an-
passa bestämmelserna om tvåspråkighet till de för-
hållanden som gäller för de nationella minoritets-
språken (se till exempel Europarådet 2014, 2017).

För att språken ska kunna revitaliseras måste 
utbildning i och på språken vara tillgängliga i en 
obruten kedja från språkutveckling i förskolan till 
utbildningar på universitetsnivå och möjligheten 
att utbilda sig till lärare i minoritetsspråken, enligt 
Europarådet (Europarådet 2017). På sikt bör det 
också vara möjligt att bedriva forskning i samtliga 
språk samt att nå högre akademiska titlar. 

Efterfrågan från minoriteterna att delta i kurser 
längs utbildningskedjan från förskola upp till univer-
sitetsstudier kommer troligen att variera för de olika 
språken och över tid. Trots detta är det viktigt att det 
finns möjlighet att studera samtliga nationella mino-
ritetsspråk. Efterfrågan kan komma i framtiden, och 
det kan ibland behövas stimulerande åtgärder för att 
öka efterfrågan, i detta fall att locka barn och unga 
att läsa språken i skolan och att utbilda sig till lärare.

En omfattande statlig utredning med uppdrag 
att lämna förslag på förbättrade möjligheter för 
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barn och unga att studera de nationella minoritets-
språken i skolan lades fram 2017 (Nationella mino-
ritetsspråk i skolan, SOU 2017:91). Förslagen som 
utredningen lade fram var i princip utformade med 
utgångspunkt i den kritik som Europarådet riktat 
mot Sverige. De gällde dels ändringar i regelverket 
som innebär förbättrade möjligheter för skolor att 
bedriva tvåspråkig undervisning och att studier i 
nationella minoritetsspråk bör lyftas ut från övrig 
modersmålsundervisning och utformas som ett 
eget ämne, vilket förväntas förbättra ämnets för-
utsättningar och status. Dels innehöll utredningen 
också en rad förslag för lärarutbildningen och upp-
drag om regelbunden statistik insamling. Merpar-
ten av de förslag som lämnas i det här handlings-
programmets kapitel 3 bygger på de förslag som 
lades fram i ovan nämnda utredning.

3.2 Förskolan
Förskoleåldern är en viktig period för barnets 
språkutveckling. Möjligheten för barn som tillhör 
en nationell minoritet att få använda sitt minori-
tetsspråk i förskolan tillsammans med pedagoger 
som talar språket, skapar en grund för att kunna 
erövra språket i framtiden (Från erkännande till 
egenmakt, prop. 2008/09:158, s. 97). Grunden för 
tvåspråkighet läggs tidigt i barns liv (Abrahamsson 
och Hyltenstam 2010). Att barn använder ett visst 
språk med varandra är ett tecken på språkets livs-
kraftighet. Många barn som i dag tillhör en natio-
nell minoritet har dock inte tillgång till sitt mino-
ritetsspråk. De talar det inte hemma och barnens 
föräldrar har ingen eller liten kunskap i språket. 
Samhället bör underlätta så mycket som möjligt 
för att de yngre barnen ska få tillgång till språken. 

Förskolan ska ge barn som tillhör en  nationell mi-
noritet förutsättningar att utveckla både det svenska 
och det nationella minoritetsspråket (Lpfö18, s. 14). 
Förskolan ska också medverka till att barn utveckla 
sin kulturella identitet. Barn som bor i en kommun 
som ingår i förvaltningsområdet för finska, meän-
kieli eller samiska har dessutom rätt att gå i en för-
skola där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
sker på dessa språk. Kommuner i förvaltningsområ-
den är skyldiga att aktivt fråga föräldrar som ansöker 
om förskoleplats för sitt barn om de önskar förskola 
på nationellt mino ritetsspråk (skollagen, 8 kap. 10 §).

Situationen för de nationella minoritetsspråken i 

förskolan har analyserats och diskuterats i myndig-
hetsrapporter och utredningar. Uppföljningen av 
minoritetslagen har visat att det sedan lagen trädde 
i kraft har öppnats fler förskoleavdelningar med 
inriktning mot de nationella minoritets språken, 
främst finska (Länsstyrelsen i Stockholms län 
2016). När förskoleverksamheten granskas utifrån 
skollagens bestämmelse om barns rätt att utveckla 
sitt nationella minoritetsspråk, är det utifrån ett 
revitaliseringsperspektiv viktigt att skilja på de för-
skoleavdelningar som har en tematisk inriktning 
mot en nationell minoritets språk och kultur och 
de avdelningar som erbjuder reella språkmiljöer 
där barnen kan tala sitt minoritetsspråk med pe-
dagoger som talar språket. Det senare alternativet 
är det som kan förväntas ge bäst resultat i revitali-
seringssammanhang, eftersom det erbjuder barnen 
faktiska möjligheter att använda språken. 

Samtidigt visar uppföljningen att kommuner 
och andra skolhuvudmän tolkar förskolornas 
skyldighet att arbeta flerspråkigt olika och där-
med organiserar verksamheten på olika sätt. Ut-
vecklingen riskerar att leda till att tillgången till 
pedagoger med kunskaper i språken varierar stort 
mellan olika kommuner. Uppföljningen försvåras 
av att det saknas en överblick över hur förskolorna 
arbetar, och i vilken utsträckning barn får tillgång 
till sina modersmål i förskolan (Skolinspektionen 
2017). En regelbunden granskning av kommuners 
och andra skolhuvudmäns respektive förskolornas 
tolkning och efterlevnad av skrivningarna i skol-
lagen och förskolans läroplan skulle dels skapa ett 
bättre kunskapsunderlag, dels fånga upp de pro-
blem som förskolorna behöver hjälp och stöd med.

Vid brist på språkkunnig personal bör försko-
lorna uppmuntras att skapa alternativa lösningar 
för att leva upp till sin skyldighet att ge tillgång till 
de nationella minoritetsspråken. Utveckling av ett 
digitalt språk- och kulturutbud riktat till förskole-
barn skulle kunna vara ett sådant komplement.

För att förskolans flerspråkiga arbete på natio-
nella minoritetsspråk ska kunna vara en språngbräda 
för fortsatt språkutveckling krävs ett medvetet pe-
dagogiskt arbete och goda språkmiljöer. Förskolor 
som vill inrikta sig mot ett eller flera nationella mi-
noritetsspråk kan dock behöva stöd i sitt arbetssätt. 
För de förskolor som väljer en sådan inriktning bör 
det därför utarbetas en kompletterande skrivning 
i förskolans läroplan som tar hänsyn till de natio-
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nella minoriteternas särskilda omständigheter.
Skolverket bör också, i samråd med lämp-

liga myndigheter, utforma ett pedagogiskt stöd-
material till skolhuvudmän, som förskolor med 
mino ritetsinriktning kan hämta stöd, inspiration 
och kunskap från. Nuvarande stödmaterial från 
Skolverket för förskoleverksamhet på andra språk 
än svenska är utformade utifrån att barnen har 
språket som umgängesspråk hemma, något som 
ofta inte är fallet för barn som tillhör de natio-
nella mino riteterna. Utmaningarna och målsätt-
ningarna för förskoleverksamhet på de nationella 
minori tetsspråken ser därför annorlunda ut än för 
verksamhet som är inriktad mot andra språk. 

Enligt den utredning som följde upp minoritets-
lagen 2017 har skolhuvudmän, pedagoger och 
föräldrar behov av stöd i uttolkningen av rätten 
till förskola på nationella minoritetsspråk (Nästa 
steg?, SOU 2017:60). Skolverket bör därför ges i 
uppdrag att ta fram allmänna råd om tolkningen 
av den bestämmelse i minoritetslagen som säger 
att barn som bor i ett förvaltningsområde och vars 
vårdnadshavare begär det ska erbjudas plats i en 
förskola där hela eller en väsentlig del av verksam-
heten bedrivs på finska, meänkieli eller samiska. 

Förslagen om ett stödmaterial till förskolorna 
och framtagandet av allmänna råd läggs också 
fram i Sametingets handlingsprogram.

MÅL 
Barn som tillhör en nationell minoritet får inom ramen för förskolans verksamhet 
 möjlighet att lära sig och att utveckla sitt nationella minoritetsspråk, både de  
barn som bor i ett förvaltningsområde och de som inte gör det. De pedagogiska 
 insatserna präglas av hög kvalitet. Granskningar av förskolornas flerspråkiga 
 verksamhet genomförs på regelbunden basis. 

FÖRSLAG 
 ● Skolinspektionen får i uppdrag att 
genomföra en granskning av hur 
kommuner, andra skolhuvudmän och 
förskolor tolkar och implementerar 
skollagens och förskolans läroplan när 
det gäller barns rätt att utveckla sitt 
nationella minoritetsspråk i förskolan. 

 ● Skolinspektionen får i uppdrag att 
framöver regelbundet granska hur 
förskolor arbetar utifrån skollagens och 
förskolans läroplan om de nationella 
minoritetsspråken i förskolan. 

 ● Skolverket får i uppdrag att utarbeta en 
komplettering av förskolans läroplan för 
de förskolor som har en inriktning mot 
ett eller flera nationella minoritetsspråk. 

 ● Skolverket får i uppdrag att utforma 
allmänna råd om uttolkningen av skol
lagens bestämmelse om förskoleverk
samhet som bedrivs helt eller till väsent
lig del på finska, meänkieli eller samiska.

 ● Skolverket får i uppdrag att se över hur 

man kan underlätta för kommuner och 
andra skolhuvudmän att starta förskolor 
med inriktning mot de nationella minori
tetsspråken. Etablering av förskolor med 
sådan inriktning bör får ett riktat stats
bidrag. 

 ● Skolverket får i uppdrag att undersöka 
förutsättningar, omständigheter och 
praxis hos förskolor där modersmåls
lärare eller minoritetsspråkstalande 
pedagoger saknas och som därför 
genom fjärr undervisning ansluter eller 
önskar ansluta sig till andra förskolors 
fler språkiga verksamhet. Under sök
ningens syfte är att identifiera even
tuella hinder och framgångsfaktorer.

 ● Skolverket får i uppdrag att utforma ett 
pedagogiskt material där modersmåls
lärare och pedagoger på  förskolor med 
inriktning mot ett eller flera av de natio
nella minoritetsspråken kan få stöd, 
inspiration och hjälp i sitt arbete. (För
slaget läggs också fram av Sametinget).
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3.3 Förskoleklass 
Förskoleklassen är numera obligatorisk, men moders-
målsundervisning regleras först från och med års-
kurs 1. Det blir därmed oklart huruvida eleverna 
ska omfattas av förskolans eller skolans läroplan. 
Risken finns att eleverna helt går miste om stöd i 
sitt nationella minoritetsspråk under året i förskole-
klass (Nationella minoritetsspråk i skolan, SOU 
2017:91, s. 453).

3.4 Grundskola
I grundskolan kan elever läsa sitt nationella mino-
ritetsspråk som modersmål eller inom ramen för 
tvåspråkig undervisning. Undervisningsformerna 
tas upp separat nedan, men har självfallet berö-
ringspunkter. Dessutom kan elever från de natio-
nella minoriteterna välja språken som språkval, 
elevens val eller skolans val.

3.4.1 Tvåspråkig undervisning
Tvåspråkig undervisning innebär att undervisning 
i skolämnen sker på två språk. Forskning tyder på 
att tvåspråkiga undervisningsmodeller kan ha god 
 effekt på elevers språk- och kunskapsutveckling 
(Thomas & Collier 2002). Effekterna är dock be-
roende av vilken inlärningsmodell som används, 
vilken språkbakgrund eleverna har samt vilka 
omständigheter som råder i övrigt, såsom hur hög 
status språken har i det omgivande samhället och 
huruvida det finns naturliga språk miljöer utanför 
skolan. 

I Sverige anordnas tvåspråkig undervisning i be-
gränsad utsträckning i finska och samiska, men inte 
i de övriga nationella minoritetsspråken. Statistiken 
över den tvåspråkiga undervisningen har kritiserats 
för att inte vara heltäckande. Skolor ska anmäla 
att de önskar anordna tvåspråkig undervisning till 
Skolinspektionen, men så sker inte alltid (Nationella 
minoriteter i skolan, SOU 2017:91, s. 413–414). 

Europarådets expertkommitté har i sina gransk-
ningar av hur Sverige efterlever sina åtaganden 
 under den europeiska språkstadgan påtalat bristen 
på tvåspråkig undervisning (Europarådet 2017).

Enligt skolförordningen får tvåspråkig under-
visning anordnas i årskurs 1 till 6 om en elev har 
ett annat språk än svenska som dagligt umgänges-
språk med en eller båda vårdnadshavarna.  Vidare 
får högst halva undervisningstiden vara på 
umgänges språket och andelen svenska i under-
visningen ska successivt öka. För finska gäller att 
undervisning även får anordnas i årskurs 7 till 
9. Tvåspråkig undervisning i andra språk i års-
kurs 7 till 9 regleras som försöksverksamhet (SFS 
2003:306).

Regleringen av tvåspråkig undervisning tar inte 
hänsyn till de nationella minoriteternas språkliga 
förutsättningar. En del barn och vårdnadshavare 

MÅL 
Elever som tillhör en nationell mino
ritet får utbildning i sina nationella 
minoritetsspråk i förskoleklass. 

FÖRSLAG 
 ● Utbildningen i förskoleklass för 
elever som tillhör någon av de 
nationella minoriteterna ska omfatta 
nationella minoritetsspråk. Denna 
rättighet förs in i skollagen. (Förslag i 
enlighet med SOU 2017:91).

 ● De insatser som görs med koppling 
till de nationella minoritetsspråken i 
förskoleklass ska ses över och 
regel bundet följas upp av Skol
inspektionen. (Förslag i enlighet  
med SOU 2017:91).
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som tillhör en nationell minoritet har minoritets-
språket som umgängesspråk, men på grund av 
språkbytesprocessen kan även det motsatta gälla: 
att varken barn eller vårdnadshavare behärskar 
språket. Därmed skulle barnen inte ha rätt att delta 
i tvåspråkig undervisning om sådan fanns att tillgå 
(Nationella minoritetsspråk i skolan, SOU 2017:91).

Trots att tvåspråkig undervisning i och på de 
nationella minoritetsspråken är formellt möjlig att 
anordna redan i dag (under vissa förutsättningar), 
sker detta alltså i mycket liten utsträckning. Sär-
skilt gäller detta meänkieli, romska och jiddisch. 
Vägen till att tvåspråkig undervisning ska kunna 
anordnas är olika lång för dessa språk. För att 
ämnesundervisning ska kunna komma till stånd 
behöver språken vara standardiserade och det be-

höver utvecklas en ämnesadekvat fackterminologi. 
Dessa faktorer är ännu inte på plats för alla språ-
ken, och därför behöver man se etablering av två-
språkig undervisning som ett långsiktigt mål.

Med tanke på den betydelse tvåspråkig under-
visning anses ha för revitaliseringen av språken, 
bör det dock ske ett aktivt arbete för att tvåspråkig 
undervisning ska kunna genomföras på samtliga 
språk på sikt. Visar det sig att regeländringar i sig 
inte räcker för att öka utbudet av tvåspråkig under-
visning, kan ytterligare åtgärder behöva införas i 
syfte att främja skolornas benägenhet att anordna 
sådan undervisning. Vilka dessa främjande åtgär-
der bör vara kan skilja sig åt för de olika språken 
och bör utarbetas i samråd med Skolverket och 
minoriteterna. 

MÅL 
Elever som tillhör de nationella minoriteterna har tillgång till tvåspråkig undervisning 
av hög kvalitet. 

FÖRSLAG 
 ● Skolförordningens bestämmelse om 
tvåspråkig undervisning ändras så att 
sådan undervisning kan anordnas i de 
nationella minoritetsspråken genom 
hela grundskolan, det vill säga också i 
årskurs 7–9 (Förslag i enlighet med 
SOU 2017:91)

 ● Skolförordningens bestämmelse om 
att språket ska utgöra umgängesspråk 
i hemmet för att tvåspråkig undervis
ning ska få anordnas samt att högst 
hälften av undervisningstiden får ske 
på minoritetsspråket tas bort för 
nationella minoritetsspråk, liksom 
kravet att inslaget av svenska i under
visningen successivt ska öka (Förslag i 
enlighet med SOU 2017: 91). 

 ● Införandet av en finansierad försöks
verksamhet för ett antal kommuner att 
etablera tvåspråkig undervisning i de 
nationella minoritetsspråken bör 
utredas (Förslag i enlighet med SOU 
2017:91). 

 ● Öronmärkta medel riktas till kommu
ner och andra skolhuvudmän i syfte att 
skapa incitament för tvåspråkig under
visning.

 ● De skolor som erbjuder tvåspråkig 
undervisning ges möjlighet till riksintag 
för att möjliggöra överföring av skol
peng mellan kommunerna eller skol
huvudmännen. 

 ● Anmälan om tvåspråkig undervisning 
görs till Skolverket som även ska 
ansvara för sammanställning av statis
tiska uppgifter (Förslag i enlighet med 
SOU 2017:91).

 ● Möjligheterna att genom kommun
överskridande samarbete anordna 
modersmålsundervisning och tvåspråkig 
undervisning via fjärrundervisning 
undersöks av lämplig myndighet i syfte 
att underlätta för kommuner och andra 
skolhuvudmän som har brist på lärare i 
de nationella minoritetsspråken.
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3.4.2 Nationellt minoritetsspråk 
 införs som ämne 
Elever som tillhör en nationell minoritet har ut-
ökad rätt till modersmålsundervisning. Eleven 
behöver inte ha förkunskaper i språket eller ha en 
vårdnadshavare som har språket som modersmål. 
Språket behöver heller inte vara umgängesspråk 
i hemmet. Det räcker dessutom med att en enda 
elev önskar läsa språket för att skolhuvudmannen 
ska vara skyldig att anordna undervisning enligt 
skollagen (10 kap. 7 §). Det särskilda regelverket är 
avsett att möjliggöra för så många elever som möj-
ligt att delta i undervisningen, även de som saknar 
förkunskaper. Kursplanerna i de nationella mino-
ritetsspråken tar hänsyn till huruvida en elev läser 
nationellt minoritetsspråk som nybörjarspråk eller 
om eleven har förkunskaper. De nationella mino-
ritetsspråken har alltså ett separat upplägg inom 
ramen för modersmålsundervisningen. 

Trots det mer generösa regelverket deltar rela-
tivt få elever i undervisningen. Graden av delta-
gande skiljer sig dock åt mellan minoriteterna. 
Under läsåret 2018/19 läste ca 4 800 elever finska 
inom ramen för modersmålsundervisning i grund-
skolan, vilket beräknas vara ungefär häften av de 
elever som är berättigade till undervisning. Under 
samma år läste 756 elever romska (ca 28 procent 
av antalet berättigade) 643 samiska (70 procent), 
236 meänkieli (32 procent) samt 8 elever jiddisch 
(66 procent).

En delförklaring är troligen bristen på behöriga 
lärare, en annan kan vara bristande kunskap om 
det särskilda regelverket på huvudmannanivå; en 
sammanblandning verkar ofta ske med regelver-
ket för övrig modersmålsundervisning. Huvud-
mannen är skyldig att informera om de särskilda 
rättigheter som gäller för elever som tillhör natio-
nella minoriteter, men uppgifter om att så inte sker 
återkommer i myndighetsrapporter, senast i en 
granskning av Skolinspektionen 2020 om moders-
målsundervisningen i nationella minoritetsspråk i 
årskurs 7–9 (Skolinspektionen 2020). 

I utredningen om nationella minoritetsspråk i 
skolan som lades fram 2017 föreslås att moders-
målsundervisningen i de nationella minoritets-

språken bör bli ett eget ämne, skilt från undervis-
ningen i övriga modersmål. Detta för att tydliggöra 
att särskilda villkor och förutsättningar gäller för 
de nationella minoritetsspråken. Vidare menade 
utredningen att undervisningstiden för de natio-
nella minoritetsspråken bör regleras i en utsträck-
ning som gör det möjligt för eleverna att utvecklas 
språkligt (Nationella minoritetsspråk i skolan, SOU 
2017:91). I nuvarande reglering saknar modersmål-
sämnet timplan och undervisningstiden varierar 
över landet, men ligger ofta på omkring 40 till 60 
minuter i veckan. Detta är otillräckligt om syftet 
är att eleverna ska nå målen i kursplanen. Dess-
utom sker modersmålsundervisningen utanför 
skoltid, vilket missgynnar både elever och lärare. 

Med nationellt minoritetsspråk som eget ämne 
garanteras en regelbunden undervisning som ger 
bättre förutsättningar för språkinlärning. Detta 
ger i sin tur språken större chans att överleva än 
genom dagens modersmålsundervisning. Det nya 
ämnet nationellt minoritetsspråk skulle då kunna 
ges som språkval, elevens val eller skolans val och 
anpassas efter kursplanerna i moderna språk eller 
engelska.

I väntan på ett införande av nationella minori-
tetsspråk som eget ämne bör en kortsiktig lösning 
tas fram för den i dag oreglerade modersmåls-
undervisningen. Att fastställa ett minimum av 
undervisningstimmar i veckan som är detsamma 
i alla kommuner, skulle ge eleverna bättre förut-
sättningar att tillägna sig språken och lärarna en 
bättre arbetsmarknad och bättre arbetsvillkor. Det 
är dock angeläget att de elever som önskar fortsätta 
att läsa ett nationellt minoritetsspråk inom ramen 
för modersmålsundervisningen har möjlighet att 
göra det, även i det fall nationellt minoritetsspråk 
införs som eget ämne.

I de fall då tillgången på lärare är knapp, efter-
frågar modersmålslärare ofta ett bättre samarbete 
kommuner och skolhuvudmän sinsemellan för att 
få till stånd gemensam fjärrundervisning. Både för 
modersmålsundervisningen och den tvåspråkiga 
undervisningen bör möjligheten till samarbete 
mellan kommuner och skolhuvudmän undersökas 
närmare, i syfte att se om det i dag finns hinder 
mot sådana samarbeten som kan undanröjas.
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MÅL 
Elever som tillhör en nationell minoritet kan utveckla kunskaper i sina  nationella 
minoritetsspråk i skolan. Undervisningen håller hög kvalitet och är tillräckligt 
 omfattande för att gynna språkutvecklingen. Information om rätten till undervisning 
är tydlig, och når ut till de berörda grupperna.

FÖRSLAG 
 ● Nationellt minoritetsspråk blir nytt 
ämne i grundskolan och ges både som 
nybörjarspråk och för redan etable
rade talare. (Förslag i enlighet med 
SOU 2017:91).

 ● Ämnet nationellt minoritetsspråk 
 regleras i timplan till minst tre timmar i 
veckan. Skolverket tar fram nya kurs
planer (Förslag i enlighet med SOU 
2017:91).

 ● Undervisning i ämnet nationellt 
minoritetsspråk bör vid behov kunna 
genomföras via fjärrundervisning, även 
på entreprenad (Förslag i enlighet med 
SOU 2017:91).

 ● I avvaktan på att nationellt minoritets
språk får status som eget ämne, tas en 
lösning fram för att reglera moders
målsundervisningen i nationella minori
tetsspråk, där ett lägsta antal timmar 
fastställs.

 ● Som ett alternativ till ett nytt ämne, ska 
nationella minoritetsspråk kunna läsas 
som språkval från åk 6 på samma sätt 
som övriga moderna språk, öppet för 
alla elever. Ämnet behöver då stöd för 
att uppfattas som ett attraktivt val, 

både för elever tillhörande de 
 nationella minoriteterna och för andra. 

 ● Elever som inte önskar läsa enligt den 
utökade studieplanen kan välja att 
även fortsättningsvis läsa sitt natio
nella minoritetsspråk inom ramen för 
modersmålsundervisningen. (Förslag i 
enlighet med SOU 2017:91). 

 ● Skolinspektionen ges i uppdrag att 
återkommande granska om  kommuners 
och skolhuvudmäns informationsplikt 
gällande modersmålsundervisningen 
för nationella minoriteter uppfylls, samt 
om modersmålsundervisningen ges i 
den utsträckning som kan förväntas. 

 ● Skolverket ges i uppdrag att inventera 
lärarunderlaget, det vill säga antalet 
behöriga lärare som har kunskaper i 
nationella minoritetsspråk. I invente
ringen ska lärarnas behörighet inom 
olika ämnen ingå. 

 ● Kravet på att modersmålslärare i 
nationella minoritetsspråk ska ha 
språket som modersmål för att bli 
behöriga att undervisa i ämnet 
moders mål tas bort. (Förslag i enlighet 
med SOU 2019:18.)*

*  Förslaget i betänkandet Flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och 
studie handledning på modersmål (SOU 2019:18) om ett slopande av kravet om modersmål för blivande lärare 
gäller alla språk, inte specifikt de nationella minoritetsspråken.
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3.5 Gymnasium
Läsåret 2016/2017 läste 48 elever finska som 
moders mål på gymnasiet (att jämföras med 4 256 
elever på grundskolan samma läsår), 12 elever läste 
romska, färre än fem meänkieli och ingen elev alls 
jiddisch (Nationella minoritetsspråk i skolan, SOU 
2017:91, s. 371). Att så få elever läser språken på 
gymnasiet, har konsekvenser när det gäller orga-
nisering av undervisningen i små grupper, lärarnas 
undervisningstid och därmed arbetssituation, men 
kan på lång sikt även påverka kompetensförsörj-
ningen i språken negativt. 

Troligen finns flera förklaringar till det låga an-
talet elever, bland annat ger studier i modersmål 
inte meritpoäng såsom studier i moderna språk 
gör. Dessutom kan bara elever som har betyg från 
årskurs 9, eller som har goda förkunskaper, läsa 
modersmål i gymnasiet. Detta gäller även för de 
nationella minoritetsspråken. Att läsa språket som 
nybörjarspråk är inte möjligt. För tvåspråkig un-
dervisning i gymnasieskolan finns ingen reglering.

Från ett revitaliseringsperspektiv har studier 

av minoritetsspråken i de högre årskurserna tro-
ligtvis stor betydelse, dels för individen vad gäller 
möjligheten att utveckla ett skolspråk och därmed 
förvärva de kunskaper som behövs för att fortsätta 
att studera språket på högskolan, dels för samhället 
och språken själva, genom utvecklingen av specia-
liserad terminologi.

För att ge gymnasieelever möjlighet att integrera 
studier i nationella minoritetsspråk i sin studie-
gång, bör de skolor som väljer att erbjuda program 
med inriktning mot ett eller flera nationella minori-
tetsspråk få möjlighet till riksrekrytering. Detta tas 
också upp som förslag i utredningen om nationella 
minoritetsspråk i skolan från 2017 (Nationella mi-
noritetsspråk i skolan, SOU 2017:91). I förslaget till 
handlingsprogram för de samiska språken poäng-
teras att detta även bör gälla de yrkes förberedande 
gymnasieprogrammen, eftersom flera av dessa pro-
gram är inriktade mot yrkes områden där det råder 
stor brist på personal som talar de nationella mi-
noritetsspråken. Det gäller områden som omfattar 
barn och unga, till exempel skola och fritidsverk-
samhet, samt vård och omsorg.

MÅL 
Elever som önskar studera sina nationella minoritetsspråk i gymnasieskolan har 
 möjlighet att göra det. Undervisningen är av hög kvalitet och informationen om 
 rätten till undervisning är tydlig, och når ut till berörda grupper.

FÖRSLAG 
 ● De nationella minoritetsspråken införs 
på gymnasiet som valmöjlighet bland 
övriga moderna språk steg 1–7 och ges 
en timplan med två–tre timmar i veckan 
(Förslag i enlighet med 2017:91).

 ● Det ska vara möjligt att läsa ett natio
nellt minoritetsspråk som nybörjarspråk 
på gymnasiet steg 1–2. Nuvarande krav 
på ”goda kunskaper” tas bort (Förslag i 
enlighet med SOU 2017:91).

 ● Studier i nationellt minoritetsspråk som 
ämne ska ge meritpoäng. (Förslag i 
enlighet med SOU 2017:91).

 ● Gymnasieprogram med inriktning mot 
nationella minoriteter ges möjlighet att 
bli riksrekryterande. (Förslag i enlighet 
med SOU 2017:91). Detta bör också 
gälla de yrkesförberedande nationella 
gymnasieprogrammen. 

 ● Möjligheten att anordna tvåspråkig 
ämnesundervisning i gymnasiet utreds, 
i syfte att bland annat undersöka om 
incitament behövs för att öka skolornas 
benägenhet att anordna tvåspråkig 
undervisning.
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3.6 Högskola
För vart och ett av de nationella minoritets språken 
har ett lärosäten utsätts som ska ha nationellt an-
svar att anordna utbildningar i språken. De natio-
nella minoritetsspråken har dock skilda förutsätt-
ningar som akademiska ämnen, och lärosätena har 
kommit olika långt i sina uppdrag.

3.6.1 Språkutbildningar
Umeå universitet, som har det nationella ansvaret 
för meänkieli och samiska, har uppdraget att ta 
fram språkkurser i meänkieli och samiska. Kur-
ser i samiska och samisk kultur erbjuds vid Umeå 
och Uppsala universitet, i många fall på distans. 
Söktrycket har varierat från termin till termin 
(Univer sitets- och högskolerådet 2017).

Uppbyggnaden av undervisningen på meänkieli 
går framåt stegvis. Inledningsvis gavs behörighets-
givande nybörjarkurser, och sedan 2017 finns även 
möjlighet att läsa språket på grundnivå (A-nivå). 
Undervisningen bedrivs på distans och söktrycket 
har varit stort till kurserna. En försvårande om-
ständighet är att bemanningen utgörs av en enda 
undervisande lärare och att en forskningsmiljö 
med inriktning mot språket saknas. Söktrycket 
har även varit högt på nybörjarkurser i meänkieli. 
(Universitets- och högskolerådet 2017).

Södertörns högskola, som har det nationella 
ansvaret för romska, har ett uppdrag att ta fram 
ämnes lärarutbildning på romska, men inget uttalat 
ansvar att ta fram romska språkkurser. På Söder-
törns högskola finns en professur i romska  studier 
och ett mångvetenskapligt nätverk,  ”Forum för 
romska studier”, har initierats. Språkkurser i rom-
ska ges inte. Det är alltså inte möjligt att läsa in 
en baskurs i romska för att få högskolebehörig-
het i språket, och inte heller en A- eller B-kurs. 
Söder törns högskola har sedan 2008 arbetat med 
uppdragsutbildningar för modersmålslärare och 
romska så kallade brobyggare7. Eftersom romska 
är det enda av de nationella minoritetsspråken som 
inte ges som språkkurs på universitetsnivå, är det 

7.  Brobyggare är personer med romsk språk och kulturkompetens som ger stöd och fungerar som länk mellan romer och 
myndigheter och andra instanser, i syfte att öka romers förtroende för myndigheter och för en ökad integrering i samhället. 
De flesta brobyggare är anställda inom kommunen. Projektet med brobyggare är en del av regeringens strategi för romsk 
inkludering 2012–2032.

angeläget att få till stånd en sådan utbildning. För 
att detta ska vara möjligt, krävs att kursverksam-
heten utvecklas på en institution med väl utveck-
lad språkdidaktisk tradition.

Lunds universitet har nationellt ansvar för jid-
disch. Undervisning i språket ges upp till kandidat-
nivå och i utbudet finns också kurser med inrikt-
ning mot kultur och litteratur. I nuläget finns en 
docent med litteratur som forskningsinriktning 
anställd.

Stockholms universitet har det nationella an-
svaret för finska, men det går även att läsa finska 
vid Umeå universitet och Uppsala universitet. På 
den finska avdelningen vid Stockholms universitet 
är minoritetsspråksperspektivet integrerat i såväl 
forskning som undervisning. Studievägar finns för 
studenter med eller utan förkunskaper och det går 
att studera finska hela vägen till forskarnivå.

Av de nationella minoritetsspråken har alltså en-
dast finska en väl utbyggd utbildnings- och forsk-
ningsmiljö. Utbildningsmöjligheterna i  övriga språk 
är inte tillräckliga för att möta behovet av kompe-
tensförsörjning inom olika yrkesgrupper. Det finns 
bland annat efterfrågan på lärare, journalister 
och översättare. För att sådana yrkes grupper ska 
kunna utbildas behövs det kurser i fack terminologi 
på de nationella minoritets språken. Att det finns 
 lärare som kan undervisa är en förutsättning för 
att tvåspråkig undervisning i de nationella mino-
ritetsspråken ska komma till stånd. Det kan därför 
behövas riktade uppdrag till dessa lärosäten att an-
ordna sådana kurser.

Vidare behövs mer forskning med inriktning på 
de nationella minoriteternas språk och språkrevita-
lisering i Sverige. För sådan forskning krävs forsk-
ningsmiljöer och forskare som behärskar språken 
(Högskoleverket 2011). Lärosätena behöver öron-
märkta medel för att kunna satsa på att bygga upp 
en sådan långsiktig kompetens.

Vid sidan av de nämnda universitetens och 
högskolornas program och kursutbud är det också 
ange läget att skapa utbildningsvägar med inrikt-
ning mot de nationella minoritetsspråken även 
inom de mer praktiskt inriktade utbildningarna. 
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Inom yrkeshögskolan finns utbildningar med in-
riktning mot flera av de sektorer där det finns ett 
stort behov av personal som talar de nationella mi-
noritetsspråken. Det gäller bland annat vård- och 
omsorgsyrken och pedagogiska utbildningar med 
inriktning mot fritidshem och barnskötarutbild-
ningar. 

Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar 
arbetsmarknadens behov av utbildningar inom 

yrkeshögskolan och är den instans som beslutar 
vilka utbildningar som ska ingå i utbudet. Mot 
bakgrund av den brist på språkkompetens som rå-
der inom flera samhällssektorer, är det angeläget 
att det görs en samlad analys av arbetsmarknadens 
behov av utbildningar med inriktning mot språk- 
och kulturkompetens kopplad till de nationella 
minoritetsspråken.

MÅL 
Lärarutbildningar finns vid de lärosäten som har nationellt ansvar för respektive 
språk. Utbildningarna utexaminerar lärare regelbundet, på en nivå som täcker 
behoven. Forskningsmiljöer är etablerade för samtliga nationella minoritetsspråk 
vid de lärosäten som getts nationellt ansvar för språken. Lärosätena har en stabil 
basbemanning, samt långsiktig finansiering. Det är möjligt att studera språken på 
alla nivåer, inklusive att bedriva forskarstudier. Det är också möjligt att studera ett 
nationellt minoritetsspråk inom yrkeshögskolan.

FÖRSLAG 
● Lärosäten med nationellt ansvar för de

nationella minoritetsspråken bör ha en 
stabil basbemanning. Lärosätena bör 
på sikt ha en bemanning som uppgår 
till minst 1 till 2 professorer, 1 till 3 
lektorer, 1 till 3 doktorander, samt 
medel för utveckling och forskning.* 
Finansieringen ska vara långsiktig, 
stabil och inte belasta de enskilda 
lärosätena.

● Kurser i samtliga nationella minoritets
språk utvecklas och erbjuds upp till 
kandidatnivå.

● På längre sikt bör magister och 
masterutbildning samt forskarutbild
ningar etablers för samtliga nationella 
minoritetsspråk.

● Ett uppdrag att etablera språkkurser i

romska bör ges till Lunds, Stockholms 
eller Uppsala universitet.

● Lärosäten med nationellt ansvar för de
nationella minoritetsspråken får i
uppdrag att anordna kortare kurser i
genrespecifik terminologi.**

● Språkkurser för att möjliggöra utbild
ning till tolk och översättare ska
utvecklas och erbjudas.

● Myndigheten för yrkeshögskolan ges i
uppdrag att genomföra en samlad
analys av arbetsmarknadens behov av
utbildningar inom yrkeshögskolan
avseende språk och kulturkompetens
kopplat till de nationella minoritets
språken, och därefter föreslå åtgärder.
(Förslaget läggs också fram i Same
tingets handlingsprogram).

*  Beräkningen är baserad på Högskoleverkets beräkningar i myndighetens rapport 2011, se Högskoleverket 2011 i
referenslistan.

** Syftet är dels att på sikt möjliggöra tvåspråkig undervisning och dels att underlätta ämnesundervisning på språken.
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3.6.2 Lärarutbildningar
Det saknas lärare med behörighet att undervisa på 
och i de nationella minoritetsspråken. Lärarbris-
ten pekas av skolhuvudmän ut som en avgörande 
anledning till att skolor inte kan erbjuda elever 
undervisning. För att råda bot på lärarbristen upp-
drogs åt Umeå universitet, Stockholms universitet 
och Södertörns högskola att ta fram ämneslärarut-
bildning i samiska (2012), finska (2012), romska 
(2012) och meänkieli (2015). För meänkieli och 
romska saknas dock ännu ämneslärarutbildning. 
Lunds universitet har inget motsvarande uppdrag 
att ta fram lärarutbildning i jiddisch. 

Uppdragen att utbilda ämneslärare har alltså 
inte gett det resultat man hoppats på. Skolverket 
har därför, i samarbete med lärosätena, arrangerat 
uppdragsutbildningar för obehöriga, verksamma 
lärare i samiska, meänkieli och romska. 

Det uppdrag som lärosätena haft med att ta 
fram lärarutbildningar har gällt ämneslärarutbild-
ningar, det vill säga utbildningar med inriktning 
mot årskurs 7–9. Det har dock funnits en samsyn 
bland lärosätena att det som bör prioriteras som ett 

8.  Förslaget lades fram i betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers profes-
sionella utveckling, SOU 2018:17, s. 450.

första steg är grundlärarutbildning för årskurs 4–6 
med inriktning mot de nationella minoritetssprå-
ken. Lärare som genomgått en sådan utbildning är 
också behöriga att undervisa lägre årskurser.

Att lärare utbildas för grundskolans lägre årskur-
ser, det vill säga låg- och mellanstadiet, är av stor 
betydelse, dels eftersom undervisningen under de 
första åren lägger grunden till språkkunskaperna, 
dels för att fler barn deltar i modersmålsundervis-
ningen i de lägre årskurserna (För flerspråkighet, 
kunskapsutveckling och inkludering, SOU 2019:18). 

När, och om, de nationella språken införs som 
eget ämne i grundskolan och gymnasiet är det ange-
läget att redan verksamma lärare som talar ett natio-
nellt minoritetsspråk och som har behörighet i andra 
ämnen (till exempel matematik eller samhällskun-
skap), ges möjlighet att få behörighet i sitt nationella 
minoritetsspråk, så att de kan undervisa även i det. 

Modersmålslärare i nationella minoritetsspråk 
som saknar lärarlegitimation bör också ges möjlig-
het att läsa in de kurser som behövs för att få behö-
righet.8 Det kan till exempel utgå högre ersättning 
till både skolhuvudmän och lärosäten än vad som 
vanligtvis ges via till exempel Lärarlyftet. 

MÅL 
Antalet lärare, och återväxten av lärare, med kompetens att undervisa i och på de 
nationella minoritetsspråken är god, vilket gör att de elever som vill har möjlighet att 
läsa ett nationellt minoritetsspråk i skolan. 

FÖRSLAG 
 ● Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 
ändras så att de nationella minoritets
språken kan ingå i grundlärarexamen. 

 ● Lärosäten med nationellt ansvar får ett 
uppdrag att ta fram grundlärarutbild
ningar med inriktning mot språken. När 
lärosätena bedömer att studentunder
laget och ämnets kapacitet tillåter, ska 
ämneslärarutbildning erbjudas. 

 ● Lunds universitet ges ett uppdrag att 

ta fram grundlärarutbildning med 
inriktning mot jiddisch. 

 ● Södertörns högskola får ett fortsatt 
uppdrag att ge uppdragsutbildningar 
av modersmålslärare i romska.*

 ● Skolverket ges fortsatta uppdrag att 
anordna uppdragsutbildningar för de 
nationella minoritetsspråken, för att 
möta behoven på kort sikt. (Förslag i 
enlighet med SOU 2017:91). Forts. ⊲

*  I väntan på att nationella minoritetsspråk blir ett eget ämne bör fortsatt utbildning av modersmålslärare ske. 
Dessa kan sedan slussas vidare till att bli lärare i det nya ämnet.
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3.7 Läromedel 
Det saknas läromedel för samtliga nivåer i utbild-
ningskedjan och för samtliga nationella minori-
tetsspråk. Marknaden är för svag för att kommer-
siella läromedelsförlag ska ta sig an uppgiften. De 
heterogena elevgrupperna innebär ytterligare en 
komplikation. Modersmålslärarna tvingas ofta 
själva ta fram undervisningsmaterial. För att av-
hjälpa bristen har myndigheter och ideella fören-
ingar framställt läromedel med statlig finansiering. 

En liknande situation råder för de läromedel 
som behövs för elever med funktionsvariationer. 
Läromedel behöver tas fram av läromedelsförlag, 
men upplagorna blir små, vilket medför att in-
täkterna inte kan förväntas täcka kostnaderna. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten delar därför 
årligen ut ett bidrag till kommersiella förlag som 

ansöker om medel för att kunna producera både 
tryckta och digitala läromedel för elever med sär-
skilda behov. 

Ett liknande finansieringssystem med produk-
tionsstöd till kommersiella förlag skulle kunna av-
hjälpa bristen på läromedel för undervisningen i de 
nationella minoritetsspråken.  

Modersmålslärarna efterfrågar en portal där 
modersmålslärare kan dela egenproducerat mate-
rial. Vissa kommuner, som Malmö, tillhandahåller 
en sådan plattform, men dessa är inte öppna för 
lärare utanför kommunen. Skolverkets bedöm-
ningsportal är en nationell plattform som erbjuder 
tillgång till olika läromedel. Det finns dock ett 
behov av en plats där modersmålslärare utöver att 
dela undervisningsmaterial också kan mötas och 
utbyta kunskap och erfarenheter.

MÅL 
Det finns kvalitativa läromedel för de nationella minoritetsspråken på alla stadier 
och nivåer.

FÖRSLAG 
 ● För att säkerställa kvaliteten och 
långsiktigheten i produktionen av 
läromedel inrättas ett produktionsstöd 
riktat till de kommersiella förlagen för 
framtagning av läromedel. Stödet 
fördelas och administreras av Skol
verket eller annan lämplig myndighet. 
Specialpedagogiska skolmyndighetens 

produktionsstöd kan användas som 
modell för hanteringen.

 ● Skolverket får, i samarbete med 
Myndigheten för digital utveckling 
(DIGG), uppdraget att etablera en 
portal för delning av pedagogiskt 
undervisningsmaterial.

FÖRSLAG (fortsättning från föregående sida) 
 ● Lärare som undervisar i modersmål utan 
att vara behöriga, samt legitimerade 
lärare i andra ämnen och som talar ett 
nationellt minoritetsspråk, ges möjlighet 
att inom ramen för sin tjänst eller via till 
exempel Lärarlyftet, kunna genomföra 
studier för att bli behöriga att undervisa 

i ämnet nationellt minoritetsspråk eller 
bedriva ämnesundervisning på ett 
nationellt minoritetsspråk inom ramen 
för tvåspråkig undervisning.

 ● För att tillgodose behovet av lärare bör 
pedagogisk utbildning riktas till moders
målslärare för att ge dem behörighet. 

⊲
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4.

Språken i det livslånga lärandet

9. Termen språkbärare används i revitaliseringssammanhang för att beteckna både talare av språken och individer inom de 
nationella minoriteterna som inte har lärt sig språken. Benämningen är avsiktligt oprecis för att fungera inkluderande. 
10. Med folkbildning menas en utbildningsform som riktar sig till en bred allmänhet och som sker utanför det reguljära skol
systemet, vid till exempel folkhögskolor, studieförbund, föreläsningsföreningar och folkbibliotek. Källa: Nationalencyklopedin.

Intresset för och möjligheten att lära sig ett språk 
kan komma i alla olika skeden i en individs liv. 
Alla vill kanske inte gå en hel universitetsutbild-
ning, men kan tänka sig att gå en språkkurs på 
kvällstid, eller att utveckla en mer specialiserad 
voka bulär för att vidareutbilda sig i sitt yrke. Ef-
tersom språkbärares9 omständigheter varierar är 
det angeläget att det skapas utbildningsvägar som 
är öppna för individer i olika åldrar, på olika nivåer 
och med olika inriktningar. 

Det är också viktigt utifrån ett revitaliserings-
perspektiv att fler lär sig de nationella minoritets-
språken. Inom många yrkesområden i den offent-
liga sektorn råder det i dag brist på personal som 
talar språken. 

4.1 Folkbildning
Folkbildningen10, har stor potential att vara en 
resurs för språkbärarnas behov av utbildning och 
förkovran i språken. Det finns ett stort intresse 

bland nationella minoriteter för olika typer av 
kurser och andra aktiviteter med anknytning till 
språken. Möjligheten att gå kortare kurser via folk-
bildningen är viktig för att fånga upp de vuxna 
språkbärare som vill lära sig eller utveckla sina 
språkkunskaper utanför högskolan.

I dag finns ett fåtal olika anordnare av sådana 
kurser, men ingen samlad överblick över utbild-
ningsutbudet vid folkhögskolor och studieför-
bund. För samer finns ett bidrag att söka hos 
Sametinget för korttidsstudier i samiska språk 
inom folkbildningen eller den kommunala vuxen-
utbildningen. Isof bedömer att ett korttidsbidrag 
bör ges för studier även i övriga nationella mino-
ritetsspråk. Utöver att fungera motiverande för 
kursdeltagare, skulle bidraget också kunna fungera 
som ett incitament för utbildningssamordnare att 
anordna kurser i språken, då antalet sökande kan 
tänkas öka.

Det saknas också lättillgänglig information om 
möjligheten att starta studiecirklar. 

MÅL 
Språkbärares möjligheter att delta i kortare språkkurser och aktiviteter med 
 an knytning till de nationella minoritetsspråken är goda. Information till kursdel
tagare och utbildningsanordnare finns samlad och är lättillgänglig och överskådlig.
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4.2 Språken i yrkeslivet
I utredningar och rapporter framkommer att kun-
skaper i de nationella minoritetsspråken saknas 
bland yrkesgrupper som är särskilt viktiga för de 
nationella minoriteterna. Det finns heller inga inci-
tament för minoritetsspråkstalare som  behärskar 
språken att informera om det i en jobbansökan, 
många upplever inte att språken efterfrågas eller 
att det skulle kunna ge någon fördel. Tvärtom fö-
rekommer det att minoritetsspråkstalare undviker 
att informera om sin minoritetsbakgrund av rädsla 
för att bli diskriminerade. 

Kompetensförsörjningen i de nationella mino-
ritetsspråken behöver säkras inom skola, omsorg, 
översättning och journalistik, samt även inom 
offent lig sektor som helhet. Statusen på språken 
behöver höjas. Olika typer av yrken kräver varie-
rande språklig kompetens och därför behövs flera 
utbildningsvägar. Lärarförsörjningen i de natio-
nella minoritetsspråken är den enda yrkesrela-
terade frågan som har tagits upp och analyserats 
grundligt, dessutom vid flera tillfällen i tidigare 
utredningar. I betänkandet Nästa steg? Förslag för 
en stärkt minoritetspolitik SOU 2017:60, konstate-
ras att många kommuner tenderar att försöka lösa 
problemet genom att på egen hand ta initiativ till 
språkkurser för sin personal, men att det behövs 
en aktör som har överblick över vilka utbildnings-

vägar som finns tillgängliga och kan informera 
om dem. I betänkandet föreslogs att en ny upp-
följningsmyndighet bör ansvara för att samordna 
och arbeta för att höja kompetensen i de nationella 
mino ritetsspråken i arbetslivet. Som interimslös-
ning föreslogs uppdragsutbildningar i de natio-
nella minoritetsspråken med inriktning mot olika 
yrkeskategorier vid lämplig utbildningsinstans. 

När det gäller gymnasiala utbildningar med 
yrkesinriktning inom vuxenskolan bör utbild-
ningsvägar öppnas som kan svara mot de behov av 
språkkunnig personal som är särskilt tydlig i vissa 
sektorer, till exempel i vård- och omsorg. Det är 
därför av vikt att de kommuner och skolhuvud-
män som erbjuder studier i ett eller flera nationella 
minoritetsspråk i gymnasieskolan också strävar ef-
ter att erbjuda detta inom yrkesvuxenutbildningar 
med inriktning mot till exempel vårdyrken. 

En följd av bristen på språkkunnig personal är 
att det också råder brist på tolkar och översättare. 
Endast i finska finns i dag auktoriserade tolkar och 
översättare. Särskilt stor är bristen på översättare 
till jiddisch, meänkieli och romska, vilket gör att 
det är svårt för översättningsföretagen att säker-
ställa kvaliteten. Det kan i sin tur leda till dålig 
kvalitet på de översättningar som görs. Situatio-
nen för översättare till samiska liknar den för öv-
riga nationella minoritetsspråk. Bristen är ett akut 
problem som drabbar myndigheter som har krav 

FÖRSLAG 
 ● Folkbildningsrådet bör regelbundet 
samla relevant information om det 
kursutbud inom folkbildningen som har 
koppling till de nationella minoritets
språken. Informationen bör vara en del 
av den portal som föreslås i kapitel ett 
(se kapitel 1.1).

 ● Regeringen inrättar ett bidrag för 
korttidsstudier enligt Sametingets 

modell, och som gäller övriga natio
nella minoritetsspråk. Bidraget bör 
administreras av lämplig myndighet. 

 ● Regeringen inrättar riktade anslag 
som Folkbildningsrådet delar ut till 
studieförbund och folkhögskolor för att 
erbjuda språkkurser i de nationella 
minoritetsspråken. 
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på sig att förmedla information på de nationella 
minoritetsspråken. Det är därför viktigt att det på 
sikt anordnas uppdragsutbildningar i dessa språk. 
För att sådana utbildningar ska kunna komma 
till stånd krävs dock att det finns utvecklad fack-
terminologi, vilket ännu inte är fallet för samtliga 
minoritetsspråk. 

I Isofs samråd med de nationella minoriteterna 
har det framkommit att myndigheter och andra 
aktörer i offentlig sektor och som är i behov av 
översättningar på de nationella minoritetssprå-
ken vanligen vänder sig till översättningsbyråer 
för att få texterna översatta. Kommuner och re-
gioner sluter ramavtal med sådana byråer för sina 
översättningsbehov. Marknaden gör det i regel 
svårt för översättningsbyråerna att ta hänsyn till 
de mer utmanande förutsättningar som råder för 
översättningar till de nationella minoritetssprå-
ken när det gäller bristen på terminologi, lexikon, 
och språkteknologiska resurser som grammatik-

kontroller och andra tekniska hjälpmedel. Ersätt-
ningen som ges blir därför för låg för att ge rimliga 
arbetsvillkor och möjlighet att kvalitetssäkra över-
sättningarna. Det har lett till att fler professionella 
översättare har börjat tacka nej till uppdrag från 
översättningsbyråer eftersom de inte anser det rim-
ligt att arbeta under de förutsättningar som ges. 
Konsekvensen är att de få översättningar som ändå 
görs riskerar att hålla låg kvalitet.

En åtgärd för att hantera den utvecklingen är 
att på statlig nivå upphandla översättare för de 
nationella minoritetsspråken och lägga ett särskilt 
ramavtal för dessa tjänster. Det skulle möjliggöra 
en ersättning som ligger i nivå med arbetsinsatsen, 
möjliggöra bättre kvalitet på översättningarna och 
potentiellt bidra till att fler minoritetsspråkstalare 

skulle välja att utbilda sig och arbeta inom över-
sättningsyrket. Förslaget om ett särskilt ramavtal 
läggs också fram i Sametingets handlingsprogram.

MÅL 
Kompetensförsörjningen i de nationella minoritetsspråken inom olika områden 
som sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg är god och det finns yrkesrelaterade 
 utbildnings och fort bildningsmöjligheter. Tillgången till kompetenta tolkar och 
översättare är god.

FÖRSLAG 
 ● Kommuner och skolhuvudmän som 
erbjuder studier i ett eller flera natio
nella minoritetsspråk i gymnasiet, bör 
också uppmuntras att erbjuda dessa 
språk inom yrkesvuxenutbildningar. 
Särskilt prioriterade bör omsorgsyrken 
eller yrken med inriktning mot barn 
och unga vara. 

 ● Tolk och översättarinstitutet vid 
Stockholms universitet (TÖI) ges i 
uppdrag att undersöka förutsätt

ningarna för att arrangera uppdrags
utbildningar av översättare i romska, 
meänkieli och jiddisch.

 ● Kammarkollegiet eller annan lämplig 
myndighet får i uppdrag att upphandla 
översättare i de nationella minoritets
språken på statlig nivå och lägga fast 
ramavtal för dessa översättnings
tjänster. (Förslaget läggs också fram i 
Sametingets handlingsprogram).
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5.

Kultur bär språk – språk bär kultur 
Det är av stor betydelse att de nationella minori-
tetsspråken är synliga i kulturlivet och i olika me-
dier, särskilt i det utbud som vänder sig till barn 
och unga.

5.1 Språkstöd och bokstart
De tidiga åren i barns liv är viktiga för språkinlär-
ningen, men alla barn har inte tillgång till språkut-
vecklande miljöer. Undersökningar pekar också på 
att barns läsförståelse har försämrats (Barns- och 
ungas läsande, SOU 2018:57). På regeringens upp-
drag genomför Kulturrådet under 2017–2020 
en nationell satsning, Bokstart, för att stimulera 
språkutvecklingen hos barn i åldrarna noll till tre 
år, samt för att skapa ett intresse för böcker och lä-
sande. Bokstart bygger på att förskola, barnhälso-
vård och bibliotek tillsammans stöttar familjer för 
att stärka små barns språkutveckling. Kulturrådets 
utgångspunkt är att ge personal inom förskola, 
barnhälsovård och bibliotek kunskap och verktyg 
för att stötta familjer som tillhör de nationella mi-
noriteterna. Bokstart drivs i dag av kommuner och 
regioner, men än så länge bara i ett mindre antal. 

Språkstödspaket är ett annat projekt i syfte att 

sprida information till nyblivna föräldrar. Språk-
stödspaketen har tagits fram av talare av finska, 
meänkieli och samiska och innehåller information 
om de nationella minoriteternas språkliga och 
kulturella rättigheter. Paketen innehåller också 
råd och stöd till flerspråkiga familjer och upp-
muntrar till att tala minoritetsspråken med bar-
nen från födseln. Språkstödspaketen delas ut på 
mödravårds- och barnavårdscentraler, men behö-
ver utvärderas och ges en långsiktig finansiering. 
Ansvaret för innehåll och distribuering bör därför 
flyttas över till en statlig myndighet. Samråd bör 
dock genomföras med de nationella minoriteterna 
som en del av översynen och det fortsatta arbetet.

Det är också viktigt att ge ett mer konkret stöd 
till blivande och nyblivna föräldrar som önskar 
föra över de nationella minoritetsspråken till sina 
barn. Detta kan göras genom att föräldrar ges 
möjlighet att gå en kortare utbildning där de får 
tips, inspiration och stöd i att börja tala språken 
hemma samt information om barns språkutveck-
ling. Efter som målgrupperna är utspridda över 
landet är det rimligt att tänka sig att en sådan kurs 
är webbaserad eller ges som fjärrkurs.

MÅL 
Föräldrar och blivande föräldrar får information, uppmuntran och stöd i att föra sina 
nationella minoritetsspråk vidare till sina barn. 
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5.2 Produktion av litteratur
Tillgången på litteratur på de nationella minoritets-
språken är central för ett levande kulturutbud. Lit-
teratur kan vara en ovärderlig ingång till  språken för 
barn och unga, men också för vuxna språkbärare. 

En utredning om barns och ungas läsande lade 
2018 fram ett antal förslag i syfte att bland annat 
lyfta fram läsning i läroplanerna för förskola och 
fritidshem samt att höja kompetensen om läsfräm-
jande (Barns och ungas läsande, SOU 2018:57). 
Förslagen rör inte uttryckligen läsning och litte-
ratur på de nationella minoritetsspråken, men i de 
fall besluten verkställs är det av stor vikt att in-
satserna också formuleras så att de gynnar barns 
och ungas möjlighet till läsning på de nationella 
minoritetsspråken.

Utbudet av minoritetsspråkig litteratur har ökat 
något under de senaste åren, men det behövs mer lit-
teratur av god kvalitet som kan möta behoven bland 
språkbärare i olika åldrar, med olika intressen och 
kunskap i språken. Att böcker på minoritetsspråk 
ges ut inom olika genrer, ämnen och för olika mål-
grupper bidrar också till att språken i sig utvecklas.

Trots att det finns ett stort intresse för litteratur 
på minoritetsspråken, är målgrupperna små ur ett 
kommersiellt perspektiv. För att förlag ska kunna 

satsa på översättning och utgivning av böcker på 
nationella minoritetsspråk, inklusive lättläst littera-
tur på de nationella minoritetsspråken, är det av stor 
betydelse att det finns ekonomiskt stöd att få för ett 
sådant arbete. Det råder också brist på kvalificerade 
översättare i de nationella minoritetsspråken, och 
det är därför angeläget att det skapas utbildnings-
vägar för översättare (se förslag i kapitel 4.2). 

Kulturrådet har under perioden 2017–2019 haft 
regeringens uppdrag att inom nuvarande littera-
turstöd främja utgivning och spridning av litte-
ratur på de nationella minoritetsspråken (Kultur-
departementet 2017). Intresset har varit stort och 
utgivningen av litteratur på minoritetsspråk har 
ökat, men för att skapa stabilare villkor för utgiv-
ningen framöver behöver projektet bli permanent 
och få en mer långsiktig finansiering. 

I redovisningen av uppdraget pekade Kultur-
rådet på att det inte är tillräckligt med enbart ut-
givningsstöd utan att det behövs stöd i alla led i 
bokutgivningen – från stöd till skrivkurser på de 
olika språken till utbildning av översättare, pro-
fessionalisering av förlag och olika insatser för att 
sprida böckerna och att främja läsning (Kulturrå-
det 2020). Ett nytt långsiktigt uppdrag bör foku-
sera på dessa delar som ett komplement till det 
tidigare utgivningsstödet.

FÖRSLAG 
● Föräldrar som tillhör en nationell

minoritet bör i så hög grad som möjligt
få tillgång till Bokstart. En breddning av
uppdraget bör därför göras så att stödet
till de nationella minoriteterna specifi
ceras och ges finansiering. För att detta
ska vara möjligt bör Kultur rådet få
långsiktig finansiering för projektet.

● Ansvaret för språkstödspaketen bör i
samråd med de nationella minoritets
föreningar som tagit fram paketen
flyttas över till lämplig myndighet samt
ges en långsiktig finansiering för att
kunna spridas till samtliga mödra
vårdscentraler i landet.

MÅL 
Utbudet av litteratur på de nationella minoritetsspråken är stort och varierat.  
Det finns litteratur både på originalspråk och i översättning. Det finns litteratur 
i  många olika genrer och för olika målgrupper. Stödet för litteraturutgivningen är  
kontinuerligt och långsiktigt. 
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5.3 Resursbibliotek 
Även biblioteken spelar en betydelsefull roll för 
kunskapsspridning, för språk- och kulturstödjande 
och inte minst för tillgången till litteratur på samt-
liga nationella minoritetsspråk.

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken i det 
allmänna biblioteksväsendet ägna särskild upp-
märksamhet åt de nationella minoriteterna, bland 
 annat genom att erbjuda litteratur på de nationella 
mino ritetsspråken. Kungliga biblioteket (KB), som 
följer upp hur lagen efterlevs, har dock konstaterat 
stora brister i bibliotekens arbete gentemot de na-
tionella minoriteterna (Kungliga biblioteket 2017). 
Det är därför viktigt att Kungliga biblioteket fort-
sätter att följa utvecklingen, men också att biblio-
teken får ökat stöd och vägledning i hur de ska 
lyckas med sitt uppdrag.

Som en del av den nationella biblioteksstrate-
gin har KB lagt fram ett förslag om att nationella 
resursbibliotek för de nationella minoritetsspråken 
bör inrättas. Syftet är att underlätta för kommu-
nerna att tillhandahålla litteratur och medier på 
språken, att arbeta läsfrämjande och att synliggöra 
de nationella minoriteterna för allmänheten. Vi-
dare bör resursbiblioteken, i egenskap av special-
bibliotek, stödja forskning och högre utbildning 
genom att ställa sina samlingar till förfogande. 
Resursbibliotek skulle således fungera som en kun-
skapsresurs för såväl de nationella minoriteterna 
som för bibliotekarier på andra bibliotek runt om 
i landet. 

Att litteraturen är tillgänglig för så många som 
möjligt och anpassas till nya medier är viktigt, 
inte minst för att litteraturen ska nå unga läsare 

och språkbärare som inte har möjlighet att besöka 
bibliotek. Kungliga biblioteket har genomfört ett 
pilotprojekt där man tagit fram en app som ini-
tialt ska tillgängliggöra litteratur på samiska och 
romska. Tanken är att den på sikt ska inkludera 
samtliga nationella minoritetsspråk. Om projektet 
vid en utvärdering visar sig fungera väl, bör det få 
en mer långsiktig finansiering och utvidgas till att 
på sikt inkludera de övriga nationella minoritets-
språken. 

MÅL 
Det finns ett varierat utbud av littera
tur på de nationella minoritetsspråken 
på biblioteken. Resursbibliotek utgör 
kunskapskällor som stödjer forskning 
och fungerar som en kunskapsresurs 
åt bibliotek över hela landet.

FÖRSLAG 
 ● Kulturrådets uppdrag att främja ut
givning och spridning av litteratur på de 
nationella minoritetsspråken, både på 
originalspråk och som översättningar, 
bör göras långsiktigt. Stödet bör breddas 
till att innefatta andra insatser än enbart 
utgivning, till exempel utbildning av 

översättare, professio nalisering av 
förlag och olika insatser för att sprida 
böcker och främja läsning.

 ● Kulturrådet bör få ett uppdrag att 
särskilt främja utgivning av barn och 
ungdomslitteratur på de nationella 
minoritetsspråken.

FÖRSLAG 
 ● Statligt finansierade resursbibliotek 
för de nationella minoritetsspråken 
inrättas enligt Kungliga bibliotekets 
förslag.

 ● Kungliga bibliotekets pilotprojekt 
med en app för att sprida litteratur 
på samiska och romska utvärderas 
och bör, om resultatet är gott, på sikt 
inkludera litteratur och ljudböcker på 
samtliga nationella minoritetsspråk. 



39

5.4 Scenkonst, musik,   
bild och formkonst
För att föra över språken till nya generationer bör 
kulturaktiviteter främjas. Att lära sig ett språk 
är ett första steg, men det krävs också språkliga 
 arenor för att vidmakthålla och utveckla språken, 
inte minst via kultur och traditioner. Att kunna 
delta aktivt i kulturella aktiviteter, eller ta del av ett 
kulturutbud, stärker både språk och individ. 

Sverige har genom den europeiska språkstadgan 
förbundit sig att uppmuntra och stötta kulturell 
verksamhet och kulturella inrättningar på finska, 
meänkieli och samiska.11 Exempel på sådana verk-
samheter uppges i stadgan vara till exempel biblio-
tek, kulturcentrum, museer, arkiv, teatrar samt 
produktion av film och litteratur. Enligt minoritets-
lagen ska det offentliga främja samtliga fem natio-
nella minoriteters språk och kultur. 

Flera statliga myndigheter förvaltar och fördelar 
stöd till minoritetsorganisationer som arbetar med 

11.  Den europeiska språkstadgan artikel 12 gäller enbart finska, meänkieli och samiska. Men stadgan uppmuntrar främjande 
åtgärder för övriga nationella minoritetsspråk.

språk- och kulturprojekt. Kulturrådet ger årligen 
bidrag till aktörer som arbetar med kulturprojekt 
med koppling till de nationella minoriteterna och 
minoritetsspråken. Isof ger årliga revitaliserings-
bidrag till projekt med koppling till de nationella 
minoritetsspråken, varav många också inbegriper 
kulturfrämjande inslag.

År 2016 infördes ett statligt stöd till kommu-
nernas kulturskolor om 100 miljoner årligen i syfte 
att göra det möjligt för dem att bredda verksam-
heten och nå nya grupper. Enligt Kulturrådets se-
naste uppföljningsrapport har antalet kommuner 
som erbjuder andra ämnen än musik (framför allt 
dans, drama/teater, bild och media) ökat mellan 
2011 och 2017. De nationella minoritets språken 
har där inte uppmärksammats speciellt, men 
skulle kunna främjas via specialriktade bidrag. Att 
ge barn och unga tillgång till teater, musik och tra-
ditioner som berör de nationella minoriteterna är 
ett sätt att skapa intresse och naturliga ingångar 
även till språken. 

MÅL 
Utbudet av kulturella aktiviteter som teater, musik och kultur i andra former på de 
nationella minoritetsspråken är varierat och tillgängligt. Utbudet för barn och unga 
är särskilt prioriterat. Personer som tillhör de nationella minoriteterna har goda 
 möjligheter att delta i kulturlivet och att som kulturutövare ta del av olika bidrag 
inom kultursektorn.

FÖRSLAG 
 ● Kulturrådet bör i sitt uppdrag att verka 
för de nationella minoriteternas kultur 
särskilt prioritera projekt som inne
fattar de nationella minoritetsspråken.

 ● Bland de ansökningar som görs inom 

ramen för kulturskolebidraget bör 
projekt med koppling till barn och 
unga som tillhör de nationella minori
teterna prioriteras. Projekt som genom
förs i samverkan med minoritets aktörer 
bör ha företräde i urvalet.
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5.5 Film
Film kan verka både som kulturbärare och som 
språkförstärkning. Effekten av filmer som Same-
blod, där dialogen delvis är på sydsamiska, visar 
tydligt hur film kan uppnå stor effekt på allmän-
hetens medvetenhet och kunskap. Att se filmer på 
sitt eget språk kan fungera stärkande för identi-
teten och ge incitament att lära sig eller utveckla 
kunskaper i minoritetsspråken.

Finlandsinstitutet distribuerar i samarbete med 
bland annat Nordisk Film Finland ett antal finska 
filmer till svenska biografer och kommuner, både 
nyare och äldre filmer. De är de enda aktörerna 
inom området. För detta uppbär de ekonomiskt 
stöd från ett antal myndigheter och fonder i både 
Sverige och Finland. Att uppmuntra förfarandet 
via ett mer långsiktigt eller fast stöd skulle säkra 
distributionen. 

Utbudet av film på de nationella minoritets-
språken, möjligen med undantag för finskan, är 
litet. Svenska Filminstitutet har dock lanserat 
två nya stöd som ett led i ett pågående arbete att 
främja tillgången till film för barn och unga på 
de nationella minoritetsspråken. De nya stöden, 
på en miljon kronor om året, kan sökas för film-
pedagogiska språkförstärkande insatser, visning 
av film och andra projekt som främjar film på de 
nationella minoritetsspråken. Det ena stödet har 
fokus på filmkurser och kan sökas av regioner och 
kommuner. Det andra stödet är avsett för visning 
och dubbning av film och kan sökas av biografer, 
distributörer och andra visningsorganisationer. 

12.  Den europeiska språkstadgan, artikel 11, gäller enbart finska, meänkieli och samiska, men språkstadgan uppmuntrar 
generellt främjandet av samtliga nationella minoritetsspråk.

5.6 Medier och public service
Synliggörandet av de nationella minoriteterna och 
minoritetsspråken i samhället genom public service 
är av stor betydelse för att åstadkomma en ökad 
medvetenhet och kunskap om de nationella minori-
tetsspråken. Nyheter och information, liksom konst-
närliga upplevelser, i radio och tv synliggör språken 
och därigenom de minoriteter som talar dem.

Sverige har i enlighet med den europeiska språk-
stadgan åtagit sig att uppmuntra, underlätta och 
vidta aktiva åtgärder för att medier som radio, tv och 
tidningar ska kunna verka på finska, meän kieli och 
samiska.12 Public service-bolagen ska, enligt sänd-
ningstillståndet 2020–2025, ligga kvar på minst 
samma nivå som 2019 när det gäller det samlade 
utbudet av programverksamhet på finska, meän-
kieli, romska och samiska. Programverksamhet på 
jiddisch ska öka i förhållande till nivån 2019. Detta 
beror på att det i tidigare sändningstillstånd inte 
funnits några särskilda krav på programutbud på jid-
disch (Ett modernt public service, prop. 2018/19:136).

Det är viktigt att åtminstone en del av de pro-
gram som produceras för radio och tv på de na-
tionella minoritetsspråken också utgår från ett 

MÅL 
Det finns ett varierat utbud av film 
på de nationella minoritetsspråken. 
Filmskapare som vill producera film 
på de nationella minoritetsspråken 
har möjlighet att söka ekonomiskt 
stöd.

FÖRSLAG 
 ● Finlandsinstitutet ges ett permanent 
stöd för att sprida finskspråkig film i 
Sverige.

 ● Svenska Filminstitutet ges möjlighet 
att årligen stödja filmpedagogiska 
språkförstärkande insatser på de 
nationella minoritetsspråken.

 ● Svenska Filminstitutet bör undersöka 
möjligheten att dubba fler filmer till 
de nationella minoritetsspråken, med 
särskilt fokus på film för barn och 
unga. (Förslaget läggs också fram i 
Sametingets handlingsprogram).
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minoritetsspråksperspektiv. För att öka utbudet av 
tv-program på de nationella minoritetsspråken bör 
det dock undersökas om dubbning av befintliga 
svenskspråkiga program kan vara ett komplement 
till nyproducerat material. Dubbade program, som 
dessutom har text på de nationella minoritetssprå-
ken, kan vara intressant ur revitaliseringssynpunkt 
eftersom det ger möjlighet för språkbärare att höra 
och se sitt språk i olika sammanhang.

När det gäller tidningsutgivning ges sedan 2014 
ett särskilt mediestöd13, ett så kallat driftsstöd, till 
tidningar vars redaktionella innehåll i huvudsak är 
skrivet på meänkieli eller samiska. För tidningar 
vars redaktionella innehåll till minst 25 procent 
är skrivet på finska, meänkieli eller samiska ges ett 
mer begränsat stöd. Också det så kallade distri-
butionsstödet är särskilt generöst utformat för tid-
ningar skrivna på finska, meänkieli eller samiska. 
Kravet på upplagans storlek är lägre för tidningar 
skrivna på dessa språk än för svenskspråkiga tid-
ningar. I nuläget gäller dock det särskilda vill-
koret för mediestöd enbart finska, meänkieli och 
samiska. För tidningsutgivning på jiddisch och 
romska finns inte något motsvarande mediestöd.

Att särskilt stöd ges till tidningar skrivna på de 

13.  Mediestöd (tidigare presstöd), är en form av statligt ekonomiskt bidrag till tidningar för att främja mångfald, demokrati och 
oberoende inom tidningsutgivningen. Källa: Myndigheten för press, radio och tv.

nationella minoritetsspråken är av betydelse dels för 
att texter på språken kan spridas till en potentiellt 
stor läsekrets, dels för att det möjliggör journalistiskt 
skrivande, som i sig stärker och utvecklar språken.

Behovet av att stärka utgivning av dagstidningar 
och andra publikationer på de nationella minori-
tetsspråken genom samarbeten över landsgrän-
serna har diskuterats vid flera tillfällen. Främst 
har det gällt nordiska samarbeten för tidningar 
på meänkieli och samiska. En statlig utredning 
om tidningsutgivning 2012 pekade på behovet, 
men menade att frågan låg utanför de aktuella 
direktiven (Stöd till dagstidningar på samiska och 
meänkieli, SOU 2012:58). Samarbete mellan Sve-
rige, Finland och Norge i samband med tidnings-
utgivning på samiska har också diskuterats inom 
ramarna för en Nordisk samekonvention.

Ett nordiskt samarbete över landsgränserna 
gällande tidningsutgivning är en komplex fråga, 
bland annat eftersom regleringen för utgivning ser 
olika ut i Sverige, Norge och Finland. Samtidigt 
kan fördelarna med ett samarbete vad gäller kom-
petens, resurser och erfarenhetsutbyte vara stora. 
Frågan har tydligast gällt meänkieli och samiska, 
men skulle kunna undersökas också för finska.

MÅL 
Det finns ett långsiktigt stöd som underlättar utgivning av dagstidningar och  
andra tidskrifter på samtliga nationella minoritetsspråk. Det finns möjligheter till 
gemen sam utgivning av tidningar på finska, meänkieli och samiska över de  svenska, 
norska och finska landsgränserna.

FÖRSLAG 
 ● Sveriges television (SVT) bör under
söka intresset och förutsättningarna  
för en ökad omfattning av dubbade 
produktioner till de nationella minori
tetsspråken som ett komplement till 
originalproduktion inom public service.

 ● De särskilda villkor för mediestöd som 
i dag gäller för tidningar skrivna på 

finska, meänkieli och samiska utökas 
till att också gälla tidningar skrivna på 
jiddisch och romska.

 ● Möjligheterna till gränsöverskridande 
samarbete mellan Sverige, Finland och 
Norge vad gäller tidningar på finska, 
meänkieli och samiska bör utredas.
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6.

De nationella minoritetsspråken i 
det digitala samhället

14.  Kodifiering innebär i sammanhanget att ett språkligt förhållande, till exempel hur ett ord ska stavas, böjas och definieras 
skrivs in i en normerande kontext, ofta i en ordbok.

Människors språkanvändning har genomgått stora 
förändringar under de senaste decennierna. En 
stor del av vår kommunikation sker numera digi-
talt. Den teknikberoende språkanvändningen ger 
många nya möjligheter, men kräver också fokus 
på tillgänglighet och inkludering. Ett språk som 
ska kunna användas av nya generationer talare och 
fortsätta att vara levande och användbart, behöver 
vara tillgängligt ur ett digitalt perspektiv. 

6.1 Språkteknologi
Det svenska språket har under flera hundra år 
genomgått en standardiserings- och kodifierings-
process.14 Språkverktyg som ordlistor och gram-
matikböcker har utarbetats. Förändringar i språk-
samhället med bland annat en snabb teknologisk 
utveckling har lett till att användningen av digi-
tala hjälpmedel är en självklar utgångspunkt för 
människors språkanvändning. Funktioner som 
stavningskontroll, uppläst text och automatiska 
översättningar tar vi numera för givna. 

För att ta fram hjälpmedel som dessa krävs 
dock att stora mängder text samlas in digitalt och 
bearbetas. Dessutom krävs att grundläggande 
språkteknologikomponenter för språkanalys och 
språkgenerering med tillhörande lexikon och 
grammatiker finns tillgängligt. Det gäller i synner-

het språk som saknar tillräckliga textmängder för 
att utveckla språkteknologi med hjälp av statistiska 
metoder, såsom i regel är fallet för de nationella 
minoritetsspråken.

Möjligheten att ta fram digitala språkhjälp-
medel varierar för de nationella minoritets språken. 
Finska och jiddisch är standardiserade och kodi-
fierade, vilket är en förutsättning för språktek-
nologisk utveckling. Utöver det har finskan en 
välutvecklad språkteknologi i Finland, men sverige-
finskan har särskilda förvaltningstermer som behö-
ver hante ras. För övriga nationella minoritetsspråk 
saknas digitala samlingar som kan utgöra en bas 
för språkteknologisk utveckling, liksom grundläg-
gande språkteknologikomponenter. 

De nationella minoritetsspråkens språkliga 
infra struktur behöver därför byggas upp genom 
dokumentation, grammatisk bearbetning och ana-
lys. Ett arbete med att fortlöpande samla in texter 
och inspelat tal på de nationella minoritetsspråken 
behöver inledas för att skapa text- och taldatabaser 
samt grundläggande språkteknologikomponen-
ter för språken. Dessa resurser bör förvaltas och 
tillgängliggöras via en nationell språkbank för 
att främja utvecklingen av mer avancerade språk-
teknologiska program och tjänster som på sikt 
kommer språkbärarna till nytta. Att sådana hjälp-
medel, till exempel tangentbord, stavningskon-



43

troller, flerspråkiga ordböcker, automatisk upp-
läsning och översättning, finns tillgängliga på de 
nationella minoritetsspråken har stor betydelse för 
alla språkanvändare – i synnerhet barn och ungas 
benägenhet att använda språken. Därmed är digi-
taliseringen av språken också av yttersta vikt ur ett 
revitaliseringsperspektiv.

Staten bör av flera skäl vara den aktör som tar 
ansvaret för utvecklandet av en nationell språk-
bank. Eftersom de nationella minoritetsspråken 
har få talare ur ett marknadsperspektiv, saknas 
incitament för kommersiella aktörer att spontant 
utveckla språkteknologiska verktyg. Att se till 
att texter produceras på de nationella minoritets-
språken, och att rutiner skapas för att fortlöpande 
samla in dessa texter i språkdatabaser med hjälp 
av offentliga medel, medför dessutom att verkty-
gen kan göras tillgängliga för fler målgrupper än 
mino ritetsspråkstalarna. Dessa målgrupper kan 

till exempel vara myndigheter, företag och forskare 
som behöver översätta texter till och från mino-
ritetsspråken eller som behöver analysverktyg för 
att forska i språkens struktur och utveckling som 
underlag för undervisning, språkvård och språk-
politik. 

Hos Isof pågår, i samarbete med bland annat 
Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska Hög-
skolan, ett projekt för att utveckla en nationell 
språkbank för det svenska språket. Ett tydligt be-
hov av en forsknings- och utvecklingsmiljö med 
fokus på språkteknologi finns även för de natio-
nella minoritetsspråken. Ett sådant arbete bör ske 
i nära samarbete med minoritetsspråkssamhället 
och den svenska nationella språkbanken. Erfaren-
heterna från att utveckla en språkbank för det 
svenska språket kan med stor sannolikhet bidra 
till arbetet med att ta fram en språkbank för de 
nationella minoritetsspråken.

MÅL 
En nationell språkbank finns tillgänglig för samtliga nationella minoritetsspråk  
och deras varieteter. Språkbankens resurser är fritt tillgängliga för olika typer av 
användare. Språkverktyg som stavningskontroll, digitala ordböcker och språk
inlärningsprogram finns tillgängliga på samtliga nationella minoritetsspråk. 

FÖRSLAG 
 ● Isof genomför en förstudie om hur 
arbetet med att bygga upp en språk
bank för de nationella minoritets
språken skulle kunna organiseras och 
genomföras samt en undersökning av 
tillgången till språkverktyg på de 
nationella minoritetsspråken.

 ● Lämplig aktör eller myndighet får 
uppdraget att ansvara för och bygga 
upp språkresurser för respektive 
nationellt minoritetsspråk.
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7.

Konsekvensbedömning

7.1 Ekonomiska beräkningar
Enligt regeringens uppdrag till Isof om att utarbeta 
förslag till ett handlingsprogram för bevarande av 
de nationella minoritetsspråken ingick att göra en 
bedömning av de kostnader som förslagen kan 
medföra, och i övrigt analysera dess konsekvenser.

Genomförandet av de förslag som läggs fram 
inom ramen för handlingsprogrammet resulterar 
i kostnader för stat, region och kommun på olika 
nivåer. Under de tjugo år som gått sedan Sverige 
skrev under Europarådets minoritetskonventioner 
har det skett en positiv utvecklig. Trots det, finns 
det ett stort behov av ytterligare satsningar för att 
de minoritetspolitiska målen ska uppnås.

Tidsaspekten är av stor betydelse för möjlighe-
ten att revitalisera de nationella minoritetssprå-
ken, eftersom antalet talare av språken förväntas 
fortsätta att minska i snabb takt om inte språken 
i högre grad än nu överförs till nya generationer. 
Det är därför av vikt att handlingsprogrammets 
förslag genomförs så snart det är möjligt. En del 
förslag kommer dock att behöva ytterligare bered-
ning innan de kan genomföras, vilket innebär att 
kostnaderna kommer att kunna fördelas över tid. 

Eftersom handlingsprogrammets förslag täcker 
en rad områden som utbildning, kultur, public 
service och offentlig förvaltning förväntas kost-
naderna dessutom kunna fördelas på en rad olika 
aktörer och politikområden. Förslagen innebär 
dock att ett antal statliga myndigheter inom ut-
bildnings- och kultursektorn får nya och/eller ut-
vidgade uppdrag, vilka behöver finansieras. 

Kostnadsskattningar och uppskattningar av 
tidsramar för genomförandet av förslagen redo-
visas i bilaga 3. En del av förslagen har en mer 
konkret och detaljerad utformning, vilket gjort 
det möjligt att göra en uppskattning av kostnader 
för genomförande. För ett flertal av handlingspro-
grammets förslag gäller dock att de är beroende av 
omständigheter som i nuläget inte går att förutse, 
och förslagen behöver därför ytterligare beredning 
för att kunna preciseras och kostnadsbedömas. 
Om så är fallet anges detta i bilaga 3.

En del av handlingsprogrammets förslag har 
tidigare lagts fram av andra utredningar och 
kostnadsberäknats inom ramen för dessa (främst 
gäller det betänkandet Nationella minoritetsspråk 
i skolan, SOU 2017:91). I dessa fall har inga nya 
kostnads bedömningar gjorts, men hänvisningar 
finns till betänkandets bedömningar.

7.2 Övriga konsekvens
bedömningar
Enligt regeringens uppdrag till Isof ska en allmän 
konsekvensbeskrivning ges, men någon specifi-
cering av de perspektiv som ska ingå har inte getts 
utifrån direktivet. Några infallsvinklar är dock 
centrala för handlingsprogrammets förslag och 
före faller därför rimliga att kommentera. 
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7.2.1 Barns och ungas perspektiv
För revitaliseringen av de nationella minoritets-
språken spelar barn och unga en nyckelroll. I 
handlingsprogrammets förslag är därför barnper-
spektivet centralt. Isofs bedömning är att om för-
slagen genomförs stärks efterlevnaden av  Sveriges 
åtaganden i förhållande till en rad nationella och 
internationella åtaganden som gäller barn och 
ungas språkliga och kulturella rättigheter.

Den nya generationen språkbärare är de som 
ska se till att språken hålls levande, fortsätter att 
utvecklas och så småningom förs vidare till nästa 
generation. Många av förslagen syftar till att till-
handahålla fler möjligheter än i dag för de barn 
och unga som tillhör en nationell minoritet att 
kunna lära sig eller vidareutveckla kunskaper i sitt 
nationella minoritetsspråk.

Inom utbildningssektorn föreslås en rad åtgär-
der för att säkra tillgången till språkundervisning, 
hela vägen från förskolan till studier på universi-
tetsnivå. På så sätt skapas en obruten utbildnings-
kedja. För att de små barnen ska få tillgång till 
språken från början riktas flera förslag också till 
blivande föräldrar. 

Förslagen anknyter till en rad bestämmelser 
som Sverige lagstiftat om eller förbundit sig till. 
Enligt språklagen (SFS 2009:600, 14–15 §) ska det 
allmänna ge barn och unga möjlighet att lära sig, 
utveckla och använda sitt nationella minoritets-
språk. Lagen (SFS 2009:724, 4 §) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk anger att det all-
männa särskilt ska främja barns rätt att få utveckla 
en kulturell identitet och att få använda sitt natio-
nella minoritetsspråk. Handlingsprogrammets för-
slag, särskild de som presenteras inom ramen för 
utbildningssektorn, har naturligtvis stor betydelse 
för efterlevnaden av dessa lagar.

Även efterlevnaden av de internationella åtag-
anden som gjorts under den europeiska språk-
stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 
(SÖ 2000:3) förbättras avsevärt med implemen-
teringen av handlingsprogrammets förslag. För-
slagen om förbättrade möjligheter att läsa de na-
tionella minoritetsspråken i den reguljära skolan 
går i linje med de åtaganden Sverige gjort under 

15.  FN:s konvention om barnets rättigheter, SÖ 1990:20. Sedan den 1 januari 2020 svensk lag: Lagen (SFS 2018:1197) om 
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

språkstadgan samt med de rekommendationer till 
förbättringar som upprepade gånger framförts från 
Europarådets ministerkommitté.

FN:s barnkonvention15 anger att barn som till-
hör ett urfolk eller en minoritet ska ha rätt till 
sitt eget kulturliv och att använda sitt eget språk 
(30 §), samt att barnets utbildning ska syfta till 
att bland annat utveckla respekt för barnets egen 
kulturella identitet och språk (29 §). Vidare finns 
bestämmelser i konventionen om att massmedier 
i sitt utbud ska ta särskild hänsyn till barn från 
språkliga och kulturella minoriteter (17d §). Flera 
av handlingsprogrammets förslag har därav kopp-
ling till barnkonventionens bestämmelser.

Slutligen kan nämnas handlingsprogrammets 
anknytning till de förslag för en likvärdig skola 
som nyligen lagts fram i ett betänkande från Ut-
bildningsdepartementet (En mer likvärdig skola, 
SOU 2020:28). Likvärdighet inom utbildnings-
väsendet handlar om att kvaliteten på barns och 
ungas utbildning inte ska vara avhängigt elevers 
familjebakgrund, var i landet de bor eller i vilken 
skola de går. Handlingsprogrammets förslag om 
att öppna möjligheten till riksrekrytering för ut-
bildningsvägar med inriktning mot de nationella 
minoritetsspråken syftar till att göra det möjligt 
för elever från hela landet att delta. Även de övriga 
förslag som läggs fram inom utbildningsområdet 
har som övergripande syfte att öka möjligheterna 
att genom olika utbildningsvägar lära sig eller vi-
dareutveckla kunskaper i de nationella minoritets-
språken.

7.2.2 Kommuner och regioners 
 betydelse för revitalisering
De initiativ som tas och det arbete som utförs på 
lokal nivå är avgörande för minoritetspolitikens 
genomförande. Språkbärare och talare av de natio-
nella minoritetsspråken finns över hela landet och 
möjligheten och drivkraften att använda och ut-
veckla språken samt att föra dem vidare till nya 
generationer är avhängigt förekomsten av lokala 
språkliga miljöer, gemenskaper och utbildnings-
möjligheter. Kommuner och regioners minoritets-
politiska arbete är därför mycket betydelsefullt, i 
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synnerhet inom förvaltningsområdet för finska, 
meänkieli och samiska, men också i övriga delar 
av landet.

Enligt förordning (2017:1244) om konsekvens 
vid regeländring ska förslag som innefattar före-
skrifter och regeländringar som förväntas få effek-
ter för kommuners självbestämmande redovisas 
enligt 14 kap. 3 § regeringsformen.

Handlingsprogrammet innehåller inga  konkreta 
förslag på sådana lagändringar.  Möjligtvis skulle 
förslaget om nya förvaltningsområden för jiddisch 
och romska indirekt kunna leda till ändrade be-
stämmelser som involverar vissa eller samtliga 
kommuner. Det är dock vår bedömning att detta 
förslag inte innebär någon problematisk inskränk-
ning av det kommunala självstyret. Detta under 
förutsättning att de blivande förvaltningskommu-
nerna, i samråd med de nationella minoriteterna, 
får ta en aktiv roll i utformningen av de nya åtag-
andena.

Vidare är vår bedömning att storstadskommu-
nerna eller regionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö i allmänhet har goda förutsättningar att 
åta sig utökade skyldigheter för talare eller språk-
bärare av jiddisch, eftersom det redan i dag finns 
kompetens och vana att arbeta med språkliga 
mino riteter. För framtida romska förvaltnings-
områden har kommuner som Norrköping, Linkö-
ping, Trollhättan och/eller Vänersborg nämnts. I 
dessa kommuner finns det förutom romska invå-
nare också kunskap och erfarenhet av att arbeta 
med att främja romskt språk och kultur.

Även när det gäller andra förslag i handlings-
programmet spelar kommuner och regioner en 
nyckelroll. Det gäller till exempel förslaget om att 
öka kunskapen om nationella minoriteter och mi-

noritetsspråk bland anställda i den offentliga sek-
torn genom införandet av en obligatorisk webbut-
bildning. Ett annat förslag där kommuner väntas 
spela en nyckelroll är det om kommunala språk-
resurscentrum. Inte heller detta förslag bedöms 
dock ha en negativ inverkan på det kommunala 
självstyret, eftersom etableringen av lokala språk-
resurscentrum bör vara frivillig.

7.2.3 Agenda 2030
När det gäller regeringens genomförande av de mål 
om en hållbar utveckling som fastställts inom ra-
men för Agenda 2030, bedöms handlingsprogram-
met ha betydelse för några av målen. Det handlar 
först och främst om målet om likvärdig utbildning 
och livslångt lärande (mål 4) (Regeringen 2020). 
Handlingsprogrammets förslag när det gäller rik-
tade anslag till studieförbund och folkhögskolor, 
möjlighet till korttidsstudier samt ökade möjlighe-
ter inom skola och vuxenutbildning att läsa de na-
tionella minoritetsspråken sammanfaller väl med 
det mål inom Agenda 2030 som handlar om det 
livslånga lärandet.

I Agenda 2030 lyfts också betydelsen av ett 
fredligt och inkluderande samhälle fram (mål 16). 
I handlingsprogrammet betonas betydelsen av 
ökad kunskap bland allmänheten som en grund 
för tolerans. Samhällets tolerans och stöd för de 
nationella minoritetsspråken är av stor betydelse 
för deras revitalisering. Flera av handlingspro-
grammets förslag syftar till detta genom etable-
ringen av en informationsportal i statlig regi samt 
ökad synlighet för de nationella minoriteterna i 
kulturlivet.
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8.

Uppföljning av  
handlingsprogrammet
Som nämnts ovan innehåller handlingsprogram-
met ett antal olika förslag till regeringsbeslut inom 
områden som utbildning, kultur, public service 
och offentlig förvaltning. Myndigheter inom ut-
bildnings- och kultursektorn föreslås få nya eller 
utvidgade uppdrag. Även kommuner och regioner 
omfattas av förslagen och skulle i vissa fall få vid-
gade uppgifter. 

När dessa uppdrag utförs finns förutom nöd-
vändigheten av finansiering också behovet av att 
följa upp effekterna av de genomförda insatserna. 
Som tidigare nämnts kommer en del av handlings-
programmets förslag vara möjliga att genomföra 
omedelbart efter det att regeringen och i vissa fall 
riksdagen fattat beslut, medan andra kan genom-
föras först på lite längre sikt. Genomförandet av 
insatserna kommer alltså att med nödvändighet 
behöva spridas över tid, vilket innebär att uppfölj-
ningen behöver anpassas till detta. 

Det yttersta ansvaret för uppföljning av beslut 
inom det minoritetspolitiska området ligger på re-
geringen. Det senaste året har en rad utredningar 

tillsats för att följa upp olika aspekter av minori-
tetspolitiken. Det är vår förväntan att insatser som 
genomförs med utgångspunkt i handlingsprogram-
met också i fortsättningen utgör del av en sådan 
kontinuerlig uppföljning från regeringens sida.

Utöver regeringens egen uppföljning bör ansva-
ret för en sammanhållen uppföljning av handlings-
programmet och dess inverkan på de minoritets-
politiska målen ligga på den eller de myndigheter 
som har regeringens uppdrag att följa upp mino-
ritetslagen och minoritetspolitiken generellt. För 
närvarande har Länsstyrelsen i Stockholm och 
Sametinget det uppdraget. 

En uppföljning av handlingsprogrammets för-
slag bör genomföras regelbundet, med ett unge-
färligt intervall på fyra år. Uppföljningen bör utgå 
från de långsiktiga mål som formulerats inom 
programmets delområden. Målen bör ses som väg-
ledande för bedömningen av förslagens genom-
slagskraft. Hur uppföljningen utformas rent prak-
tiskt bör dock lämnas till den myndighet som får 
uppdraget.
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1. Revitalisering av språk 
Revitalisering av språk innebär medvetna åtgärder som syftar till att stärka ett språk som 
förlorat talare och användningsfunktioner och därigenom försvagats i uttrycksmedel som 
talgenrer, ordförråd, grammatisk struktur och uttal. Åtgärderna innefattar återskapande 
av sådana resurser som gått förlorade, varigenom talarna ges möjlighet att återta sitt 
förlorade språk eller de delar och aspekter av språket som inte längre är i bruk. Det är inte 
frågan om att på ett enkelt sätt finna tillbaka till språkliga uttrycksmedel som funnits 
historiskt, utan snarare att på en sådan historisk grund skapa ett kommunikationsmedel 
som svarar mot kraven i de aktuella samhällsstrukturer som talarna lever i. Det kan då 
även inkludera utveckling av skriftspråk för språk som tidigare saknat sådant, samt inte 
minst utveckling av vokabulär och terminologi för att möta aktuella företeelser.  

I vilka situationer uppkommer behov av språkrevitalisering och hur kan språk-
revitaliseringsåtgärder genomföras och utvärderas? Det är dessa frågor som den här 
texten avser att belysa. 

1.1 Bakgrund 
Om man vill använda en vanligt förekommande metafor, kan man säga att det finns språk 
som är vid full vigör och språk vars vitalitet försvagats. Starka språk är framför allt sådana 
som används av majoritetsbefolkningar i nationalstater. Dessa språk karakteriseras ofta 
som ”statsbärande” och används i alla samhällsområden och funktioner. Svagare språk är 
sådana som används av etniska minoriteter. Det kan gälla minoriteter som levt sida vid 
sida med sina länders majoritetsbefolkningar under sekler, så som de fem nationella 
minoriteterna i Sverige. Det kan också röra sig om mer nyligen anlända migranter, vars 
språk mycket väl kan vara statsbärande i deras ursprungsländer, men som har minoritets-
position i Sverige. Minoriteters språk har i allmänhet mer eller mindre begränsade 
användningsområden i den aktuella omgivningen. De kan i vissa fall användas enbart med 
den egna gruppen, det vill säga inte var som helst i samhället, och de används ofta i 
kommunikation om mer vardagliga ämnen snarare än i offentliga sammanhang inom till 
exempel samhälleliga eller vetenskapliga kunskapsområden. En så kringskuren 
användning leder till att variationen i tal- och skriftgenrer reduceras och att ordförrådet 
blir begränsat; med tiden kan även språkens grammatiska uppbyggnad och uttal 
förändras, ofta i riktning mot förenkling.  

Mänskligt agerade anses idag ha blivit ett avgjort hot mot jordens biologiska mångfald. 
Även om biologisk mångfald som fenomen är väsensskild från språklig mångfald, finns det 
paralleller. Det är den samhällsutveckling som världen genomgått under det senaste 
århundradet som är orsaken till det prekära läget i båda fallen. Hotet mot världens 
språkliga mångfald började observeras på allvar även utanför språkvetenskapliga kretsar 
först under 1900-talets sista årtionde, då en starkt uppmärksammad tidskriftsartikel av 
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Michael Krauss presenterade siffror som förutsade att 90 procent av världens – som han 
antog – ca 6 000 språk1 antingen skulle vara döda eller dömda att försvinna under de 
kommande hundra åren (Krauss 1992). Världens språk har starkt varierande antal talare, 
från mandarin, det största av de kinesiska språken, med nästan en miljard talare till den 
stora andel språk, ca 50 procent av alla, som har mindre än fem, sex tusen talare; 457 
språk eller ca 7 procent av världens språk har färre än 10 talare (Campbell & Belew 2018). 
Krauss menade att det bara är de ca 500–600 språk som har mer än 100 000 talare, som 
kommer att klara sig. I den diskussion som följt de senaste åren har olika forskare 
naturligt nog landat i olika bedömningar, där inte minst hänsyn tagits till de starka rörelser 
för språkbevarande och revitalisering som kommit igång. En aktuell bedömning är att 
åtminstone 50 procent, men kanske så stor andel som 90 procent, kan vara hotade (ibid). 

Emellertid ska man också notera att språk mycket väl kan vara vid full vigör även om de 
inte är statsbärande officiella språk. Det finns enligt Ethnologue (se fotnot 1) drygt 7 000 
språk i världen idag, men bara 195 stater. De officiella språken är som bekant inte ett per 
stat; flera länder har samma officiella språk, och några stater som Finland, Kanada och 
Schweiz har mer än ett. Antalet officiella, statsbärande språk i världen är i själva verket 
endast omkring 55. Det är dock inte bara dessa som är fullt levande. En stor del av 
världens språk fyller alla de kommunikativa behov som finns bland deras respektive talare 
och är därför fullt livskraftiga. Språk är i grunden talade kommunikationsmedel och 
tankeverktyg. Ett språk behöver därför till exempel inte förekomma i skrift för att det ska 
vara fullt livskraftigt. Det är värt att tänka på att skrift funnits i omkring 7 000 år, medan 
mänskliga språk kan ha funnits åtminstone i 40 000 år, i 200 000 år eller kanske så länge 
som i 2,5 miljoner år enligt olika bedömningar (Dahl 2016). 

Relationen mellan två språk som är i kontakt med varandra är sällan statisk över tid. Det 
maktförhållande som råder mellan språkens talare kan fluktuera. Till exempel har i Sverige 
fem etniska minoriteters legala status stärkts genom minoritetslagstiftning; dessa grupper 
har en starkare ställning i förhållande till majoriteteten nu än före den lagstiftning som 
utvecklats sedan år 2000. I stora drag kvarstår dock en situation där majoritetens större 
maktkapital utövar ett tryck gentemot minoriteterna. Detta innebär att de krafter som 
leder till att minoritetsspråken försvagas i förhållande till majoritetsspråket kontinuerligt 
förändrar jämvikten mellan språken.  

                                                            
1 Hur många språk det finns i världen är av flera skäl svårt att överblicka. Ethnologue, ett 
referensverk producerat av organisationen SIL International (tidigare Summer Institute of 
Linguistics), listar i 2020 års upplaga 7 117 språk. Publikationen uppdateras årligen, allteftersom 
nya språk identifieras, felklassificeringar rättas till etc. (Se vidare Eberhard et al. 2020).  
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1.2 Språkbyte 
Det är i demografiska eller etniska kontaktsituationer som ett givet språk stegvis kan 
förlora talare, funktioner och uttrycksmedel. Grunden för detta är att befolkningsgrupper 
som använder olika språk har en ojämlik maktrelation i förhållande till varandra. 
Typexemplet utgörs av en nationalstat där statsbildningen byggts upp på en befolknings-
grupps villkor, medan andra befolkningsgrupper får finna sig i att leva under de lagar och 
regelverk som den styrande befolkningsgruppen skapat. Om medlemmarna i de 
dominerade befolkningsgrupperna tvingas eller själva väljer att tillägna sig och använda 
den makthavande gruppens språk och successivt över generationer inlemmas alltmer i 
den dominerande gruppens livsmönster, kommer tillfällena att använda det egna språket 
att bli alltmer begränsade och språket kommer så småningom att behärskas i allt mindre 
utsträckning. Om vi betecknar minoritetsspråket med stort A för full behärskning och med 
litet a för begränsad behärskning och på samma sätt majoritetsspråket med stort B 
respektive litet b, kan man – schematiskt – urskilja ett mönster över fyra generationer 
enligt följande modell 2: 

1. 2. 3. 4. 

 A Ab aB B 

Den äldsta generationen är enspråkiga i minoritetsspråket, och behärskar språket fullt ut. 
Nästa generation har full behärskning av minoritetsspråket och har delvis lärt sig 
majoritetsspråket. Generation tre har bara begränsad behärskning av minoritetsspråket, 
men full behärskning av majoritetsspråket och generation fyra är enspråkig i majoritets-
språket. Processen, som alltså beskriver ett språkbyte, kan gå betydligt snabbare än såhär, 
som till exempel i invandrarsituationer, eller ta mycket längre tid än fyra generationer.  

En pågående språkbytesprocess kan vara oändligt komplex. Det kan vid en och samma 
tidpunkt finnas talare som behärskar minoritetsspråket i olika grad och på olika sätt. Att 
individerna tillägnar sig ett majoritetsspråk och i större eller mindre utsträckning slutar 
använda minoritetsspråket kan ha att göra med uttryckliga tvångsåtgärder från majorite-
tens sida, som till exempel utbildning och myndighetsutövning endast på majoritets-
språket eller förbud mot användning av minoritetsspråk utanför familjen. Åtgärderna kan 
också vara mer dolda och inbyggda i ett normbaserat identitets- och statussystem, där 
majoritetens negativa uppfattningar om minoriteten skapar normer och attityder som 
efter hand kan komma att omfattas också av minoritetsmedlemmarna. Det är här frågan 
om stigmatisering som innebär att minoriteten själv begränsar sin specifika synlighet 
genom att undvika språkliga och andra uttryck som är markörer för den egna gruppen. 

                                                            
2 Först föreslagen av Einar Haugen år 1953: Haugen, E. (1953). 
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Ett avgörande steg i en språkbytesprocess är när språket inte längre överförs mellan 
generationer. Det naturliga tillägnandet av minoritetsspråket som modersmål eller 
förstaspråk upphör i en given familj när föräldrarna, som då de själva var barn uppfostrats 
på minoritetsspråket, i sin tur väljer att uppfostra sina egna barn på majoritetsspråket. 
Det är lätt att lägga hela ansvaret på föräldrarna i sådana situationer. Det är ju de som har 
gjort ett visst val, att använda majoritetsspråket i stället för minoritetsspråket, när de 
interagerar med sina barn. Här ska man då notera att sådana individuella ”val” inte sker i 
ett samhälleligt vakuum. Innan valsituationen över huvud taget uppstår har en långvarig 
samhällsutveckling skett som inte bara gör ett visst val möjligt, utan ofta i det närmaste 
nödvändigt. Dessa föräldrar har själva fått lära sig majoritetsspråket som andraspråk, 
kanske i skolåldern. De har fått inse att majoritetsspråket är nödvändigt för att kunna 
avancera i samhället på majoritetens villkor, via skolgång och yrkeskarriär. Traditionella 
näringsverksamheter där minoritetsspråket används har kanske försvunnit. Och attityder 
bland majoritetsbefolkningen, som att minoritetsspråket är utan värde och att 
enspråkighet i majoritetsspråket är vad som gäller, har kanske blivit normen också bland 
dessa föräldrar med minoritetsbakgrund. Allt detta leder till att valet inte är helt fritt. För 
att kunna förstå föräldrarnas val måste det ses i ett samhällsstrukturellt sammanhang. 

1.3 Språkbevarande/revitalisering  
Termen språkbevarande beskriver en situation där språk fortsätter att användas som 
kommunikationsmedel och tankeverktyg på ett levande sätt, trots att ett språkbytestryck 
existerar. Detta ska inte förväxlas med språkdokumentation, det vill säga ljudinspelningar 
och uppteckningar som görs till exempel av språkvetare för att i arkiv för eftervärlden 
bevara kunskap om språk eller språks utvecklingsskeden. Sådan dokumentation är förstås 
särskilt angelägen när det gäller utdöende språk, men är alltså ett fenomen som är helt 
skilt från det som menas med språkbevarande. 

På samma sätt som språkbyte inte sker kontextlöst, är möjligheterna till språkbevarande 
beroende av den större sociala strukturen i både minoritets- och majoritetssamhället 
samt av individuella val.  

I syfte att redovisa komplexiteten i de förhållanden som påverkar språkbyte och 
språkbevarande och för att diskutera hur en språkbytesprocess skulle kunna hejdas eller 
vändas (språkrevitalisering), presenterades i en utredning om språkbyte och språk-
bevarande för samiskans del en sammanställning av ”språkbytesfaktorer” baserad på 
iakttagelser och undersökningar i olika delar av världen (se tabell 1) (Hyltenstam och 
Stroud 1990). I tabellen är sådana faktorer grupperade på tre nivåer, samhällsnivå 
(omständigheter i det vidare samhälle där minoriteten ingår), gruppnivå (omständigheter 
inom minoritetsgruppen) och individnivå (förhållanden som gäller enskilda individers val). 
Sammanställningen kan användas som en checklista för att ta ställning till de aktuella 
förhållandena för ett givet minoritetsspråk. Frågor man kan ställa sig i förhållande till varje 
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faktor är: Vilket läge föreligger? Är faktorn 
positivt eller negativt laddad för det enskilda 
minoritetsspråket? Vilka revitaliserings-
åtgärder är möjliga för att ett givet minoritets-
språk i förhållande till faktorn i fråga?  

Om modellen används för ett givet minoritets-
språk över tid, till exempel vart tionde år, kan 
det observeras om det skett förändringar i 
positiv eller negativ riktning med avseende på 
språkbyte och revitalisering. Så skedde för 
samiskans del i en ny bedömning 1999, där det 
kunde konstateras att flera faktorer fått en 
mer positiv laddning, inte minst som en följd 
av inrättandet av Sametinget 1993 och de 
ekonomiska anslag för kultur, språk och 
utbildning som samerna därigenom fick ett 
starkare inflytande över (Hyltenstam, Stroud & 
Svonni 1999; se även Huss 1999).  

Fördelen med modellen är alltså att den ger 
en detaljerad bild av den samhällskontext som 
påverkar ett minoritetsspråks försvagning eller 
revitalisering. Begränsningen är dess fokus på 
att bedöma läget vid en given tidpunkt, 
snarare än på att utvärdera konkreta 
revitaliseringsåtgärder. Även om upprepade 
bedömningar vid givna tidpunkter kan ha en 
utvärderingsfunktion i de fall revitaliserings-
åtgärder har vidtagits i mellanperioderna, 
tillhandahåller modellen inte konkreta 
metoder för hur sådana utvärderingar bör 
genomföras.  

En annan modell som haft stor betydelse för 
diskussionen om revitaliseringsåtgärder eller 
handlingsprogram presenterades vid samma 
tid av Joshua Fishman (Fishman 1991). Denna 
modell, den så kallade Graded Intergenera-
tional Disruption Scale (GIDS), är baserad på 
iakttagelser från revitaliseringsförsök i olika 
delar av världen. Den utgår från att språkbyte 
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sker i systematiska steg – ett givet språk kan befinna sig på ett visst steg i språkbytes-
processen. Revitalisering blir då frågan om att vända processen genom att återerövra det 
ena steget efter det andra.  

Modellen ska läsas så att steg högre i hierarkin också omfattar de språkanvändnings-
förhållanden som beskrivs i lägre steg. Steg 1 innebär full vitalitet; vid steg 8 är språket i 
stort sett borta, och efter steg 8 har det försvunnit. Stegen kan uppfattas som indikatorer 
på ett språks vitalitet. 

 

Revitaliseringsansträngningar bör starta på det steg där ett språk befinner sig i språk-
bytesprocessen. En förutsättning är därför att en detaljerad analys av det aktuella läget 
genomförs. Om ett språk kommit så långt i språkbytesprocessen att det befinner sig på 
steg 5 eller lägre, är det till en början främst ansträngningar på den individuella nivån, det 
vill säga i den mest intima miljön som krävs. Befinner språket sig till exempel på steg 7 
eller 8, krävs det att personer i fertil ålder faktiskt lär sig språket, så att de sedan själva 
kan använda det i uppfostran av sina barn. Stegen ovanför steg 5 är beroende av 
samhällsinsatser, där minoriteten måste samarbeta med och få stöd för sin språk-
revitalisering av det omgivande samhället. 

Fishmans modell är den internationellt överlägset mest citerade i forskningen om 
revitalisering. Den har visat sig användbar i många sammanhang, men den har också 
kritiserats. En invändning är att modellen kan uppfattas som att åtgärder bör begränsas 
till och fokusera på ett steg i taget, vilket Fishmans framställning ger stöd för. Varje steg 
förutsätter ju att steget nedanför redan är taget. I själva verket finns det ett ömsesidigt 
beroende mellan alla nivåer, varför revitaliseringsarbete måste ta alla nivåer i beaktande 
samtidigt. Planen måste vara långsiktig för att den ska kunna få hållbara effekter.  

Många olika förslag till förbättringar av eller alternativ till Fishmans modell har 
presenterats under de senaste decennierna (se t.ex. Obiero 2010), bland annat av en 
arbetsgrupp inom Unesco och i det ovan nämnda årligen reviderade referensverket 
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Ethnologue. Ethnologue anger numera en statuskod för vart och ett av världens drygt 
7 000 språk. Det finns 13 kategorier, från internationella språk över kontaktspråk och ner 
till utdöda språk. Sex av kategorierna gäller språk som kan vara – eller är – på väg att 
försvinna: hotade språk (språk som förlorar talare), språkbytesspråk (den fertila 
generationen använder språket, men överför det inte till sina barn), döende språk (de 
enda som använder språket är far- och morföräldragenerationen), nästan utdöda språk 
(det finns endast äldre talare som har få tillfällen att använda språket), slumrande språk 
(språket finns endast som en påminnelse om etnisk identitet, men ingen har mer än 
symbolisk behärskning av det) och utdöda språk. 

1.4 Revitaliseringsåtgärder 
Skolan och utbildningsväsendet är det verktyg som oftast framhålls som viktiga för 
revitalisering av ett språk; det är ju frågan om att fler ska behärska språket eller utöka sin 
kunskap i språket, och då är undervisning en självklar väg att gå. Utbildning är också ett 
instrument som är kontrollerbart på samhällsnivå. Den minoritetsgrupp som använder 
språket kan till exempel kontrollera innehåll och utformning av utbildningen, och det 
dominerande samhället kan på olika sätt, inte minst juridiskt och finansiellt, ge stöd för 
sådan verksamhet. Men som framgår av framställningen ovan kan språkrevitalisering inte 
ske med isolerade utbildningsinsatser. Attityder till vilket språk som används mellan 
föräldrar och barn i hemmen kan behöva förändras, och det måste finnas ett upplevt 
behov att använda minoritetsspråket i olika situationer, det vill säga språket måste ha ett 
nyttovärde på en ”språkmarknad”. Det betyder att åtgärder behövs som kan bidra till att 
språket blir användbart i alla dimensioner i individernas liv.  

Det är en självklarhet att ett program för revitalisering av ett språk måste ha sin för-
ankring bland talarna själva. Det är talarnas motivation, beslutsamhet och kapacitet att 
planera och genomföra åtgärder som utgör grundförutsättningarna för att åtgärderna ska 
vara verksamma. Men talarna har ofta inte själva de resurser som är nödvändiga för att 
genomföra de krävande insatser som behövs. Sådana resurser omfattar kunskap om vad 
som är framgångsrika åtgärder, makt och ekonomi att genomföra åtgärder samt samhälls-
organisatoriska förutsättningar. Som Obiero (2010) påpekar är det förrädiskt att över-
betona minoritetsspråkstalarnas roll. Även om de naturligtvis måste stå för motivationen 
etc., är det ofta en alltför omfattande uppgift, åtminstone för vissa grupper, att själva 
driva revitaliseringen. Många minoriteter som lever i en språkbytessituation har redan 
bristande social sammanhållning, till exempel på grund av urbanisering med tillhörande 
migrationsmönster och splittrade yrkesvägar, vilket gör det osannolikt att medlemmarna 
ska kunna enas om gemensamma mål och med kraft komma över de hinder som 
nödvändigtvis i större eller mindre utsträckning uppstår vid genomförandet av åtgärder. 
Det kan till exempel finnas bristande kunskapsunderlag angående det aktuella läget för 
språket, bristande kunskap om tillvägagångssätt, svårigheter att uppbringa ekonomiska 
resurser etc. Det behövs alltså en interaktion mellan gruppen och det dominerande 
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samhället. Denna interaktion kräver ömsesidigt kunskapsutbyte och stöd. Stora delar av 
kunskapsbasen som revitalisering måste bygga på finns endast hos talarna själva, medan 
andra aspekter behöver tillföras från expertis utifrån.  

I dagens situation behöver revitaliseringsprogram utgå från tvåspråkiga eller flerspråkiga 
identiteter hos minoritetsmedlemmarna snarare än enspråkiga och monokulturella 
minoritetsidentiteter (jämför Obiero 2010). Minoritetsmedlemmar både önskar och 
behöver vara del av såväl minoritets- som majoritetssamhället för att kunna tillvarata sina 
livsmöjligheter och utnyttja sin potential i livets olika skeden och anpassa sig till hur deras 
levnadsbanor artar sig i det samhälle de lever i. Detta innebär för de flesta ingen 
motsättning. Tvåspråkig identitet är vad som redan gäller för de flesta av minoritets-
språkstalarna. Revitaliseringen innebär att fylla ut den tvåspråkiga identiteten med en 
balanserad behärskning av båda språken.  

Sammanhängande med detta kan noteras att minoritetsmedlemmarna idag lever i ett 
samhälle som ofta starkt skiljer sig från det som förfäderna levde i. Medan språket för 
gångna generationer var anpassat till det som då var gruppens verklighet, måste 
nuvarande generationers språk uttrycksmässigt, inte minst i ordförrådet, kunna spegla 
dagens värld. Att minoritetsmedlemmarna idag också har en språklig identitet i 
majoritetssamhället med fullständig behärskning av majoritetsspråket, som inkluderar 
litteracitet, innebär att liknande behov generellt sett upplevs i förhållande till minoritets-
språket. Att minoritetsspråket har ett utvecklat skriftspråk är därför av stor betydelse för 
dess revitalisering (se t.ex. Keränen 2012).  

Nedan följer några exempel på revitaliseringsåtgärder som i olika sammanhang visat sig 
kunna vara framgångsrika. 

1.5 Konkreta strategier 
Sedan några årtionden tillbaka har olika konkreta revitaliseringsåtgärder vidtagits världen 
över. Organisationer som till exempel First Peoples’ Cultural Council i Kanada och 
Endangered Language Alliance (ELA) i Nya Zeeland tar på sina aktuella webbplatser upp 
åtgärdstyper som de anser vara framgångsrika i många sammanhang där de prövats; det 
kan dock här understrykas att möjligheterna måste analyseras specifikt i förhållande till 
varje enskilt språks förutsättningar. Dessa åtgärder diskuteras också flitigt i vetenskaplig 
litteratur om revitalisering (se t.ex. Hinton & Hale 2001; Huss, Gamilleri Grima & King 
2003). Det kan återigen betonas att beslut om och planering av alla typer av åtgärder 
kräver ett avgörande inflytande från minoritetens sida för att bli framgångsrika.  

På samhällsnivå spelar lagstiftning och politiska åtgärder med åtföljande ekonomiska 
åtaganden från statens sida en avgörande roll för revitaliseringsarbetet. Utan den 
stabilitet och utan de ekonomiska resurser som ett samhällsåtagande innebär kan det 
vara ogenomförbart för minoriteten att vända en pågående språkbytesprocess. Exempel 
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på åtgärder i denna kategori är de lagar kring de nationella minoritetsspråken som stiftats 
i Sverige mot bakgrund av Den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Till 
följd av den lagstiftningen har samhället avsatt resurser för att stödja användning av 
minoritetsspråken på alla nivåer: i familjen och i samhället i stort, det vill säga i utbildning, 
medier, kultur samt i kontakt med myndigheter, domstolar och andra instanser. Även 
politisk språkplanering och gängse språkvårdsinsatser är exempel på åtgärder som i 
typfallet är offentligt finansierade. Sådana åtgärder kan även omfatta utveckling av nya 
skriftsystem i det fall där språket i fråga saknar sådant, liksom utveckling av medier och 
språkteknologi. 

De oftast diskuterade åtgärderna är naturligt nog som nämnts ovan sådana som går ut på 
att öka antalet talare av ett språk. Skolans och undervisningens roll är naturligtvis central, 
och en grundförutsättning är att olika slags lärarutbildningsinsatser genomförs. Lärar-
utbildningsåtgärderna behöver anpassas till den grad av utbildning som finns represen-
terad bland minoritetens medlemmar och måste i vissa fall under en period genomföras i 
speciella former som kanske inte uppfyller alla de krav på behörighet etc. som är stadfästa 
i ett visst samhälle.  

För barns skolgång har olika så kallade program utvecklats. Immersionsundervisning, på 
svenska ofta kallat språkbad, 3 är en undervisningsform i vilken minoritetsspråket används 
i all eller en bestämd del av skolans ämnesundervisning. Immersionsundervisning vänder 
sig till elever som har ingen eller begränsad kunskap i programmets undervisningsspråk. 
Undervisningstypen har sitt ursprung i Kanada, där engelskspråkiga föräldrar önskade att 
deras barn skulle bli tvåspråkiga i engelska, föräldrarnas modersmål, och franska, som ur 
vissa dimensioner kan ses som ett minoritetsspråk i Kanada. Denna situation är alltså inte 
helt parallell med den som gäller för minoritetsfamiljer. Minoritetsbarn som aldrig lärt sig 
minoritetsspråket eller lärt sig det bara i begränsad omfattning talar visserligen majori-
tetsspråket som modersmål och vill lära sig minoritetsspråket, men i många fall har 
minoritetsfamiljen inte samma resurser i samhället, till exempel i utbildningskapital, som 
majoritetsfamiljer. I detta fall talar man ibland specifikt om immersionsprogram för 
minoritetsspråksrevitalisering (indigenous-language revitalization immersion programs), 
vilka alltså riktar sig till barn med ett inhemskt minoritetsspråk och som syftar till att 
revitalisera hotade språk (Tedick & Lyster 2020). 

Immersionsundervisning kan vara total, så att all ämnesundervisning sker på minoritets-
språket med endast majoritetsspråkslektioner på majoritetsspråket, eller partiell med 
olika stor andel ämnesundervisning på minoritetsspråket. Den senare varianten är en 

                                                            
3 Det kan finnas skäl att använda termen immersionsundervisning snarare än språkbad. Risken med 
att använda vardagstermer som ”språkbad” är att brukarna på grund av ordets ”självklara” 
innebörd kan förledas fylla uttrycket med diverse innehåll som inte är adekvat för de mycket 
specifika villkor som ska vara uppfyllda för att benämningen immersionsundervisning ska vara 
adekvat (se t.ex. Hyltenstam 2004, s. 64–66). 
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form av tvåspråkig undervisning, vilket med tanke på den tvåspråkiga identiteten hos de 
flesta minoriteter idag kan vara ett rimligt val. Vad som är viktigt att framhålla är att 
immersionsundervisningsprogram är långsiktiga (de måste pågå under flera år) och 
intensiva (de behöver pågå kontinuerligt, alla skoldagar om året). De kräver stor motiva-
tion och målmedvetenhet av såväl skolledare och lärare som av föräldrarna och barnen, 
liksom förtrogenhet med teorin bakom undervisningsformen (Hyltenstam 2004, s. 64–66).  

Mästare/mentor-lärling-program (master-apprentice eller mentor-apprentice programs) 
bygger på den historiska modellen för yrkesutbildning att en ”mästare”, en färdigutbildad 
yrkesperson med expertis inom ett visst område, åtar sig att lära upp en novis. Idén 
lanserades i Kalifornien i början av 2000-talet som en möjlighet att utöka antalet talare av 
ett antal hotade urfolksspråk. Det kan ses som ett slags miniimmersionsprogram; det är 
fråga om en mentor, det vill säga en infödd talare av språket i fråga, ofta en äldre kvar-
varande talare, som åtar sig att regelbundet under en lägre tid träffa en lärling som inte 
kan språket och i kommunikation om allehanda ämnen bara använda minoritetsspråket. 
Lärlingen kan vara i vilken ålder som helst. Man räknar med att träffarna måste omfatta 
minst 300 timmar per år, det vill säga några timmar i veckan. Ibland har programmen varit 
upplagda med än större koncentration över ett antal månader, till exempel på sommaren. 

I Nya Zeeland utvecklades av företrädare för maoribefolkningen under tidigt 1980-tal 
rörelsen Te Kōhanga Reo, ”språkboet” (te = bestämd artikel, kōhanga = ”bo”, som i 
fågelbo, reo = ”språk”) som syftade till att stötta små barns utveckling av språket maori 
genom en miljö där de bara exponerades för detta språk (se King 2001). För att åstad-
komma detta i praktiken engageras infödda talare av maori (som i allmänhet återfinns i 
åldersgruppen 40–70 år) för att i förskoleprogram ha hand om barn i åldrarna upp till 5 år 
och hela tiden umgås med dem på maori. Idén är parallell med den som ligger bakom 
immersionsundervisning för skolbarn, men i språkbofallet bygger man i ännu större 
utsträckning på barns naturliga förmåga att tillägna sig omgivningens språk när vuxna och 
andra barn interagerar med dem på detta språk. 

Kortvariga lägerprogram med språkbad över någon vecka eller ett veckoslut kan inte 
jämföras med verkliga immersionsundervisningsprogram. De leder inte av sig själva till 
mer omfattande språkinlärning i minoritetsspråket. Det sådana kortvariga program 
däremot kan användas för är att väcka deltagarnas intresse för att på allvar lära sig 
minoritetsspråket och kanske i förlängningen söka sig till eller verka för att det ska finnas 
tillgång till lämpliga systematiska undervisningsprogram. 

1.6 Utvärdering av revitaliseringsåtgärder 
Även om det är viktigt att kunna bedöma i vilken utsträckning olika åtgärder för att 
revitalisera ett minoritetsspråk varit framgångsrika eller ej, har denna aspekt hittills 
beaktats i jämförelsevis liten utsträckning i samhället. I fråga om åtgärder relaterade till 
stadgan om landsdels- och minoritetsspråk finns det visserligen en inbyggd 
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utvärderingsmekanism genom det så kallade expertrådets kontinuerliga granskning av 
ländernas implementering av beslutade åtgärder (Europarådet 2020), och olika 
utredningar har genomförts på centralt politiskt initiativ, till exempel av Konstitutions-
utskottet (se 2004/05:RFR3 och 2011/12:RFR11). Mer generella utvärderingsinstrument 
som diskuteras i litteraturen är dels instrument som syftar till att bedöma grad av språk-
behärskning hos talarna och utveckling av denna behärskning, dels instrument med vars 
hjälp det går att bedöma samtliga revitaliseringsåtgärder som vidtagits för ett givet språk.  

1.7 Utvärdering av språkbehärskning 
Det kan vara känsligt att mäta och bedöma enskilda individers behärskning av 
minoritetsspråket, men i vissa sammanhang kan det vara motiverat, särskilt när det gäller 
att skapa sig en uppfattning om till exempel effekterna av ett undervisningsprogram. Hur 
som helst är det här, liksom i många andra situationer, angeläget att syften, mål och 
tillvägagångssätt avgörs av berörda minoritetsgrupper själva eller i samråd mellan dessa 
och ekonomiskt eller på andra sätt ansvariga i majoritetssamhället.  

Bedömning kan givetvis ske av såväl muntlig som skriftlig förmåga i minoritetsspråket. Om 
vi i exemplifierande syfte begränsar oss till muntlig förmåga kan man urskilja två 
huvudmodeller, helhetsbedömning och bedömning av enskilda språkliga komponenter 
(O’Grady 2018). Den vanligaste metoden i de här aktuella sammanhangen är en 
helhetsbedömning som fokuserar på övergripande kommunikativ förmåga. Vanligtvis 
anlitas om möjligt en panel av infödda talare för att bedöma hur en person uppträder i 
naturligt förekommande kommunikationssammanhang, till exempel samtal, ett 
återberättande eller en berättelse av ett skeende. I en sådan bedömning kan olika 
dimensioner uppmärksammas, såsom hur passande språket är ur sociolingvistisk eller 
pragmatisk synvinkel, ordval, grammatisk korrekthet eller begriplighet i uttalet.  

Den andra modellen, bedömning av enskilda språkliga komponenter, genomförs så som 
ofta skett inom forskningen omkring förstaspråkstillägnande (som dock i stor omfattning 
genomförts med barn som tillägnar sig majoritetsspråk). Här kan fokus vara på enskilda 
ord eller grupper av ord, givna fonologiska kontraster eller vissa morfosyntaktiska 
mönster. O’Grady menar att potentialen hos denna metod är förbisedd i 
revitaliseringssammanhang, och antar att det kan bero på att det finns begränsad 
forskning om förstaspråksinlärning i minoritetsspråk, varför grundläggande kunskap 
saknas om hur dessa språk lärs in i sammanhang där de används fullt ut i det enskilda 
barnets omgivning (O’Grady 2018). 
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1.8 Utvärdering av samlade revitaliseringsåtgärder 
En modell för bedömning av ett språks vitalitet och om revitaliseringsprogram varit fram-
gångsrika eller ej presenterades av en expertgrupp i Unescos regi 2003 (Brenzinger et al.). 
Man utgick från nio faktorer som var och en kunde bedömas på en femgradig skala. 
Följande faktorer beaktades: 

• Överföring av språket mellan generationer 

• Absolut antal talare 

• Proportion av talare inom populationen  

• Existerande språkdomäner 

• Respons gentemot nya domäner och medier 

• Material för språkundervisning och litteracitet 

• Statens och myndigheternas attityder och policy, officiell status 

• Talarnas attityder till det egna språket  

• Mängd och kvalitet på dokumentation 

 
Det betonas i rapporten att dessa nio faktorer kan ses som förslag, vilka kan anpassas till 
en given situation. Som framgår är faktorerna parallella med eller delmängder av sådana 
faktorer som behandlats i de språkbytes-, språkbevarande- och 
språkrevitaliseringsmodeller som presenterats ovan. Skillnaden här är den femgradiga 
skalan, med vars hjälp situationen för ett givet språk kan värderas. Som ett exempel på 
hur graderna kan tolkas illustreras här med förklaringar när de appliceras på faktor 4, 
existerande språkdomäner: 

5 = universell användning: språket används i alla domäner och för alla funktioner 

4 = flerspråkig likvärdighet: två eller fler språk kan användas i de flesta sociala 
domäner och för de flesta funktioner 

3 = krympande domäner: språket används i hemdomänen och för många funktioner, 
men det dominerande språket tränger också in i hemdomänen 

2 = begränsade eller formella domäner: språket används i begränsade sociala 
domäner och för några få funktioner 

1 = starkt begränsade domäner: språket används i starkt begränsade domäner och i 
mycket få funktioner 

0 = utdött: språket används inte i några domäner eller funktioner 

 
Idén med en skala att värdera faktorerna enligt är konkret och kan i anpassat skick 
användas för givna minoritetsspråk. Det har dock påpekats att bedömningarna inte alltid 
är lätta att genomföra på grund av att det faktiska kunskapsunderlaget, till exempel om 
antal talare, ofta är bräckligt (se Obiero 2010).  
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Avslutningsvis, och som ett slags sammanfattning, kan hänvisas till en mer generell modell 
för både utveckling och utvärdering av revitaliseringsprogram, framlagd av Ogone John 
Obiero (ibid). Obiero föreslår som i figur 1 att ett första steg, innan ett revitaliserings-
program över huvud taget tas fram, är en grundlig diagnos av språkets vitalitet. Utifrån 
det kunskapsunderlaget kan sedan realistiska åtgärder i ett sammanhängande program 
utarbetas. Den utvärdering som efter givna tidsperioder kan genomföras behöver sedan 
utgå både från revitaliseringsprogrammet och från den diagnos som låg till grund för 
programmet. 

 
  Figur 1: Obieros modell för utveckling av och utvärdering av revitaliseringsprogram. 
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2. Hawaiiska – exempel på ett framgångsrikt 
revitaliseringsprogram med begränsningar  

2.1 Inledning 
Det finns en mängd rapporterade revitaliseringsåtgärder eller fullständiga revitaliserings-
program världen runt. Ett antal av dessa har varit framgångsrika. Det mest storslagna är 
hebreiskans utveckling sedan slutet av 1800-talet till ett fullt levande språk för ett 
modernt samhälle. Från att ha varit ett språk begränsat till religiös ritual men i övrigt ej 
längre använt som levande språk, är det nu ett språk som talas av nio miljoner människor. 
Att detta lyckades var säkerligen förenat med bildandet 1948 av en judisk stat i Israel och 
en starkt nationalistiskt betingad motivation hos befolkningen (Spolsky 2013).  

Här kommer dock ett annat exempel att behandlas mer utförligt. Exemplet belyser en 
situation som på ett antal sätt är jämförbar med de villkor som gäller för de nationella 
minoritetsspråken i Sverige, men som på andra sätt är helt olik den svenska kontexten. 
Bland alla språk som det hade varit möjligt att exemplifiera med har valet här fallit på 
hawaiiska. Detta språk är ett dramatiskt exempel på ett språk som för drygt hundra år 
sedan var starkt och fullt levande, men som i det närmaste utraderades på ca 50 år, på 
bara ett par generationer. Från att fram till 1890-talet ha varit statsbärande och använt i 
alla samhällsfunktioner i en självständig nation fanns hundra år senare endast 250 till 
1 000 infödda talare kvar; som vi ska se längre fram varierar uppskattningarna.  

2.2 Historisk bakgrund 
Vid den första europeiska kontakten med ögruppen 1778, när den ”upptäcktes” av den 
brittiske upptäcktsresanden James Cook, hade Hawaii enligt en nyligen gjord bedömning 
683 000 invånare (Swanson 2015, se även Goo 2015).

Missionsskolor startade och läskunnigheten ökade snabbt. 1840 startade ett allmänt 
skolväsende, där hawaiiska var undervisningsspråket. Engelska infördes som ämne i de 
statliga skolorna 1854

4 Alla talade det polynesiska språket 
hawaiiska. Skriftspråk för hawaiiska utvecklades i början av 1800-talet i samband med en 
stark amerikansk kristen mission; en hawaiisk ortografi låg färdig 1826. Nya Testamentet 
förelåg på hawaiiska 1829 och hela Bibeln 1835 (Encyclopedia Britannica online). 

 (Warner 2001). Man talade om en alfabetiseringsrevolution, och en 
observatör, Judith Judd, skrev 1861 att ”the proportion [of literacy] is estimated as greater 
than in any other country in the world, except Scotland and New England.” [”andelen läs- 
och skrivkunniga uppskattas högre än i något annat land i världen, bortsett från Skottland 

                                                            
4 Traditionellt har man räknat med 250 000–300 000 (se t.ex. Nordyke 1989), men det finns också 
bedömare som föreslår högre tal än Swanson. 
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och New England 5]. Det finns uppgifter om att 75 procent av den vuxna befolkningen, 
eller till och med så mycket som 91–95 procent, var läs- och skrivkunniga vid mitten av 
1800-talet (Walk 2014). Hawaiiska muntliga berättelser, sånger, legender, skämthistorier 
och olika aspekter av hawaiisk kultur blev nedtecknade. Även utländska texter blev 
översatta till hawaiiska och distribuerades i veckoblad. Det fanns dagspress på hawaiiska 
så tidigt som 1834. Officiella dokument, lagar och regelverk avfattades på hawaiiska. Vid 
mitten av 1800-talet var språket fullt utvecklat för landets bruk och användes i alla 
samhällsfunktioner.  

Det hawaiiska kungadömet störtades 1893 av en ”kommitté” som bestod huvudsakligen 
av amerikanska affärsmän baserade i landet, vilka fruktade att deras tillgångar skulle 
konfiskeras av kronan. Under en kort interimistisk period kategoriserades landet som 
republik. År 1898 blev Hawaii formellt annekterat till USA och blev ett så kallat 
territorium. Därefter gick språkbytet till engelska snabbt. Det hawaiiska språket förbjöds i 
skolorna. Lagar hade redan på 1870-talet börjat formuleras på engelska för att sedan 
översättas till hawaiiska, men 1896 beslöts att den så kallade republiken Hawaiis lagar 
skulle vara formulerade enbart på engelska. Tidningspress på hawaiiska fanns i mycket 
begränsad omfattning kvar till 1948. Under första hälften av 1900-talet kom talarna att 
övergå från hawaiiskan till engelska (eller rättare sagt så kallad hawaiisk kreolengelska) 
förutom i en liten talgemenskap på den mest perifera ön Ni’ihau. Vid slutet av 1900-talet 
bestod denna talgemenskap av mindre än ett tusen infödda talare, alla äldre. Vissa källor 
anger att de var så få som 250. Hawaii blev 1959 USA:s femtionde delstat. 

2.3 Språkbytesprocessen 
Hur kunde detta dramatiska språkbyte ske på några få generationer? Ett komplex av 
sammanvävda politiska, kulturella, ekonomiska, demografiska och hälsorelaterade 
faktorer låg bakom skeendet.  

Om vi börjar med den hälsorelaterade faktorns inverkan på demografin, innebar 
västerlänningarnas ankomst att den oskyddade hawaiiska befolkningen, som enligt vad 
man tror bott nästan helt isolerade på öarna i mer än tusen år (Dahlgren 2016), 
drabbades hårt av smittsamma sjukdomar som de vanligaste barnsjukdomarna, kolera, 
turberkolos och reumatisk feber. Även alkoholism blev ett utbrett problem. Sjunkande 
födelsetal och hög frekvens av missfall observerades i början av 1800-talet; den första 
tillförlitliga statistiken av födslar och dödstal från 1834–1841 visar 19 födslar och 77 
dödsfall per 1 000 invånare. Barnadödligheten var omfattande under en lång period. Så 
sent som 1910 var barnadödligheten 226,5 per 1 000 levande födda; 1920 var den 108,8 

                                                            
5 New England är en region i nordöstra USA. 
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per 1 000 levande födda (Nordyke 1989). Allt detta innebar en brant sjunkande kurva för 
befolkningen.  

Politiskt-administrativt var som nämnts Hawaii en monarki. Från att tidigare ha varit 
uppdelat på olika riken, blev Hawaiiöarna från 1782 en enad monarki. Av tradition hade 
hövdingar eller kungar på öarna, liksom monarken i det enade kungadömet, kontroll över 
all mark och den distribuerades till befolkningen enligt kungens gottfinnande. Privat 
ägande av mark var ett okänt begrepp (MacKenzie 1991). Varje befolkningsenhet var 
huvudsakligen självförsörjande, men eftersom vissa fiskade och andra odlade delade man 
med sig av fisk och skördar inom denna enhet i ett generöst system; man hade inte 
pengar och bedrev inte formell byteshandel (Dudley & Agard 1990).  

Under 1820-talet infördes kristendomen av det enade kungadömets förste monark, kung 
Kamehameha I, som stod under inflytande av missionärer främst från Nordamerika och 
Storbritannien. Kungahuset var, kanske som en följd av kulturell traditionell gästfrihet och 
givmildhet, tidigt tillgängligt för inflytande från den ”nya” världen. Kamehameha III, 
sonson till den förste monarken, regerade under åren 1824–1854. Under hans tid blev 
kristendomen allmänt spridd och från 1830 hade ”västerländska” rådgivare tillåtits – eller 
ibland ombetts – att besätta de viktigaste posterna i landets administration 

Från 1844 dominerades administrationen helt av västerlänningar, som aktivt gick in för att 
förvandla samhället. Under andra hälften av 1800-talet såldes stora delar av den odlings-
bara jorden ut till vita, vilka ofta var barn till de första missionärerna. Plantager anlades, 
främst för sockerodling, och mängder av arbetskraft importerades från Kina, Portugal och 
senare Japan. Allt detta ledde under de två sekler som följde på den första kontakten med 
västerlänningar att den inhemska hawaiiska befolkningen decimerades drastiskt. Omkring 
år 1800 hade den sjunkit med 48 procent, 1829 med 71 procent och 1840 med hela 
84 procent (se Swanson 2015). År 1920 återstod ca 26 000 personer, vilka utgjorde 
ca 14 procent av hela befolkningen vid den tiden. Även om antalet har ökat under det 
senaste århundradet räknar man med att andelen hawaiianer nu är 6,6 procent. När man i 
aktuell statistik räknar in ”delvis hawaiiskt ursprung” i den ursprungligt hawaiiska befolk-
ningen landar man på ca 25 procent. 6  

2.4. Undervisning på hawaiiska 
En av de drivande krafterna bakom revitaliseringen av hawaiiskan genom utbildning, Sam 
No’eau Warner, sammanfattar läget så här: ”Hawaiians have become foreigners in their 
own land” (se Warner 2001). Han säger vidare att den ursprungliga hawaiiska befolk-
ningen inte bara förlorat sitt språk och sin kultur, som etnisk grupp intar den idag botten-
positionen i samhället med sämst hälsoprofil, överrepresentation i fängelser, under-
representation i högre studier och som lärare på alla utbildningsnivåer. Idag har skolelever 

                                                            
6 Hawaii Demographic Statistics 2019. 
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från gruppen också bland de lägsta resultaten på nationella prov på engelska bland alla de 
större etniska grupperna i Hawaii. 

Man kan tala om en slags vändning när ett antal unga hawaiianer på slutet av 1960-talet 
började intressera sig för traditionella sånger och traditionell dans, hula. Detta kan ses 
som ett lokalt uttryck för vad som på 1970-talet kom att kallas den nya etniciteten, the 
new ethnicity eller ethnic revival (Bennet 1975). Vid University of Hawai’i började man ge 
kurser i hawaiiska vid mitten av 1970-talet. Detta ledde till att en grupp av andraspråks-
talare av språket skapades; omkring 1982 hade ca 200 studenter utexaminerats. År 1978 
blev hawaiiska officiellt språk i staten Hawaii jämsides med engelska. 

Inspirerade av nyheterna om framgångsrik förskoleverksamhet i Nya Zeeland, Te Kōhanga 
Reo, tog en grupp föräldrar (varav de flesta inte längre talade hawaiiska) och lärare (som 
alla var andraspråkstalare av språket) i början av 1980-talet initiativet till att skapa en 
motsvarande verksamhet för hawaiiska barn (se Warner 2001). Man skapade en form av 
totalt språkbad för barn i åldrarna 2–5, Pūnana Leo (Pūnana = ”bo”, Leo = ”språk”). Den 
första enheten öppnades 1984 och året därpå var ytterligare två skolor på plats. Skolorna 
leddes av en frivillig utbildningsorganisation, ’Aha Pūnana Leo (Aha = organisation), med 
medlemmar från var och en av de åtta huvudöarna. Successivt från 1985 finansieras 
verksamheten helt av staten Hawaii. Förskoleverksamheten drevs då liksom nu av 
personer som alltså själva var andraspråkstalare av hawaiiska och som hade godkänd 
lärarutbildning, men skolorna knöt också till sig infödda talare som lärarassistenter och 
resurspersoner. Dessa arbetade med barnen i ett antal situationer, till exempel med 
historieberättande och praktiska sysslor med koppling till hawaiisk kultur som matlagning 
eller slöjd, allt på hawaiiska. Verksamheten är idag öppen tio timmar om dagen. Idag finns 
drygt 20 enheter. Efterfrågan på platser är ständigt större än tillgången. Under de första 
åren stod 200 barn i kö.  

Det stod snart klart att förskoleverksamhet på hawaiiska måste byggas på med fortsatt 
skolgång, om målet att skapa en ny generation av infödda talare av språket skulle kunna 
uppnås. I gemensamma aktioner från föräldrar, utbildare och representanter för den 
hawaiiska befolkningen lyckades man få staten Hawaiis utbildningsdepartement att starta 
försök med immersionsskolor för skolpliktiga barn redan 1987. Skolformens officiella 
namn var Papahana Kaiapuni Hawai’i (hawaiiskt immersionsprogram), men den mer 
vardagliga benämningen Kula Kaiapuni (hawaiisk immersionsskola) är den term som oftast 
används både inom USA och i internationell litteratur. Särskilt University of Hawai’i at 
Mānoa, Honolulu, men senare också University of Hawai’i at Hilo, har varit starkt 
involverade och stödjande i skolformens utveckling. Från början var skolformen avsedd 
att erbjuda en fortsättning för de barn som gått i Pūnana Leo. Det första steget innebar 
att riktlinjerna för årskurserna K–1 7 drogs upp och två skolenheter startade, en på 

                                                            
7 Skolsystemet K–12, dvs. från Kindergarten till och med sista året i High School. 
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huvudön O’ahu (där Honolulu ligger), och en på den största ön, Hawaii. 1989 fattades 
beslut om att Kula Kaiapuni skulle omfatta skolåren K–6, med övergång till engelskspråkig 
skolgång från skolår 7. Detta behövde aldrig implementeras, för år 1992 utökades skol-
formen till att gälla alla skolår, K–12. Verksamheten har varit mycket framgångsrik, och för 
närvarande finns 21 enheter som täcker både förskola och skola (Aha Punana Leo 2020). 
Verksamheten är tillgänglig med skolenheter på sex av de viktigaste åtta öarna. Ca 2 000 
elever är involverade årligen, förskola och alla årskurser i skolan inräknade. Det finns 
faktiskt tillgång till verksamhet som täcker åldrarna från födseln till 18–19 år, eftersom 
förskoleverksamheten numera också tar emot barn som är yngre än 2 år. 

2.5 Den nuvarande situationen i skolan 
Föräldrar måste göra ett aktivt val för att deras barn ska antas till hawaiiskspråkig förskola 
och skola. Eftersom efterfrågan på platser ständigt varit större än tillgången hade man i 
början ett kösystem där de först anmälda blev först antagna, men sedan 1996 tillämpas i 
stället ett lottsystem. Båda systemen har varit problematiska och även lett till rättsliga 
tvister; föräldrar har hänvisat till att hawaiiska barn har rätt till det hawaiiska språket. 
Skolorna är öppna för alla oavsett etnicitet, men ungefär 95 procent av barnen har etniskt 
hawaiisk bakgrund. Mellan en tredjedel och hälften av barnen som tas in i Kula Kaiapuni, 
det vill säga i den egentliga skolan, har redan gått i Pūnana Leo, och har alltså redan 
utvecklat kommunikativa färdigheter på hawaiiska. De barn som börjar först i klass K har 
inga kunskaper i hawaiiska. Detta gör att man har ett flexibelt system med olika verksam-
heter där alla barn i klass K undervisas ibland tillsammans och ibland separat beroende på 
kunskaper i hawaiiska, men det betraktas som en styrka att de hawaiiskspråkligt oerfarna 
barnen kan få språklig input både från lärarna och från de kamrater som redan kan tala 
hawaiiska. Hos de senare skapas en god självkänsla av att de har ett försprång i språket 
och kan ses som förebilder för kamraterna (se Warner 2001, s. 138).  

All undervisning i alla ämnen sker alltså på hawaiiska. Läromedel har under åren 
utvecklats på bred front (se t.ex. University of Hawai’i at Mānoa 2020). Dessa har delvis 
kunnat bygga på mängder av skriftligt material som finns bevarat från 1800-talet, då ju 
språket var helt levande. Som läromedel har också äldre och senare ljudinspelningar av 
infödda talares hawaiiska kunnat användas. En debatterad fråga har varit engelskans 
position i Kula Kaiapuni, men man har hållit fast vid den hårda linjen med total immersion 
på hawaiiska, den starkaste immersionsmodellen. Engelska införs som ämne först i skolår 
5; engelskundervisning sker därefter med en timme om dagen under resten av skoltiden, 
det vill säga skolår 5–12.  

Lärare i Kula Kaiapuni är liksom i förskolan andraspråkstalare av hawaiiska med 
universitetsutbildning dels i språket och kulturen, dels i pedagogik och naturvetenskap/ 
matematik/samhällsvetenskap. Liksom i förskolan har man till varje skolenhet kunnat 
knyta en eller ett par infödda äldre talare som medverkar under vissa aktiviteter. Det har 
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ständigt varit svårigheter att rekrytera lärare som uppfyller alla kvalifikationskrav, varför 
man ibland har utnyttjat lärare som inte varit helt kvalificerade, men tillgången på väl-
utbildade lärare har hela tiden ökat, så att situationen med åren har förbättrats betydligt. 
Det har helt enkelt blivit alltmer uppenbart för personer som har goda kunskaper i det 
hawaiiska språket att detta kan ge dem ekonomiska och andra fördelar i samhället. 

Utvärderingar av programmen har genomförts kontinuerligt, dels för att få en bild av hur 
detta avancerade undervisningsexperiment har fungerat i praktiken, dels för att 
säkerställa att barnen inte hamnar på efterkälken kunskapsmässigt jämfört med om de 
hade fått engelskspråkig utbildning. Utvärderingarna har i princip ett upplägg 8 som 
bedömer barnens språkutveckling och kunskapsinhämtande samt barnens förståelse av 
hawaiiska värden kopplade till statens kulturella särart och unika natur. Ett problem som 
påtalats är att det inte funnits centralt utvecklade hawaiiskspråkiga bedömnings-
instrument för att pröva elevernas kunskaper i olika ämnen. Detta problem angriper man 
nu sedan några år systematiskt (Hawaii State Department of Education 2020). Trots vissa 
svårigheter har utvärderingarna visat att immersionseleverna håller jämn takt med andra 
elever i kunskaps- och språkutvecklingshänseende. En särskilt intressant punkt är att 
deras litteracitet i engelska, trots att de får engelskundervisning först från skolår 5, är helt 
jämförbara med snittet för elever som går i engelskspråkig undervisning och överträffar 
dem hos etniskt hawaiiska elever som går i sådan undervisning. 9  

2.6 Språkträning utanför skolan 
Det finns hela tiden utmaningar vad gäller att uppnå målet att revitalisera ett språk med 
skolan som verktyg. Bortsett från ett antal oenigheter eller stridigheter mellan olika 
intressenter under årens lopp, har den största begränsningen varit att eleverna möter 
hawaiiska huvudsakligen i skolan och att deras språk därför inte utvecklas för använd-
ningsområden som hör till andra domäner. Till exempel kan det vara så att elever som i 
skolan normalt talar hawaiiska med varandra på rasterna går över till engelska när de 
kommer in på idrott eller musik eller andra ämnen som tillhör aktuell barn- och ungdoms-
kultur. Man har försökt att tackla dessa problem på olika sätt, bland annat genom olika 
projekt för elevernas fritid inom idrott, dans och musik där man byggt upp ett gemensamt 
tematiskt ordförråd med äldre och nybildade termer.  

Ett annat sätt att göra användningen av hawaiiska möjlig utanför skolan är att föräldrarna 
också går kurs och lär sig hawaiiska. Föräldrarna har i stor utsträckning fått skriva på 
kontrakt om att de ska delta i sådana kurser. Tanken är inte att de ska övergå till att helt 

                                                            
8 Se sammanfattning av det första decenniets utvärderingar i Slaughter 1997. 
9 Här ska betänkas att barnen faktiskt har engelska (eller Hawaiian Creole English) som förstaspråk 
och att de möter engelska överallt utanför skolan, även i sitt hem. De flesta har redan lärt sig att 
läsa och skriva på engelska innan de får undervisning i detta språk från skolår 5. 
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tala hawaiiska i hemmet, men de ska kunna förstå om barnen säger något på hawaiiska, 
och om det finns syskon som också går i hawaiisk undervisning, uppmuntras de att tala 
hawaiiska i hemmet. Föräldrarna ska också kunna vara delaktiga i skolbarnens hemarbete. 
En grupp bestående av olika intressenter utarbetar på initiativ av Hawaiis utbildnings-
departement löpande strategiplaner för den närmaste treårsperioden, och i dessa planer 
beaktas också aktiviteter utanför skolan som man vill uppmuntra och där det ska vara 
möjligt att använda hawaiiska (se t.ex. Ka Papahana Kaiapuni 2020). Slutligen kan nämnas 
ett aktuellt initiativ enligt vilket alla anställda inom det hawaiiska utbildningsdeparte-
mentet ska erbjudas kostnadsfria kurser i hawaiiska. Detta omfattar så många som 22 000 
personer inkluderande 13 000 lärare i det reguljära skolsystemet (Shikina 2019). 

De första kullarna i Pūnana Leo är i dag personer som är över 40 år gamla. Som bevis på 
framgången med hawaiisk immersionsundervisning uppgår idag antalet talare av 
hawaiiska till drygt 18 000, varav grovt räknat hälften anses tala språket helt flytande 
(Wong 2020). Detta är en betydande andel av den etniskt hawaiiska befolkningen på ca 
142 000 personer (United States Census Bureau 2019). 

Hawaiisk immersionsundervisning har uppenbart varit synnerligen framgångsrik och 
exemplifierar vad som är möjligt att uppnå i revitaliserande syfte med hjälp av barn-
omsorg och skola. Helt klart har verksamheten skapats av en stark folkrörelse som utifrån 
sitt etniska ursprung och insikten om de historiska oförrätter man lidit, med hjälp av 
universitetsvärlden, börjat handla målmedvetet och ihärdigt för att ändra på den under-
tryckta och prekära sociala position som gruppen hamnat i. Det krävs både ledare och 
eldsjälar och ett utnyttjande av historisk-kulturell och utbildningsteoretisk kunskap för att 
sätta en sådan apparat i rörelse och hålla den gående. Samtidigt illustrerar det hawaiiska 
exemplet det som understrukits i hela detta hawaiiska exempel, nämligen att skolan inte 
ensam kan revitalisera ett språk. Skolan är ett verktyg, men hemmets roll är avgörande 
och samhället i övrigt behöver samtidigt ta ansvar för sina delar av de åtgärder som kan 
möjliggöra att ett minoritetsspråk återupplivas eller förblir levande. I Hawaii har viktiga 
centrala åtaganden kopplats till att hawaiiska redan 1978 blev ett av statens officiella 
språk, samt även till att president Bill Clinton 1993 undertecknade en lag om ursäkt till 
”det hawaiiska folket” för USA:s agerande, hundra år efter störtandet av den hawaiiska 
monarkin (Unites States Publication 2019). Detta ger viktiga ramar och förutsättningar för 
det dominerande samhället att stödja revitaliseringssträvanden hos minoriteten inom 
utbildningssektorn, men kontinuerliga åtgärder på bred front är nödvändiga för att 
fortsätta den positiva utvecklingen.  
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1. De nationella minoritetsspråken – 
gemensam beteckning, skilda förutsättningar 
1.1 De nationella minoritetsspråken 
De nationella minoritetsspråken fick sin status 2000 i samband med att Sveriges regering 
ratificerade de två konventionerna om skydd och främjande av nationella minoriteter och 
minoritetsspråk – Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter, SÖ 2000:2 och 
Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk, SÖ 2000:3 (läs mer i avsnitt 2.1.1). 
Fem grupper i Sverige fick status som nationella minoriteter: judar, samer, sverigefinnar, 
romer och tornedalingar. Fem språk fick status som nationella minoritetsspråk: Finska, 
meänkieli, jiddisch, romska och samiska. 

Två villkor måste uppfyllas för att ett språk ska få ställning som nationellt minoritetsspråk. 
Det ska vara ett språk och inte en dialekt. Det ska ha talats kontinuerligt i Sverige i minst 
tre generationer eller ungefär hundra år. I praktiken finns också ett tredje villkor, 
nämligen att språkets talare själva önskar att språket ska få ställning som nationellt 
minoritetsspråk. 

Nedanstående avsnitt innehåller en kort redogörelse av de nationella minoritetsspråken 
och dess utbredning och användning i Sverige.1  

1.1.1 Finska 
Finska tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen som bland annat inkluderar finska, meänkieli, 
kvänska, estniska samt de samiska språken. Finska har talats sedan 1000-talet i norra 
Sverige, men har talats länge också i andra delar av landet. Sedan några decennier bor 
många finsktalande i Stockholmsområdet och i städerna runt Mälaren, delvis som en följd 
av arbetskraftsinvandring från Finland under 1950-, 60- och 1970-talet.  

Språkbytesprocessen i den sverigefinska gruppen, har gjort att många sverigefinnar i dag 
har svenska som sitt starkaste språk. Arbetskraftsinvandringen från Finland gjorde att det 
organiserades tolkverksamhet redan från 1950-talet, vilket är tidigare än för de flesta 
andra språk, och att modersmålsundervisning till viss del infördes för barn till invandrade 
finnar från 1960-talet.  

Stora satsningar på kultur, medier och litteratur på finska gjordes med början under 1960-
talet fram till 1980-talet. Ambitioner fanns även inom utbildningsväsendet med finsk-
språkiga klasser. Numera finns enstaka privatskolor med finska som profil, men möjlig-
heterna till tvåspråkig undervisning i finska är mycket begränsade. 

                                                            
1 De flesta uppgifter i beskrivning av de nationella minoritetsspråken i kap. 1.1 är hämtade från 
betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan – Förbättrade möjligheter för undervisning och 
revitalisering (SOU 2019:71), s. 187–202. Om inget annat anges är detta källan. 
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Finskan är det av de nationella minoritetsspråken som är synligast i det svenska samhället, 
framför allt via medier. Både Sveriges Radios finskspråkiga redaktion Sisuradio, Sveriges 
Television och Utbildningsradion har regelbundna sändningar på finska.  

Enligt SCB:s och Sisuradios kartläggning var antalet finskättade personer i Sverige cirka 
719 000 år 2016 (SOU 2017:91, s. 188). En stor majoritet av dem är eller har varit finsk-
talande. En del av dem är finlandssvenskar. Även finska romer ingår i denna statistik, 
vilket innebär att de tillhör två nationella minoriteter i Sverige. 

De rättigheter finsktalande har enligt minoritetslagen har skapat en efterfrågan på finsk-
talande personal inom den offentliga sektorn. Det gäller särskilt inom sjukvård, omsorg 
och skola, främst i de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska.  

Organiserad språkvård i finska har bedrivits i Sverige sedan 1975 då Sverigefinska språk-
nämnden grundades. Sedan 2006 ansvarar Institutet för språk och folkminnen (Isof), 
genom avdelningen Språkrådet, för språkvården i finska. Generellt är målet för den 
sverigefinska språkvården att det språkliga avståndet mellan skriven standardfinska och 
det finska skriftspråket i Sverige inte ska öka. Samtidigt skapas ständigt nya termer inom 
sverigefinskan utifrån behov som uppkommer för finsktalande som lever i det svenska 
samhället. 

Det finns flera sverigefinska organisationer som företräder sverigefinnars intressen i det 
svenska samhället. Två av paraplyorganisationerna är Sverigefinländarnas delegation och 
Sverigefinska Riksförbundet. För ungdomar finns Sverigefinska ungdomsförbundet. 

1.1.2 Jiddisch 
Jiddisch har talats i Sverige i över 200 år och räknas till de germanska språken, men skrivs 
med en egen variant av det hebreiska alfabetet.  

Det har gjorts olika antaganden och teorier om språkets ursprung. Klart är att språket 
förändrats med dess talares förflyttning och spridning över världen, vilket också lett till att 
flera olika varieteter av språket utvecklats. Många forskare är överens om att språket 
uppstod i Rhenlandet, där en tidig form av jiddisch växte fram från 900-talet till 1200-
talet. Jiddisch är baserat på medelhögtyska, men innehöll redan från början inslag av ord 
från hebreiskan och arameiskan.  

Allteftersom jiddisch spreds österut påverkades det av de språk som talades där, och fick 
en del slaviska element. Länge talades jiddisch mest i östra Europa och var under 1600- 
och 1700-talet det dominerande vardagsspråket för Östeuropas judar, medan hebreiska 
hade rollen som det religiösa språket. Under 1800- och 1900-talet spreds jiddisch globalt.  

Under mellankrigstiden var språket som starkast. Före andra världskriget talades jiddisch 
av cirka 12 miljoner människor och räknades som det tredje största germanska språket i 
världen, trots att det inte var officiellt språk i något land. Många jiddischtalare föll offer 
för Förintelsen. I Sverige i dag finns troligen endast något tusental personer som talar 
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jiddisch. De flesta talare är i övre medelåldern och äldre. I hela världen talas jiddisch av ca 
tre miljoner människor (SOU 2017:91, s. 190). 

Både intresset för skolfrågor som rör jiddisch och önskemålen om ett större medieutbud 
med till exempel program från Utbildningsradion har ökat under de senaste åren. 
Tillgången på litteratur på jiddisch är begränsad. Jiddisch är fortfarande inte så synligt i 
det svenska samhället. Många judar i Sverige anser att den mest angelägna frågan just nu 
inte rör språket utan snarare otrygghet och rädsla att utsättas för antisemitism, vilket 
gjort att frågor om språkliga och kulturella rättigheter ibland hamnar i skymundan. 
Rädslan att bli utsatt för fysiska angrepp kan dessutom ha påverkat benägenheten bland 
judar att använda jiddisch offentligt. 

Det finns flera organisationer i Sverige som företräder judisk kultur och jiddisch, till 
exempel Sveriges jiddischförbund, Jiddischsällskapet i Stockholm och Der Nayer Dor. 

Sedan 2014 finns en språkvårdare i jiddisch på halvtid hos Isof. Framför allt är språkvården 
i jiddisch inriktad på att informera språkbärare2 om språket och språkets ställning.  

1.1.3 Meänkieli 
Meänkieli (”vårt språk”) har talats under lång tid i norra Sverige, men benämningen 
meänkieli och synen på meänkieli som ett eget språk skilt från finskan, etablerades först 
under 1980-talet. Under lång tid användes benämningen tornedalsfinska, men i dag 
används företrädesvis meänkieli som namn på språket. Meänkieli är ett finskt-ugriskt 
språk som är släkt med både finskan och kvänskan. 

Den språkliga likheten med kvänska, som talas i Nordnorge, ger förutsättningar för sam-
arbete över gränsen i språk- och kulturfrågor och i språkpolitiska samarbeten. Början till 
en språklig och delvis kulturell särutveckling för meänkieli väster om Torne älv, tog sin 
början 1809 när Finland och Sverige skildes åt som stater. Detta delade den finskspråkiga 
befolkningen i en svensk finsktalande del och en finsk del. 

På grund av den assimileringsprocess som skedde i Sverige under främst första hälften av 
1900-talet skedde en omfattande språkbytesprocess där meänkielitalande tornedalingar i 
mångt övergick till att använda det svenska språket.  

Man brukar tala om åtminstone tre varieteter av meänkieli: tornedalsvarieteten (som 
talas i Pajala, Övertorneå och Haparanda), gällivarevarieteten (som talas i Gällivare), samt 
lannankieli (som talas i Kiruna, Kurravaara och Jukkasjärvi). Meänkieli saknar en standardi-
serad ortografi, men ett standardiseringsarbete pågår. Stora insatser inom områden som 
forskning, dokumentation och utbildning behövs för att språket ska kunna revitaliseras.  

                                                            
2 Termen språkbärare används för att beteckna både talare av språken och individer inom de 
nationella minoriteterna som inte har lärt sig språken. Benämningen är avsiktligt oprecis för att 
fungera inkluderande.  
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Det finns i dag ett antal ordböcker till och från meänkieli. Viljan bland språkbärare att 
bygga upp ett kulturutbud på meänkieli har lett till att det publiceras litteratur i olika 
genrer, till exempel skönlitterära barnböcker, grammatik och musik. Det är svårt att 
bedöma hur många talare språket har. Uppskattningar som gjorts varierar mellan 40 000 
och 75 000 talare (Parkvall 2015, s. 77–79).  

Att få fler talare bland ungdomar har visat sig vara en utmaning, till exempel när det gäller 
att få skolelever att välja att läsa meänkieli. Eftersom finskan ofta har högre språklig 
status, väljer tornedalingar i många fall att utveckla och använda sin finska istället. 

Tornedalingar och meänkielitalare är representerade via flera organisationer i Sverige, 
bland annat Svenska tornedalingarnas riksförbund (STR-T) och ungdomsorganisationen 
Met Nuoret. Sedan 2018 finns en anställd språkvårdare i meänkieli vid Isof.  

1.1.4 Romska 
Romska består av flera olika dialekter som är mer eller mindre lika varandra. Sverige har 
valt att erkänna samtliga dialekter inom ramarna för samlingstermen romani chib. I det 
här dokumentet kommer dock benämningen romska att användas.3 

Romska hör till gruppen indoeuropeiska språk och har talats i Europa sedan medeltiden. 
Romskan anses idag som ett språk med en gemensam bas inom morfologi och lexikografi, 
även om det finns ett stort antal dialekter som vuxit fram i olika europeiska städer. 
Dialekterna har influerats av olika språk som har påverkat förståelsegraden mellan 
dialekterna. Ju färre lånord som används vid kommunikationen mellan talare av olika 
dialekter, desto större möjlighet att för två romsktalande att förstå varandra. Romska är 
ett pluricentriskt språk, vilket innebär att det har många talare som är utspridda över olika 
länder och delar av världen. Romskan har under flera århundranden varit ett muntligt 
språk. Idag pågår ett samarbete mellan flera länder i Europa för att ta fram en skrift-
standard för språket. 

Det finns historiska belägg för att romska har talats i Sverige redan på 1500-talet. Romer 
har migrerat till norra Europa och till Sverige i vågor, varav den första vågen kom under 
medeltiden. Under den andra vågen på 1800- och 1900-talen invandrade romer från 
bland annat Ryssland. Den senaste migrationsgruppen kom under balkankrigen på 1990-
talet från ett flertal länder på Balkan.  

Den romska som talas i Sverige består av ett antal dialekter som kan delas in i två grupper. 
Dels dialekter som används aktivt som arli, lovari, gurbeti, kelderasch och polskromani. 
Dels dialekter som används mindre frekvent i det dagliga livet – svenskromani och kale 
(finskromska). Dialekterna i den sistnämnda gruppen har talats i landet under lång tid, 
men har på grund av den tidigare negativa särbehandlingen till stor del gått förlorad. 

                                                            
3 Språkrådet förespråkar benämningen romska, eftersom den är anpassad till det svenska 
språksystemet. Men benämningarna romani chib och romani används också. 
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Romer har både historiskt och i nutid utsatts för diskriminering och varit segregerade i 
samhället, vilket bland annat har lett till att det hos många romer inte har utvecklats en 
akademisk tradition. Detta har medfört att det ännu i dag råder stor brist på utbildade 
lärare som kan undervisa i romska och föra språket vidare till nya generationer. 

Det finns ett begränsat kulturutbud på romska i Sverige. Romska används i ett fåtal 
tidskrifter och det sänds radioprogram på romska. Alla de romska dialekter som talas i 
Sverige är dock inte representerade i de sammanhangen. 

Eftersom den största andelen romer i Sverige invandrade under 1990-talet och framåt 
innebär det att en del romsktalande har begränsade kunskaper i svenska och behöver 
tolkstöd i kontakt med myndigheter och med hälso- och sjukvården. Det råder dock brist 
på kvalificerade tolkar och översättare på romska. De romska grupperna i Sverige har olika 
förutsättningar för att föra över språket till barnen. De romer som har en längre historia i 
Sverige har utsatts för assimilationstryck och bedöms ha färre talare i de lägre åldrarna. 

Romer är representerade genom ett antal organisationer och ungdomsförbund med olika 
inriktningar – en del arbetar med språk och kultur medan andra är inriktade mot anti-
ziganism och romers sociala och politiska rättigheter. Några av dem är Sveriges romers 
riksförbund, Romer i Europa och Romska ungdomsförbundet. 

Sedan 2007 bedriver Isof språkvård i romska, främst i dialekterna arli, kale, kelderasch och 
lovari. Arbete för att ta fram skrivregler för språket pågår, och ordböcker inom olika sam-
hällsområden har publicerats. Ordböckerna ska vara till hjälp för personal i prioriterade 
yrkesgrupper att kunna använda romska, men de är också en del av revitaliseringsarbetet. 

1.1.5 Samiska 
Samiska tillhör den finskugriska språkfamiljen. Samiska brukar delas in i tre språk-
områden: Östsamiska, centralsamiska och sydsamiska språk. De språk som tillhör den 
östsamiska språkgruppen talas på Kolahalvön i Ryssland (kildinsamiska) och östra delen av 
Finland (skolt- och enaresamiska). De centralsamiska språken talas i Finland, Norge och 
Sverige (nordsamiska och lulesamiska). Sydsamiska talas i Norge och Sverige (Samiskt 
informationscentrum 2020). I Sverige talas även umesamiska och pitesamiska. Vissa 
samiska språk har så stora likheter att de är ömsesidigt begripliga för dess respektive 
talare, medan andra samiska språk inte är det.  

Antalet talare av samiska språk är osäkert eftersom det inte finns någon säker veten-
skaplig och etiskt accepterad metod att räkna antalet talare av olika språk i Sverige. Flera 
uppskattningar har dock gjorts, baserade på bland annat lokalkännedom och intervjuer, 
vilket gör att uppgifterna är ungefärliga. 

Nordsamiskan beräknas vara det största av de samiska språken, med drygt 30 000 talare, 
varav ca 7 000 i Sverige. Lulesamiskan beräknas ha ca 1 000 talare, varav 500 i Sverige, 
medan sydsamiska har ca 600 talare, varav 300 i Sverige. Umesamiska och pitesamiska är 
de samiska språk med minst antal talare, språken uppskattas ha färre än 100 talare var 
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och de finns enbart i Sverige (SOU 2017:91, s. 199–200). I Sverige talas de samiska språken 
främst längs fjällkedjan, från Dalarna i söder till de nordligaste delarna av landet. Men 
samisktalande är också spridda i övriga delar av landet. 

Utbudet av litteratur och andra former av skrifter på samiska är litet i Sverige. Det mesta 
som ges ut är skrivet på nordsamiska, och en stor del av den tillgängliga litteraturen är 
producerad i Norge. De samiska språk med färre antal talare, som sydsamiska och lule-
samiska, är också mindre synliga i medierna, medan nordsamiska är något mer exponerat.  

Samtliga samiska språk som talas i Sverige har standardiserade ortografier som är 
desamma i Sverige, Norge och Finland. Men eftersom de samiska språken under lång tid 
främst använts i hemmiljö finns det behov av att utveckla vokabulär inom olika samhälls-
områden. 

Det svenska Sametinget bevakar frågor av betydelse för samer i Sverige. Sametinget har 
även ansvaret för den samiska språkvården. Det praktiska språkpolitiska arbetet utförs av 
Samiskt språkcentrum som är etablerat i Östersund och Tärnaby och som arbetar med 
revitalisering av de samiska språken.  

Samiskt språk och kultur, liksom övriga samefrågor, är representerade genom Svenska 
Samernas Riksförbund (SSR) samt ett 30-tal andra organisationer i Sverige. Det finns även 
ett nationellt ungdomsförbund: Saminuorra. 

1.2 Allmänhetens kännedom  
om de nationella minoritetsspråken 
Flera undersökningar som genomförts under de senaste åren indikerar att kännedomen 
och kunskapen om de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken är låg 
bland allmänheten. Isof, Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har 2010 och 2015 
genom Sifo Kantar undersökt i vilken utsträckning allmänheten känner till de nationella 
minoriteterna och de nationella minoritetsspråken (Isof et al. 2015). De tillfrågade4 
ombads vid dessa undersökningstillfällen att namnge vilka minoriteter de kände till och 
att ange om hur pass viktigt eller oviktigt de ansåg det var att samhället stöttar och 
främjar de nationella minoritetsspråken så att de kan leva vidare i Sverige.  

I undersökningen 2015 kände 66 procent av de tillfrågade till minst en nationell minoritet 
jämfört med 71 procent 2010, vilket alltså är en liten minskning. När det gäller språken 
blev resultatet ungefär detsamma: 65 procent kunde nämna minst ett av de nationella 
minoritetsspråken, mot 71 procent 2010. Däremot hade andelen som tyckte att det var 
mycket viktigt att stödja de nationella minoriteternas språk och kultur ökat från 

                                                            
4 De tillfrågade bestod av 1 000 slumpvis utvalda personer i befolkningen i undersökningen 2010 
respektive 2 000 slumpvis utvalda i undersökningen 2015. 
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27 procent till 40 procent mellan undersökningarna och på det hela taget hade andelen 
positiva ökat i den andra undersökningsomgången (ibid). 

I undersökningen 2015 framkom vissa skillnader i svaren som gick att härleda till de 
tillfrågades ålder och utbildningsnivå. De äldre kände i regel oftare till minoriteterna och 
språken. Kunskapen var dessutom högre inom förvaltningsområdena i jämförelse med i 
övriga landet. Högskoleutbildade hade generellt sett mer kunskap om minoriteterna än de 
med kortare utbildning.  

Det minoritetsspråk som flest tillfrågade, omkring 60 procent, kände till var samiska. 
Finska och romska kände knappt 30 procent till medan kännedomen om meänkieli och 
jiddisch var lägre, runt 15 procent (ibid). 

En undersökning som Novus genomförde 2018 på uppdrag av Utbildningsradion bekräftar 
bilden av allmänhetens låga kännedom om de nationella minoriteterna och de nationella 
minoritetsspråken. Endast fem procent av de tillfrågade kunde vid undersökningstillfället 
ange vilka samtliga fem nationella minoritetsspråk var (Utbildningsradion/Novus 2018).  

Resultatet från båda undersökningarna visar att kunskapsläget om de nationella minorite-
terna och minoritetsspråken är relativt bristfälligt trots samhällets insatser. Att resultaten 
samtidigt indikerar att en majoritet är positivt inställda till att samhället aktivt ska främja 
språkens revitalisering är dock en positiv motbild. 

1.3 Språkstatistik  
Revitaliseringen av de nationella minoritetsspråken är beroende av att språken har talare 
som kan och vill föra över kunskaper i språken till nästa generation. En naturlig utgångs-
punkt för att mäta effekten av olika revitaliseringsåtgärder är därför att regelbundet och 
långsiktigt göra uppskattningar av antalet talare av de nationella minoritetsspråken. 

I Sverige förs dock inte någon officiell statistik över enskilda medborgarnas modersmål, så 
som är fallet i en del andra länder, till exempel Australien, Finland och Kanada (Parkvall 
2015, s. 27). Det har heller inte tagits initiativ att etablera en sådan insamling av statistik, 
eftersom bedömningen från ansvariga myndigheter har varit att det inte existerar 
metoder för beräkning av talare eller språkbärare  som både är vetenskapligt säkra och 
etiskt acceptabla för samtliga nationella minoriteter. Det finns således ingen officiell 
statistik över hur många individer som talar de olika nationella minoritetsspråken. 
Däremot finns det insamlad information och kunskap om de nationella minoriteterna som 
baseras på olika typer av såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningar i vilka 
deltagarna frivilligt medverkat (Kulturdepartementet 2016). 

Europarådet har i sina granskningar av Sveriges åtaganden under den europeiska språk-
stadgan påtalat bristen på statistik och lyft fram det faktum att statistik över antalet talare 
av vart och ett av de nationella minoritetsspråken är ett viktigt verktyg för att följa upp 
vilket genomslag olika minoritetspolitiska satsningar har (Europarådet 2017). Inställningen 



 Bilaga 2. Kunskapsöversikt och lägesbeskrivning 

 

B2:10 

 

till att samla in data över antalet talare skiljer sig dock åt mellan de olika minoritets-
grupperna. Både Sametinget och sverigefinska organisationer har i olika sammanhang 
efterfrågat statistik över antalet talare av sina språk för att kunna planera och utvärdera 
revitaliseringsarbetet (Svenska kyrkan et al. 2012, Sverigefinländarnas delegation et al. 
2013 & Sametinget 2014). Övriga nationella minoriteter har förhållit sig försiktigt positiva, 
tveksamma eller direkt motsatt sig insamling. 

År 2012 genomförde Diskrimineringsombudsmannen (DO) på regeringens uppdrag en 
förstudie om metoder för att samla in statistik över hur många som identifierar sig som en 
nationell minoritet och hur många som talar de nationella minoritetsspråken i Sverige. 
Syftet med en sådan insamling var att få ett underlag för arbetet mot diskriminering (DO 
2012, s. 17). Av förstudien drog DO slutsatsen att det inte går att identifiera en enda 
metod som passar för insamling av underlag från alla fem nationella minoriteter, utan att 
det behövs särlösningar som måste tas fram i nära samråd med de berörda grupperna. 
Det handlar bland annat om att de grupper som har lågt förtroende för staten i dessa 
frågor ska garanteras insyn och kontroll över den information som samlas in. Sådana 
särlösningar skulle kunna innebära att man i vissa fall ersätter statistiska underlag med 
kvalitativa studier, så som redan görs i forskning som inbegriper de nationella 
minoriteterna (DO 2012, s. 110-121). 

DO påpekar dock att sådana kompromisser skulle innebära att data inte kan användas för 
att följa upp och utvärdera förhållanden som rör nationella minoriteter generellt, till 
exempel rörande språkliga rättigheter. De problem som kopplats samman med bristen på 
statistiska underlag skulle i så fall kvarstå. Slutsatsen av DO:s förstudie blev en rekommen-
dation om att regeringen i nära samarbete med företrädare för de nationella minorite-
terna bör gå vidare med att ta fram konkreta förslag på insamlingsmetoder för varje 
grupp. Något sådant regeringsuppdrag eller initiativ har dock inte tagits efter det att DO:s 
rapport lades fram 2012. 
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2. Den svenska minoritetspolitiken 
2.1 Bakgrund 
Den svenska minoritetsspråkspolitiken har växt fram successivt som en del av politiska 
skeenden i Sverige och Europa under senare delen av 1900-talet. Efter andra världskrigets 
slut fanns en samsyn mellan de europeiska länderna om att det behövdes en gemensam 
reglering för att upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter för individen. 
Minoriteters språkliga och kulturella rättigheter var en del av en sådan utveckling, men 
också av Europas strävan att behålla fred och stabilitet. De nationella minoriteternas egen 
mobilisering har också haft stor betydelse i att driva utvecklingen med nationella 
minoriteters rättigheter framåt. 

2.1.1 Europarådets konventioner  
Europarådets två minoritetskonventioner Ramkonventionen om skydd för nationella 
minoriteter och minoritetsspråk och Den europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk trädde i kraft år 2000. Sverige hade året innan ratificerat dem. 

Ramkonventionen innehåller bestämmelser som garanterar nationella minoriteter en rad 
grundläggande mänskliga rättigheter och friheter. Språkstadgan har som syfte att värna 
Europas historiska landsdels- och minoritetsspråk som en del av det europeiska kultur-
arvet. Stadgan innehåller detaljerade rättigheter för nationella minoriteter att använda 
sina språk inom en rad samhällsområden som utbildning, kultur, public service och 
rättsväsende. 

Varje stat som ratificerar den europeiska språkstadgan väljer själv vilken grad av åtagande 
man gör sig gentemot vart och ett av språken. Den svenska regeringen valde vid tid-
punkten för ratificeringen att ge tre språk – finska, meänkieli och samiska – status som 
”territoriella nationella minoritetsspråk”. Jiddisch och romska fick status som ”territoriellt 
obundna” nationella minoritetsspråk.  

Europarådet har i sina granskningar av Sveriges åtaganden under den europeiska språk-
stadgan upprepade gånger pekat ut tillgången till tvåspråkig undervisning på och i 
minoritetsspråken som en förutsättning för språkens revitalisering, och menar att Sverige 
behöver vidta fler och mer kraftfulla åtgärder bland annat inom utbildningsområdet. 

De utredningar som regeringen senare har tillsatt, bland annat som en följd av Europa-
rådets påpekanden, har definierat olika problemområden samt gett förslag på lösningar.  

2.1.2 Lagen (SFS 2009:724) om nationella  
minoriteter och minoritetsspråk 
Minoritetslagen trädde i kraft 2010 och reglerar de nationella minoriteternas rätt till olika 
typer av stöd, information och inflytande. Minoritetslagens innehåll bygger på de 
åtaganden som Sverige gjort under den europeiska språkstadgan. Minoritetslagen är 
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uppbyggd utifrån den svenska minoritetspolitikens tre delområden: diskriminering och 
utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. 

Minoritetsgrupperna har språkliga rättigheter på två olika nivåer, beroende på om de 
räknas som territoriella (finska, samiska, meänkieli) eller territoriellt obundna (jiddisch, 
romska). De territoriella språken finska, meänkieli och samiska anses ha en historisk 
koppling till specifika geografiska platser i Sverige, och talare av de språken har därför 
särskilt starka rättigheter i dessa områden.  

De icke-territoriella språken jiddisch och romska har också talats i Sverige under mycket 
lång tid, men anses inte ha någon tydlig koppling till specifika geografiska platser, och 
talare av de språken har därför mer allmänt formulerade rättigheter. Alla som tillhör en 
nationell minoritet omfattas dock av ett grundskydd som innebär att språken och 
kulturerna ska stödjas och att minoriteterna ska informeras om sina rättigheter, samt få 
möjlighet att vara delaktiga i frågor som berör dem, i form av samråd och strukturerad 
dialog som myndigheterna är skyldiga att bjuda in till. 

Förvaltningsområden är administrativa enheter som har särskilt ansvar för att stödja de 
nationella minoriteterna så att de ska kunna ta del av sina språkliga och kulturella rättig-
heter. I förvaltningsområden ingår kommuner och regioner i geografiska områden där 
minoriteterna har eller har haft en stark närvaro. Kommuner och regioner i förvaltnings-
områdena får ett årligt statsbidrag för det minoritetspolitiska arbetet, och ska årligen 
redovisa till uppföljningsmyndigheterna hur medlen har använts.  

De första kommunerna som ingick i förvaltningsområden utsågs av regeringen 2000. I och 
med minoritetsreformen 2010 etablerades dock ett system där kommuner och regioner 
kan ansluta sig frivilligt. Så har också skett, och förvaltningsområdena har kontinuerligt 
vuxit genom att nya kommuner anslutit sig varje år. Sedan 2019 är det också möjligt att 
lämna ett förvaltningsområde. Regeringen fattar beslutet, och det krävs synnerliga skäl 
för att utträde ska kunna ske.  

De språkliga rättigheter som särskilt gäller för de territoriella språken i förvaltnings-
områden (finska, meänkieli och samiska) är rätt till förskola och äldreomsorg på 
minoritetsspråket samt rätt att använda språken i kontakter med lokala myndigheter, 
förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar. 

För de icke-territoriella språken romska och jiddisch gäller grundskyddet. Grundskyddet 
framgår också av minoritetslagen, och innefattar basrättigheter som rätten till 
information om sina språkliga rättigheter och till inflytande i frågor som berör dem. I 
grundskyddet ingår också en skyldighet för myndigheter att skydda och främja 
minoriteternas språk och kulturer – särskilt gäller det barns och ungas tillgång till språk 
och kultur.  

Vissa förtydliganden som infördes i minoritetslagen från 1 januari 2019 väntas  
gynna jiddisch- och romsktalande. Det handlar dels om allmänna skärpningar i 
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kommunernas skyldigheter när det gäller att anta mål och riktlinjer för sitt minoritets-
politiska arbete, dels om mer direkta rättigheter, som förstärkt rätt till äldreomsorg på 
jiddisch och romska. 

2.1.3 Samordning och uppföljning av minoritetspolitiken 
Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2010 regeringens uppdrag att 
följa utvecklingen för den svenska minoritetspolitiken. De två myndigheterna har en 
samordnande funktion i det minoritetspolitiska arbetet och följer och utvärderar hur 
minoritetslagen tillämpas. Sametinget har ansvaret för att följa upp utvecklingen för de 
samiska språken. 

Uppföljningsmyndigheternas uppgifter 

En del av arbetet handlar om att främja samverkan mellan kommuner, regioner och 
statliga myndigheter i deras minoritetspolitiska arbete och att analysera hur statsbidraget 
används. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar även för samordning och uppföljning av 
strategin för romsk inkludering. Årligen publicerar Länsstyrelsen och Sametinget en 
rapport om den minoritetspolitiska utvecklingen. 

Europarådet granskar i sin tur hur Sverige lever upp till de åtaganden man gjort enligt de 
internationella konventionerna om minoriteternas rättigheter: ramkonventionen och den 
europeiska språkstadgan. 

Europarådets uppföljning sker i cykler. Vart tredje år lämnar den svenska regeringen en 
rapport till Europarådet där man redogör för vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla 
de skyldigheter man förbundit sig till när man ratificerade den europeiska språkstadgan. 
För ramkonventionen är det vart femte år. Rapporten granskas av Europarådet och följs 
upp av ett besök i Sverige av en expertkommitté, under vilket kommittén frågar ut 
regeringen och de ansvariga myndigheterna. Efter besöket lämnar expertkommittén 
rekommendationer om vilka åtgärder man anser att regeringen bör vidta för att bättre 
uppfylla sina åtaganden.  

Uppföljningsmyndigheternas slutsatser 

Under de första åren efter det att minoritetslagen trädde i kraft 2010 rapporterade 
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget om en positiv utveckling i förvaltnings-
områdena. Under dessa år ökade medvetenheten om de minoritetspolitiska frågorna 
bland de kommuner som anslutit sig till förvaltningsområdena och det vidtogs åtgärder 
för att öka tillgången till språken inom förskola, äldreomsorg och offentlig förvaltning. 
Man har också sett att möjligheterna att använda finska, meänkieli och samiska i 
kontakter med myndigheter har förbättrats (Gröndahl & Huss 2012, s. 112).  

Uppföljningsmyndigheterna har också löpande konstaterat att det finns ett lokalt 
engagemang i de kommuner som väljer att ansöka om att få ingå i förvaltningsområdet 
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för något eller flera av språken, och att denna drivkraft varit viktig för ett aktivt 
revitaliseringsarbete.  

Efter de inledande åren uppmärksammade dock uppföljningsmyndigheterna att 
utvecklingen stannade av. De problem Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget 
främst pekat på är att minoritetspolitiken inte lyckats nå ut i hela landet och inte i 
tillräckligt hög grad gynnat samtliga fem nationella minoritetsspråk. Man konstaterar att 
det är stor skillnad i medvetenhet, kunskap och engagemang för de nationella minori-
teterna mellan de kommuner som ingår i ett förvaltningsområde och de som inte gör det.  

Uppföljningsmyndigheterna har också noterat att det genomförs få insatser som främjar 
talare av språk som saknar förvaltningsområden, det vill säga jiddisch och romska, såväl i 
de kommuner som ingår i förvaltningsområdena som i övriga delar av landet. 

Samma mönster har varit tydligt bland de statliga myndigheterna. De myndigheter som 
har fått särskilda regeringsuppdrag, och därmed i många fall finansiering för arbetet, har 
också genomfört minoritetspolitiska insatser.  

En annan slutsats när det gäller det minoritetspolitiska arbetet i kommuner och regioner 
inom förvaltningsområdena är att insatserna sällan resulterar i långsiktiga satsningar, till 
exempel inom barn- och äldreomsorg. I stället används statsbidragen oftare för att 
finansiera samordning och administration av kommunernas minoritetspolitiska arbete 
samt kulturella evenemang av mer kortsiktig karaktär (Länsstyrelsen i Stockholms län & 
Sametinget 2013). 

I undersökningar som Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget genomfört om 
diskriminering och utsatthet samt inflytande och delaktighet för barn och unga, 
konstaterar uppföljningsmyndigheterna att arbetet med diskriminering kan ha betydelse 
för att språkliga rättigheter ska få reell effekt. En rädsla att visa sin identitet kan i 
förlängningen leda till minskad efterfrågan på till exempel modersmålsundervisning. 
Arbete mot diskriminering och utsatthet är därför betydelsefullt också ur ett revitali-
seringsperspektiv (Länsstyrelsen i Stockholms län & Sametinget 2016). 

Tre faktorer pekas ut som centrala för att det minoritetspolitiska arbetet i kommuner, 
regioner och statliga myndigheter ska vara framgångsrikt (Länsstyrelsen i Stockholms län 
& Sametinget 2011, 2012): 

• Att det minoritetspolitiska arbetet har tydliga mål, och att det har stöd i både den 
politiska och i den verksamma ledningen. 

• Att det finns en tydlig samordnade funktion. 
• Att det finns fungerande samråd med berörda minoriteter. 

Europarådets slutsatser 

Europarådet har i sina granskningar sedan konventionerna trädde i kraft 2000, lyft fram 
ett antal områden där man anser att Sveriges regering kan intensifiera sina insatser. 
Tillgången till utbildning i och på de nationella minoritetsspråken är där den mest centrala 
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frågan. I de rekommendationer som Europarådets ministerkommitté regelbundet lämnar 
till den svenska regeringen pekar man särskilt ut behovet av tvåspråkig utbildning.  

Eftersom de åtaganden som Sverige gjort för finska, meänkieli och samiska är mer 
långtgående än för de övriga två språken, är det också den tvåspråkiga undervisningen i 
dessa språk som står i fokus för Europarådets kritik. Man betonar betydelsen av att skapa 
fler möjligheter för elever som vill få tvåspråkig undervisning i finska och samiska, samt att 
etablera tvåspråkig undervisning i meänkieli. Kritiken har också gällt modersmåls-
undervisningen, som Europarådet anser vara otillräcklig för att nå kursplanernas mål, 
både i omfattning och i kvalitet.  

En annan del av den återkommande kritiken på utbildningsområdet har gällt behovet av 
att etablera en gedigen och resursstark lärarutbildning för språken. Kritiken har också 
riktat in sig på strukturella hinder, till exempel en lagstiftning som inte är anpassad till de 
nationella minoriteternas förutsättningar. 

2.2 Nationella minoritetsspråk i den offentliga sektorn 

2.2.1 Språkkunnig personal i offentlig sektor 
Enligt minoritetslagen gäller rätten att använda sitt minoritetsspråk i kontakt med 
myndigheter talare av finska, meänkieli och samiska inom förvaltningsområdena, medan 
rätten att använda jiddisch och romska enbart gäller om det finns personal som kan 
språken på den aktuella myndigheten. Ur ett revitaliseringsperspektiv är naturligtvis 
användningen av språken inom den offentliga sektorn av lika stor betydelse för talare av 
jiddisch och romska. Därför är tillgången till personal med kunskap i de minoritetsspråken 
inom hela den offentliga sektorn av stor betydelse för revitaliseringen av de nationella 
minoritetsspråken.  

Statistiska centralbyrån (SCB) bedömer att det i framtiden kommer att råda mycket stor 
brist på omsorgspersonal, men pekar på att utrikes födda kan utgöra en outnyttjad resurs 
(SCB 2015, s. 35). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) menar i sin tur att bristande 
språklig kompetens är ett riskområde (IVO 2018, s. 28). 

I en omfattande statlig utredning från 2019 som behandlade strukturella och organisa-
toriska frågor på hälso- och sjukvårdsområdet framgick att bristande språkkompetens i 
svenska bland undersköterskor är ett problem. Troligen har få av de nyligen invandrade 
hälso- och sjukvårdsanställda kunskaper i de nationella minoritetsspråken som kan 
utvecklas och komma äldre inom de nationella minoriteterna till godo.  

Europarådets expertkommitté skriver i sin senaste granskning av Sveriges åtaganden att 
rätten att använda finska, meänkieli och samiska i samband med myndighetskontakter 
inte praktiserats i särskilt hög grad. Anledningen till att rättigheten inte tas tillvara kan, 
enligt kommitteen vara brist på kunskap om dessa rättigheter. Särskilt lite hänsyn tas, 
menar kommitteen, till det faktum att rättigheten också gäller utanför förvaltnings-
områdena i de fall det finns personal på plats som talar språken (Europarådet 2017). 
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2.3 Rätten att använda nationella minoritetsspråk i domstol 
Rätten för talare av finska, meänkieli och samiska att använda sitt språk i domstolar har 
varit reglerad sedan 2000, när Europarådets minoritetskonventioner trädde i kraft, och i 
nationell lag sedan 2010 genom minoritetslagen.5  

De nationella minoriteternas språkliga rättigheter inom rättsväsendet har fått för-
hållandevis lite uppmärksamhet från såväl myndigheter som intresseorganisationer. 
Frågan har heller inte tagits upp vid samråd med de nationella minoriteterna. Från de 
nationella minoriteternas perspektiv framstår det som att tillgång till språk och rätten att 
använda sitt språk har varit viktigare inom andra arenor såsom utbildning, omsorg och 
kultur. 

Rätten att få använda sitt nationella minoritetsspråk inom rättsväsendet är dock viktig av 
principiella skäl. På sikt kan användandet av minoritetsspråken inom högst specialiserade 
samhällsområden också ha betydelse för språkens utveckling och status.  

2.4 Offentliga utredningar inom minoritetsområdet 
Under de senaste åren har regeringen tillsatt ett flertal minoritetspolitiska utredningar 
som med olika fokus analyserat de nationella minoritetsspråkens situation. Några av 
utredningarna innehåller förslag som också har genomförts, medan andra utredningar 
fortfarande pågår. Nedan följer en kort sammanfattning av de mest centrala rapporterna. 

Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 
En utredning tillsattes 2016 i syfte att se över den minoritetsreform som sjösattes 2010, 
med fokus på minoritetslagen, för att se vilka förändringar som behövde göras för att de 
nationella minoriteternas språkliga och kulturella rättigheter bättre ska tillgodoses. 

Utredningen identifierade två framgångsfaktorer för minoritetsreformen. Den första var 
att systemet med frivillig anslutning till ett förvaltningsområde för finska, meänkieli 
och/eller samiska som etablerades 2010, har fungerat väl. Fler och fler kommuner och 
regioner har anslutit sig och förvaltningsområdena har vuxit successivt. Systemet bör 
därför behållas, menade utredningen. Den andra framgångsfaktorn var enligt utredningen 
etableringen av Samiskt språkcentrum, som man bedömer haft stor betydelse för 
revitaliseringsarbetet med de samiska språken. Ett av utredningens förslag blev därför att 
Isof skulle utreda förutsättningarna för att etablera språkcentrum också för övriga 
nationella minoritetsspråk, ett uppdrag som slutfördes och lämnades till regeringen av 
Isof hösten 2019.  

De utmaningar som utredningen av minoritetsreformen identifierade handlade först och 
främst om att minoritetsreformen inte i den grad som förväntats kommit talare av romska 

                                                            
5 För talare av jiddisch och romska gäller samma rättigheter som för talare av andra språk. Den som 
inte behärskar svenska har rätt till tolk (Rättegångsbalken (SFS 1942:740) 5 kap. 6§). 
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och jiddisch till del. Det så kallade grundskyddet i minoritetslagen, som handlar om rätten 
till information om sina språkliga och kulturella rättigheter samt rätten till inflytande och 
samråd, har inte hörsammats av många myndigheter utanför förvaltningsområdena. De 
förslag som utredningen lade fram handlade om skärpningar av minoritetslagen som 
tydliggör myndigheternas ansvar enligt grundskyddet. Man föreslog också utökade 
rättigheter till äldreomsorg för romsk- och jiddischtalare. Dessa skärpningar infördes i 
minoritetslagen från 1 januari 2019.  

En annan stor utmaning som utredningen lyfte fram handlade om att minoritetspolitiken 
behöver integreras bättre inom andra politikområden. Utredningen menade att frågor 
som rör minoriteternas språk och kultur ofta hamnar i ett ”stuprör” vid sidan av till 
exempel kultur- och utbildningspolitiken, trots att de minoritetspolitiska frågorna är 
sektorsövergripande. Som ett sätt att börja komma till rätta med problemet föreslog 
utredningen att bestämmelserna om rätten till barnomsorg och äldreomsorg på de 
nationella minoritetsspråken flyttas till skollagen (SFS 2010:800) respektive 
socialtjänstlagen (SFS 2001:453), för att på så sätt bättre integreras i dessa sektorer.  

I övrigt föreslog utredningen att alla kommuner ska vara skyldiga att upprätta minoritets-
politiska handlingsplaner. Syftet med detta var bland annat att få de kommuner som ännu 
inte kommit igång med sitt arbete att få upp dessa frågor på dagordningen. Även detta 
förslag har verkställts.  

Ett annat omfattande förslag från utredningen var att det behöver etableras en ny 
myndighet som både ska ha ansvaret att följa upp minoritetspolitiken, men också att 
informera om och samordna den. Det uppdraget ligger i nuläget hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län och Sametinget. Förslaget ledde till att regeringen tillsatte en ny utredning 
som lämnade sitt betänkande våren 2020, med förslaget att Isof bör ta över uppföljnings-
uppdraget över minoritetspolitiken (SOU 2020:27, s. 230–235). Förslaget har dock ännu 
inte behandlats av regeringen (september 2020). 

Nationella minoritetsspråk i skolan – Förbättrade möjligheter till 
undervisning och revitalisering (SOU 2017:91) 
Bakgrunden till att utredningen tillsattes var den upprepade kritiken från Europarådet av 
Sveriges åtgärder för de nationella minoritetsspråken på utbildningsområdet. Syftet med 
utredningen var därför att kartlägga vilka åtgärder som Sverige skulle kunna vidta för att 
öka och förbättra tillgången till undervisning i de nationella minoritetsspråken och för att 
bättre kunna leva upp till de åtaganden man gjort under den europeiska språkstadgan. 

Utredningen slår fast att utbildningsområdet är avgörande för språkens fortlevnad och 
utveckling. Det krävs en obruten språk- och utbildningskedja från förskola till universitet 
för att minoritetsspråken ska ges möjlighet att fortleva i Sverige som levande språk. 
Utredningens huvudförslag innebär att nationella minoritetsspråk ska kunna läsas inom 
ramarna för ett nytt skolämne som kallas Nationella minoritetsspråk. Förslaget innebär att 
ämnet lyfts ut från modersmålsämnet och ingår i timplanen, vilket betyder att det blir en 
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del av skoldagen och inte en undervisning som sker efter skoltid såsom ofta är fallet i dag. 
Genom förslaget menar utredningen att modersmålsämnets särskilda syften kommer att 
framgå tydligare och att ämnets status kan höjas. En minsta garanterad undervisningstid 
om 960 timmar i grundskolan (ca 3 timmar i veckan) föreslås också. 

Vidare lämnar utredningen förslag om den tvåspråkiga undervisningen. Förslagen rör först 
och främst förändringar i lagstiftningen för grundskolan, som skulle göra det möjligt att 
anordna tvåspråkig undervisning på ett sätt som är lämpligt för elever som tillhör de 
nationella minoriteterna. Även för gymnasiet föreslås regeländringar som till exempel ska 
göra det möjligt att anordna riksrekryterande program med inriktning mot ett nationellt 
minoritetsspråk. För att få en bättre inblick i den tvåspråkiga undervisning som faktiskt 
bedrivs i svenska skolor är ett ytterligare förslag från utredningen att Skolverket ska få ett 
uppdrag att regelbundet samla in statistik över den tvåspråkiga undervisning som bedrivs. 

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt  
– en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) 
Under 2016 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att utreda hur ett nationellt 
centrum för romska frågor skulle kunna inrättas. I uppdraget ingick att ta ställning till vad 
ett sådant centrum ska ha för uppgifter, hur det ska organiseras och hur romers inflytande 
i ett sådant arbete kan säkerställas. Utredningen skulle särskilt ta ställning till förslaget om 
en ny myndighet för romska frågor som lades fram av en tidigare utredning: Kraftsamling 
mot antiziganism, SOU 2016:44.  

Utredningen, som lades fram 2019, slog fast att det trots regeringens romastrategi, en 
särskild satsning med målet att ge alla romer samma livsvillkor som icke-romer på 
samtliga samhällsområden, fortfarande brister vad gäller romers tillgång till mänskliga 
rättigheter. Detta påverkar romers livsvillkor, inte minst tillgången till språkliga och 
kulturella rättigheter.  

Utredningen menade att det behövs extraordinära insatser för att aktivt främja arbetet 
med att tillgodose romers mänskliga rättigheter. Utredningen valde att ansluta sig till den 
idé som presenterats i den tidigare utredningen (SOU 2016:44) och föreslog att det 
inrättas en statlig myndighet för romska frågor (Departementsserien 2019, s. 69). Att 
arbetet med romers mänskliga rättigheter sker i statlig regi skapar långsiktighet och är en 
markering om statens ansvar för dessa frågor. En ny myndighet för romska frågor skulle 
kunna komplettera det viktiga arbete som i dag görs av regeringen, statliga och 
kommunala förvaltningsmyndigheter och det romska civilsamhället.  

Den nya myndigheten föreslås vara en nämndmyndighet kopplad till en värdmyndighet. 
Nämndmyndigheten föreslås heta Myndigheten för romska frågor, och ska ha ett 
nationellt ansvar att främja arbetet med romers mänskliga rättigheter. När det gäller det 
romska språket föreslår utredningen att den nya myndigheten ska medverka till att 
levandegöra och sprida kunskap om romers kultur, språk och historia bland annat genom 
att bygga upp en kunskapsbank om romska frågor. 



 Bilaga 2. Kunskapsöversikt och lägesbeskrivning 

 

B2:19 

 

Det finns dock fortfarande inget regeringsbeslut om de förslag som utredningen lagt fram. 

Högre växel i minoritetspolitiken.  
Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) 
Som en följd av ett förslag i utredningen Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritets-
politik (SOU 2017:60) om en ny uppföljningsmyndighet för minoritetspolitiken, fick en ny 
utredning 2019 uppdraget att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, 
utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras: Högre växel i 
minoritetspolitiken, SOU 2020:27.  

Trots att viktiga framsteg har gjorts under den tioårsperiod som gått sedan minoritets-
lagen trädde i kraft 2010, identifierar utredningen en rad utmaningar med det nuvarande 
uppföljningssystemet. Först och främst konstaterar man att Länsstyrelsen i Stockholms 
läns och Sametingets uppföljningsuppdrag är otydligt, och att förväntningarna både från 
minoriteterna själva och från andra myndigheter, kommuner och regioner har varit höga. 
Sammantaget har det medfört att flera parter efterlyser ett högre mått av samordning 
och framåtrörelse i minoritetspolitiken. 

Enligt utredningen behöver uppföljningen av minoritetspolitiken bli mer långsiktig och 
mer strategiskt inriktad. Uppföljningsuppdraget bör utföras mer integrerat, menar 
utredningen, och med inhämtning av kunskap från olika aktörer och experter inom det 
minoritetspolitiska fältet. Genom samverkan kan uppföljningsmyndigheterna få överblick 
över situationen på ett nationellt plan, och fungera som en rådgivande instans till 
regeringen.  

Vidare menar utredningen att uppdraget att samordna och följa upp minoritetspolitiken 
behöver förtydligas och mer resurser behöver skjutas till. För att åstadkomma en ända-
målsenlig och effektiv styrning av minoritetspolitiken, krävs en tydligare målsättning från 
regeringen och sektorsövergripande samordning mellan myndigheter. Enligt utredningen 
kan de nya behoven av styrning inte utföras på bästa sätt på Länsstyrelsen i Stockholms 
län, bland annat på grund av myndighetens komplexa struktur och breda ansvarsområde. 
Utredningen föreslår därför att uppföljningsuppdraget flyttas från Länsstyrelsen i 
Stockholms län till Isof. Sametinget föreslås ha kvar sitt uppföljningsansvar, men ett mer 
renodlat sådant som enbart gäller samers språkliga och kulturella rättigheter samt 
utvecklingen för de samiska språken. 
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3. Offentligt språkvårds-  
och revitaliseringsarbete 
3.1 Språkvård 
Språkvård innebär att göra ett eller flera språk tillgängliga och lätta att använda för så 
många som möjligt i ett samhälle. Språkvård kan utföras på flera nivåer, vanligtvis brukar 
man skilja på ord- och grammatikvård, tal- och textvård samt språkvalsplanering, som 
handlar om att reglera förhållandet mellan olika språk i ett samhälle.  

För revitaliseringen av de nationella minoritetsspråken är samtliga delar av språkvården 
av stor betydelse. För att språken ska kunna föras över till nya talare behövs ordböcker 
och lexikon. Men det behövs också textvård, som till exempel kan innebära expertstöd för 
myndigheter som ska översätta viktiga texter till nationella minoritetsspråk.  

Den del av språkvården som gäller språkvalsplanering har kommit att bli allt viktigare för 
revitaliseringssträvandena.  

Isof har det nationella språkvårdsansvaret för svenska språket samt för de nationella 
minoritetsspråken, förutom för samiskan. Motsvarande funktion för de samiska språken 
finns vid Sametinget. 

3.1.1 Språkvård i nationella minoritetsspråk 
Svenskan är ett både kodifierat6 och standardiserat språk. Så även finska och jiddisch. 
Meänkieli och romska är däremot unga som skriftspråk. Både meänkieli och romska har 
dessutom flera olika varieteter eller dialekter.  

Det är avdelningen Språkrådet på Isof som ansvarar för det praktiska språkvårdsarbetet. 
Språkvården i finska har funnits sedan 1970-talet, och arbetar med att utveckla termino-
logi på finska för företeelser som är specifika för det svenska samhället, och som alltså 
inte finns i den finska som talas i Finland. Den finska som talas i Sverige kallas sverige-
finska, men målet för den sverigefinska språkvården är att sträva efter att vara så lik den 
finska som talas i Finland som möjligt. Inom ramen för den sverigefinska språkvården ger 
Isof ut ordböcker inom olika samhällsområden som hälso- och sjukvård, skola och juridik, 
samt ger råd till en finskspråkig allmänhet. Utöver det ger Isof ut en finskspråkig 
språkvårdsidskrift och håller föredrag och anordnar seminarier. 

Språkvården i romska har inte en lika lång tradition som den sverigefinska, utan har 
funnits i statlig regi sedan 2006. Dock sker arbetet i vissa delar på liknande sätt. Isof ger ut 
ordböcker inriktade på olika samhällsområden som vård, juridik, skola och socialtjänst, 
samt anordnar språkvårdsseminarier och bedriver rådgivning. Eftersom det romska 
                                                            
6 Kodifiering innebär i sammanhanget att ett språkligt förhållande, t.ex. hur ett ord ska stavas, 
böjas och definieras skrivs in i en normerande kontext, i t.ex. en ordbok. 
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språket består av flera olika dialekter och traditionellt varit ett talat språk, är skriftspråket 
inte standardiserat. Att se det romska språket som ett språk, trots att flera av dialekterna 
från ett lingvistiskt perspektiv skiljer sig mycket åt, är dock viktigt för många romer. På 
Språkrådet pågår ett arbete för att ta fram gemensamma skrivregler för de olika 
dialekterna.  

Språkvården i jiddisch har funnits sedan 2014. Arbetet är koncentrerat till rådgivning i 
jiddisch men innefattar också att revidera ordböcker och att agera expert i samarbete 
med andra myndigheter, till exempel skolmyndigheter, och medier. 

Den offentliga språkvården i meänkieli är, precis som i jiddisch, relativt ny. En språk-
vårdare i meänkieli har funnits vid Isof sedan 2018. Eftersom meänkieli inte är ett 
standardiserat språk, har en stor del av de offentliga medlen innan tillsättningen av en 
språkvårdare gått till ordboksarbete. Precis som för övriga språk anordnas seminarier. Det 
finns också rådgivning för allmänhet och myndigheter där man kan ställa frågor om 
meänkieli. En referensgrupp med representanter för de olika dialekterna har tillsats för 
att diskutera standardiseringsfrågor.  

3.2 Språkteknologi 
Det svenska språket har genomgått en mycket lång standardiserings- och kodifierings-
process. Språkverktyg som ordlistor och grammatikböcker har utarbetats under många 
sekler. Förändringar i språksamhället med bland annat en snabb teknologisk utveckling 
har lett till att användningen av digitala hjälpmedel numera är en utgångspunkt för 
människors språkanvändning. Funktioner som stavningskontroll, uppläst text och 
automatiska översättningar tar vi numera för givna.  

För att ta fram hjälpmedel som dessa krävs att stora mängder text samlas in digitalt och 
bearbetas. Dessutom krävs att grundläggande språkteknologikomponenter för språk-
analys och språkgenerering, med tillhörande lexikon och grammatiker, finns eller 
utvecklas. Det gäller i synnerhet språk som saknar tillräckliga textmängder för att utveckla 
språkteknologi med hjälp av statistiska metoder, vilket gäller för flera av de nationella 
minoritetsspråken (Domeij 2010, s. 27–28). 

I propositionen som föregick språklagen 2005 uttrycks behovet av språkteknologisk 
infrastruktur. Utredningen menade då att det var angeläget att utveckla det språk-
teknologiska området genom att systematiskt bygga upp stora text- och taldatabaser och 
att utveckla programvaror som kan komma en bred allmänhet till del.  

Den slutsats som utredningen drog då, var att man bör ”inventera dagens resurser för 
svenska språket, på vilket sätt och till vilken eventuell kostnad de är tillgängliga och 
därefter göra angelägna prioriteringar. En sådan inventering bör även göras för våra 
nationella minoritetsspråk och vanligaste invandrarspråk”(Utbildnings- och 
kulturdepartementet 2005, s.31)  
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För svenska språkets del är ett sådant arbete på gång. Arbete pågår med att bygga en 
nationell språkbank med en omfattande tal- och textdatabas. Isof leder arbetet som 
innefattar en mängd aktörer, bland annat universitet (Isof 2020b). 

För de nationella minoritetsspråken har utvecklingen inte kommit lika långt. Flera forskare 
och språkvårdare menar att språkteknologi har en avgörande betydelse för språkens 
överlevnad i det digitala informationssamhället i och med att allt mer kommunikation sker 
digitalt (Moshagen & Trosterud 2008, Domeij 2010). Bristen på kommersiellt intresse för 
att bidra till uppbyggnaden av en språklig infrastruktur för de nationella minoritets-
språken gör minoritetsspråken särskilt utsatta och i behov av stöd från samhället. 

Att se till att texter produceras på de nationella minoritetsspråken och att rutiner skapas 
för att fortlöpande samla in dessa texter i språkdatabaser med hjälp av offentliga medel 
gör dessutom att verktygen kan göras tillgängliga för andra målgrupper än bara minori-
tetsspråkstalarna själva. Dessa målgrupper kan till exempel vara myndigheter, företag och 
forskare som till exempel behöver översätta texter till och från minoritetsspråk eller 
behöver analysverktyg för att forska i språkens struktur och utveckling som underlag för 
undervisning, språkvård och språkpolitik. 

Det finns behov av en forskningsmiljö med fokus på forskning och utveckling av språk-
teknologi för de nationella minoritetsspråken, och som verkar i nära samarbete med 
minoritetsspråkstalare och en nationell språkbank. 

3.3 Revitaliseringsbidrag 
Isof fördelar årligen 3,5 miljoner kronor till föreningar för språkrevitaliserande insatser. 
Finansiering beviljas för ett år i taget. Med undantag för en tillfällig förstärkning 2018 och 
2020 har summan varit oförändrad sedan bidraget infördes 2010. Ca 40–50 projekt 
beviljas årligen medel, där många är av karaktären språkbad, språkkurser, skrivarkurser, 
ordboksprojekt, musikprojekt, festivaler etc. Isof bedömer att många av projekten ger en 
bra revitaliserande effekt och att de nationella minoriteternas föreningsliv i stort också 
gagnar minoriteterna i deras identitetssträvan. Om språkcentrum etableras skulle de 
kunna bistå föreningslivet med metoder och verktyg, men stora delar av 
revitaliseringsarbetet bedrivs alltså av minoriteterna själva via deras föreningar. Årligen 
ansöks om mellan 10 och 15 miljoner kronor, så en stor del av de ansökande föreningarna 
blir alltså utan projektmedel (Isof 2020a). 

3.4 Språkcentrum 

3.4.1 Samiskt språkcentrum 
År 2010 etablerades Samiskt språkcentrum i Tärnaby och i Östersund. Orterna ligger i det 
sydsamiska området då sydsamiskan ansågs särskilt hotad vid etableringen. Samiskt 
språkcentrums mål är att främja och stimulera till ökad användning av de samiska 
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språken, att stärka de samiska talarna, att utveckla metoder för revitalisering och att höja 
statusen för de samiska språken (Sametinget 2019). 

De konkreta projekten är i många fall inriktade på praktisk revitalisering i form av till 
exempel arbete mot språkspärrar7, upprättande av mentorsprogram och stödmaterial till 
förskolor (Sametinget 2020b). I sin verksamhet har Samiskt språkcentrum prövat olika 
metoder för att engagera minoriteten i språket och öka språkanvändningen. Metoderna 
baseras på internationella erfarenheter av revitalisering.  

I samband med den minoritetspolitiska utredningen Nästa steg – Förslag för en stärkt 
minoritetspolitik, SOU 2017:60, gjordes en utvärdering av Samiskt språkcentrum. Den 
visade att verksamhetens resultat är förhållandevis goda trots begränsade resurser och en 
liten personalstyrka. Utvärderingen visade samtidigt på problem, bland annat att arbetet 
främst gjordes i kortsiktiga projekt och att mätmetoder för att följa upp arbetet saknades 
(Huss 2017, s. 368–371). 

Under 2018 fick Sametinget regeringens uppdrag att utreda hur Samiskt språkcentrums 
verksamhet skulle kunna utvecklas (Kulturdepartementet 2018a). Sametinget lade 2019 
fram förslaget att två språkcentrum bör inrättas inom nord- och lule-/pitesamiskt område 
för att bättre kunna främja fler samiska språk. 

3.4.2 Språkcentrum för övriga nationella minoritetsspråk 
Frågan om språkcentrum för övriga nationella minoriteter har framförallt aktualiserats av 
sverigefinnar och meänkielitalare. År 2015 presenterade intresseorganisationerna 
Sverigefinländarnas Delegation och Svenska tornedalingars riksförbund (STR-T) en 
förstudie om etableringen av ett statligt språkcentrum för finska respektive meänkieli, 
med Samiskt språkcentrum som förebild (Huss & Syrjänen Schaal 2015).  

Samtidigt som Sametinget fick uppdraget att utreda förbättringar för Samiskt språk-
centrum 2018, fick Isof regeringens uppdrag att undersöka hur språkcentrum för de övriga 
fyra nationella minoritetsspråken kan organiseras (Kulturdepartementet 2018b). Isofs 
förslag utgår delvis från som intresseorganisationernas rapport. 

I två rapporter, som lades fram 2019, föreslår Isof att språkcentrum inrättas för samtliga 
språk med Isof som statlig huvudman. De föreslagna placeringarna är Uppsala för finska, 
Kiruna och Övertorneå för meänkieli, samt Stockholm för jiddisch och romska (Isof 
2019b). Språkcentrumen ska enligt förslaget aktivt främja och stimulera ökad användning 

                                                            
7 I revitaliseringssammanhang talas det ibland om språkspärr som ett slags mentalt hinder. En 
individ som har passiva kunskaper i sitt minoritetsspråk kan uppleva det svårt att börja tala. Det 
kan t.ex. bero på rädsla att säga fel eller oro för negativt bemötande. Samiskt språkcentrum driver 
projekt där deltagarna får använda KBT-metoder (Kognitiv beteendeterapi) för att bryta 
språkspärren. 
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av språken, bistå med sakkunskap och utveckla metoder för att stärka enskildas förutsätt-
ningar för att bruka och återta språken, samt sprida kunskap om de nationella minoritets-
språkens revitalisering. Barn och unga ska särskilt prioriteras och insatserna ska utgå från 
minoriteternas behov av revitaliseringsinsatser.  

Omständigheterna, förutsättningarna och språkbärarnas önskemål skiljer sig dock åt 
mellan och inom minoritetsgrupperna. Det är därför möjligt att revitaliseringsarbetet vid 
de föreslagna språkcentrumen kan komma att ha inriktningar som delvis skiljer sig åt från 
varandra. 

Isof menar att nuvarande uppdrag och erfarenhet av arbete med nationella minoriteters 
språk och kultur, liksom myndighetens forskningsverksamhet och nära samarbete med 
universitet och högskolor, utgör en god grund för uppdraget att agera värd för språk-
centrum.  
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4. Den reguljära utbildningskedjan  
Den viktigaste infrastrukturen att få på plats för revitaliseringen av de nationella 
minoritetsspråken i Sverige är en fungerande och obruten utbildningskedja på språken. 
Möjligheterna att få lära sig och/eller att få utveckla sitt nationella minoritetsspråk genom 
det reguljära utbildningssystemet framhålls ofta som helt centralt för en revitalisering. 
Utbildningssystemet kan dock inte på egen hand skapa förutsättningarna för revitalisering 
– det behövs livskraftiga språkmiljöer utanför skolan, och språken behöver också kunna 
utvecklas i hemmiljö i de fall det är möjligt. Men skolsystemet är viktigt eftersom det är en 
arena som är möjlig att reglera, som inkluderar alla barn och unga.  

Utmaningarna i utbildningssystemet handlar om allt från brist på lärare och utbildnings-
material till brister i regelverk och dess implementering. Men det handlar också om brist 
på efterfrågan om att utbilda sig från minoriteterna själva. Dessa problem är väl beskrivna 
i minoritetspolitiska utredningar och rapporter.  

Nedan följer en kortfattad, orienterande lägesbeskrivning över utbildningskedjan för de 
nationella minoritetsspråken i Sverige.8 De områden som tas upp är förskolan, grund-
skolan, gymnasieskolan, universitet och högskolor samt lärarutbildningar. 

4.1 Förskola och förskoleklass 
Att de nationella minoritetsspråken förs vidare till nya generationer är förutsättningen för 
att språken inte ska dö ut, och vikten av att barn får vistas i miljöer där minoritetsspråket 
talas betonas ofta i revitaliseringssammanhang. Förskolans och förskoleklassens arbete 
med språken behöver därför få bättre förutsättningar för att kunna utgöra en stark första 
länk i utbildningskedjan.  

4.1.1 Förskola 
Enligt skollagen är förskolan skyldig att medverka till att barn med annat modersmål än 
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål 
(skollagen, 8 kap. 10 §). Av förskolans läroplan framgår också att barn som tillhör de 
nationella minoriteterna ska stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk 
och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet (Läroplan för förskolan, Lpfö18). 
Förskolans ansvar att stärka flerspråkiga barns språkutveckling har förtydligats vid flera 
tillfällen under 2000-talet. Tidigare stod förskolans flerspråkiga mål enbart i förskolans 
läroplan, men 2012 fördes målen över till skollagen. I samband med att det gjordes 
förändringar i minoritetslagen 2019 flyttades också minoritetslagens bestämmelser om 

                                                            
8 För en detaljerad beskrivning av situationen för de nationella minoritetsspråken i grundskola och 
gymnasium, inklusive särskolan, hänvisas till betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan – 
förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91). För information om 
utbildningssituationen för samiska hänvisas till Samiskt språkcentrums årliga lägesrapporter. 
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förskolan över till skollagen. Därmed förväntas bestämmelserna bli del av den reguljära 
uppföljningen av förskolan och skolan.  

Enligt skollagen är kommuner som ingår i förvaltningsområden för ett eller flera nationella 
minoritetsspråk skyldiga att erbjuda förskoleverksamhet helt eller till väsentlig del på det 
aktuella språket, i det fall föräldrarna begär det. Kommunerna är också skyldiga att 
erbjuda föräldrarna förskoleplats helt eller till väsentlig del på nationellt minoritetsspråk i 
samband med att de ansöker om förskoleplats (skollagen, 8 kap. 12a §). Dessa rättigheter 
gäller alltså endast inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska). 
Tidigare har barn till jiddisch- och romsktalande inte haft några särskilda språkliga 
rättigheter i förskolan, men sedan lagstiftningen förtydligades 2019 måste kommuner 
erbjuda förskoleverksamhet även på jiddisch och romska om det finns tillgång till personal 
med kunskaper i de språken.  

Brister har dock påtalats vad gäller hur förskolorna lever upp till bestämmelser om språk-
utveckling. Uppföljningen har visat att det saknas förskoleplatser med inriktning mot de 
nationella minoritetsspråken och att informationen till föräldrar inte är tillräcklig (se t.ex. 
Skolinspektionen 2012, Länsstyrelsen i Stockholms län & Sametinget 2015). Skolinspek-
tionen har vid flera granskningar påvisat att förskolors arbete med att stimulera språk-
utvecklingen hos flerspråkiga barn behöver bli bättre. Pedagogerna har ofta god 
kompetens i hur de ska arbeta för att stödja utvecklingen i svenska, men inte i andra språk 
(Skolinspektionen 2012, 2017). 

Flera utredningar har under de senaste åren lämnat förslag som syftar till att ge för-
skolorna stöd i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling. Förslagen har också syftat 
till att höja kunskapen om det arbete som redan görs (se t.ex. SOU 2002:27, s. 77, SOU 
2017:60, s. 149–175). 

4.1.2 Förskoleklass  
Förskoleklassen är numera obligatorisk, men rätten till modersmålsundervisning gäller 
först från första klass. Året i förskoleklassen riskerar därför att bli ett avbrott för barnets 
exponering för det nationella minoritetsspråket. Att få tillgång till språket är naturligtvis 
lika viktigt under året i förskoleklassen som i förskolan. Under 2017 föreslog en utredning 
om nationella minoritetsspråk i skolan att tillgången till och regleringen av tillgången till 
modersmålsundervisning i förskoleklassen ska ses över (SOU 2017:91, s. 452). 

4.2 Grundskola 
I grundskolan lärs de nationella minoritetsspråken främst ut inom ramen för modersmåls-
undervisningen, men till viss del också som moderna språk och för vissa av språken också 
inom ramen för tvåspråkig undervisning. Nedan följer en överblick av det regelverk och 
den nuvarande situation som råder för modersmålsundervisningen och den tvåspråkiga 
undervisningen. Att läsa ett nationellt minoritetsspråk som modernt språk berörs endast 
kortfattat i avsnittet om gymnasieskolan. 
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4.2.1 Modersmålsundervisning 

Bakgrund och regelverk9 

I Sverige har modersmålsundervisning, tidigare kallad hemspråksundervisning, 
arrangerats sedan 1968. I samband med Hemspråksreformen 1977 infördes ämnet i den 
svenska skolan mer allmänt för samtliga modersmål. Kommunerna blev skyldiga att 
anordna undervisning och fick medel som var öronmärkt för detta. Från och med mitten 
av 1980-talet skärptes villkoren för att få delta och så småningom togs de öronmärkta 
medlen bort, vilket resulterade i att färre elever deltog i modersmålsundervisningen. 
Andelen elever som deltar i modersmålsundervisningen har kontinuerligt sjunkit under 
lång tid. I dag kan man dock åter se en ökning i deltagande för de språkgrupper som 
invandrat i Sverige under senare år. 

Bland barn som tillhör de nationella minoriteterna är deltagandet fortfarande lågt, även 
om en del anpassningar av regelverket genomförts för de nationella minoriteternas skull 
2015. Normalt ställs särskilda villkor för att en elev ska få delta i modersmålsundervisning. 
Någon av vårdnadshavarna ska ha språket som modersmål och språket ska vara dagligt 
umgängesspråk i hemmet. Dessutom ska eleven redan ha grundläggande kunskaper i 
språket. Elever som uppfyller dessa kriterier är berättigade till modersmålsundervisning 
(skollagen, 10 kap. 7 §). Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning 
om minst fem behöriga elever i kommunen vill läsa ett och samma språk, och om en 
lämplig lärare finns att tillgå.  

För elever som tillhör de nationella minoriteterna gäller alltså sedan 2015 att en elev inte 
behöver uppfylla dessa villkor. Det enda krav som fortfarande ligger kvar är att det ska 
finnas en lämplig lärare för att huvudmannen ska vara skyldig att anordna undervisning. 

Till följd av språkbytesprocessen har barn och unga i många fall inte haft möjlighet att 
möta språket i hemmet och kan därför inte förväntas uppfylla kraven om grundläggande 
kunskaper. Att det är få språkbärare i varje kommun som önskar delta i undervisningen 
ska inte heller behöva vara ett hinder, och därför har regeln om minst fem elever tagits 
bort för de nationella minoritetsspråken. När det gäller romska elever som har invandrat 
till Sverige finns dessutom ett undantag från regeln om att man bara kan få modersmåls-
undervisning i ett språk. Dessa elever kan alltså få modersmålsundervisning i två språk om 
det finns särskilda skäl (skolförordningen, 5 Kap. 9 §). 

Skolverket har tagit fram ämnesplaner för modersmålsundervisning i nationella 
minoritetsspråk som tar hänsyn till att elevernas förkunskaper varierar, och språken kan 
läsas antingen på nybörjarnivå eller på fortsättningsnivå. Inom modersmålsunder-
visningen används annars en och samma kursplan för samtliga språk.  

                                                            
9 Avsnittet utgår från Hyltenstam & Tuomela 1996. Även Spetz 2014. 
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Inom den svenska skolan har man valt att satsa på modersmålsämnet i syfte att stärka 
elevers språk- och identitetsutveckling. Det finns studier som visar på en korrelation 
mellan deltagande i modersmålsundervisning och högre betyg eller meritvärden (Thomas 
& Collier 1997, Skolverket 2008). Modersmålsundervisningen förknippas dock med en del 
problem som gäller genomförandet av undervisningen, till exempel otydlig information 
om ämnet, lärarbrist, läromedelsbrist, otillräcklig och oreglerad undervisningstid och 
lektioner utanför ordinarie skoldag (Skolverket 2008, Skolinspektionen 2010, 2012). Dessa 
problem är aktuella även för modersmålsundervisningen i nationella minoritetsspråk. 
Frågan om läromedel diskuteras separat i avsnitt 4.2.3. 

Deltagande elever 

Rörande hur många elever som deltar i modersmålsundervisningen i nationellt minoritets-
språk finns det stora skillnader mellan språken och hur stor andel som läser språken som 
förstaspråk eller andraspråk. Läsåret 2018/19 var 12 elever rapporterade berättigade till 
modersmålsundervisning i jiddisch och 8 deltog, medan siffrorna för finska var 9 454 
elever varav 4 841 deltog (se tabell 1). Närmare 90 procent av eleverna som läste romska 
gjorde det som förstaspråk jämfört med omkring 32 procent för meänkieli. Skillnaden i 
deltagandegrad kan ha många orsaker. Svårigheten att få tag i lärare, som torde vara 
särskilt stor för jiddisch och romska, skulle kunna vara en del av förklaringen. 

 

4.2.2 Tvåspråkig undervisning 
Europarådet har vid sina regelbundna granskningar uppmanat Sverige att öka tillgången 
till tvåspråkig undervisning, eftersom en sådan undervisningsform generellt ses som mer 
effektiv för språkinlärning än den mer begränsade undervisning som görs tillgänglig via 
modersmålsundervisningen. 
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Rätten att anordna tvåspråkig undervisning regleras i skolförordningen (Skolförordning 
2011:185). Förordningen anger att tvåspråkig undervisning får anordnas i årskurs 1–6, och 
för finska även i årskurs 7–9. Elever som deltar i tvåspråkig undervisning måste ha språket 
som ett dagligt umgängesspråk. Undervisningen måste också planeras så att minst hälften 
är på svenska, och den del av undervisningen som sker på svenska ska successivt öka 
under elevens skoltid. Villkoren för tvåspråkig undervisning är alltså anpassad för barn 
som invandrat från andra länder och behöver lära sig svenska, och inte till den situation 
som råder för de nationella minoriteterna, som ofta har svenska som sitt starkaste språk 
men behöver utveckla sitt nationella minoritetsspråk.  

Bristen på tvåspråkig undervisning på de nationella minoritetsspråken har kommenterats i 
rapporter och utredningar genom åren. Skolinspektionen menade i en granskning av den 
tvåspråkiga undervisningen 2012 att det behöver skapas incitament genom öronmärkta 
medel för att kommuner och andra huvudmän ska våga satsa på tvåspråkig undervisning. I 
samma rapport lyfter man också fram möjligheten för kommuner att anordna så kallade 
envägsprogram som innebär att elever kan få delar av undervisningen på sitt nationella 
minoritetsspråk (Skolinspektionen 2012). Liknande förslag har lämnats i en rapport från 
Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet (Sverigefinländarnas delegation et al. 
2013). En statlig utredning i syfte att se över situationen för de nationella minoritets-
språken i skolan lade 2017 fram förslag som rör tvåspråkig undervisning (se avsnitt 2.4). 

4.2.3 Läromedel  
Många språk som lärs ut inom ramen för modersmålsundervisning saknar lämpliga 
läromedel, och de nationella minoritetsspråken utgör inget undantag i sammanhanget. 
Detta har påtalats i undersökningar av undervisningsformen under flera decennier. Endast 
på finska finns ett någorlunda omfattande utbud av läromedel. Ett problem som tidigare 
refererats till är att det inte utan vidare går att använda importerade läromedel från 
länder där språken talas. Importerade läromedel som har producerats för en specifik 
åldersgrupp passar inte alltid elever i Sverige i samma ålder eftersom kunskapsnivån kan 
skilja sig åt (Sverigefinländarnas delegation et al. 2013). Innehållet i importerade läro-
medel kan även vara svåra att förena med de svenska läroplanerna (se t.ex. Garefalakis 
1994, Walldoff 2013).  

Ett problem som är kopplat till läromedel är att modersmålslärare ofta saknar kontaktytor 
där de kan utbyta kunskap och erfarenheter, samt sprida information om läromedel och 
metoder för undervisningen. Den kontaktyta som tidigare fanns var webbplatsen Tema 
Modersmål. Där hade modersmålslärare möjlighet att publicera och ta del av material. 
Webbplatsen togs fram av Myndigheten för skolutveckling, ansvaret fördes 2008 över till 
Skolverket då Myndigheten för skolutveckling lades ner. Skolverket valde att stänga sidan 
2018 då man inte kunde garantera kvaliteten på de upplagda materialen (Hedwall 2017). 
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Sedan minoritetslagen trädde i kraft 2010 har Skolverket haft enskilda uppdrag att ta fram 
läromedel för de nationella minoritetsspråken. Uppdragen har varit begränsade i tid och 
resurser, och har resulterat i att läromedel tagits fram för vissa årskurser, men inte alla.  

Tack vare ett extra tillskott från regeringen kunde Isof 2018 lysa ut extra medel för fram-
tagning av pedagogiskt material och flera ideella föreningar ansökte om medel för att 
utveckla läromedel. Isof konstaterade i utvärderingen av bidragsutdelningen att bristen på 
läromedel är stor, och att sådant material behöver tas fram på professionell basis och 
med långsiktighet. Dessutom åldras läromedel och behöver därför regelbundet ses över 
och uppdateras.  

Det är kommersiella förlag som producerar i princip samtliga läromedel till skolan. För-
lagen har dessutom upparbetade digitala plattformar för produktion av digitala läro-
medel. I de fall ett ämne bedöms som icke lönsamt producerar förlagen inte läromedel, 
vilket missgynnar läromedel i de nationella minoritetsspråken.  

En jämförelse kan göras med specialpedagogiska läromedel för grundskolan, där förlagen 
inte har möjlighet att få tillbaka kostnaden för produktionen via sin försäljning. En lösning 
tagits fram där Specialpedagogiska skolmyndigheten stimulerar produktionen av läro-
medel genom ett så kallat produktionsstöd som kan sökas av förlagen. 

Förslag på hur tillgången till läromedel för de nationella minoritetsspråken ska förbättras 
har lagts fram i olika utredningar och rapporter. Som en följd av förslaget att nationella 
minoritetsspråk ska bli ett nytt ämne i skolan (se avsnitt 2.4) föreslogs även att Skolverket 
bör få i uppdrag att ta fram ett förslag för hur läromedelsframställning till det nya ämnet 
ska organiseras (SOU 2017:91, s. 487–488). Förslag på att använda sig av ett produktions-
stöd liknande det som ges för specialpedagogiska läromedel har dock inte förekommit i 
någon utredning.  

4.3 Gymnasium 
I gymnasieskolan kan elever studera de nationella minoritetsspråken antingen inom 
ämnet modersmål eller som moderna språk (i gymnasiesärskolan inom ämnet modersmål, 
moderna språk eller ämnesområdet språk och kommunikation). Det är däremot inte 
tillåtet att läsa ett nationellt minoritetsspråk som nybörjarspråk på gymnasiet. Enligt 
skolförordningen krävs ”goda kunskaper” för vidare studier. Möjlighet till särskild 
prövning i språket finns. 

I utredningen om nationella minoritetsspråk i skolan (SOU 2019:71) presenteras statistik 
över antalet elever som läste ett nationellt minoritetsspråk som modersmål i grundskolan 
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respektive gymnasie-
skolan läsåret 2016/17 
(SOU 2017:91, s. 371–
375). Av statistiken 
framgår att få elever 
deltar i modersmåls-
undervisningen på 
gymnasienivå (tabell 2).  

I finskans fall läste i 
själva verket fler 
språket som modernt 
språk än som 
modersmål i gymnasiet 
under det aktuella 
läsåret (87 elever jämfört med 48). Kurser i moderna språk ger, till skillnad från kurser i 
modersmål, meritpoäng för tillträde till högre studier.  

Utredningen om nationella minoritetsspråk i skolan föreslår att kravet på förkunskaper i 
språken tas bort för elever i gymnasiet och gymnasiesärskolan (SOU 2017:91, s. 381). På 
så sätt skulle alla elever som tillhör de nationella minoriteterna ha möjlighet att delta i 
undervisningen oavsett tidigare språkkunskaper. Man föreslår också att meritpoäng för 
kurser i nationellt minoritetsspråk i gymnasieskolan skulle kunna öka gymnasieelevers 
motivation, och att den möjligheten därför bör utredas närmare (ibid, s. 385–387). 

4.4 Universitet och högskolor 
En förutsättning för att nya generationer ska kunna lära sig de nationella minoritets-
språken är att det finns kompetenta lärare. För att lärare ska utbildas behövs kurser på 
språken, både på grundläggande och på avancerad nivå. Bristen på lärare, lärar-
utbildningar och språkkurser på universitetsnivå har lett till återkommande kritik från 
Europarådet när det gäller Sveriges åtaganden under språkstadgan. 

Det var också Europarådets kritik som var bakgrunden till att Högskoleverket (numera 
Universitetskanslersämbetet respektive Universitets- och högskolerådet) 2010 fick i 
uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att öka tillgången på lärare som kan 
undervisa i och på de nationella minoritetsspråken. Uppdraget resulterade i att särskilda 
universitet och högskolor fick ett nationellt ansvar för vart och ett av språken, ett ansvar 
som fortfarande ligger kvar.  
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Ansvaret gäller bland annat att etablera lärarutbildning i nationellt minoritetsspråk samt 
att erbjuda kurser i språken (se 4.4.2)10 För att lärosätena skulle kunna fullgöra uppdraget 
menade Högskoleverket att de behöver en basbemanning – en till två professorer, en till 
tre lektorer och en till tre doktorander beroende på språk – samt medel för utveckling och 
forskning. Den delen av förslaget har inte antagits.  

Trots systemet med utpekade högskolor med nationellt ansvar, finns fortfarande stora 
brister i utbildningsutbudet av språk- och i viss mån kulturkurser, avsaknad av blandade 
utbildningsformer (distans- och campusutbildningar) och kurser på avancerad nivå. I 
många fall saknas också sökande till kurserna. Avsaknaden av utbildningar gör att man 
ännu står ganska långt ifrån att etablera ett sammanhängande utbildningssystem.  

Vilken typ av undervisning som finns – språk eller områdesstudier – varierar och 
forskningsinriktningen likaså.  

4.4.1 Lärare i nationella minoritetsspråk  
Bristen på lärare som kan undervisa i och på de nationella minoritetsspråken hänvisas ofta 
till som det främsta hindret för revitalisering av språken. Lärarbristen har konstaterats i en 
rad utredningar och myndighetsrapporter som summerat minoritetspolitikens 
utmaningar. Även vid samrådsmöten under arbetet med det här handlingsprogrammet 
togs lärarbristen upp av både minoriteterna själva och av myndighetsaktörer. 

Enligt skollagen behöver en huvudman inte anordna modersmålsundervisning i ett 
nationellt minoritetsspråk om det inte finns en lämplig lärare. Vad det innebär att vara 
lämplig lärare är inte närmare specificerat i lagstiftningen. Ett mått som däremot anges 
för modersmålslärare är lärare med pedagogisk högskoleexamen, det vill säga lärare som 
har lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Modersmålslärare är 
däremot undantagna från lärarlegitimationskravet och kan få fast anställning utan 
legitimation om det saknas sökande med legitimation.  

Både antalet lärare och andelen lärare som har pedagogisk högskoleexamen skiljer sig åt 
mellan språken. Läsåret 2018/19 hade omkring 60 procent av lärarna i finska pedagogisk 
högskoleexamen jämfört med cirka 7 procent av lärarna i romska (tabell 3). Även tjänst-
göringsgrad varierar stort, från 10 till omkring 70 procent. Den genomsnittliga tjänst-
göringsgraden för samtliga modersmålslärare i grundskolan var under samma läsår 
54,5 procent. Som jämförelse var tjänstgöringsgraden för lärare i grundskolan generellt 
85,8 procent (se tabell 3).  

                                                            
10 Ursprungligen fick Linköpings universitet det nationella ansvaret för romskan, men 2013 
flyttades det till Södertörns högskola. 
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Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget påpekade i sin årliga rapport om den 
minoritetspolitiska utvecklingen 2014 att stora pensionsavgångar är att vänta bland 
lärarna i finska (Länsstyrelsen i Stockholms län & Sametinget 2015, s. 18), och tendensen 
med äldre lärare är troligen liknande för de övriga språken.  

4.4.2 Lärarutbildningar 
Några lärosäten har fått särskilda uppdrag att ansvara för att erbjuda undervisning i de 
nationella minoritetsspråken samt att etablera ämneslärarutbildningar i de nationella 
minoritetsspråken (se avsnitt 4.4). Lunds universitet har dock enbart uppdraget att 
erbjuda kurser i jiddisch, men saknar ett uppdrag om ämneslärarutbildning. För Söder-
törns högskola finns ett uppdrag om att bygga upp en ämneslärarutbildning men inte att 
erbjuda kurser i romska. För övriga språk finns båda uppdragen hos respektive lärosäte. 
Ett av målen har varit att de lärosäten som fått särskilda uppdrag för de nationella 
minoritetsspråken ska ta fram ämneslärarutbildningar för språken. Detta har skett i 
varierande utsträckning utifrån språkens olika förutsättningar.  

Flera av förslagen som Högskoleverket presenterade i sin rapport 2011 har återkommit i 
senare utredningar och rapporter. En del, som behörighetsgivande kurser för 
yrkesverksamma lärare, har delvis genomförts och då i form av uppdragsutbildningar som 
Skolverket har anordnat i samarbete med lärosäten (Högskoleverket 2011, s. 105, 107, 
116). Ett annat förslag var att Skolverket skulle ta fram särskilda kursplaner, och även 
detta har genomförts (Högskoleverket 2011, s. 126).  

Skolverket gav uppdragsutbildningar i de nationella minoritetsspråken under perioden 
2013 till 2017. Uppdragen har i första hand varit inriktade på att öka tillgången på lärare i 
samiska och meänkieli inom språkens förvaltningsområden, och i andra hand att öka 
tillgången på lärare också i övriga nationella minoritetsspråk. I samband med att deltagare 
medverkar har Skolverket fördelat bidrag till aktuella kommuner (Skolverket 2018). 
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I utredningen om minoritetsspråk i skolan (SOU 2017:91) föreslås att Skolverket bör få 
ytterligare uppdrag att skapa uppdragsutbildningar, och att dessa utökas till att inkludera 
samtliga nationella minoritetsspråk. 

Andra förslag har lagts fram för att lösa bristen på lärare i de nationella minoritets-
språken, främst inom ramen för statliga utredningar med inriktning mot utbildningsfrågor. 
Ett grundproblem är att modersmålslärare upplever att statusen på yrket är lågt, dels på 
grund av otillfredsställande arbetsvillkor, dels på grund av den osäkra tillgången på elever 
och arbetstillfällen. För att stärka incitamenten att utbilda sig till modersmålslärare har 
det föreslagits att sådana studier helt eller delvis bör finansieras av offentliga medel (se 
t.ex. Högskoleverket 2011). 

Andra utredningar har lagt förslag som innebär att man öppnar olika utbildningsvägar för 
de som vill bli modersmålslärare. Ett sådant förslag är till exempel att inte enbart 
språkstudier utan även studier i språkdidaktik med inriktning mot modersmålsunder-
visning bör vara behörighetsgivande för en legitimerad lärare med ett annat modersmål 
än svenska (SOU 2018:12, s. 450). 

I en utredning med fokus på modersmålsundervisningen generellt föreslås att det bör vara 
möjligt för lärare som inte är modersmålstalare att bli modersmålslärare (SOU 2019:18, s. 
332). Ytterligare ett förslag innebär att man möjliggör för personer inom yrken där 
språken är särskilt efterfrågade, till exempel inom vård, äldreomsorg och förskola, att 
utbilda sig i de nationella minoritetsspråken genom särskilda uppdragsutbildningar som 
tas fram för dessa yrkesgrupper. Det har också föreslagits etablering av särskilda 
gymnasieprogram med inriktning mot nationella minoritetsspråk eller att inkludera 
språken i examen för vissa yrkesgrupper (SOU 2017:60, s. 197–199). 

I Skolinspektionens granskningar av modersmålsundervisningen har det konstaterats att 
det råder brist på lärare i de nationella minoritetsspråken över hela landet. Samtidigt finns 
goda exempel på kommuner och skolor som lyckats hitta nya lösningar. Ett alternativ vid 
lärarbrist är att flera kommuner samarbetar eller att fjärrundervisning används. 
Nödvändigheten av både en högre grad av samarbete och användning av fjärrunder-
visning har också påpekats i statliga utredningar (se t.ex. SOU 2017:60, SOU 2017:91). 
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5. Språket i det livslånga lärandet 
5.1 Studieförbund och de nationella minoritetsspråken 
Den som vill återta sitt språk kanske är i vuxen ålder och inte har möjlighet att gå en 
universitetskurs. En kvällskurs eller studiecirkel kan vara en mer tillgänglig utbildningsform 
för den som inte vill, kan eller har behov av att läsa på akademisk nivå.  

Studiecirkelformatet gör det också möjligt att utbilda sig inom ett ämnesområde som inte 
behöver vara språket i sig, men att kursen hålls på det aktuella språket. Exempelvis kan en 
studiecirkel om matlagning genomföras på meänkieli. I samråd med minoriteterna har 
folkbildningens betydelse för språkens revitalisering lyfts.  

Enligt statistik om studieförbundens verksamhet (tabell 4) anordnas studiecirklar, annan 
folkbildningsverksamhet och kulturprogram med anknytning till språken i varierande 
utsträckning: från 4 arrangemang för jiddisch till 698 för finska.  
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5.2 Folkhögskolor och med  
inriktning mot nationella minoriteter 
Folkhögskolornas roll för revitalisering har inte lyfts i särskilt hög grad i minoritetspolitiska 
rapporter och utredningar. I den statliga utredning som föregick erkännandet av de fem 
nationella minoritetsspråken, föreslogs att varje minoritetsspråk ska ha minst en folkhög-
skola knuten till sig (SOU 1997:192, s. 181). I övrigt har inga konkreta förslag lagts fram 
som innefattar folkbildningsområdet. 

Det finns i nuläget ingen aktör som samlar information om folkhögskolor som erbjuder 
kurser som innefattar de nationella minoritetsspråken (Sveriges folkhögskolor 2020).11 

I en minoritetspolitisk utredning som lades fram 2017 ges en rekommendation om att en 
ny uppföljningsmyndighet för minoritetslagen bör få ansvar att följa och informera om 
utbildningar och annan kompetensutveckling, även inom folkbildningsområdet (SOU 
2017:60, s. 195).  

Nedan följer en översikt över folkhögskolor med särskild profilering gentemot de 
nationella minoriteterna, samt en översikt av deras verksamhet. 

Axevalla folkhögskola ägs av Sverigefinska riksförbundet sedan 1982, och vill vara en 
mötesplats för personer med finsk bakgrund. Folkhögskolan anordnar uppdrags-
utbildningar, exempelvis kurser i finska för vårdpersonal och pedagoger, och 
preparandkurs inför kammarkollegiets auktorisationsprov. En kulturfestival anordnas 
under sommaren, och senior- och sommarläger för barn är återkommande.  

Sverigefinska folkhögskolan (Svefi) drivs av Föreningen för Sverigefinska folkhögskolan i 
Haparanda. I styrelsen ingår representanter från bland annat Sverigefinska riksförbundet 
och Finland-Samfundet. Skolan erbjuder kortkurser i finska varje år i samarbete med 
Sverigefinska Synskadadeförbundet.  

Finska folkhögskolan/ Mångkulturella finska folkhögskolan i Göteborg har Finska folkhög-
skolans Stiftelse som huvudman. Sverigefinska riksförbundet är representerat i styrelsen. 
Verksamhetens målsättning är att stärka minoriteter och invandrargrupper samt öka 
deras inflytande i det svenska samhället. Skolan har kurser där finska används som 
arbetsspråk. 

Tornedalens folkhögskola i Övertorneå har Tornedalen och Barentsregionen som 
utgångspunkt för all utbildning. Svenska tornedalingars riksförbund (STR-T) ingår i 
styrelsen. Här anordnas bland annat distanskurser för nybörjare i meänkieli. 

Paideia folkhögskola i Stockholm är en partnerinstitution till Paideia – The European 
Institute for Jewish Studies in Sweden och Kista folkhögskola. De samarbetar med bland 
andra Judiska församlingarna i Stockholm, Malmö och Göteborg. Skolan startade som en 

                                                            
11 Vid tillfället för informationsinhämtning (2020-04-08) listas två kurser i finska och en kurs i 
jiddisch. 



 Bilaga 2. Kunskapsöversikt och lägesbeskrivning 

 

B2:37 

 

försöksverksamhet 2017, med den muslimskt inriktade Kista folkhögskola som fadder. 
Med ett pluralistiskt förhållningssätt till den judiska idétraditionen syftar verksamheten till 
att vidareutveckla judiskt liv och kultur i Sverige. Paideia ger kurser i jiddisch. 

Interkulturella folkhögskolan i Göteborg startade 2007 med namnet Agnesbergs folkhög-
skola och har en romsk profil. Fram till januari 2015 drevs skolan av Västra Götalands-
regionen. Sedan 1 januari 2016 heter skolan Interkulturella folkhögskolan och har Romska 
Bildningsförbundet Väst som huvudman. Skolan har deltagare från romska grupper och 
lägger stor vikt vid kulturidentitet, vad gäller språk, historia, seder och bruk. Skolan ger 
kurser på för grundskole- och gymnasienivå samt Sfi, men inte rena språkkurser i romska.  

Folkhögskolorna ger som synes i varierande utsträckning kurser i språk. En intressant 
iakttagelse (tabell 5) är att kursverksamheten i jiddisch hade det största antalet 
deltagarveckor av språken under år 2017, medan utbud som hade markerats med 
”jiddisch” nästan saknades i studieförbundens statistik (tabell 4). Kursnamn fördes inte in 
Folkhögskolans Statistikrapport från 2018. Det går därför inte få fram motsvarande 
statistik för fler år.  
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6. Ortnamn och personnamn 
6.1 Ortnamn 
Ortnamn har som språkliga uttryck flera funktioner. En av dem är att namnge enskilda 
geografiska platser så att vi kan tala om dem och så att vi kan särskilja platserna från 
varandra. I ortnamnen kan vi också utläsa information om tider som har varit, och som i 
vissa fall inte finns dokumenterade i andra källor. Namnen berättar till exempel om 
topografi, vem som bodde var och vilka språk de talade. En del ortnamn vittnar också om 
en historisk närvaro av olika minoritetsgrupper i områden i landet som inte ingår de 
officiella förvaltningsområdena. Ortnamn kan alltså ses som titthål bakåt i historien och 
de hjälper oss att förstå den utveckling samhället har genomgått. Att eliminera namn ur 
namnbeståndet vore att sudda ut en del av historien. Det är viktigt att komma ihåg att 
ortnamn inte är någons privata egendom. Vilken relation man än har till ett ortnamn så 
äger man det inte. Namnen är en del av språket och tillhör oss alla.  

En annan viktig funktion som namn har är identitetsmarkerande, detta gäller såväl det 
namn vi bär, som namnet på den ort där vi bor. Att namnen används och stavas korrekt är 
därför viktigt för var och en av oss. Att de minoritetsspråkliga ortnamnen får synlighet, 
ofta som en parallell till de svenska, främjar såväl identiteten hos de minoritetsspråks-
talande som kunskapen och medvetenheten om minoritetsspråken i majoritetssamhället.  

Ortnamnsbruket regleras av hänsynsparagrafen God ortnamnssed (kulturmiljölagen  
1988: 950, 1 kap, 4 §). Denna stadgar bland annat att ”svenska, samiska, meänkieli och 
finska namn ska så långt som möjligt användas samtidigt på kartor samt vid skyltning och 
övrig utmärkning i flerspråkiga områden”.  

Isof och dess föregångare har som expertmyndighet arbetat aktivt med svensk, samisk 
och finsk (senare även meänkielisk) ortnamnsvård sedan 1903, i samarbete med 
nuvarande Lantmäteriet och tidvis i nära samarbete med enskilda finska, samiska och 
meänkieliska forskare och ortnamnsexperter. Vi har således sedan drygt hundra år haft 
egen kompetens inom myndigheten att utreda ortnamnsärenden som gäller de territo-
riella minoritetsspråken samiska, finska och meänkieli. Isof har inga beslutsbefogenheter 
när det gäller ortnamnen i Sverige, men myndigheten är remissinstans till Lantmäteriet, 
som i dessa ärenden är beslutsfattande myndighet. I Isofs arkiv finns omfattande namn-
samlingar för hela Sverige, även för samiskt, finskt och meänkieliskt område. Myndigheten 
bedriver kontinuerligt insamling och dokumentation av och forskning kring såväl svenska 
som minoritetsspråkliga ortnamn. Detta sker i samarbete med andra myndigheter, 
organisationer, forskare och enskilda talare av de nationella minoritetsspråken. 

Isof har som formell remissinstans i ortnamnsfrågor arbetat tillsammans med Sametingets 
språkkonsulenter för att förankra Isofs granskning av de samiska ortnamnen, men även 
för att öka det samiska inflytandet över de samiska ortnamnen. Gemensamma principer 
och metoder för arbetet har utarbetats och resultatet av samarbetet har varit givande. 
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Sametinget är en självklar part inom ortnamnsvården i Sverige. Isof skulle också se för-
delar med att även företrädare för finska och meänkieli gavs möjlighet att yttra sig i frågor 
som gäller ortnamn. Detta för att få ett helhetsperspektiv på namnmiljön i norra Sverige. 
En hantering av namnen i samverkan med Isof skulle då trygga att ortnamnen behandlas 
med likartade krav på varsamhet och sakkunskap och på en språkvetenskaplig grund. En 
sådan ordning skulle säkerställa en stabil grund för ett kontinuerligt inflytande från repre-
sentanter för de nationella minoritetsspråken. För att säkerställa att ett långsiktigt och 
konsekvent granskningsarbete av ortnamnen kan upprätthållas bör det finnas ett tydligt 
uppdrag i en känd struktur, som vilar på en demokratisk grund. Detta fordrar att Same-
tinget, STR-T och eventuella övriga instanser får resurser för att arbeta med ortnamns-
frågor på ett professionellt sätt. Ett remissförfarande ställer krav på beslutsfattaren om 
samråd, men ger denne samtidigt en möjlighet att säkra en effektiv myndighetsutövning.  

Det samtida, existerande ortnamnsbruket redovisas i nationella geodata (till exempel i 
Lantmäteriets karttjänster). Syftet med redovisningen är inte att i första hand revitalisera, 
även om revitalisering utgör en önskad effekt av redovisningen. Att redovisa ett enskilt 
ortnamn på en karta eller i en databas ökar med säkerhet bruket av namnet, men grund-
principen för att i offentliga sammanhang redovisa ortnamn i Sverige är att namnen utgör 
en del av det allmänna och hävdvunna namnbruket på orten. Ett minoritetsspråkligt 
namnbruk behöver därför först och främst ha eller få en grogrund i lokalsamhället, och för 
att främja namnbruket inom de nationella minoritetsspråken behöver dessa således 
främst få synlighet inom den kommunala verksamheten. Om de nationella minoritets-
språken värnas i närsamhället och får utrymme att utvecklas kommer med största sanno-
likhet ett stabilt namnbruk att växa fram. För att stärka och synliggöra minoritetsspråkens 
ortnamn och allmänspråk bör kommunerna uppmuntras och stödjas när det gäller 
användningen av dessa språk inom sin verksamhet. Inrättningar såsom bibliotek och 
hälsocentraler bör således skyltas på aktuellt minoritetsspråk, namn på allmänna platser 
och gator bör i högre grad få namn i en minoritetsspråklig form och minoritetsspråkliga 
namnformer bör göras synliga i vägvisning. Isof kan som expertmyndighet på detta 
område stödja kommunerna i detta. 

6.2 Personnamn 
Personnamnsbruket regleras av lagen om personnamn (2016:1013). Lagen öppnar för en 
revitalisering av personnamnsbruket genom 18 §: ”En person får byta till ett efternamn 
som har funnits i hans eller hennes släkt i rakt uppstigande led i minst två generationer. 
Det får dock inte vara längre sedan någon i släkten bar namnet än fyra generationer 
tillbaka, räknat från och med personens föräldrar.” Detta ger en möjlighet att återta 
efternamn som av olika anledningar bytts ut.  

Beslutande myndighet i personnamnsärenden är Skatteverket, medan Isof bistår med 
expertkunskap. De flesta minoritetsspråkliga personnamn kan i regel registreras med 
korrekt skriftform. Det finns dock brister i den lista med specialtecken som Skatteverket 
godkänner; den saknar till exempel en del tecken som ingår i de samiska alfabeten. 
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Förslag till kapitel 1. En ökad och sammanhållen kunskap om minoriteterna och 
minoritetsspråken

Avsnitt 1.1. Ökad kunskap i majoritetssamhälle och offentlig sektor. Mål: Kunskapen om de nationella minoriteterna 
och de nationella minoritetsspråken är god i samhället. Viktig information om minoriteternas rättigheter och mino ri tets
språkens revitalisering finns samlad i en informationsportal. Informationen är tillgänglig i ett användarvänligt format.
Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
En informationsportal med samlad information om de 
nationella minoriteterna och minoritetsspråken tas fram, 
drivs och utvecklas av den myndighet som av rege
ringen får informationsuppdraget om minoritetslagen.

Inleds 2021–2022 1,5 mkr i initialkostnad och 600 tkr  
i löpande drift.

En obligatorisk webbutbildning för offentliganställda 
om de nationella minoriteternas språkliga och kulturella 
 rättigheter tas fram och underhålls av den myndighet 
som av regeringen får informationsuppdraget om mino
ritetslagen. Webbutbildningen bör utgöra en del av inne
hållet på ovan nämnda informationsportal och tas fram i 
samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Inleds 2022 Cirka 400 tkr. Beräknat ut ifrån upp
gifter från Myndigheten för tillgängli
ga medier (MTM) och Ekonomistyrn
ingsverket (ESV).

Skolinspektionen får i uppdrag att regelbundet följa  
upp om och hur målen i de aktuella kursplaner som 
rör de nationella minoriteterna och minoritetsspråken 
implementeras i skolan.

Inleds 2022. 
Därefter cykliskt 
återkommande.

I den mån kostnaden inte kan täckas 
inom ramen för förvaltningsanslaget 
bör regeringen inhämta en kostnads
beräkning från myndigheten.

En blivande uppföljningsmyndighet för minoritetslagen tar 
fram indikatorer över språkens användning i samhället. 

Inleds 2021 Täcks inom ramen för berörd 
 myndighets förvaltningsanslag.

Statistiska centralbyrån (SCB) får i uppdrag att med 
utgångspunkt i de slutsatser som drogs i DO:s rapport 
från 2012, och i samråd med minoriteterna och den 
blivande uppföljningsmyndigheten, undersöka möjlig
heterna att samla in data om antalet talare av de natio
nella minoritetsspråken.

2021 eller 2022 Täcks inom ramen för berörd 
 myndighets förvaltningsanslag.

Avsnitt 1.2. Förvaltningsområden för jiddisch och romska. Mål: Myndigheter och andra aktörer inom den offentliga 
sektorn är medvetna om det ansvar för jiddisch och romska som följer av minoritetslagen (SFS 2009:724), och kan 
redovisa aktiva åtgärder som främjar och skyddar språken och dess talare.

Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Förvaltningsområden för jiddisch och romska etableras 
enligt nuvarande modell för statsbidrag. Förslag på vilka 
kommuner eller regioner som ska omfattas i ett första 
skede, samt vilka skyldigheter som ska följa av anslut
ningen, bör diskuteras och utarbetas i samråd med 
minoriteterna och berörda kommuner och regioner. 

Inom en femårs
period

Behöver utredas ytterligare.

Effekterna av modellen med nya förvaltningsområden 
bör följas upp och utvärderas. Om resultatet är gott kan 
beslut tas om frivillig anslutning, enligt det system som 
nu gäller för finska, meänkieli och samiska.

På sikt Behöver utredas ytterligare.
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Förslag till kapitel 2. De nationella minoritetsspråkens utveckling och revitalisering
Avsnitt 2.1. Språkcentrum. Mål: Språkcentrum är etablerat för alla nationella minoritetsspråk. Centrumen fungerar 
som kunskapsresurs och ett aktivt stöd till organisationer som arbetar med revitalisering, samt till enskilda som vill 
återta sitt nationella minoritetsspråk. Språkcentrumen arbetar med att stimulera användningen av språken och med 
att revitalisera de nationella minoritetsspråken.
Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Språkcentrum inrättas för finska, jiddisch, meänkieli och 
romska i enlighet med de förslag Isof presenterade 2019.

Inleds 2021 och 
byggs upp succes
sivt.

28,3 mkr (enligt Isofs förslag).

Avsnitt 2.2. Inrättande av språkresurscentrum på kommunal eller regional nivå. Mål: Regionala språkresurs
centrum är etablerade och fungerar som lokala och regionala knutpunkter för samarbete, kontakt och inspiration i 
kommuners, regioners och lokala aktörers språkfrämjande arbete.

Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Utvalda kommuner, kommunala samverkansorgan eller 
regioner tilldelas efter ansökan statliga medel för att 
 etablera och driva språkresurscentrum på lokal eller 
regional nivå. (Förslaget läggs också fram av Same tinget).

Inleds 2022 och 
byggs upp succes
sivt.

2,2 mkr per språkresurscentrum 
motsvarande kostnader för 
2 heltids tjänster och lokaler.

Avsnitt 2.3. Bidrag till revitalisering. Mål: Ett stort antal goda revitaliseringsinsatser genomförs för samtliga fem 
nationella minoritetsspråk. Återkommande språkrevitaliserande projekt som snarare har karaktären av långsiktig 
verksamhet finansieras av ett verksamhetsbidrag. 

Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Regeringens anslag till Isof för revitaliserande projekt 
fördubblas för att ge fler intresseorganisationer möjlig het 
att genomföra revitaliseringsinsatser.

2021 eller 2022 7,5 mkr (inkluderar dagens bidrag 
på 3,9 mkr).

Det av Isof utdelade projektbidraget kompletteras med 
ett verk samhetsbidrag för projekt av mer permanent 
 karaktär. Isof ges i uppdrag att distribuera bidraget efter 
ett ansöknings förfarande.

2022 2 mkr

Statsbidraget till de nationella minoriteternas riks organisa
tioner ska öka. (Förslag i enlighet med SOU 2017:60).

2022 5,8 mkr

Avsnitt 2.4. Språkvård. Mål: Språkvården i samtliga nationella minoritetsspråk bedrivs i statlig regi och i samråd 
med minoritetsgrupperna samt utifrån de förutsättningar som råder för var och ett av språken. Språkvårdarna sam
arbetar i hög grad med språkcentrum. 

Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Regeringen tillför Isof anslag för att utvidga det språk
vårdande arbetet i syfte att täcka det ökande behovet av 
språkvårdsinsatser. 

2021 eller 2022 2,5 mkr motsvarande 2,5 heltids
tjänster (0,5 tjänst i jiddisch, 1 tjänst 
i meänkieli, 1 tjänst i romska).
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Förslag till kapitel 3. En obruten utbildningskedja
Avsnitt 3.2. Förskolan. Mål: Barn som tillhör en nationell minoritet får inom ramen för förskolans verksamhet 
 möjlighet att lära sig och att utveckla sitt nationella minoritetsspråk, både de barn som bor i ett förvaltningsområde 
och de som inte gör det. De pedagogiska insatserna präglas av hög kvalitet. Granskningar av förskolornas fler
språkiga verksamhet genomförs på regelbunden basis.
Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Skolinspektionen får i uppdrag att genomföra en 
granskning av hur kommuner, andra skolhuvudmän 
och förskolor tolkar och implementerar skollagens och 
förskolans läroplan när det gäller barns rätt att utveckla 
sitt nationella minoritetsspråk i förskolan. 

Inleds 2022 och 
cykliskt återkom
mande.

I den mån kostnaden inte kan täckas 
inom ramen för förvaltningsanslaget 
bör regeringen inhämta en kostnads
beräkning från myndigheten.

Skolinspektionen får i uppdrag att framöver regel
bundet granska hur förskolor arbetar utifrån skol
lagens och förskolans läroplan om de nationella 
minoritetsspråken i förskolan. 

Inleds 2022 och 
cykliskt återkom
mande.

I den mån kostnaden inte kan täckas 
inom ramen för förvaltningsanslaget 
bör regeringen inhämta en kostnads
beräkning från myndigheten.

Skolverket får i uppdrag att utarbeta en komplettering 
av förskolans läroplan för de förskolor som har en inrik
tning mot ett eller flera nationella minoritetsspråk. 

Arbetet inleds 2021 I den mån kostnaden inte kan täckas 
inom ramen för förvaltningsanslaget 
bör regeringen inhämta en kostnads
beräkning från myndigheten.

Skolverket får i uppdrag att utforma allmänna råd om 
uttolkningen av skollagens bestämmelse om förskole
verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på 
finska, meänkieli respektive samiska. (Förslaget läggs 
också fram av Sametinget).

Inleds 2021 I den mån kostnaden inte kan täckas 
inom ramen för förvaltningsanslaget 
bör regeringen inhämta en kostnads
beräkning från myndigheten.

Skolverket får i uppdrag att se över hur man kan 
underlätta för kommuner och andra skolhuvudmän 
att starta förskolor med inriktning mot de nationella 
minoritetsspråken. Etablering av förskolor med sådan 
inriktning bör få ett riktat statsbidrag.

Inleds 2021 I den mån kostnaden inte kan täckas 
inom ramen för förvaltningsanslaget 
bör regeringen inhämta en kostnads
beräkning från myndigheten.

Skolverket får i uppdrag att undersöka förutsättningar, 
omständigheter och praxis hos förskolor där moders
målslärare eller minoritetsspåkstalande pedagoger 
saknas och som därför genom fjärrundervisning 
ansluter eller önskar ansluta sig till andra förskolors 
flerspråkiga verksamhet. Undersökningens syfte är att 
identifiera eventuella hinder och framgångsfaktorer.

Inleds 2021 I den mån kostnaden inte kan täckas 
inom ramen för förvaltningsanslaget 
bör regeringen inhämta en kostnads
beräkning från myndigheten.

Skolverket får i uppdrag att utforma ett pedagogiskt 
material där modersmålslärare eller pedagoger på för
skolor med inriktning mot ett eller flera av de nationella 
minoritetsspråken kan få stöd, inspiration och hjälp i 
sitt arbete. (Förslaget läggs också fram av Sametinget).

Inleds 2021 I den mån kostnaden inte kan täckas 
inom ramen för förvaltningsanslaget 
bör regeringen inhämta en kostnads
beräkning från myndigheten.

Avsnitt 3.3. Förskoleklass. Mål: Elever som tillhör en nationell minoritet får utbildning i sina nationella minori tets
språk i förskoleklass.
Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Utbildning i förskoleklass ska för elever som tillhör 
någon av de nationella minoriteterna omfatta nationella 
 minoritetsspråk. Denna rättighet förs in i skollagen. 
(Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

Lagstiftnings arbete 
inleds 2021, med 
möjligt ikraft
trädande 2023.

En beräkning av ökade kostnader tas 
fram och merkostnader täcks inom ra
men för statens stöd till kommunerna.

De insatser som görs med koppling till de nationella 
minoritetsspråken i förskoleklass ska ses över och 
regelbundet följas upp av Skolinspektionen. (Förslag i 
enlighet med SOU 2017:91).

Inleds 2022 och 
cykliskt återkom
mande

I den mån kostnaden inte kan täckas 
inom ramen för förvaltningsanslaget 
bör regeringen inhämta en kostnads
beräkning från myndigheten.

Sammanställningen fortsätter på nästa sida ⊲
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Fortsättning, förslag till kapitel 3. En obruten utbildningskedja
Avsnitt 3.4. Grundskola. 3.4.1. Tvåspråkig undervisning. Mål: Elever som tillhör de nationella minoriteterna har 
tillgång till tvåspråkig undervisning av hög kvalitet. 
Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Skolförordningens bestämmelse om tvåspråkig undervisning 
ändras så att sådan undervisning kan anordnas i de nationella 
minoritetsspråken genom hela grundskolan, det vill säga 
också i årskurs 7–9. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91)

Författningsarbete 
inleds 2021, med 
möjligt ikraftträdan
de 2023.

En beräkning av ökade kost
nader tas fram och merkost
nader täcks inom ramen för 
statens stöd till kommunerna.

Skolförordningens bestämmelse  om att språket ska utgöra 
umgängesspråk i hemmet för att tvåspråkig undervisning ska 
få anordnas samt att högst hälften av undervisningstiden får 
ske på minoritetsspråket tas bort för nationella minoritets
språk, liksom kravet att inslaget av svenska i undervisningen 
successivt ska öka. (Förslag i enlighet med SOU 2017: 91). 

Författningsarbete 
inleds 2021, med 
möjligt ikraftträdan
de 2023.

En beräkning av ökade kost
nader tas fram och merkost
nader täcks inom ramen för 
statens stöd till kommunerna.

Införandet av en finansierad försöksverksamhet för ett antal 
kommuner att etablera tvåspråkig undervisning i de nationella 
minoritetsspråken bör utredas.  (Förslag i enlighet med SOU 
2017:91).

Utredningsarbete 
inleds 2021

Täcks inom ramen för berörd 
myndighets förvaltnings
anslag/ev. kostnadsförslag tas 
fram av berörd myndighet.

Öronmärkta medel riktas till kommuner och andra skolhuvud
män i syfte att skapa incitament för tvåspråkig undervisning.

Inleds 2022 och 
byggs ut successivt

Behöver utredas ytterligare.

De skolor som erbjuder tvåspråkig undervisning ges möjlighet 
till riksintag för att möjliggöra överföring av skolpeng mellan 
kommunerna eller skolhuvudmännen. 

Inleds 2022 eller 
2023

På sikt kostnadsnetutralt.

Anmälan om tvåspråkig undervisning görs till Skolverket som 
även ska ansvara för sammanställning av statistiska uppgifter. 
(Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

Inleds 2021 Initial kostnad på 1 mkr och 
där efter en förvaltningskost
nad på 500 tkr per år. 

Möjligheterna att genom kommunöverskridande samarbete 
anordna modersmålsundervisning och tvåspråkig under
visning via fjärrundervisning undersöks av lämplig myndighet 
i syfte att underlätta för kommuner och andra skolhuvudmän 
som har brist på lärare i de nationella minoritetsspråken.

Utredning inleds 
2021

I den mån kostnaden inte kan 
täckas inom ramen för förvalt
ningsanslaget bör regeringen 
inhämta en kostnadsberäkning 
från myndigheten.

Sammanställningen fortsätter på nästa sida ⊲
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Fortsättning, förslag till kapitel 3. En obruten utbildningskedja
Avsnitt 3.4. Grundskola. 3.4.2. Nationellt minoritetsspråk införs som ämne. Mål: Elever som tillhör en nationell 
minoritet kan utveckla kunskaper i sina nationella minoritetsspråk i skolan. Undervisningen håller hög kvalitet och är 
tillräckligt omfattande för att gynna språkutvecklingen. Informationen om rätten till undervisning är tydlig, och når ut 
till den berörda grupperna.

Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Nationellt minoritetsspråk blir nytt ämne i grundskolan och 
ges både som nybörjarspråk och för redan etablerade talare. 
(Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

Inleds 2022 
eller 2023

Kostnad för Skolverket 6,9 mkr 
enligt beräkning i SOU 2017:91. 
Kostnad för skolhuvudmän cirka 80 
mkr enligt beräkning i SOU 2017:91. 

Ämnet nationellt minoritetsspråk regleras i timplan till minst tre 
timmar i veckan. Skolverket tar fram nya kursplaner. (Förslag i 
enlighet med SOU 2017:91).

Inleds 2022 Ryms inom ovan redan angivna 
6,9 mkr.

Undervisning i ämnet nationellt minoritetsspråk bör vid behov 
kunna genomföras via fjärrundervisning, även på entreprenad. 
(Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

Inleds 2022 På sikt kostnadsneutralt.

I avvaktan på att nationellt minoritetsspråk får status som 
eget ämne, tas en lösning fram för att reglera modersmåls
undervisningen i nationella minoritetsspråk, där ett lägsta antal 
timmar fastställs. 

Nya riktlinjer 
tas fram 
2021.

Behöver utredas ytterligare.

Som ett alternativ till ett nytt ämne, ska nationella minoritets
språk kunna läsas som språkval från åk 6 på samma sätt som 
övriga moderna språk, öppet för alla elever. Ämnet behöver 
då stöd för att uppfattas som ett attraktivt val, både för elever 
tillhörande de nationella minoriteterna och för andra. 

Successiv 
utbyggnad 
från och med 
2022

Behöver utredas ytterligare.

Elever som inte önskar läsa enligt den utökade studieplanen 
kan välja att fortsättningsvis läsa sitt nationella minoritetsspråk 
inom ramen för modersmålsundervisningen. (Förslag i enlighet 
med SOU 2017:91).

Inleds 2022 Kostnadsneutralt.

Skolinspektionen bör ges i uppdrag att återkommande granska 
om kommuners och skolhuvudmäns  informationsplikt gällande 
modersmålsundervisningen för nationella minoriteter uppfylls, 
samt om modersmålsundervisningen ges i den utsträckning 
som kan förväntas. 

Snarast och 
cykliskt åter
kommande

I den mån kostnaden inte kan 
täckas inom ramen för förvaltnings
anslaget bör regeringen inhämta 
en kostnadsberäkning från myndig
heten.

Skolverket ges i uppdrag att inventera lärarunderlaget, det vill 
säga antalet behöriga lärare som har kunskaper i nationella 
minoritetsspråk. I inventeringen ska lärarnas behörighet inom 
olika ämnen ingå. 

Inleds 2021 I den mån kostnaden inte kan täckas 
inom ramen för förvaltningsanslaget 
bör regeringen inhämta en kost
nadsberäkning från myndigheten.

Kravet på att modersmålslärare i nationella minoritetsspråk 
ska ha språket som modersmål för att bli behöriga att under
visa i ämnet modersmål tas bort.(Förslag i enlighet med SOU 
2019:18).

2021 Kostnadsneutralt.

Sammanställningen fortsätter på nästa sida ⊲
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Fortsättning, förslag till kapitel 3. En obruten utbildningskedja
Avsnitt 3.5. Gymnasium. Mål: Elever som önskar studera sina nationella minoritetsspråk i gymnasieskolan har möjlighet att 
göra det. Undervisningen är av hög kvalitet och informationen om rätten till undervisning är tydlig, och når ut till berörda grupper.

Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
De nationella minoritetsspråken införs på gymnasiet som 
valmöjlighet till övriga moderna språk steg 1–7 och ges en 
timplan med två–tre timmar i veckan. (Förslag i enlighet med 
SOU 2017:91).

Inleds 2022 
eller 2023 
och byggs ut 
successivt.

En beräkning av ökade kostnader 
tas fram och merkostnader täcks 
inom ramen för statens stöd till 
kommunerna.

Det ska vara möjligt att läsa ett nationellt minoritetsspråk som 
nybörjarspråk på gymnasiet steg 1–2. Nuvarande krav på ”goda 
kunskaper” tas bort. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

Inleds 2022 
eller 2023 
och byggs ut 
successivt.

En beräkning av ökade kostnader 
tas fram och merkostnader täcks 
inom ramen för statens stöd till 
kommunerna.

Studier i nationellt minoritetsspråk som ämne ska ge merit
poäng. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91).

Inleds 2022 Kostnadsneutralt.

Gymnasieprogram med inriktning mot nationella minoriteter 
ges möjlighet att bli riksrekryterande. (Förslag i enlighet med 
SOU 2017:91). Detta bör också gälla de yrkesförberedande 
nationella gymnasieprogrammen.

Inleds 2023 En beräkning av ökade kostnader 
tas fram och merkostnader täcks 
inom ramen för statens stöd till 
kommunerna.

Möjligheten att anordna tvåspråkig ämnesundervisning 
i  gymnasiet utreds, i syfte att bland annat undersöka om 
 incitament behövs för att öka skolornas benägenhet att anord
na tvåspråkig undervisning.

Utredningsar
bete inleds 
2021.

I den mån kostnaden inte kan täckas 
inom ramen för förvaltningsanslaget 
bör regeringen inhämta en kost
nadsberäkning från myndigheten.

Avsnitt 3.6. Högskola. 3.6.1. Språkutbildningar. Mål: Lärarutbildningar finns vid de universitet som har nationellt ansvar 
för respektive språk. Utbildningarna utexaminerar lärare regelbundet, på en nivå som täcker behoven. Forskningsmiljöer 
är etablerade för samtliga nationella minoritetsspråk vid de lärosäten som getts nationellt ansvar för språken. Lärosätena 
har en stabil basbemanning, samt långsiktig finansiering. Det är möjligt att studera språken på alla nivåer, inklusive att 
bedriva forskarstudier. Det är också möjligt att studera ett nationellt minoritetsspråk inom yrkeshögskolan.

Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Lärosäten med nationellt ansvar för de nationella minoritets språken 
bör ha en stabil basbemanning. Lärosätena bör på sikt ha en be
manning som uppgår till minst 1–2 professorer, 1–3 lektorer, 1–3 dok
torander, samt medel för forskning och utveckling. Finansie ringen 
ska vara långsiktig, stabil och inte belasta de enskilda lärosätena.

Inom rimlig 
framtid/ på 
sikt

Behöver utredas ytterligare.

Kurser i samtliga nationella minoritetsspråk utvecklas och 
erbjuds upp till kandidatnivå.

Inom rimlig 
framtid

Behöver utredas ytterligare.

På längre sikt bör magister och masterutbildning samt forskar
utbildningar etableras för samtliga nationella minoritetsspråk.

På sikt Behöver utredas ytterligare.

Ett uppdrag att etablera språkkurser i romska bör ges till Lunds, 
Stockholms eller Uppsala universitet.

Snarast Behöver utredas ytterligare.

Lärosäten med nationellt ansvar för de nationella minoritets
språken får i uppdrag att anordna kortare kurser i genrespecifik 
terminologi.

Snarast/inom 
rimlig framtid

Behöver utredas ytterligare.

Språkkurser för att möjliggöra utbildning till tolk och över
sättare ska utvecklas och erbjudas.

Snarast/inom 
rimlig framtid

Behöver utredas ytterligare.

Myndigheten för yrkeshögskolan ges i uppdrag att genomföra 
en samlad analys av arbetsmarknadens behov av utbildningar 
inom yrkeshögskolan avseende språk och kulturkompetens 
kopplat till de nationella minoritetsspråken, och därefter föreslå 
åtgärder. (Förslaget läggs också fram av Sametinget).

Snarast/inom 
rimlig framtid

I den mån kostnaden inte kan 
täckas inom ramen för förvaltnings
anslaget bör regeringen inhämta 
en kostnadsberäkning från myndig
heten.

Sammanställningen fortsätter på nästa sida ⊲
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Fortsättning, förslag till kapitel 3. En obruten utbildningskedja
Avsnitt 3.6. Högskola. 3.6.2. Lärarutbildningar. Mål: Antalet lärare, och återväxten av lärare, med kompetens att 
under visa i och på de nationella minoritetsspråken är god, vilket gör att de elever som vill har möjlighet att läsa ett 
nationellt minoritetsspråk i skolan.

Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Högskoleförordningen (SFS 1993:100) ändras så att 
de nationella minoritetsspråken kan ingå i grund
lärarexamen.

Snarast I den mån kostnaden inte kan täckas inom 
ramen för förvaltningsanslaget bör rege
ringen inhämta en kostnadsberäkning från 
myndigheten.

Lärosäten med nationellt ansvar får ett uppdrag 
att ta fram grundlärarutbildningar med inriktning 
mot språken. När lärosätena bedömer att student
underlaget och ämnets kapacitet tillåter, ska 
ämneslärar utbildning erbjudas. 

Snarast Behöver utredas ytterligare.

Lunds universitet ges ett uppdrag att ta fram 
 grundlärarutbildning med inriktning mot jiddisch.

Snarast Behöver utredas ytterligare.

Södertörns högskola får ett fortsätt uppdrag att ge 
uppdragsutbildningar av modersmålslärare i romska.

Inleds 2021 
eller 2022

Rege ringen bör inhämta en kostnads
beräkning från myndigheten.

Skolverket ges fortsatta uppdrag att anordna upp
dragsutbildningar för de nationella minoritetsspråken 
för att möta behoven på kort sikt. (Förslag i enlighet 
med SOU 2017:91).

Snarast I den mån kostnaden inte kan täckas inom 
ramen för förvaltningsanslaget bör regerin
gen inhämta en kostnadsberäkning från 
myndigheten.

Lärare som undervisar i modersmål utan att vara 
behöriga, samt legitimerade lärare i andra ämnen och 
som talar ett nationellt minoritetsspråk, ges möjlighet 
att inom ramen för sin tjänst eller via till exempel 
Lärar lyftet, kunna genomföra studier för att bli 
 be höriga att undervisa i ämnet nationellt minoritets
språk eller bedriva ämnesundervisning på ett 
nationellt minori tets språk inom ramen för tvåspråkig 
undervisning.

Inleds 2021 
och byggs ut 
successivt 

Bör rymmas inom nuvarande ekonomiska 
ramar för berörda skolhuvudmän.

För att tillgodose behovet av lärare i nationella 
mino ritets språk bör pedagogisk utbildning riktas till 
modersmålslärare för att ge dem behörighet.

Inleds 2021 
och byggs ut 
successivt 

Behöver utredas ytterligare.

Avsnitt 3.7. Läromedel. Mål: Det finns kvalitativa läromedel för de nationella språken på alla stadier och nivåer.

Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
För att säkerställa kvaliteten och långsiktigheten i 
 produktionen av läromedel inrättas ett produktions
stöd riktat till de kommersiella förlagen för framtagning 
av läromedel. Stödet fördelas och administreras av 
Skolverket eller annan lämplig myndighet. Special
pedagogiska skolmyndighetens produktionsstöd kan 
användas som modell för hanteringen. 

Inleds 2022 Ett anslag på 15 mkr inrättas och justeras 
efter gjord utvärdering.

Skolverket får, i samarbete med Myndigheten för digi
tal utveckling (DIGG), uppdraget att etablera en portal 
för delning av pedagogiskt undervisningsmaterial.

Inleds 2021 Initial kostnad på 1 mkr och därefter årligen 
500 tkr för löpande drift.
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Förslag till kapitel 4. Språket i det livslånga lärandet
Avsnitt 4.1. Folkbildning. Mål: Språkbärares möjligheter att delta i kortare språkkurser och aktiviteter med 
 anknytning till språken är goda. Information till kursdeltagare och utbildningsanordnare finns samlad och är lätt
tillgänglig och överskådlig.

Förslag Tids aspekt Uppskattad kostnad
Folkbildningsrådet bör regelbundet samla relevant information 
om det kursutbud inom folkbildningen som har koppling till de 
nationella minoritetsspråken. Informationen bör vara en del av 
den portal som föreslås i kapitel ett i handlingsprogrammet. 

Inleds 2021 I den mån kostnaden inte kan 
täckas inom ramen för förvalt
ningsanslaget bör regeringen 
inhämta en kostnadsberäkning 
från Folkbildningsrådet.

Regeringen inrättar ett bidrag för korttidsstudier enligt Same
tingets modell, som gäller övriga nationella minoritetsspråk. 
Bidraget bör administreras av lämplig myndighet. 

Inleds 2021 eller 
2022

500 tkr per nationellt mi
noritetsspråk, enligt upp
skattning av Sametinget.

Regeringen inrättar riktade anslag som Folkbildningsrådet delar 
ut till studieförbund och folkhögskolor för att erbjuda språk
kurser i de nationella minoritetsspråken. 

Inleds 2022 Behöver utredas ytterligare.

Avsnitt 4.2. Språken i yrkeslivet. Mål: Kompetensförsörjningen i de nationella minoritetsspråken inom olika 
områden som sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg är god och det finns yrkesrelaterade utbildnings och 
 fortbildningsmöjligheter. Tillgången till kompetenta tolkar och översättare är god.

Förslag Tids aspekt Uppskattad kostnad
Kommuner och skolhuvudmän som erbjuder studier i ett eller 
flera nationella minoritetsspråk i gymnasiet, bör också upp
muntras att erbjuda dessa språk inom yrkesvuxenutbildningar. 
Särskilt prioriterade bör omsorgsyrken eller yrken med inrikt
ning mot barn och unga vara.

Inom en femårs
period

Behöver utredas ytterligare.

Tolk och översättarinstitutet vid Stockholms universitet (TÖI) 
ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att arrangera 
upp dragsutbildning av översättare i romska, meänkieli och 
jiddisch.

Uppdrag ges 
2021

Ryms inom nuvarande 
 anslagsram.

Kammarkollgiet eller annan lämplig myndighet får i uppdrag 
att upphandla översättare i de nationella minoritetsspråken på 
 statlig nivå och lägga fast ramavtal för dessa översättnings
tjänster. (Förslaget läggs också fram av Sametinget).

2021 Ryms inom nuvarande 
 anslagsram.
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Förslag till kapitel 5. Kultur bär språk – språk bär kultur
Avsnitt 5.1. Språkstöd och bokstart. Mål: Föräldrar och blivande föräldrar får information, uppmuntran och stöd i 
att föra sina nationella minoritetsspråk vidare till sina barn.

Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Föräldrar som tillhör en nationell minoritet bör i så hög 
grad som möjligt få tillgång till Bokstart. En breddning 
av uppdraget bör därför göras så att stödet gentemot 
de nationella minoriteterna specificeras och ges finan
siering. För att detta ska vara möjligt bör Kulturrådet 
få långsiktigt finansiering för projektet.

2021 eller 
2022

5 mkr år 2021 därefter 10 mkr/år enligt 
Kulturrådet.

Ansvaret för språkstödspaketen bör i samråd med de 
nationella minoritetsföreningar som tagit fram paketen 
flyttas över till lämplig myndighet samt ges en lång
siktig finansiering för att kunna spridas till samtliga 
mödravårdscentraler i landet. 

2022 Behöver utredas ytterligare.

Avsnitt 5.2. Produktion av litteratur. Mål: Utbudet av litteratur på de nationella minoritetsspråken är stort och  
varierat. Det finns litteratur både på originalspråk och i översättning. Det finns litteratur i många olika genrer och för 
olika målgrupper. Stödet för litteraturutgivning är kontinuerligt och långsiktigt.

Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Kulturrådets uppdrag att främja utgivning och sprid
ning av litteratur på de nationella minoritetsspråken, 
både på originalspråk och som översättningar, bör 
göras långsiktigt. Stödet bör breddas till att innefatta 
andra insatser än enbart utgivning, t.ex. utbildning 
av översättare,  professionalisering av förlag och olika 
insatser för att sprida böcker och främja läsning.

Inleds 2022 Behöver utredas ytterligare.

Kulturrådet bör få ett uppdrag att särskilt främja   
utgivning av barn och ungdomslitteratur på de 
nationella mino ritets språken.

Inleds 2021 I den mån kostnaden inte kan täckas inom 
ramen för förvaltningsanslaget bör rege
ringen inhämta en kostnadsberäkning från 
myndigheten.

Avsnitt 5.3. Resursbibliotek och Kungliga bibliotekets app. Mål: Det finns ett varierat utbudet av litteratur på de 
nationella minoritetsspråken på biblioteken. Resursbibliotek utgör kunskapskällor som stödjer forskning och fungerar 
som en kunskapsresurs åt bibliotek över hela landet.

Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Statligt finansierade resursbibliotek för de nationella 
minoritets språken inrättas enligt Kungliga biblio tekets 
förslag.

Inleds 2022 40 mkr enligt KB:s utredning.

Kungliga bibliotekets pilotprojekt med en app för att 
sprida litteratur på samiska och romska utvärderas och 
bör, om resultatet är gott, på sikt inkludera litteratur 
och ljudböcker på samtliga nationella  minoritetsspråk.

Inleds 2021 Bör utredas ytterligare.

Sammanställningen fortsätter på nästa sida ⊲
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Fortsättning, förslag till kapitel 5. Kultur bär språk – språk bär kultur
Avsnitt 5.4. Scenkonst, musik, bild och formkonst. Mål: Utbudet av kulturella aktiviteter som teater, musik och 
kultur i andra former på de nationella minoritetsspråken är varierat och tillgängligt. Utbud för barn och unga är 
särskilt prioriterat. Personer som tillhör de nationella minoriteterna har goda möjligheter att delta i kulturlivet och att 
som kulturutövare ta del av olika bidrag inom kultursektorn.

Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Kulturrådet bör i sitt uppdrag att verka för de nationella minorite
ters kultur särskilt prioritera projekt som innefattar de nationella 
minoritetsspråken.

Inleds 2021 Kostnadsneutralt.

Bland de ansökningar som görs inom ramen för kulturskolebidraget, 
bör kulturella projekt med koppling till barn och unga som tillhör 
de  nationella minoriteterna prioriteras. Projekt som genomförs i 
sam verkan med minoritetsaktörer bör ha företräde i urvalet. 

Inleds 2021 Kostnadsneutralt.

Avsnitt 5.5. Film. Mål: Det finns ett varierat utbud av film på de nationella minoritetsspråken. Filmskapare som vill 
producera film på de nationella minoritetsspråken har möjlighet att söka ekonomiskt stöd.

Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Finlandsinstitutet ges ett permanent stöd för att sprida finsk
språkig film i Sverige.

Inleds 2022 Årligen 1,5 mkr i särskilt 
stöd.

Svenska Filminstitutet ges möjlighet att årligen stödja film
pedagogiska språkförstärkande insatser på de nationella 
minoritetsspråken. 

Inleds 2022 Finansieras inom 
 nuvarande anslagsram.

Svenska Filminstitutet bör undersöka möjligheten att dubba fler 
 filmer till de nationella minoritetsspråken, med särskilt fokus på 
film för barn och unga. (Förslaget läggs också fram av Sametinget).

2021 Finansieras inom 
 nuvarande anslagsram.

Avsnitt 5.6. Medier och public service. Mål: Det finns ett långsiktigt stöd som underlättar utgivning av dagstid
ningar och andra tidskrifter på samtliga nationella minoritetsspråk. Det finns möjligheter till gemensam utgivning av 
tidningar på finska, meänkieli och samiska över de svenska, norska och finska landsgränserna.

Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
SVT bör undersöka intresset och förutsätt ningarna för en ökad 
omfattning av dubbade produktioner till de nationella minori tets
språken, som ett komplement till original produktion inom public 
service.

Beaktas inför kom
mande beslut om 
sändnings tillstånd 
för SVT

Behöver utredas 
 ytterligare.

De särskilda villkor för mediestöd som i dag gäller för tidningar 
skrivna på finska, meänkieli och samiska utökas till att också gälla 
tidningar skrivna på jiddisch och romska.

Inleds 2022 Behöver utredas 
 ytterligare.

Möjligheterna till gränsöverskridande samarbete mellan Sverige, 
Finland och Norge vad gäller tidningar på finska, meänkieli och 
samiska bör utredas.

Utredningsarbete 
inleds 2021

Behöver utredas 
 ytterligare.
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Förslag till kapitel 6. De nationella minoritetsspråken i det digitala samhället
Avsnitt 6.1. Språkteknologi. Mål: En nationell språkbank finns tillgänglig för samtliga nationella minoritetsspråk och 
deras varieteter. Språkbankens resurser är fritt tillgängliga för olika typer av användare. Språkverktyg som stavnings
kontroll, digitala ordböcker och språkinlärningsprogram finns tillgängliga på samtliga nationella minoritetsspråk.

Förslag Tidsaspekt Uppskattad kostnad
Isof genomför en förstudie om hur arbetet med att bygga upp 
en språkbank för de nationella minoritetsspråken skulle kunna 
organiseras och genomföras samt en under sökning av till
gången till språkverktyg på de nationella minoritetsspråken.

2021 Ca 800 tkr motsvarande två 
halvtider under ett år.

Lämplig aktör eller myndighet får uppdraget att ansvara 
för och bygga upp språkresurser för respektive nationellt 
minoritets språk.

Inleds inom 
en femårs
period.

Behöver utredas ytterligare.
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Remissinstanser 
1 Arbetsgivarverket 

2 Borås stad 

3 Centralförbundet Roma International 

4 Der Nayer Dor 

5 Diskrimineringsombudsmannen 

6 É Romani Glinda 

7 Finlandsinstitutet 

8 Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige 

9 Folkbildningsrådet 

10 Franz Wagner Sällskapet 

11 Föreningen RUNG – Resande, ung, ny och gammal 

12 Föreningen Resandefolkets Riksorganisation, FRFRO 

13 Förvaltningsrätten i Luleå 
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14 Gällivare kommun 

15 Göteborgs stad 

16 Internationella Romska Evangeliska Missionen 

17 Internationella Romska och Resande kvinnors forum 

18 Jiddische Teateramator’n 

19 Judiska Centralrådet 

20  Judiska museet 

21  Judiska ungdomsförbundet i Sverige 

22 Kalix kommun 

23 Kammarkollegiet 

24 Kexi – Meän kirjailiat 

25 Kiruna kommun 

26 Kulturgruppen för resandefolket  

27 Kungl. biblioteket  

28 Lattjo Drom Riksorganisation 

29 Linköpings kommun 

30 Luleå kommun 

31 Lunds universitet 

32 Länsstyrelsen i Stockholms län 

33 Malmö stad 

34 Met Nuoret 
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35 Myndigheten för digital förvaltning  

36 Myndigheten för press, radio och tv 

37 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  

38 Myndigheten för yrkeshögskolan 

39 Nordkalottens Kultur- och Forskningscentrum i Övertorneå 

40 Norrköpings kommun 

41 Nykvarns kommun 

42 Pajala kommun 

43 Region Dalarna 

44 Region Skåne 

45 Region Västerbotten 

46 Region Örebro 

47 Riksförbundet Romer i Europa 

48 Roma Institutet  

49 Romano Pasos Research Centre 

50 Romska ungdomsförbundet 

51 Sameskolstyrelsen 

52 Sametinget 

53 Sandvikens kommun 

54 Skatteverket 

55 SKL Kommentus Inköpscentral AB 
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56 Socialstyrelsen 

57 Specialpedagogiska skolmyndigheten 

58 Statens kulturråd 

59 Statens skolinspektion 

60 Statens skolverk 

61 Statistiska centralbyrån  

62 Stiftelsen Svenska Filminstitutet  

63 Stockholms stad 

64 Stockholms universitet  

65 Sverigefinländarnas Delegation 

66 Sverigefinska Riksförbundet 

67 Sverigefinska pensionärer  

68 Sverigefinska ungdomsförbundet 

69 Sveriges Jiddischförbund 

70 Sveriges kommuner och regioner  

71 Sveriges Romerförbund 

72 Sveriges Television AB 

73 Sveriges Utbildningsradio AB 

74 Svenska kommittén mot antisemitism 

75 Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset 

76 Södertörns högskola 
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77 Tornedalsteatern 

78 Trajosko Drom 

79 Trollhättans stad 

80 Umeå kommun 

81 Umeå universitet 

82 Universitetskanslersämbetet  

83 Universitets- och högskolerådet  

84 Uppsala universitet 

85 Uusi Teatteri 

86 Vänersborgs kommun 

87 Västra Götalandsregionen 

88 Övertorneå kommun 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på handlingsprogrammet. 
Remissen är begränsad till de delar av handlingsprogrammet som inte 
tidigare remitterats. Nedan anges vilka förslag under respektive avsnitt som 
inte omfattas av remissen.  

Avsnitt 2.3  

Statsbidraget till de nationella minoriteternas riks organisationer ska öka. 
(Förslag i enlighet med SOU 2017:60). 

Avsnitt 3.3  

Utbildning i förskoleklass ska för elever som tillhör någon av de nationella 
minoriteterna omfatta nationella minoritetsspråk. Denna rättighet förs in i 
skollagen. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91). 

De insatser som görs med koppling till de nationella minoritetsspråken i 
förskoleklass ska ses över och regelbundet följas upp av Skolinspektionen. 
(Förslag i enlighet med SOU 2017:91). 
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Avsnitt 3.4 

Skolförordningens bestämmelse om tvåspråkig undervisning ändras så att 
sådan undervisning kan anordnas i de nationella minoritetsspråken genom 
hela grundskolan, det vill säga också i årskurs 7–9. (Förslag i enlighet med 
SOU 2017:91) 

Skolförordningens bestämmelse om att språket ska utgöra umgängesspråk i 
hemmet för att tvåspråkig undervisning ska få anordnas samt att högst 
hälften av undervisningstiden får ske på minoritetsspråket tas bort för 
nationella minoritetsspråk, liksom kravet att inslaget av svenska i 
undervisningen successivt ska öka. (Förslag i enlighet med SOU 2017: 91). 

Införandet av en finansierad försöksverksamhet för ett antal kommuner att 
etablera tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken bör 
utredas. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91). 

Anmälan om tvåspråkig undervisning görs till Skolverket som även ska 
ansvara för sammanställning av statistiska uppgifter. (Förslag i enlighet med 
SOU 2017:91). 

Nationellt minoritetsspråk blir nytt ämne i grundskolan och ges både som 
nybörjarspråk och för redan etablerade talare. (Förslag i enlighet med SOU 
2017:91). 

Ämnet nationellt minoritetsspråk regleras i timplan till minst tre timmar i 
veckan. Skolverket tar fram nya kursplaner. (Förslag i enlighet med SOU 
2017:91). 

Undervisning i ämnet nationellt minoritetsspråk bör vid behov kunna 
genomföras via fjärrundervisning, även på entreprenad. (Förslag i enlighet 
med SOU 2017:91). 

Elever som inte önskar läsa enligt den utökade studieplanen kan välja att 
fortsättningsvis läsa sitt nationella minoritetsspråk inom ramen för 
modersmålsundervisningen. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91). 

Kravet på att modersmålslärare i nationella minoritetsspråk ska ha språket 
som modersmål för att bli behöriga att undervisa i ämnet modersmål tas 
bort. (Förslag i enlighet med SOU 2019:18). 
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Avsnitt 3.5 

De nationella minoritetsspråken införs på gymnasieskolan som valmöjlighet 
till övriga moderna språk. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91). 

Det ska vara möjligt att läsa ett nationellt minoritetsspråk som nybörjarspråk 
på gymnasiet steg 1–2. Nuvarande krav på ”goda kunskaper” tas bort. 
(Förslag i enlighet med SOU 2017:91). 

Studier i nationellt minoritetsspråk som ämne ska ge meritpoäng. (Förslag i 
enlighet med bedömning i SOU 2017:91). 

Gymnasieprogram med inriktning mot nationella minoriteter ges möjlighet 
att bli riksrekryterande. (Förslag i enlighet med SOU 2017:91). Observera att 
Isof även skriver om yrkesprogram, vilket inte remitterats tidigare. 

Avsnitt 3.6 

Skolverket ges fortsatta uppdrag att anordna uppdragsutbildningar för de 
nationella minoritetsspråken för att möta behoven på kort sikt. (Förslag i 
enlighet med SOU 2017:91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 (8) 

 
 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter.  

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 19 mars 
2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per 
e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
ku.csm@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ku2020/01900 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

 
 
 
Linda Nordin 
Departementsråd 
 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Donation och medel för inköp av skulpturen "Devil 

Whirls"  

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna Paul Frankenius och 

Joakim Hedin samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att möjliggöra inköpet av 

skulpturen DEVIL WHIRLS       

 

 

Datum 

2021-02-15 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-02-19 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-02-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00113 2.4.4.0 Programområde 03 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2021-02-02 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS   

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna Paul Frankenius och 

Joakim Hedin samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att möjliggöra inköpet av 

skulpturen DEVIL WHIRLS        

Ärendet i sin helhet 

Kulturnämnden beslutar att köpa skulpturen DEVIL WHIRLS skapad av 

konstnären Alice Aycock samt rekommenderar Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna 

Paul Frankenius och Joakim Hedin samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att 

möjliggöra inköpet.  

Kulturnämnden anför att under 2021 firar Borås fyrahundra år som stad. 

Jubileumsfirandet kommer ske under hela året och med en mängd olika 

aktiviteter och händelser. Kulturinslagen blir många och inte minst Borås 

internationella konstbiennal som invigs den 29 maj kommer rikta 

uppmärksamheten mot Borås som en viktig konst- och skulpturstad. Tidigt 

föddes idén om att manifestera jubileet med ytterligare en anslående skulptur 

för permanent placering i staden. Borås är känt för sina storslagna och samtida 

skulpturer och intresset för att fortsatt lyfta fram och förstärka Borås som en 

nationellt framträdande konstarena finns i staden, inte minst hos näringslivet 

som tidigare möjliggjort flera av de verk som fått permanenta placeringar i 

staden. 

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

2. Beslut från Kulturnämnden 

3. Undertecknad donation och samarbetsavtal  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Kulturnämnden 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd  Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-25 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr KUN 2021-00018 3.6.5.3 

Förslag till inköp av skulpturen Devil Whirls 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att köpa skulpturen DEVIL WHIRLS skapad av 
konstnären Alice Aycock samt rekommendera Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna 
Paul Frankenius och Joakim Hedin samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att 
möjliggöra inköpet.   

Sammanfattning av ärendet 

2021 firar Borås fyrahundra år som stad. Jubileumsfirandet kommer ske under 
hela året och med en mängd olika aktiviteter och händelser. Kulturinslagen blir 
många och inte minst Borås internationella konstbiennal som invigs den 29 maj 
kommer rikta uppmärksamheten mot Borås som en viktig konst- och 
skulpturstad. 

Tidigt föddes idén om att manifestera jubileet med ytterligare en anslående 
skulptur för permanent placering i staden. Borås är känt för sina storslagna och 
samtida skulpturer och intresset för att fortsatt lyfta fram och förstärka Borås 
som en nationellt framträdande konstarena finns i staden, inte minst hos 
näringslivet som tidigare möjliggjort flera av de verk som fått permanenta 
placeringar i staden. En arbetsgrupp med representanter från 
Kulturförvaltningen, Tekniska kontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
näringslivet bildades under 2018 för att diskutera förutsättningarna för ett 
skulpturalt verk i syfte att presentera ett förslag för tilltänkta donatorer och 
Kulturnämnden. Förslaget har landat i ett verk av den amerikanska konstnären 
Alice Aycock.  

Beslutsunderlag 
1. Donationsbrev daterat 2021-01-12 från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad samt 
privatpersonerna Paul Frankenius och Joakim Hedin. 
2. Fotorendering av planerad placering av DEVIL WHIRLS   
 
 
Vid protokollet 

 
Evelina Lövnord  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef   

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Ordförande    



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-01-25 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 29 januari 2021 

 
Evelina Lövnord    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar 
   
Evelina Lövnord 
 













 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ersättning till LOV-företag 2021 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Att fastställa Vård- och äldrenämndens förslag till timersättning till externa 

utförare i hemtjänstvalet 2021 och höja timersättningen för LOV-företagen 

2021 med 1,5 % enligt fastställt OPI-index för 2021. 

Att Vård- och äldrenämnden årligen fastställer ny ersättningsnivå till externa 

utförare i hemtjänstvalet, enligt Kommunstyrelsens beslut från 2019-11-11, och 

delger Kommunstyrelsen sitt beslut.        

 

 

 

 

Datum 

2021-02-17 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-02-23 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-02-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00131 3.7.2.0 Programområde 02 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2021-02-11 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 357075 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00131 3.7.2.0 

  

 

Ersättning till LOV-företag 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Att fastställa Vård- och äldrenämndens förslag till timersättning till externa 

utförare i hemtjänstvalet 2021 och höja timersättningen för LOV-företagen 

2021 med 1,5 % enligt fastställt OPI-index för 2021. 

Att Vård- och äldrenämnden årligen fastställer ny ersättningsnivå till externa 

utförare i hemtjänstvalet, enligt Kommunstyrelsens beslut från 2019-11-11, och 

delger Kommunstyrelsen sitt beslut.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen fick som ett budgetuppdrag 2019 att utreda LOV-företagens 

ersättning och vilka regler som kunde förenklas. Utredningen kom fram till att 

nämndens ersättningssystem, med ersättning för utförd tid hos brukaren, skulle 

behållas då annat system inte skulle innebära en förenkling. Utredningen 

föreslog även en höjning av den dåvarande ersättningsnivån per timme samt att 

ersättningen årligen skulle justeras med omsorgsprisindex (OPI) som SKL 

publicerar i december varje år. Timersättningen för LOV-företagen 2021 höjs 

enligt fastställt OPI-index 2021 med 1,5 %. För privata utförare som utför både 

omsorgs- och serviceinsatser bli ersättningen 444 kr per timma i tätort och 456 

kr per timma utanför tätort. När det avser endast serviceinsatser blir 

ersättningen 357 kr per timma i tätort och 369 kr per timma utanför tätort. För 

båda insatserna tillkommer ersättning för heltid med 7 kr per timma. 

Vård- och äldrenämnden efterfrågar en effektivare hantering av ersättningen till 

externa LOV-företag och i och med den nuvarande modellen för ersättning 

med höjning enligt index finns möjligheter att ändra beslutsgången. 

Kommunstyrelsen bedömer att det i framtiden räcker att Vård- och 

äldrenämnden informerar och delger Kommunstyrelsen sitt beslut på 

ersättningsnivå.              

Beslutsunderlag 

1. Hemtjänst LOV 2021 bilaga 1_2 från Vård- och äldrenämnden. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-26 
 

 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr VAN 2021-00002 3.7.2.0 

Ersättning till LOV-företag 2021 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta att:  

Höja timersättningen för LOV-företagen 2021 enligt fastställt OPI-index 2021, 
1,5 %.     

Årligen höja ersättningen till LOV-företagen enligt fastställt OPI-index utan 
förslag från nämnden, förutom i de fall nämnden avser att ändra 
förutsättningarna för ersättningen som kan påverka nivån. I de fall sådana 
förutsättningar föreligger ska det framgå av nämndens budget inför kommande 
år.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fick som ett budgetuppdrag 2019 att utreda LOV-företagens 
ersättning och vilka regler som kunde förenklas. Utredningen kom fram till att 
nämndens ersättningssystem, med ersättning för utförd tid hos brukaren, skulle 
behållas då annat system inte skulle innebära en förenkling. Utredningen 
föreslog även en höjning av den dåvarande ersättningsnivån per timme samt att 
ersättningen årligen skulle justeras med omsorgsprisindex (OPI) som SKL 
publicerar i december varje år.  

Kommunstyrelsen beslutade om utredningens förslag (dnr 152/2019) på sitt 
sammanträde 2019-11-11 och Kommunfullmäktige fastslog förändringen 2019-
12-19. 

Dock togs inget beslut om förändrat beslutsgång, varpå Vård- och 
äldrenämnden årligen ska föreslå LOV-företagens ersättningsnivå till 
Kommunstyrelsen.  

Att Vård- och äldrenämnden årligen ska inkomma om förslag till 
ersättningsnivåer till Kommunstyrelsen när priset är bundet till en 
indexuppräkning upplevs inte av nämnden som ett effektivt arbetssätt. Kan 
nämndens beslut om förslag till ersättningsnivå uteslutas skulle det årliga priset 
snabbare kunna kommuniceras till de berörda företagen och en mer effektiv 
intern organisation uppstå. Nämndens förslag till ersättningsnivå kan utifrån 
Kommunfullmäktiges beslut om att uppräkning ska göras utifrån fastställt OPI 
index heller inte påverkas.               

Beslutsunderlag 

1. Ersättningar inom hemtjänstvalet 2021           

Beslutet expedieras till 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-01-26 
 

 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

1. Kommunstyrelsen  

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lena Elliot 
Handläggare 
033 353666 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2021-00002 3.7.2.0 
 

  

 

Ersättning till LOV-företag 2021 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta att:  

Höja timersättningen för LOV-företagen 2021 enligt fastställt OPI-index 2021, 

1,5 %.     

Årligen höja ersättningen till LOV-företagen enligt fastställt OPI-index utan 

förslag från nämnden, förutom i de fall nämnden avser att ändra 

förutsättningarna för ersättningen som kan påverka nivån. I de fall sådana 

förutsättningar föreligger ska det framgå av nämndens budget inför kommande 

år.    

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen fick som ett budgetuppdrag 2019 att utreda LOV-företagens 

ersättning och vilka regler som kunde förenklas. Utredningen kom fram till att 

nämndens ersättningssystem, med ersättning för utförd tid hos brukaren, skulle 

behållas då annat system inte skulle innebära en förenkling. Utredningen 

föreslog även en höjning av den dåvarande ersättningsnivån per timme samt att 

ersättningen årligen skulle justeras med omsorgsprisindex (OPI) som SKL 

publicerar i december varje år.  

Kommunstyrelsen beslutade om utredningens förslag (dnr 152/2019) på sitt 

sammanträde 2019-11-11 och Kommunfullmäktige fastslog förändringen 2019 

12 19. 

Dock togs inget beslut om förändrat beslutsgång, varpå Vård- och 

äldrenämnden årligen ska föreslå LOV-företagens ersättningsnivå till 

Kommunstyrelsen.  

Att Vård- och äldrenämnden årligen ska inkomma om förslag till 

ersättningsnivåer till Kommunstyrelsen när priset är bundet till en 

indexuppräkning upplevs inte av nämnden som ett effektivt arbetssätt. Kan 

nämndens beslut om förslag till ersättningsnivå uteslutas skulle det årliga priset 

snabbare kunna kommuniceras till de berörda företagen och en mer effektiv 

intern organisation uppstå. Nämndens förslag till ersättningsnivå kan utifrån 

Kommunfullmäktiges beslut om att uppräkning ska göras utifrån fastställt OPI 

index heller inte påverkas.               



Borås Stad 
  Sida 
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Beslutsunderlag 

1. Ersättningar inom hemtjänstvalet 2021 

Samverkan 

Informeras vid FSG 2021-01-20.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1

Ersättningar inom hemtjänstvalet 2021

Omvårdnads- och serviceinsatser Serviceinsatser

Privat utförare Privat utförare
kr/timma kr/timma

Tätort 444 Tätort 357
Utanför tätort 456 Utanför tätort 369
Tillägg för heltid 7 Tillägg för heltid 7

Dubbelbemanning

Oplanerad frånvaro (bomtid)

I beloppet ingår en momskompensation på tre procent.

Ersättningsbeloppet är det samma som för "grundbemanningen".

Vid oplanerad frånvaro kontaktas biståndshandläggaren senast nästkommande vardag. Vid brukares akuta 
sjukhusvistelse eller dödsfall ersätts de två första dygnen (48 timmar från den första frånvaron) med 
planerad tid.



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ansökan om anläggningslån för tillbyggnad och 

renovering av föreningslokal för Korskyrkan i Borås 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Korskyrkan beviljas ett anläggningslån på 1 550 000 kr för renovering av ny 

föreningslokal. För att anläggningslånet ska betalas ut måste föreningens 

finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på sig från beslutsdatum att 

slutredovisa arbetet.  

 

 

 

Datum 

2021-02-18 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-02-19 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-02-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00752 3.6.7.2 Programområde 04 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2021-02-04 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00752 3.6.7.2 

  

 

Ansökan om anläggningslån för tillbyggnad och 

renovering av föreningslokal för Korskyrkan i Borås  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Korskyrkan beviljas ett anläggningslån på 1 550 000 kr för renovering av ny 

föreningslokal. För att anläggningslånet ska betalas ut måste föreningens 

finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på sig från beslutsdatum att 

slutredovisa arbetet.  

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv Korskyrkans 

ansökan om anläggningslån för renovering av ny föreningslokal. Nämnden 

rekommenderar ett anläggningslån på 1 550 000 kr. För att anläggningslånet ska 

betalas ut måste föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på 

sig från beslutsdatum att slutredovisa arbetet.  

Nämnden skriver att Korskyrkan i Borås i dagsläget har sina lokaler på 

Bohusgatan på stadsdelen Norrby. Församlingen växer och för att möta det 

ökade behovet av verksamhet har de införskaffat en närliggande fastighet i tre 

plan som är tänkt att komplettera den nuvarande. Hela investeringsutgiften 

beräknas till ca 7 550 000 kr som sedan delas upp i olika delar där förvaltningen, 

i dialog med församlingen, har gjort bedömningen att ca 50 % avser 

ungdomsverksamheten. Anläggningslånet baseras därför på halva den totala 

investeringen, alltså 3 875 000 kr x 40 % = 1 550 000 kr.  

Korskyrkan redovisade 2019 drygt 200 aktiviteter för ungdomar 6-20 år och 

132 medlemmar i samma ålder. Samtidigt med investeringen vill föreningen i 

samverkan med många parter i området arbeta för att motverka psykisk ohälsa 

för tjejer/unga kvinnor boende på Norrby. I ett projekt till Arvsfonden vill man 

bland annat  

- Öka möjligheten för tjejer/unga kvinnor att hitta glädje, gemenskap och 

meningsfullhet  

- Öka tjejers/unga kvinnors initiativkraft och självständighet  

- Övervinna ”rädsla” för varandra. Få individer att mötas.  

Fritids- och folkhälsonämnden gör bedömningen att föreningen med denna 

investering har goda möjligheter att påverka området Norrby på ett positivt 

sätt. Stadsdelen behöver flera ”öppna mötesplatser” och tillgängliga lokaler för 
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människor att trivas i. Föreningen avser också genom en avsiktsförklaring öka 

samarbetet med Borås Stad och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 

anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 

föreningarna efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att 

genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat 

kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma. 

Kommunstyrelsens bedömningsgrund för att utge anläggningslån är främst att 

ur ett finansiellt- och verksamhetsmässigt perspektiv bedöma de ansökningar 

som Fritids- och folkhälsonämnden föreslår skall erhålla anläggningslån.  

Normalt skall prioriteringsordningen och den sakliga bedömningen redan vara 

gjord och därmed inte överprövas av Kommunstyrelsen. Processen är normalt 

att Fritids- och folkhälsonämnden inkommer med prioriterade förslag till 

anläggningslån i god tid före Kommunstyrelsens arbete med nästkommande års 

budget för att ge ett slutgiltigt besked i samband med budgetbeslutet i KF i 

november. Ansökan från Korskyrkan och Fritids- och folkhälsonämndens 

beslut hanns dock inte med att behandlas i den tänkta sammantagna 

bedömningen om anläggningslån 2020. Kommunstyrelsen ser ändå positivt på 

förslaget från Fritids- och folkhälsonämnden och föreslår Kommunfullmäktige 

att bevilja Korskyrkan föreslaget anläggningslån. 

Kommunstyrelsen vill i sammanhanget poängtera att genom anläggningslån till 

föreningar bidrar kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en 

förhållandevis låg insats får vi ut mycket verksamhet. Anläggningslånen ger 

heller normalt ingen ökad driftkostnad som belastar den kommunala budgeten 

eftersom föreningarna själva mestadels står för drift och skötsel.   

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

2. Beslut från Fritids- och folkhälsonämnden   

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Korskyrkan 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-30 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00112 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan om anläggningslån från Korskyrkan i Borås 
för tillbyggnad och renovering av föreningslokal, 
Bohusgatan 2 Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv Korskyrkans 
ansökan om anläggningslån för renovering av ny föreningslokal. Nämnden 
rekommenderar ett anläggningslån på 1 550 000 kr. För att anläggningslånet ska 
betalas ut måste föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på 
sig från beslutsdatum att slutredovisa arbetet.         

Ärendet i sin helhet 
Korskyrkan i Borås har i dagsläget sina lokaler på Bohusgatan på stadsdelen 
Norrby. Församlingen växer och för att möta det ökade behovet av verksamhet 
har de införskaffat en närliggande fastighet i tre plan som är tänkt att 
komplettera den nuvarande. Hela investeringskostnaden beräknas till ca 
7 550 000 kr som sedan delas upp i olika delar där förvaltningen, i dialog med 
församlingen, har gjort bedömningen att ca 50 % avser ungdomsverksamheten. 
Anläggningslånet baseras därför på halva den totala investeringen, alltså 
3 875 000 kr x 40 % = 1 550 000 kr.  
 
Korskyrkan redovisade 2019 drygt 200 aktiviteter för ungdomar 6-20 år och 
132 medlemmar i samma ålder. Samtidigt med investeringen vill föreningen i 
samverkan med många parter i området arbeta för att motverka psykisk ohälsa 
för tjejer/unga kvinnor boende på Norrby. I ett projekt till Arvsfonden vill man 
bland annat 
 

- Öka möjligheten för tjejer/unga kvinnor att hitta glädje, gemenskap och 
meningsfullhet  

- Öka tjejers/unga kvinnors initiativkraft och självständighet 
- Övervinna ”rädsla” för varandra. Få individer att mötas. 

 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen gör bedömningen att föreningen med denna 
investering har goda möjligheter att påverka området Norrby på ett positivt 
sätt. Stadsdelen behöver flera ”öppna mötesplatser” och tillgängliga lokaler för 
människor att trivas i. Föreningen avser också genom en avsiktsförklaring öka 
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samarbetet med Borås Stad och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
Avsiktsförklaringen innebär ökad samverkan genom: 
 

- Att bidrag med kunskap/erfarenheter kring aktuell målgrupp 
- Vara en Samtalspart med många olika kontaktytor 
- Samverkan och samarbete i konkreta aktiviteter.             

Beslutsunderlag 
1. Föreningens ansökan 
2. Finansieringsplan 
3. Avsiktsförklaring                                
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Korskyrkan via hallberg.th@gmail.com 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 









Bilaga 1

1,25

Område Leverantör
Summa exkl. 

Moms
Summa 

inkl. Moms
% 

användning
Summa 

inkl. Moms

Kök och diskutrymme entré plan Länghemskök AB 184 306 230 383 50% 115 191
Lås och Passage system Direkt Larm Borås AB 360 000 450 000 50% 225 000
Ventilation Elektrokyl 575 000 718 750 50% 359 375
Ventilation diverse ej inkluderat i offert 200 000 50% 100 000
El inkl. armaturer Myrås EL AB 400 000 50% 200 000
Toaletter - Handikappanpassning PEAB 175 000 75% 131 250
Brandlarm Stanley 159 700 199 625 75% 149 719
Gips / målning brandsäkring Källare Per Robygd Bygg 96 000 50% 48 000
Gips / målning brandsäkring 1st plan Per Robygd Bygg 580 000 50% 290 000
Gips / målning brandsäkring 2nd plan Per Robygd Bygg 500 000 0% 0
Gips / målning brandsäkring 3dje plan Per Robygd Bygg 308 000 100% 308 000
Trapphus Nyckelfärdigt RO-Gruppen 2 750 000 3 437 500 75% 2 578 125
Arkitekt / bygglovsritningar (A-ritningar) Krok & Tjäder 45 640 57 050 50% 28 525
K-Ritningar för offert VBK 25 702 32 128 50% 16 064
K-Ritningar komplett VBK 32 000 40 000 50% 20 000
Bygglov 52 709 50% 26 355
Brandskyddsdokumentation Bengt Dahlgren Brand & Risk AB 27 000 33 750 50% 16 875
Övrigt 240 000 50% 120 000

SUMMA 7 750 895 4 732 479

TOTALA OFFERERADE 
KOSTNADER

Varav KOSTNADER 
RELATERADE TILL BARN & 

UNDOMSVERKSAMHET

Kostnadskalkyl för tillbyggnad och renovering av föreningslokal 
Bohusgatan 3, Borås

Bilaga #1 2020-05-26
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 Handlingsnummer:  Rev:  Handlingens innehåll:  Skala:  Status:  Modellfil:  Datum: Reviderad:

01 SAMMANSATT REDOVISNING
A-01-1-001 SITUATIONSPLAN 1:200 BL 2020-04-01

40 SAMMANSATT REDOVISNING

40.1 PLANRITNINGAR

A-40-1-100 PLAN 0, KÄLLARPLAN 1:50 BL 2020-04-01
A-40-1-110 PLAN 1, ENTRÉPLAN 1:50 BL 2020-04-01
A-40-1-120 PLAN 2 1:50 BL 2020-04-01
A-40-1-130 PLAN 3 1:50 BL 2020-04-01

40.2 SEKTIONER 1-100

A-40-2-101 SEKTION A-A 1:50 BL 2020-04-01

40.3 FASADRITNINGAR 1-100

A-40-3-101 FASAD MOT NORDOST 1:50 BL 2020-04-01
A-40-3-102 FASAD MOT NORDVÄST, SYDOST 1:50 BL 2020-04-01
A-40-3-103 FASAD MOT SYDVÄST 1:50 BL 2020-04-01

49 BEFINTLIGHETSRITNINGAR

A-49-1-100 PLAN 0, KÄLLARPLAN, BEFINTLIGT
UTSEENDE

1:50 BL 2020-04-01

A-49-1-110 PLAN 1, ENTRÉPLAN, BEFINTLIGT
UTSEENDE

1:50 BL 2020-04-01

A-49-1-120 PLAN 2, BEFINTLIGT UTSEENDE 1:50 BL 2020-04-01
A-49-1-130 PLAN 3, BEFINTLIGT UTSEENDE 1:50 BL 2020-04-01
A-49-3-101 FASAD MOT NORDOST, BEF.

UTSEENDE
1:50 BL 2020-04-01

A-49-3-102 FASAD MOT NORDVÄST, SYDOST,
BEF. UTSEENDE

1:50 BL 2020-04-01

A-49-3-103 FASAD MOT SYDVÄST, BEF.
UTSEENDE

1:50 BL 2020-04-01

BILAGA KOMPLETTERAD BYGGLOVSKARTA BL 2020-04-01

www.krooktjader.se
mailto:centralmodell_2020_mahmoud.kossir@krook.tjader.se.rvt
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TILLBYGGNAD 
FGH LIKA BEFINTLIGT

DATUM: 2020-04-01
ANSVARIG: DOMINIC WANSBURY
KOMPLETTERAD BYGGLOVSKARTA

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se

www.krooktjader.se
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LAGERBYGGNAD (INGÅR EJ I BYGGLOV)

AREA REDOVISNING
PLAN 1 (SAMLINGSLOKAL) 404 KVM BTA

PLAN 2 (KONTOR) 392 KVM BTA

PLAN 3 (SAMLINGSLOKAL) 360 KVM BTA
SUMMA 1156 KVM BTA

P-NORM 7/1000 KVM BTA GER:
CA 8 P-PLATSER

ANTAL P-PLATSER PÅ INNERGÅRD : 10 ST 
VARAV 1 ÄR TILLGÄNGLIG.

HANDLÄGGARE
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Krook & Tjäder
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SEKTION A-A
A-40-2-101

SEKTION A-A
A-40-2-101

AKTIVITETSRUM

GRUPPRUM

MATERIAL FÖRRÅD

FÖRKLARINGAR
EXEMPEL TEXT

BEFINTLIG VÄGG

BEFINTLIG VÄGG, BÄRANDE

HÅLTAGNING I BEFINTLIG VÄGG 

BEFINTLIG DÖRR

NY DÖRR 

NY DÖRR, GLASAD 

EI60 BRANDCELLSGRÄNS, KLASS 

AK ARMBÅGSKONTAKTER

RIVES

NY VÄGG
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TRAPPHUS 2

WC
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TILLBYGGNAD BEFINTLIGT

PLÅTTAK
KULÖR MCS S3502-B (RAL 7040)

PLÅT
KULÖR NCS S2000-N (RAL 7047)

NY BETONGSOCKEL, KULÖR LIKA
BEFINLIG SOCKEL

STUPRÖR
KULÖR NCS S2000-N (RAL 7047)
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KULÖR MCS S3502-B (RAL 7040)
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BEFINTLIG VÄGG

BEFINTLIG VÄGG, BÄRANDE
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BEFINTLIG VÄGG
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Bilaga 2

Reviderad 2020-09-17

Område
Eget kapital 1 500 000
Eget arbete (5 000 timmar * 100kr = 500 000) 500 000
Allmänna arvsfonden 3 200 000
Övriga sponsorer 500 000
Boverket Investeringsbidrag 500 000
Anläggningslån Borås Stad 40% av kostnad 1 550 000

7 750 000

Finansieringsplan för tillbyggnad och renovering av föreningslokal 
Bohusgatan 3, Borås

Bilaga #2 2020-09-17



Avsiktsförklaring 

Avseende samverkan kring arbete att motverka psykisk ohälsa för 

tjejer/unga kvinnor boende i stadsdel Norrby, Borås Stad 

 

Bakgrund 

Korskyrkan Borås är en församling på ca 400 medlemmar som har sin kyrka belägen på 

stadsdel Norrby. Under 2019 har församlingen förvärvat en grannfastighet, ”Gula huset”, för 

att ytterligare kunna arbeta ut i stadsdelen och ta ett större socialt ansvar. Tillsammans med 

olika samverkanspartner vill vi forma ett aktivitetshus, speciellt riktat för flickor/unga 

kvinnor som kommer från olika kulturella och religiösa bakgrunder 

 

Vi vill på individnivå 

• Öka möjligheten för tjejer/unga kvinnor att hitta glädje, gemenskap och 

meningsfullhet 

• Öka tjejers/unga kvinnors initiativkraft och självständighet 

• Övervinna ”rädsla” för varandra. Få individer att mötas utan att säga till dom att 

mötas. 

 

Avsiktsförklaring till samverkan 

Vi vill som organisation ha för avsikt att vara samverkanspartner till ovan beskrivna projekt 

genom: (kryssa i aktuell samverkan) 

 Bidra med kunskap/erfarenheter kring den aktuella målgruppen 

 Vara en samtalspart med många olika kontaktytor 

 Samverkan och samarbete i konkreta aktiviteter 

 

Datum: 

 

För Korskyrkan, Borås   För……………………………………………………… 

 

…………………………………………………….  …………………………………………………………… 

Niklas Silfverlood   …………………………………………………………… 

Ordförande    …………………………………………………………… 



Johanna Jönsson 
den 15 september 2020 08:23 
Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
VB: Avsiktsförklaring Korskyrkan 
Avsiktsförklaring rev.pdf 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

Från: Klas Ulenius   Skickat: den 7 september 
2020 09:15 
Till: Hans Andersson  Ämne: Avsiktsförklaring 
Korskyrkan 

Till Borås Stad, Fritids och Folkhälsoförvaltningen 

Hej! 
Korskyrkan i Borås vill framöver arbeta mer aktivt för och med Norrbyborna. I och med köpet 
av Gula Huset på Bohusgatan 3 får vi en neutral plats där vi hoppas skapa ett aktivitetshus 
där alla känner sig välkomna. 
Vi är på väg att skicka in en ansökan till Allmänna Arvsfonden för att få bidrag till ombyggnad 
och ett projekt som vänder sig speciellt till flickor och unga kvinnor med psykisk ohälsa. Ett 
utdrag från vår ansökan: 
”Öka möjligheterna för flickor/unga kvinnor boende i stadsdelen att hitta glädje, gemenskap 
och meningsfullhet. 
Öka flickor/unga kvinnors initiativkraft och självständighet. 
Övervinna ”rädslan” för varandra. Få individer att mötas utan att säga till dem att mötas. 
Det gör vi bland annat genom Ordpalatset, Öppen förskola, dans och musik, avslappning, 
Tehus (mötesplats för kvinnor) och språkcafé.” 
Mycket görs redan på Norrby och detta är ett komplement där vi tillsammans får fortsätta 
arbeta för och med Norrbyborna. 
Avsiktsförklaringen är som det låter bara en signal om att ni vill vara med på ett eller annat 
sätt. 
Ta gärna kontakt med oss för mer information och utbyte hur vi på bästa sätt kan samverka 
framöver, oavsett om ansökan till Allmänna arvsfonden går igenom. 
Om ni redan nu vill skriva på avsiktsförklaringen och skicka tillbaka till oss vore det tacksamt 

Hälsningar från Korskyrkan, Borås 

Genom  
Klas Ulenius 
Tel  

Bif. avsiktsförklaring att skriva under och returnera för underskrift 

mailto:klas.ulenius@bredband.net
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Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Att godkänna inkomna handlingar från Miljö- och konsumentnämnden 

gällande Riskanalys och Intern kontrollplan 2021. 

Att godkänna handlingar från Sociala omsorgsnämnden gällande Riskanalys 

2021.  

Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att nämnderna följer anvisningarna 

för den interna kontrollen och uppmanar därför nämnderna: 

 

 att respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan och 
riskanalys. 

 att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.  
 

Datum 

2021-02-19 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-02-20 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-02-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Instans 

Kommunstyrelsen 
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Intern kontrollplan 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Att godkänna inkomna handlingar från Miljö- och konsumentnämnden 

gällande Riskanalys och Intern kontrollplan 2021. 

Att godkänna handlingar från Sociala omsorgsnämnden gällande Riskanalys 

2021.  

Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att nämnderna följer anvisningarna 

för den interna kontrollen och uppmanar därför nämnderna: 

 

 att respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan och 
riskanalys. 

 att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.  
 

     

Ärendet i sin helhet 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-23 §462 Intern kontrollplan 

2021 beslutade Kommunstyrelsen:  

Att godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan 2021, med 

undantag för Miljö- och konsumentnämndens handlingar. Kommunstyrelsen saknar Sociala 

omsorgsnämndens riskanalys. 

Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer anvisningarna för den 

interna kontrollen och uppmanar därför nämnderna: 

 att respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan och riskanalys. 
 att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.  
 att Miljö- och konsumentnämnden inkommer med ny riskanalys och intern 

kontrollplan för 2021. 
 att Sociala omsorgsnämnden inkommer med riskanalys för 2021. 

Nu har Miljö- och konsumentnämnden samt Sociala omsorgsnämnden lämnat 

in plan och riskanalys som saknades. 

Efter genomgång av inkomna riskanalyser och plan görs bedömningen att 

nämnderna har gjort ett bra arbete men kontrollmoment och kontrollmetoder 

behöver utvecklas. 
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Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 

2. Sociala omsorgsnämndens och Miljö- och konsumentnämndens 

inrapporterade material, Handling nr 25, 27 och 28 

Beslutet expedieras till 

1. Sociala omsorgsnämnden 

2. Miljö- och konsumentnämnden 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Bakgrund 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (fastställt av KF 
2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde. Vidare skall varje nämnd och bolag upprätta en organisation 
för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Organisation 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ansvar för att det finns en god intern kontroll. I det ligger även ansvar för en 
organisation kring intern kontroll. 

Nämnderna och bolagens styrelser 
Nämnderna och bolagens styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska upprätta en organisation för sin 
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Förvaltningarna och bolagen 
Samtliga medarbetare ska följa regler och anvisningar om intern kontroll. Cheferna ansvarar för att 
informera övriga anställda om innebörden av den interna kontrollen, och verka för att 
arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till närmaste överordnad. 

Förvaltningschefen/VD ska löpande rapportera till nämnden/styrelsen hur den interna kontrollen 
fungerar. 

Uppföljning 

Nämnderna och bolagens styrelser 
Varje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde. Varje år ska en plan för denna uppföljning, samt en riskanalys av rutiner och 
processer, antas av nämnd och bolagsstyrelse.  

Rapportering 
Varje nämnd och bolagsstyrelse ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 
interna kontrollen till Kommunstyrelsen.  

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska i samband med budgeten redovisa riskanalys och plan för 
nästkommande år till Kommunstyrelsen.  

Nämndernas redovisning ska ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar.  

Kommunstyrelsen 
Utifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska Kommunstyrelsen årligen utvärdera den interna 
kontrollen. 
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Ansvarsfördelning 

Miljö- och Konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet, och varje år anta 
en plan för denna uppföljning som baseras på en riskanalys av rutiner och processer. Riskanalysen är 
viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. 

Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner 
att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina 
mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i 
kontrollplanen. 

Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt den interna kontrollplanen genomförs, och 
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ska se till att en väsentlighets- och riskanalys upprättas och med den som 
underlag upprätta förslag till intern kontrollplan för nämnden. Förvaltningschefen ansvarar även för 
att det finns konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom alla 
verksamhetsområden. Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna kontrollen 
efterlevs. 

Varje år ska förvaltningschefen rapportera till nämnden om arbetet med intern kontroll och även 
föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 

Vid misstanke om avvikelser eller brott som kan innebära stora konsekvenser för verksamheten ska 
förvaltningschefen omgående informera nämnden och nämnden ska utan dröjsmål vidta åtgärder. 

Avdelningschef verksamhetsstöd 

Avdelningschefen för verksamhetsstöd har som uppgift att samordna nämndens arbete med intern 
kontroll genom att ta fram förslag och anvisningar, samordna processerna för intern kontroll, utbilda 
och stödja chefer och andra medarbetare i intern kontroll samt vara kontaktperson mot 
stadsrevisionen och andra gällande frågor som avser intern kontroll. Avdelningschefen för 
verksamhetsstöd ska vara nämnden och förvaltningschefen behjälplig i att upprätta en god kontroll. 

Övriga avdelningschefer 

Övriga avdelningschefer på förvaltningen har ansvar för rutiner och system som säkrar att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.  

Medarbetare 

Alla anställda ska vara delaktiga i arbetet med intern kontroll och ha kännedom om vilka risker som 
finns och vad som årligen ska kontrolleras, med fokus på sitt eget verksamhetsområde. 
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Arbetsgång 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Eftersom det krävs väldigt mycket tid och resurser för att granska alla rutiner och system måste vissa 
kontrollmoment väljas ut. Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. 
Själva kartläggningen kan genomföras på olika sätt. Riskanalysen kan börja med frågan: ”vilka rutiner 
eller processer får inte gå fel?” 

När riskerna är identifierade ska en riskbedömning göras. Arbetet med intern kontroll bör prioritera 
områden där det finns risk för fel med stora konsekvenser. För att göra en samlad bedömning gör 
man uppskattningar av två faktorer: konsekvenser (väsentlighet) och sannolikhet (risk), som graderas 
på skalan 1-4 enligt följande: 

Konsekvenser (väsentlighet) 

1. Försumbar 
2. Lindrig 
3. Kännbar 
4. Allvarlig 

Sannolikheter (risk) 

1. Osannolik 
2. Mindre osannolik 
3. Möjlig 
4. Sannolik 

Risker ska identifieras och värderas utifrån: 

 Verksamhets, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv. 
 Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar. 

Intern kontrollplan 

Utifrån konsekvens- och sannolikhetsbedömningen utarbetas en intern kontrollplan. Det är de 
konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera identifierade 
risker. I planen specificeras riskbilden, vad som skall kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. 

Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 

Uppföljning av intern kontrollplan 

Internkontrollplanen ska ligga till grund för uppföljning av intern kontroll. I den årliga uppföljningen 
för intern kontroll sammanställs dessa processer enligt samma uppställning som 
internkontrollsplanen. Uppföljningsplanen beskriver de processer som ska kontrolleras under året 
och varje kontrollmoment analyseras och slutsatsen ska besvara följande frågor; 

 Vad har vi gjort? 
 Hur många kontroller/granskningar genomfördes? 
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 Vad kom vi fram till? 
 Vad behöver åtgärdas? 

Rapportering till nämnden 

Rapportering från förvaltningen till nämnden ska ske senast i samband med beslut om 
årsredovisningen. Riskanalysen ska bifogas till beslutsärendet. Rapporten ska sammanfatta de 
granskningar som gjorts under året med iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringar. 

Resultatet skickas efter beslut i nämnd till kommunstyrelsen och stadsrevisionen för kännedom.  

System 

All dokumentation sker i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för planering oh 
uppföljning. Där finns risk- och väsentlighetsanalyser, interna kontrollplaner samt uppföljningar att 
tillgå. 

 







 

 
 

Intern kontrollplan 2021 
Miljö- och konsumentnämnden 
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1 Inledning 
Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde, och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska 
baseras på en riskanalys av rutiner och processer. 

2 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Delegation Risk att 
delegationsordning
en ej följs 
 
Riskbedömning 
2021 
6 

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut 
gällande ärenden där denne ej har behörig 
delegation. 

Kontroll av behörig delegation i 
myndighetsbeslut. 

Stickprov 25 ärenden. Varje år 

Förvaltningsöve
rgripande 

Risk att rutiner vid 
krissituationer inte 
följs 
 
Riskbedömning 
2021 
6 

Risk att rutiner vid krissituationer inte följs eller 
är kända av medarbetarna. 

Kontroll att rutiner vid krissituationer är kända 
av medarbetarna. 

Kontroll att genomgång av 
rutiner gjorts enligt SAM 

Varje år 

Risk att mål och 
uppdrag avseende 
ekonomi och 
verksamhet från 
nämnden inte 
uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 
 
Riskbedömning 
2021 
12 

Kontroll att mål och uppdrag avseende 
ekonomi och verksamhet från nämnden 
uppfylls inom ekonomiska ramar. 

Kontroll att mål och uppdrag avseende 
ekonomi och verksamhet från nämnden 
uppfylls inom ekonomiska ramar. 

Kontroll att ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning 
görs varje månad 

Varje år Måluppfyllelse 

Uppföljning verklig 
tillsyn jämfört med 
planerad tillsyn 
 
Riskbedömning 
2021 
12 

Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad 
tillsyn enligt beslutade tillsynsplaner 

Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad 
tillsyn 

Uppföljning verklig tillsyn 
jämfört med planerad tillsyn 
enligt beslutade 
tillsynsplaner 

Varje 
tertial 
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3 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Bisyssla Förtroende 
 
Riskbedömning 
2021 
12 

Risk att bisyssla inte anmäls till arbetsgivaren. 
Som offentligt anställd får man inte ha bisysslor 
som är förtroendeskadliga, konkurrerande eller 
arbetshindrande. Se lagen om offentlig 
anställning (LOA) 

Kontroll att bisyssla anmäls till arbetsgivaren. Att blankett om eventuell 
bisyssla har fyllts i vid 
anställningens början. Årlig 
kontroll av förändringar i 
samband med 
medarbetarsamtal. 

Varje år 

Kompetens- och 
resursbrist 

Risk att 
förvaltningen inte 
klarar sitt uppdrag 
med avseende på 
svårigheter att 
rekrytera på grund 
av låg lön, få 
utbildade med 
relevant utbildning, 
dåliga lokaler etc. 
 
Riskbedömning 
2021 
12 

Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag 
med avseende på svårigheter att rekrytera på 
grund av låg lön, få utbildade med relevant 
utbildning, utspridda lokaler etc. 

Kontroll att förvaltningen klarar sitt uppdrag 
trots svårigheter att rekrytera, utspridda lokaler 
etc. 

Kontinuerligt strategiskt 
ledningsarbete. 

Varje år 

Arbetsmiljö - hot 
och trakasserier 

Risk att personal 
hotas och 
trakasseras 
 
Riskbedömning 
2021 
9 

Kontroll att rutiner, information och stöd finns 
upprättat. 

Kontroll att rutiner, information och stöd finns 
upprättat. 

Kontroll att genomgång av 
rutiner gjorts enligt SAM 

Varje år 

Social 
arbetsmiljö 

Risk att den 
sociala 
arbetsmiljön 
påverkas på grund 
av Covid 
 
Riskbedömning 
2021 
9 

Kontroll att verktyg och stöd finns för 
medarbetare och chefer så att den sociala 
arbetsmiljön inte försämras vid distansarbete. 

Kontroll att verktyg och stöd finns för 
medarbetare och chefer så att den sociala 
arbetsmiljön inte försämras vid distansarbete. 

Kontinuerliga avstämningar 
med medarbetare 
(morgonmöten). 

Varje 
tertial 



Miljö- och konsumentnämnden, Intern kontrollplan 2021 4(6)

Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Fysisk 
arbetsmiljö 

Risk att kvalitet 
och produktivitet 
försämras vid 
eventuell 
sjukfrånvaro samt 
vid distansarbete 
på grund av Covid 
 
Riskbedömning 
2021 
12 

Kontroll att kvalitet på utfört arbete upprätthålls 
vid eventuell hög sjukfrånvaro samt att 
produktiviteten vid distansarbete ej blir lidande 
på grund av Covid. 

Kontroll att kvalitet på utfört arbete upprätthålls 
vid eventuell hög sjukfrånvaro samt att 
produktiviteten vid distansarbete ej blir lidande 
på grund av Covid. 

Kontinuerliga avstämningar 
med medarbetare 
(morgonmöten). 

Varje 
tertial 

4 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att 
felaktiga 
kundfakturor 
skickas ut 
 
Riskbedömning 
2021 
8 

Risken att Borås Stad debiterar felaktiga 
belopp och/eller till fel person. 

Kontroll att rätt belopp debiteras och/eller 
skickas till rätt person. 

Stickprov 50 fakturor varje 
år 

Varje år 

Upphandling Risk att ramavtal 
inte följs 
 
Riskbedömning 
2021 
6 

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att 
leverantör som ej är upphandlad korrekt 
används för inköp i verksamheten. Borås Stad 
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om 
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

Kontroll att ramavtal tillämpas och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt ej används för 
inköp i verksamheten. Kontroll av avtalstrohet. 

Stickprov av vissa konton 
enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor. 

Varje år 

Uppföljning 
budget 
månadsvis 

Risk att det 
ekonomiska utfallet 
ej följer budget 
utan att åtgärder 
vidtas. 
 
Riskbedömning 
2021 
12 

Kontroll att det ekonomiska utfallet följer budget 
med åtgärder. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall gentemot 
budget ska ske månadsvis och lämpliga 
åtgärder ska vidtagas om så behövs. 

Genomgång av 10-dagars- 
och tertialrapporter i 
Stratsys. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Kontroll av avtal 
och taxor 

Risk att avtal och 
taxor inte följs. 
 
Riskbedömning 
2021 
6 

Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att 
rätt antal timmar debiteras. 

Kontroll att taxor och avtal är korrekta och följs. Kontinuerlig uppföljning 
under året. 

Varje år 

5 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Posthantering/D
iarieföring 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 
 
Riskbedömning 
2021 
6 

Risk att gällande regelverk ej följs. Svårigheter 
att söka dokument. 

Kontroll att gällande regelverk följs avseende 
posthantering och diarieföring av allmänna 
handlingar. 

Stickprov 50 ärenden. Varje år 

Delegationsbesl
ut, skrivelser 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 
 
Riskbedömning 
2021 
6 

Risk att beslut inte gäller vid överprövning. Kontroll att beslut gäller vid överprövning. Stickprov 50 ärenden Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Utskick av 
beslut 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 
 
Riskbedömning 
2021 
6 

Kontroll att handläggningen av ärenden inte 
försenas och orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare negativa konsekvenser 

Kontroll att handläggning av ärenden inte 
försenas och orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare negativa konsekvenser 
(inom 20 dagar efter kompletta handlingar). 

Stickprov 25 ärenden. Varje år 

Dokumenthante
ringsplan 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 
 
Riskbedömning 
2021 
4 

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan 
är aktuell och följs. 

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan 
är aktuell och följs. 

Genomgång av aktuell 
dokumenthanteringsplan. 

Varje år 

Dataskyddsföror
dningen 
(GDPR) 

Risk att 
personuppgifter 
eller annan känslig 
information röjs. 
 
Riskbedömning 
2021 
6 

Ny lagstiftning förs inte in i det dagliga arbetet. Kontroll att ny lagstiftning förs in i det dagliga 
arbetet. 

Kontinuerlig kontroll av 
informationen i 
verksamhetssystemen. 

Varje år 
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1 Inledning 
Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av 
rutiner och processer. Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig 
personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. 
Risker ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Risk innebär sannolikheten för att fel uppstår. Konsekvens innebär de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenser som uppstår vid fel. 

2 Regler för Intern kontroll 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bl a syftar till att: 
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
- Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
- Minimera risker, säkra system och rutiner 
- Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 
- Säkra en rättvisande redovisning 
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin 
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 
Miljö- och konsumentnämnden antog regler och anvisningar för intern kontroll 2016-10-25 (MKN dnr 2016-2906) och uppdaterade regler och 
anvisningar 2020-12-15 (MKN dnr 2020-3724). Regler och anvisningar för intern kontroll bifogas. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Miljö- och 
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konsumentnämnden genomförde en riskanalys av den interna kontrollplanen 2021 vid sammanträde 2020-08-25. 
Olika kontroller i verksamheterna ingår i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov 
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av 
den interna kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning 
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

6 Ja Kontroll av behörig delegation i 
myndighetsbeslut. 

 

Kontroll av 
styrdokument 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Kontroll att stadens styrdokument är kända och följs. 

4 Nej   

Förvaltningsövergrip-
ande 

Risk att rutiner vid krissituationer inte följs 
Beskrivning 
Risk att rutiner vid krissituationer inte följs eller är 
kända av medarbetarna. 

6 Ja Kontroll att rutiner vid krissituationer 
är kända av medarbetarna. 

 

Risk att mål och uppdrag avseende ekonomi och 
verksamhet från nämnden inte uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 
Beskrivning 
Kontroll att mål och uppdrag avseende ekonomi och 
verksamhet från nämnden uppfylls inom ekonomiska 
ramar. 

12 Ja Kontroll att mål och uppdrag 
avseende ekonomi och verksamhet 
från nämnden uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 

 Måluppfyllelse 

Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad tillsyn 
Beskrivning 
Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad tillsyn 
enligt beslutade tillsynsplaner 

12 Ja Uppföljning verklig tillsyn jämfört 
med planerad tillsyn enligt beslutade 
tillsynsplaner 
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Bisyssla Förtroende 
Beskrivning 
Risk att bisyssla inte anmäls till arbetsgivaren. Som 
offentligt anställd får man inte ha bisysslor som är 
förtroendeskadliga, konkurrerande eller 
arbetshindrande. Se lagen om offentlig anställning 
(LOA) 

12 Ja Kontroll att bisyssla anmäls till 
arbetsgivaren. 

 

Kompetens- och 
resursbrist 

Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag med 
avseende på svårigheter att rekrytera på grund av låg 
lön, få utbildade med relevant utbildning, dåliga lokaler 
etc. 
Beskrivning 
Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag med 
avseende på svårigheter att rekrytera på grund av låg 
lön, få utbildade med relevant utbildning, utspridda 
lokaler etc. 

12 Ja Kontroll att förvaltningen klarar sitt 
uppdrag trots svårigheter att 
rekrytera, utspridda lokaler etc. 

 

Arbetsmiljö - hot och 
trakasserier 

Risk att personal hotas och trakasseras 
Beskrivning 
Kontroll att rutiner, information och stöd finns upprättat. 

9 Ja Kontroll att rutiner, information och 
stöd finns upprättat. 

 

Social arbetsmiljö Risk att den sociala arbetsmiljön påverkas på grund av 
Covid 
Beskrivning 
Kontroll att verktyg och stöd finns för medarbetare och 
chefer så att den sociala arbetsmiljön inte försämras 
vid distansarbete. 

9 Ja Kontroll att verktyg och stöd finns för 
medarbetare och chefer så att den 
sociala arbetsmiljön inte försämras 
vid distansarbete. 

 

Risk att den fysiska arbetsmiljön försämras vid 
distansarbete på grund av Covid 
Beskrivning 
Kontroll att den fysiska arbetsmiljön är tillfredställande 
vid distansarbete. 

4 Nej   Fysisk arbetsmiljö 

Risk att lokaler och rum på arbetsplatsen ej är 
anpassade och utrustade för säkra fysiska möten. 
Beskrivning 
Kontroll att lokaler och rum på arbetsplatsen är 
anpassade och utrustade för säkra fysiska möten. 

4 Nej   
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Risk att kvalitet och produktivitet försämras vid 
eventuell sjukfrånvaro samt vid distansarbete på grund 
av Covid 
Beskrivning 
Kontroll att kvalitet på utfört arbete upprätthålls vid 
eventuell hög sjukfrånvaro samt att produktiviteten vid 
distansarbete ej blir lidande på grund av Covid. 

12 Ja Kontroll att kvalitet på utfört arbete 
upprätthålls vid eventuell hög 
sjukfrånvaro samt att produktiviteten 
vid distansarbete ej blir lidande på 
grund av Covid. 

 

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. 

8 Ja Kontroll att rätt belopp debiteras 
och/eller skickas till rätt person. 

 

Upphandling Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Ja Kontroll att ramavtal tillämpas och 
att leverantör som ej är upphandlad 
korrekt ej används för inköp i 
verksamheten. Kontroll av 
avtalstrohet. 

 

Uppföljning budget 
månadsvis 

Risk att det ekonomiska utfallet ej följer budget utan att 
åtgärder vidtas. 
Beskrivning 
Kontroll att det ekonomiska utfallet följer budget med 
åtgärder. 

12 Ja Kontroll att det ekonomiska utfallet 
följer budget. 

 

Kontroll av avtal och 
taxor 

Risk att avtal och taxor inte följs. 
Beskrivning 
Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att rätt 
antal timmar debiteras. 

6 Ja Kontroll att taxor och avtal är 
korrekta och följs. 

 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 
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Posthantering/Diariefö
ring 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att gällande regelverk ej följs. Svårigheter att söka 
dokument. 

6 Ja Kontroll att gällande regelverk följs 
avseende posthantering och 
diarieföring av allmänna handlingar. 

 

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Risk att beslut inte gäller vid överprövning. 

6 Ja Kontroll att beslut gäller vid 
överprövning. 

 

Utskick av beslut Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Kontroll att handläggningen av ärenden inte försenas 
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare 
negativa konsekvenser 

6 Ja Kontroll att handläggning av ärenden 
inte försenas och orsakar sökande 
eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

 

Dokumenthanteringsp
lan 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan är 
aktuell och följs. 

4 Ja Kontroll att upprättad 
dokumenthanteringsplan är aktuell 
och följs. 

 

Dataskyddsförordning
en (GDPR) 

Risk att personuppgifter eller annan känslig 
information röjs. 
Beskrivning 
Ny lagstiftning förs inte in i det dagliga arbetet. 

6 Ja Kontroll att ny lagstiftning förs in i det 
dagliga arbetet. 

 

8 Riskmatris 
Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 
Håll under uppsikt (4-8) 
Risken accepteras (1-3) 

 

 

4 
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9 

 

12 

 
 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

1 8 10 15 16

2 3 6 7 12

13 14

17 18 4 21
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2 

2 
 

4 

 

6 

 

8 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 21 
 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2021 
Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 Kommentar 

Leverantörsfakturo
r 

 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

    Nej  

Representation-
utbildning 

 Risk att riktlinjer ej följs     Nej  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

1 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja Kontroll att rätt belopp debiteras 
och/eller skickas till rätt person. 

 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

    Nej  Upphandling 

2 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Kontroll att ramavtal tillämpas och 
att leverantör som ej är upphandlad 
korrekt ej används för inköp i 
verksamheten. Kontroll av 
avtalstrohet. 

9 11 19 20 5

8 13
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2021 
Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 Kommentar 

Kontanthantering  Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

    Nej  

Personal- och 
lönekontroller 

 Risk för att felaktiga löner betalas ut.     Nej  

Delegation 3 Risk att delegationsordningen ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Kontroll av behörig delegation i 
myndighetsbeslut. 

Inventarier  Risk för att brand och stöld uppstår.     Nej  

Verksamhetskontr
oller 

 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

    Nej  

Bisyssla 4 Förtroende 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja Kontroll att bisyssla anmäls till 
arbetsgivaren. 

Posthantering/Diar
ieföring 

5 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja Kontroll att gällande regelverk följs 
avseende posthantering och 
diarieföring av allmänna handlingar. 

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

6 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Kontroll att beslut gäller vid 
överprövning. 

Utskick av 
svarskort 

 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

    Nej  

Inspektionsresultat  Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

    Nej  

Utskick av beslut 7 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Kontroll att handläggning av ärenden 
inte försenas och orsakar sökande 
eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

Besked om åtgärd  Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

    Nej  

Pågående 
ärenden i ECOS 

 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

    Nej  

Uppföljning budget 
månadsvis 

8 Risk att det ekonomiska utfallet ej följer 
budget utan att åtgärder vidtas. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Kontroll att det ekonomiska utfallet 
följer budget. 

Dokumenthanterin
gsplan 

9 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Ja Kontroll att upprättad 
dokumenthanteringsplan är aktuell 
och följs. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2021 
Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 Kommentar 

Kontroll av 
leverans enligt 
verksamhetsplan 

 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

    Nej  

Kontroll att lokaler 
är ändamålsenliga 

 Risk att service till kunder försämras, 
lägre effektivitet samt risk för 
arbetsmiljöstress. 

    Nej  

Kompetens- och 
resursbrist 

10 Risk att förvaltningen inte klarar sitt 
uppdrag med avseende på svårigheter 
att rekrytera på grund av låg lön, få 
utbildade med relevant utbildning, dåliga 
lokaler etc. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Kontroll att förvaltningen klarar sitt 
uppdrag trots svårigheter att 
rekrytera, utspridda lokaler etc. 

Kontroll av 
styrdokument 

11 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Kontroll SAM  Risk att SAM-hjulet inte följs.     Nej  

Kontroll av avtal 
och taxor 

12 Risk att avtal och taxor inte följs. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Kontroll att taxor och avtal är 
korrekta och följs. 

 Risk att den politiska intentionen som 
föreligger ett beslut faller bort/misstolkas 
och beslutet får en annan innebörd än 
avsikten 

    Nej  

 Risk att en otydlig och genomhastad 
beslutsprocess av ordförande resulterar 
i missförstånd med felaktigt beslut som 
resultat 

    Nej  

 Risk att alla ledamöter/partier ej får alla 
utskick från förvaltningen 

    Nej  

Förvaltningsövergr
ipande 

13 Risk att rutiner vid krissituationer inte 
följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Kontroll att rutiner vid krissituationer 
är kända av medarbetarna. 

Dataskyddsförordn
ingen (GDPR) 

14 Risk att personuppgifter eller annan 
känslig information röjs. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Kontroll att ny lagstiftning förs in i det 
dagliga arbetet. 

Måluppfyllelse 15 Risk att mål och uppdrag avseende 
ekonomi och verksamhet från nämnden 
inte uppfylls inom ekonomiska ramar. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Kontroll att mål och uppdrag 
avseende ekonomi och verksamhet 
från nämnden uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2021 
Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 Kommentar 

16 Uppföljning verklig tillsyn jämfört med 
planerad tillsyn 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Uppföljning verklig tillsyn jämfört 
med planerad tillsyn enligt beslutade 
tillsynsplaner 

Arbetsmiljö - hot 
och trakasserier 

17 Risk att personal hotas och trakasseras 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontroll att rutiner, information och 
stöd finns upprättat. 

Social arbetsmiljö 18 Risk att den sociala arbetsmiljön 
påverkas på grund av Covid 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontroll att verktyg och stöd finns för 
medarbetare och chefer så att den 
sociala arbetsmiljön inte försämras 
vid distansarbete. 

19 Risk att den fysiska arbetsmiljön 
försämras vid distansarbete på grund av 
Covid 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

20 Risk att lokaler och rum på 
arbetsplatsen ej är anpassade och 
utrustade för säkra fysiska möten. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Fysisk arbetsmiljö 

21 Risk att kvalitet och produktivitet 
försämras vid eventuell sjukfrånvaro 
samt vid distansarbete på grund av 
Covid 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja Kontroll att kvalitet på utfört arbete 
upprätthålls vid eventuell hög 
sjukfrånvaro samt att produktiviteten 
vid distansarbete ej blir lidande på 
grund av Covid. 
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1 Inledning 
Sociala omsorgsnämndens riskanalys 2021 innehåller 5 identifierade riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Ekonomi, 
Personal och Egen verksamhet. Ingen riskbild har riskbedömning 16. 

2 Regler för Intern kontroll 
Sociala omsorgsnämnden antog den 20 februari 2017 Regler och anvisningar för intern kontroll. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. 
Arbetet med riskanalysen resulterar i en intern kontrollplan för nämnden. 
Omvärldsbevakning och analys är nödvändigt för att förstå vad som påverkar förutsättningarna att leda och styra offentliga organisationer. Att arbeta med 
omvärldsanalys är ett av flera viktiga redskap som möjliggör planeringen av förvaltningens arbete. SKR har tagit fram ett material om 13 kommande 
trender som kommer att påverka den offentliga styrningen fram till 2030 och förvaltningen har utifrån det materialet gjort en riskbedömning tillsammans 
med presidiet. Förvaltningsledningen har också under maj-juni arbetat med riskanalys.  Utifrån dessa underlag arbetade förvaltningen fram ett förslag för 
intern kontrollplan 2021. 
  

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Förvaltningsövergripa
nde 

Risk att förvaltningen inte följer GDPR. 
Beskrivning 
Skulle förvaltningen inte klara av att följa GDPR så är 
det förknippat med dryga böter. 

9 Ja   
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Det finns en risk att ärendeberedningsprocessen inte 
är ändamålsenlig. 
Beskrivning 
Rollfördelningen mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner behöver tydliggöras för att förbättra 
transparensen i ärendeberedningen. Vidare behöver 
det säkerställas att beredningsunderlagen är sakliga, 
opartiska och baserad på en sakkunskap och att de 
omfattar en allsidig belysning av aktuellt område. Det 
finns därmed också en risk att sociala 
omsorgsförvaltningen inte kan motivera fattade 
verksamhetsbeslut, och att det då finns en risk att 
beslut inte kommer förvaltningen till handa samt att de 
inte verkställs. 

6 Nej   

5 Personal 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Bisyssla Det finns en risk att personer med 
otillåtna/förtroendeskadliga bisysslor arbetar inom 
förvaltningen. 
Beskrivning 
Att varje chef bedömer sin personals eventuella 
bisyssla så att den inte är 
förtroendeskadlig/arbetshindrande eller konkurrerande. 

9 Ja   

Bemanning/Rekryterin
g 

Risk för hög personalomsättning och lägre kontinuitet. 
Det kan innebära bristande måluppfyllelse, påverka 
utförandets kvalitet och/eller att den enskilde inte får 
de insatser den har rätt till. Risk att  kvalitetsbrister 
uppstår då enhetschefer slutar. 
Beskrivning 
Enhetscheferna upplever att de fått allt fler 
administrativa uppgifter och att tiden för att leda 
verksamheten har minskat. Den allt mer pressade 
rollen som enhetschef leder till att omsättningen blir 
hög och arbetsmiljön försämras. 
Svårigheter att rekrytera och behålla personal i 
organisationen kan skapa hög personalomsättning och 
lägre kontinuitet. 

9 Ja   

Kompetens      
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6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Fakturahantering Risk att Borås Stad och Skatteverkets regler för 
representation/utbildning och dess redovisning inte 
följs. 
Beskrivning 
Borås Stad och Skatteverket har riktlinjer för hur 
fakturor för utbildning/representation ska redovisas. 
Det kan innebära att  fakturor attesteras där 
representation/utbildning ej är godkända, att det 
saknas en redovisning av syfte/deltagarlista/program 
eller att deltagare är attestant. 

6 Nej   

Risk att Sociala omsorgsförvaltningen bryter mot LOU 
och Borås Stads upphandlingsregler. 
Beskrivning 
Innan attestering av fakturor ska översyn göras för att 
säkerställa att ramavtal tillämpas och inköp görs av 
leverantör som är upphandlade i Borås Stad. Om det 
inte sker och fakturor betalas felaktigt kan 
förvaltningen bryta mot LOU och Borås Stads 
upphandlingsregler. 

6 Nej   

Budget Risk att Sociala omsorgsnämndens budget inte 
motsvarar brukarnas behov. 
Beskrivning 
Andelen äldre ökar och det innebär att vårdtyngden 
ökar. Omvärldsanalysen visar att Sociala 
omsorgsnämnden får ökade kostnader men får inte 
täckning för dessa kostnader i budget. 

9 Ja   

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 
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Brukarnas behov Risk att bristen på boendeplatser i Borås Stad leder till 
ökade kostnader och sämre livskvalitet för brukare. 
Beskrivning 
På grund av bostadsbristen för förvaltningens 
målgrupper finns risk för att beslut inte kan verkställas. 
Likaså kan bostadsbristen innebära att verksamheten 
inte kan utökas eller anpassas på det sättet som 
brukarnas behov förutsätter. Det kan leda till 
vitesföreläggande hos IVO.  
På grund av brist på boendeplatser för Sociala 
omsorgsnämndens målgrupper försvåras 
möjligheterna att erbjuda boende i Borås Stad. 

9 Ja   

Risk för att brukare ej får sina behov tillgodosedda. 
Beskrivning 
Brukare som tillhör Sociala omsorgsförvaltningen blir 
äldre och får svårare diagnoser där det kan behövas 
nya insatser, kompetenser eller vårdformer/samarbete. 
Personal får inte den kompetensutveckling som krävs 
för att utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. 

6 Nej   

8 Riskmatris 

K
on

se
kv

en
s 

4 

4 
 

8 
 

12 
 

16 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 
Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 
Risken accepteras (1-3) 
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3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 
 

2 

2 
 

4 
 

6 
 

8 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 9 
 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2021 
Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 Kommentar 

Bisyssla 1 Det finns en risk att personer med 
otillåtna/förtroendeskadliga bisysslor 
arbetar inom förvaltningen. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Förvaltningsövergr
ipande 

2 Risk att förvaltningen inte följer GDPR. 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

3 Det finns en risk att 
ärendeberedningsprocessen inte är 
ändamålsenlig. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

8 7 6 3 9 5 4 2 1 

4 5 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2021 
Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 Kommentar 

Bemanning/Rekryt
ering 

4 Risk för hög personalomsättning och 
lägre kontinuitet. Det kan innebära 
bristande måluppfyllelse, påverka 
utförandets kvalitet och/eller att den 
enskilde inte får de insatser den har rätt 
till. Risk att  kvalitetsbrister uppstår då 
enhetschefer slutar. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Brukarnas behov 5 Risk att bristen på boendeplatser i 
Borås Stad leder till ökade kostnader 
och sämre livskvalitet för brukare. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

6 Risk för att brukare ej får sina behov 
tillgodosedda. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Fakturahantering 7 Risk att Borås Stad och Skatteverkets 
regler för representation/utbildning och 
dess redovisning inte följs. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

8 Risk att Sociala omsorgsförvaltningen 
bryter mot LOU och Borås Stads 
upphandlingsregler. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Budget 9 Risk att Sociala omsorgsnämndens 
budget inte motsvarar brukarnas behov. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kompetens         

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ekonomiskt stöd till Borås City 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunstyrelsen beviljas ett tillfälligt höjt kommunbidrag på 1,0 mnkr för att 

kunna ge Borås City ett utökat verksamhetsstöd under 2021 på 1,0 mnkr.             

 

 

 

Datum 

2021-02-24 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-02-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-02-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00229 1.2.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2021-02-23 Magnus Widén  

  Ekonomichef 

 

E5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Glemfelt 
Roger Kardell 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00229 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ekonomiskt stöd till Borås City 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsen beviljas ett tillfälligt höjt kommunbidrag på 1,0 mnkr för att 

kunna ge Borås City ett utökat verksamhetsstöd under 2021 på 1,0 mnkr.             

Ärendet i sin helhet 

Covid-19 har drabbat handeln och servicenäringen i Borås hårt. Antalet 

besökande och därmed omsättningen i Borås centrum har under pandemin 

minskat med 30-50%. Borås City har som förening ansvaret att samverka med 

näringslivet i city och stimulera aktiviteter och handel och initiera riktade 

insatser i citykärnan. Borås City arbetar nu intensivt för att ta fram flera åtgärder 

för en fortsatt levande stadskärna efter Covid-19. 

Kommunstyrelsen noterar att det är viktigt att på olika sätt stimulera en fortsatt 

levande och expansiv stadskärna. Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Citys 

samverkansarbete och arbetet med aktivitetsplanen ”Attraktiv stadskärna 2.0” 

behöver stärkas med resurser för att kunna sättas igång så fort pandemin 

klingar av. Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige att ge Borås 

City ett tillfälligt utökat verksamhetsstöd under 2021 på 1,0 mnkr.  

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. KS-näringsliv 

2. Borås City 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Feriejobb 2021 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Arbetslivsnämnden beviljas ett tillfälligt höjt kommunbidrag på 2,0 mnkr år 

2021 för att kunna tillskapa fler feriearbetsplatser 

 

 

 

 

Datum 

2021-02-26 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-03-01 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00245 1.1.2.25 Programområde 02 

Handläggare: Magnus Widén 
 

Datum 

2021-02-25 Magnus Widén 

  Ekonomichef 

 

E6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 
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Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00245 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Feriejobb 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Arbetslivsnämnden beviljas ett tillfälligt höjt kommunbidrag på 2,0 mnkr år 

2021 för att kunna tillskapa fler feriearbetsplatser.           

Sammanfattning 

Behovet av feriejobb har ökat kraftigt vilket beror på att målgruppen har ökat 

samt att ungdomsarbetslösheten stigit vilket även slår mot möjligheten att söka 

feriejobb inom näringslivet. 

Arbetslivsförvaltningen har tagit fram en plan för att genom stadens försorg 

kunna erbjuda fler feriejobb. För att tillskapa fler feriejobb och därmed möta 

önskemålen/behoven behöver Arbetslivsnämnden ett tillskott på ca 2 mnkr för 

handledningskostnader. Man kan då möta behoven på ett liknande sätt som 

2020. Alternativet till att ge nämnden ett tillskott är att begränsa målgruppen, 

t.ex. att undanta ungdomar mellan årskurs 2 och 3 på gymnasiet från 

möjligheten att få feriejobb. 

Arbetslivsnämndens presidium bedömer att nämnden inte kan rymma 

extrakostnader för fler feriejobb inom befintlig budgetram.           

Beslutsunderlag 

1. Plan för fler feriejobb och konsekvensanalys 2021-02-19  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Alla nämnder 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Österlånggatan 72 
 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

 

 

 

 

 
Sida 
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Datum 

2021-02-19 
  

  

 

 
 

 

Hans Johansson, Arbetslivsförvaltningen 
 

 

 
 

 

Feriejobb 2021 

Målgruppen för feriejobb sommaren 2021 är 3985 ungdomar, vilket är fler än 

tidigare år. Arbetsmarknaden har drastiskt förändrats under pandemin och 

särskilt har ungdomsarbetslösheten ökat, ökningen är ca 85% på riksnivå 

jämfört med före pandemin. 

Detta slår givetvis även mot de som söker feriejobb i näringslivet under 

sommaren. 

 

Fram till vecka 7 har det inkommit 846 platser mot beräknat behov på drygt 

1500. Platserna som inkommit fördelas enligt följande: 

 

ALF   44 

FOF   71 

FF   29 

GRF   66 

GVUF   18 

IFO   2 

KUF   14 

LFF   0 

MF   0 

REV   0 

SBF   0 

SK   40 

SOF   13 

SKA   0 

TEK   14 

VÄF   289 

UKU (unga kommunutvecklare) 39 

 

Kommunala bolag  112 

Föreningar   95 

 



Borås Stad 
Datum 

2021-02-19 
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Under förutsättning att läget gällande restriktioner släpper inför sommaren har 

Grundskoleförvaltningen sagt sig villiga att skapa upp till 190 platser totalt 

(+124 platser). 

Förskoleförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen har tagit ställning till 

att det inte är möjligt i det läge man befinner sig i, att skapa fler platser inför 

sommaren. 

 

Arbetslivsförvaltningen har i dialog med den upphandlade aktören som driver 

ferieentreprenör, tagit ett beslut om att detta året höja startbidraget till de ungas 

företagande till 3000 kr, för att göra ferieentreprenör mera attraktivt. 

 

Som det ser ut i nuläget finns det inte en rimlig chans att vi får fram de platser 

som behövs, för att kunna erbjuda alla ungdomar ett feriejobb. 

 

Så det finns två alternativ 

- Skapa fler platser, vilket kräver ett tillskott på ca 2 mkr för 

handledningskostnader, för att skapa jobb på samma sätt som 2020. 

- Begränsa målgruppen, att detta året undanta exempelvis alla som är i 

den äldre ålderskategorin, mellan åk 2 och 3 på gymnasiet. 

 

En rimlig bedömning är att staten även detta året kommer att ge kommuner ett 

tillskott för att skapa fler feriejobb, tyvärr kommer ofta beslutet så sent som 

under april, men beslutet om att skapa fler platser bör tas snarast. 

 

I dialog med Arbetslivsnämndens presidie, är bedömningar att 

Arbetslivsnämnden inte har någon möjlighet att rymma extrakostnader för 

handledning inom befintlig budgetram. 

Beslutet om skapa fler platser och finansiering av de extrakostnaderna som 

uppstår får därför tas av Kommunledningen, alternativt att begränsa 

målgruppen. 

 

 

Hans Johansson 

Verksamhetschef Arbetslivsförvaltningen 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette 

Carlson (M): För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och 

Rydboholm 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen anses besvarad 

 

 

Datum 

2021-02-15 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-02-25 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-02-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00086 1.1.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2021-02-03 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SVAR PÅ MOTION 
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Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00086 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette 

Carlson (M): För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och 

Rydboholm 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad            

Ärendet i helhet 

Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2014-09-24 lämnat in förslaget att uppdra åt Tekniska nämnden 

att tillsammans med väghållarna ta fram ett åtgärdsprogram för att förbättra 

trafiksäkerheten i Viskafors och Rydboholm           

Motionären vill att trafiksäkerheten i Viskafors och Rydboholm i Viskafors och 

Rydboholm ses över. De vill att Tekniska nämnden tar initiativ till att upprätta 

ett åtgärdsprogram för trafiksituationen i Viskafors och Rydboholm, i samråd 

med de olika väghållarna. Med hänvisning till ovanstående förslås 

Kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Tekniska nämnden att tillsammans 

med väghållarna ta fram ett åtgärdsprogram för att förbättra trafiksäkerheten i 

Viskafors och Rydboholm. 

 

För väg 1610 är Trafikverket huvudman. För de övriga vägarna i Rydboholm 

och Viskafors är vägföreningar huvudmännen.  Trafikverket ger årliga bidrag 

för drift och underhåll samt bistår väghållarna med råd och stöd i vägtekniska 

frågor. Tekniska nämnden uppdrag gällande enskilda vägar består av bidrag till 

enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter och liknande 

sammanslutningar. 

 

Sedan motionen inkom så har flera ombyggnader av väg 1610 gjorts i 

Rydboholm och Viskafors. Bytet av spår, växlar och kontaktledning på 

Viskadalsbanan planeras starta sommaren 2021 och vara klart ett år senare. Vid 

sidan om pågår även utredningar angående plankorsningsåtgärder och 

plattformsåtgärder på Viskadalsbanan. Säkerheten kring järnvägen har 

förbättrats och stängsel har uppförts för att hindra vilt och spring över spåret. 
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Bron över Viskan har bytts ut, flera korsningar i Rydboholm och kring skolan i 

Viskafors har byggts om. En ny cykelbana med belysning, har byggts från 

Viskafors och in till Borås. Flera busshållplatser har byggts om.  

 

Sträckan har också omfattats av flera studier gällande trafiksäkerhet på väg och 

järnväg som har utförts av Trafikverket. 

 

Därmed anses motionen besvarad.     

 

Beslutsunderlag 

1. Motion för en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och Rydboholm, 2014-09-24 

   

 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 









 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borås Stads remissyttrande över: Genomförande av 

EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en 

hållbar plastanvändning 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen översänder remissvaret till Miljödepartementet. 

 

 

Datum 

2021-02-15 Tom Andersson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-02-24 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-02-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00934 3.2.1.0 Programområde 05 

Handläggare: Monica Lindqvist 
 

Datum 

2021-02-08 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSYTTRANDE 

Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00934 3.2.1.0 

 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322 
 

Miljödepartement 

Kemikalieenheten 

m.remissvar@regeringskansliet.se 

anna.cedrum@regeringskansliet.se 

malin.johansson@regeringsknsliet.se 

  

Borås Stads remissyttrande över: Genomförande av 

EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en 

hållbar plastanvändning 

Miljödepartementets diarienummer M2020/02035 

Beslut 

Kommunstyrelsen översänder remissvaret till Miljödepartementet. 

Sammanfattning 

Borås Stad ser positivt på åtgärder för en bättre hantering av flödet av plast som 

sprids i samhället. Hur omfattande effekt förslaget kommer att få på 

kommunens verksamhet är svårt att bedöma, men det går att se att det kommer 

att öka kommunens kostnader. Bland annat är det tydligt att två nya 

tillsynsområden tillkommer, dels om hantering av fimpar och dels om 

tillhandahållande av muggar och matlådor och informationskrav gentemot 

restauranger och butiker kring plastpåsar. Det kommer också att krävas 

anpassningar av kommunens olika verksamheter som tillhandahåller eller städar 

undan engångsplast. 

 

 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad ser positivt på en bättre hantering av flödet av plast som sprids i 

samhället. Hur omfattande effekt förslaget kommer att få på kommunens 

verksamhet är svårt att bedöma. Vad vi kan se så får vår Miljö- och 

konsumentnämnd ansvar för två nya tillsynsområden, dels tillsyn över lokal 

skötsel och hantering av insamlingskärl för fimpar, och dels tillsyn över 

tillhandahållandet av återvinningsbara muggar och matlådor samt 

informationskrav angående plastpåsar i restauranger och butiker. Båda ska 

finansieras via miljöbalkstaxan och för det sistnämnda kan också 

miljösanktionsavgift dömas ut. Omfattningen av dessa tillsynsområden är svårt 

att bedöma. 



Borås Stad 
  Sida 
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Annan påverkan gäller hur kommunens egna verksamheter behöver anpassas 

till direktivet vad gäller till exempel användning av engångsplastprodukter, 

städning av fimpar, regelanpassade kärl för fimpar, återanvändningsbara kärl för 

mat och insamling av plastflaskor, vilket även ger ökade kostnader. 
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I 

(Lagstiftningsakter) 

DIREKTIV 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/904 

av den 5 juni 2019 

om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 1 ), 

med beaktande av Regionkommitténs yttrande ( 2 ), 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ( 3 ), och 

av följande skäl: 

(1) Plast är ett mycket funktionellt och relativt billigt material vilket innebär att det blir allt vanligare i vår vardag. Plast 
spelar en viktig roll i ekonomin och har viktiga tillämpningsområden i många branscher, men dess ökade 
användning i kortlivade tillämpningar som inte utformats för återanvändning eller kostnadseffektiv materialåter
vinning innebär att de relaterade produktions- och konsumtionsmönstren har blivit alltmer ineffektiva och linjära. 
Inom ramen för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin som fastställdes i kommissionens meddelande av den 
2 december 2015 med titeln Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin konstaterade 
kommissionen därför i den europeiska strategin för plast som fastställdes i dess meddelande av den 16 januari 
2018 med titeln En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi att den ständiga ökningen av mängden plastavfall 
och plastavfallsläckage i miljön, särskilt den marina miljön, måste åtgärdas om vi ska kunna uppnå en cirkulär 
livscykel för plast. Den europeiska strategin för plast utgör ett steg i riktning mot skapandet av en cirkulär 
ekonomi där konstruktion och tillverkning av plast och plastprodukter sker med full respekt för behovet av 
återanvändning, reparation och materialåtervinning och där mer hållbara material utvecklas och främjas. Den 
avsevärda negativa inverkan på miljö, hälsa, och ekonomi som vissa plastprodukter medför gör att det krävs en 
särskild rättslig ram för att effektivt minska dessa negativa effekter. 

(2) Genom detta direktiv främjas cirkulära strategier som prioriterar hållbara och giftfria återanvändbara produkter och 
återanvändningssystem framför produkter för engångsbruk, med en minskning av mängden avfall som främsta 
mål. Ett sådant förebyggande av avfall är det högst prioriterade steget i den avfallshierarki som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG ( 4 ). Det här direktivet kommer att bidra till uppnåendet av 
FN:s mål 12 för hållbar utveckling: att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster, som är en del av
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( 1 ) EUT C 62, 15.2.2019, s. 207. 
( 2 ) EUT C 461, 21.12.2018, s. 210. 
( 3 ) Europaparlamentets ståndpunkt av den 27 mars 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 21 maj 2019. 
( 4 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT 

L 312, 22.11.2008, s. 3).



 

Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015. Genom att bevara 
värdet av produkter och material så länge som möjligt och generera mindre avfall kan unionens ekonomi bli mer 
konkurrenskraftig och motståndskraftig, samtidigt som trycket på dyrbara resurser och miljön minskar. 

(3) Marint skräp är ett globalt erkänt, gränsöverskridande och växande problem. Att minska det marina skräpet är en 
viktig åtgärd för att uppnå FN:s mål 14 för hållbar utveckling: att bevara och nyttja haven och de marina 
resurserna på ett hållbart sätt iför en hållbar utveckling. Unionen måste bidra till att förebygga och bekämpa 
marint skräp och ha ambitionen att vara en global förebild. I detta sammanhang arbetar unionen tillsammans med 
partner i många internationella forum, t.ex. G20, G7 och FN, för att främja samordnade åtgärder och detta direktiv 
är en del av unionens insatser i detta avseende. För att dessa insatser ska vara effektiva är det också viktigt att 
export av plastavfall från unionen inte leder till en ökning av marint skräp på andra platser. 

(4) I enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 (Unclos) ( 5 ), konventionen om 
förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall av den 29 december 1972 (Londonkonventionen) 
och dess protokoll från 1996 (Londonprotokollet), bilaga V till den internationella konventionen till förhindrande 
av förorening från fartyg (Marpol), Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om 
slutligt omhändertagande av farligt avfall av den 22 mars 1989 ( 6 ) och med unionens avfallslagstiftning, nämligen 
direktiv 2008/98/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG ( 7 ) måste medlemsstaterna säkerställa 
en miljövänlig avfallshantering i syfte att förebygga och minska marint skräp från källor till havs och på land. 
Enligt unionens vattenlagstiftning, nämligen Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG ( 8 ) och 
2008/56/EG ( 9 ) ska medlemsstaterna också vidta åtgärder mot marint skräp när detta hindrar uppnåendet av 
god miljöstatus i deras marina vatten, bland annat för att bidra till att uppnå FN:s mål 14 för hållbar utveckling. 

(5) Vid beräkningar av antalet skräpföremål på stränderna har det fastställts att 80–85 % av det marina skräpet i 
unionen består av plast. Av detta utgörs totalt 50 % av plastprodukter för engångsbruk och 27 % av fiskerelaterade 
föremål. I gruppen plastprodukter för engångsbruk ingår många olika vanligt förekommande och kortlivade 
konsumentprodukter som slängs bort efter att ha använts för sitt syfte en gång, som sällan återvinns och som 
ofta orsakar nedskräpning. En stor del av de fiskeredskap som släpps ut på marknaden samlas inte in för 
behandling. Plastprodukter för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast är därför ett särskilt allvarligt 
problem i samband med marint skräp, som utgör ett stort hot mot de marina ekosystemen, den biologiska 
mångfalden och också mot människors hälsa. De har också en skadlig inverkan på verksamheter såsom turism, 
fiske och sjöfart. 

(6) Korrekt avfallshantering förblir avgörande för att förebygga alla typer av skräp, inbegripet marint skräp. Unionens 
befintliga lagstiftning, nämligen direktiv 2008/98/EG, 2000/59/EG, 2000/60/EG och 2008/56/EG och rådets för
ordning (EG) nr 1224/2009 ( 10 ) och policyinstrument åstadkommer en viss reglering av marint skräp. Särskilt 
plastavfall omfattas av unionens allmänna åtgärder och mål för avfallshantering, exempelvis materialåtervinnings
målet för förpackningsavfall av plast som fastställts i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG ( 11 ) och 
målet i den europeiska strategin för plast om att senast 2030 säkerställa att alla plastförpackningar som släpps ut 
på unionsmarknaden ska vara återanvändbara eller lätt återvinningsbara. Denna lagstiftning är emellertid inte 
tillräckligt effektiv mot marint skräp och de nationella åtgärderna för att förebygga och minska marint skräp 
skiljer sig åt i fråga om omfattning och ambitionsnivå. Dessutom riskerar en del av dessa åtgärder, särskilt 
marknadsbegränsningar av plastprodukter för engångsbruk, att leda till handelshinder och att snedvrida konkur
rensen i unionen.
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( 5 ) EGT L 179, 23.6.1998, s. 3. 
( 6 ) EGT L 39, 16.2.1993, s. 3. 
( 7 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygs

genererat avfall och lastrester (EGT L 332, 28.12.2000, s. 81). 
( 8 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder 

på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1). 
( 9 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 

havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19). 
( 10 ) Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att 

bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, 
(EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) 
nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, 
(EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1). 

( 11 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 
31.12.1994, s. 10).



 

(7) För att rikta in insatserna på de områden där de behövs mest bör detta direktiv endast gälla de vanligaste 
plastprodukter för engångsbruk som påträffas på stränder i unionen samt fiskeredskap som innehåller plast och 
produkter som är gjorda av oxo-nedbrytbar plast. De plastprodukter för engångsbruk som omfattas av åtgärder 
enligt detta direktiv beräknas utgöra omkring 86 % av de plastprodukter för engångsbruk som påträffas på 
stränderna i unionen räknat i antal. Dryckesbehållare i glas och metall bör inte omfattas av detta direktiv, eftersom 
de inte hör till de vanligaste plastprodukter för engångsbruk som påträffas på stränder i unionen. 

(8) Mikroplast omfattas inte direkt av detta direktivs tillämpningsområde, men bidrar till marint skräp, och unionen 
bör därför anta en övergripande strategi för detta problem. Unionen bör uppmuntra alla producenter att strikt 
begränsa mikroplast i sina beredningar. 

(9) Problemet med föroreningar på land och markförorening från större plastföremål och därav resulterande fragment 
eller mikroplast kan vara betydande, och sådan plast kan spridas i den marina miljön. 

(10) Detta direktiv har karaktären av lex specialis i förhållande till direktiv 94/62/EG och 2008/98/EG. Om dessa direktiv 
skulle stå i strid med det här direktivet bör det här direktivet ha företräde inom sitt tillämpningsområde. Detta är 
fallet när det gäller begränsningar av utsläppandet på marknaden. I synnerhet vad gäller åtgärder för minskad 
förbrukning, produktkrav, märkningskrav och utökat producentansvar, kompletterar det här direktivet direktiven 
94/62/EG och 2008/98/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU ( 12 ). 

(11) Plastprodukter för engångsbruk kan tillverkas av många olika sorters plast. Plast definieras vanligtvis som ett 
polymermaterial med eller utan tillsatser. Denna definition skulle emellertid också omfatta vissa naturliga poly
merer. Omodifierade naturliga polymerer i enlighet med definitionen av inte kemiskt modifierade ämnen i punkt 40 i 
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 ( 13 ) bör inte omfattas av detta direktiv, 
eftersom de förekommer naturligt i miljön. Därför bör definitionen av polymer i artikel 3.5 i förordning (EG) nr 
1907/2006 anpassas, och en separat definition införas för tillämpningen av detta direktiv. Plast som tillverkas av 
modifierade naturliga polymerer, eller plast som tillverkas av biobaserade, fossila eller syntetiska utgångsämnen, 
förekommer inte naturligt och bör därför omfattas av detta direktiv. Den anpassade definitionen av plast bör därför 
omfatta både polymerbaserade gummiföremål och biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast, oavsett om de 
tillverkas av biomassa eller är avsedda att brytas ner biologiskt med tiden. Färger, bläck och lim bör inte omfattas 
av detta direktiv och sådana polymermaterial bör därför inte heller ingå i definitionen. 

(12) För att tydligt avgränsa direktivets tillämpningsområde bör begreppet plastprodukt för engångsbruk definieras. Defi
nitionen bör inte omfatta plastprodukter som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för att 
under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som de 
utformades för. Plastprodukter för engångsbruk är vanligtvis avsedda att användas endast en gång eller under en 
kort tidsperiod innan de bortskaffas. Våta servetter för personlig hygien eller användning i hushåll bör också 
omfattas av detta direktivs tillämpningsområde, medan våtservetter för användning i industrin bör uteslutas. För att 
ytterligare klargöra huruvida en produkt ska anses vara en plastprodukt för engångsbruk i enlighet med detta 
direktiv bör kommissionen utarbeta riktlinjer om plastprodukter för engångsbruk. Exempel på livsmedelsbehållare 
som vid tillämpning av detta direktiv bör anses vara plastprodukter för engångsbruk är, mot bakgrund av de 
kriterier som fastställs i detta direktiv, snabbmatsbehållare eller lådor för måltider, smörgåsar, wraps och sallader 
med kall eller varm mat eller behållare för livsmedel som innehåller färska eller bearbetade livsmedel som inte 
kräver någon ytterligare beredning, såsom frukter, grönsaker och efterrätter. Exempel på livsmedelsbehållare som 
vid tillämpning av detta direktiv inte bör anses vara plastprodukter för engångsbruk är livsmedelsbehållare med 
torkade livsmedel eller livsmedel som säljs kalla och som kräver ytterligare beredning, behållare som innehåller 
livsmedel i mängder som är större än en enskild portion och enportionsbehållare för livsmedel som säljs i mer än 
en enhet.
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( 12 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 
2001/37/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 1). 

( 13 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och 
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).



 

Exempel på dryckesbehållare som vid tillämpning av detta direktiv bör anses vara plastprodukter för engångsbruk 
är dryckesflaskor och kompositdryckesförpackningar som används för öl, vin, vatten, förfriskningar i flytande form, 
juice och nektar, snabbdrycker eller mjölk, men inte muggar, eftersom dessa utgör en separat kategori av plast
produkter för engångsbruk vid tillämpningen av detta direktiv. Eftersom dryckesbehållare i glas och metall inte hör 
till de vanligaste plastprodukter för engångsbruk som påträffas på stränder i unionen bör de inte omfattas av detta 
direktiv. Kommissionen bör emellertid, inom ramen för översynen av detta direktiv, utvärdera bland annat korkar 
och lock av plast som används för dryckesbehållare i glas och metall. 

(13) Plastprodukter för engångsbruk som omfattas av detta direktiv bör vara föremål för en eller flera åtgärder, 
beroende på olika faktorer, exempelvis om det finns lämpliga och mer hållbara alternativ, hur genomförbart 
det är att ändra konsumtionsmönstren och i vilken utsträckning de redan omfattas av befintlig unionslagstiftning. 

(14) För vissa plastprodukter för engångsbruk finns det ännu inga lättillgängliga alternativ som är lämpliga och mer 
hållbara. Förbrukningen av de flesta sådana plastprodukter för engångsbruk förväntas öka. För att vända denna 
utveckling och verka för mer hållbara lösningar bör medlemsstaterna vara skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder, 
till exempel genom att fastställa nationella mål för minskad förbrukning, för att uppnå en ambitiös och bestående 
minskning av förbrukningen av dessa produkter, dock utan att äventyra livsmedelshygienen eller livsmedelssäker
heten, god hygienisk praxis, god tillverkningssed, konsumentinformation eller spårbarhetskraven i Europaparlamen
tets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002 ( 14 ), (EG) nr 852/2004 ( 15 ) och (EG) nr 1935/2004 ( 16 ) samt annan 
relevant lagstiftning med koppling till livsmedelssäkerhet, hygien och märkning. Medlemsstaterna bör ha den 
högsta möjliga ambitionsnivån för dessa åtgärder, som bör innebära att tendenserna till ökad förbrukning verkligen 
vänds och leda till en mätbar kvantitativ minskning. Dessa åtgärder bör beakta produkters inverkan under hela 
deras livscykel, även när de finns i den marina miljön, och respektera avfallshierarkin. 

Om medlemsstaterna beslutar att genomföra denna skyldighet genom marknadsbegränsningar bör de säkerställa att 
sådana begränsningar är proportionella och icke-diskriminerande. Medlemsstaterna bör uppmuntra användningen 
av produkter som lämpar sig för flergångsbruk och som, efter att de blivit avfall, lämpar sig för förberedelse för 
återanvändning och materialåtervinning. 

(15) För andra plastprodukter för engångsbruk finns det redan lämpliga och mer hållbara alternativ till överkomligt pris. 
För att begränsa de negativa effekterna på miljön av dessa plastprodukter för engångsbruk bör medlemsstaterna 
vara skyldiga att förbjuda att dessa släpps ut på marknaden. Det skulle öka användningen av de lättillgängliga och 
mer hållbara alternativen och främja innovativa lösningar för mer hållbara affärsmodeller, återanvändningsalter
nativ och ersättningsmaterial. De begränsningar för utsläppande på marknaden som införs i det här direktivet bör 
också omfatta produkter som är gjorda av oxo-nedbrytbar plast, eftersom denna typ av plast inte riktigt bryts ned 
biologiskt och därmed bidrar till mikroplastföroreningar i miljön; den är inte komposterbar, inverkar negativt på 
materialåtervinningen av konventionell plast och ger inte några påvisade fördelar för miljön. Med anledning av att 
det förekommer så mycket skräp från expanderad polystyren i den marina miljön och att det finns tillgängliga 
alternativ, bör även engångsbehållare för livsmedel och drycker och muggar i expanderad polystyren begränsas. 

(16) Tobaksvarufilter som innehåller plast är den näst vanligaste typen av skräp från plastprodukter för engångsbruk 
som påträffas på stränder i unionen. Den avsevärda miljöpåverkan som orsakas av avfall efter förbrukning av 
tobaksvaror med filter som innehåller plast som slängs direkt i miljön måste minskas. Innovation och produkt
utveckling väntas ge hållbara alternativ till filter som innehåller plast och måste påskyndas. System för utökat 
producentansvar för tobaksvaror bör också befrämja innovationer som leder till utvecklingen av hållbara alternativ 
till tobaksvarufilter som innehåller plast. Medlemsstaterna bör verka för en rad olika åtgärder för att minska 
nedskräpning på grund av avfall efter förbrukning av tobaksvaror med filter som innehåller plast.
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( 14 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livs
medelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livs
medelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1). 

( 15 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, 
s. 1). 

( 16 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4).



 

(17) Korkar och lock, som är gjorda av plast och som används för dryckesbehållare, är bland de vanligaste plast
produkter för engångsbruk som påträffas på stränder i unionen. Därför bör dryckesbehållare i form av plast
produkter för engångsbruk endast få släppas ut på marknaden om de uppfyller särskilda krav på produktutform
ning som betydligt minskar spridningen i miljön av korkar och lock från sådana plastbehållare. För dryckes
behållare som både är plastprodukter för engångsbruk och utgör en förpackning gäller detta krav utöver de 
väsentliga kraven på förpackningars sammansättning och möjligheterna till återanvändning och återvinning, in
begripet materialåtervinning, av förpackningar som fastställs i bilaga II till direktiv 94/62/EG. 

För att underlätta efterlevnaden av kravet på produktutformning och säkerställa en välfungerande inre marknad 
måste en harmoniserad standard tas fram och antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 1025/2012 ( 17 ), och om denna standard efterlevs bör överensstämmelse med dessa krav kunna förutsättas. 
Därför är utvecklingen av en harmoniserad standard av högsta prioritet för att ett effektivt genomförande av detta 
direktiv ska kunna säkerställas. Tillräckligt tid bör ges för att utveckla en harmoniserad standard och för att göra 
det möjligt för producenterna att anpassa sina produktionskedjor till genomförandet av kravet på produktutform
ning. För att säkerställa en cirkulär användning av plast måste man främja spridningen på marknaden av åter
vunnet material. Det är därför lämpligt att införa krav på att dryckesflaskor ska innehålla en minimimängd 
återvunnen plast. 

(18) Plastprodukter bör tillverkas med hänsyn till deras fullständiga livscykel. Konstruktionen av plastprodukter bör 
alltid ta hänsyn till produktens produktions- och användningsfaser och dess återanvändbarhet och återvinnings
barhet. I samband med den översyn som ska göras enligt artikel 9.5 i direktiv 94/62/EG bör kommissionen beakta 
de olika förpackningsmaterialens, inbegripet kompositmaterialens, relativa egenskaper på grundval av livscykel
analyser, med särskild inriktning på avfallsförebyggande och utformning för den cirkulära ekonomin. 

(19) Förekomsten av farliga kemiska ämnen i sanitetsbindor, tamponger och tampongapplikatorer bör undvikas för att 
skydda kvinnors hälsa. Inom ramen för begränsningsförfarandet enligt förordning (EG) nr 1907/2006 är det 
lämpligt att kommissionen utreder ytterligare begränsningar av sådana ämnen. 

(20) Vissa plastprodukter för engångsbruk hamnar i miljön till följd av olämpligt bortskaffande via avloppssystem eller 
annat olämpligt utsläppande i miljön. Bortskaffande via avloppssystem kan dessutom orsaka stora ekonomiska 
skador på avloppsnätet genom att pumpar täpps till och rörledningar blockeras. För dessa produkter råder det ofta 
stor brist på information om produkternas materialegenskaper eller om hur avfallet lämpligen bör bortskaffas. 
Därför bör märkningskrav gälla för plastprodukter för engångsbruk som ofta bortskaffas via avloppssystem eller på 
annat olämpligt sätt. Märkningen bör informera konsumenterna om lämpliga avfallshanteringsalternativ för pro
dukten eller bortskaffandemetoder som bör undvikas för produkten i fråga i linje med avfallshierarkin och om 
förekomsten av plast i produkten och resulterande negativ miljöpåverkan från nedskräpning eller andra olämpliga 
metoder för bortskaffande av produkten. Märkningen bör, beroende på vad som är lämpligt, antingen appliceras på 
produktens förpackning eller direkt på själva produkten. Kommissionen bör ges befogenhet att införa harmoni
serade specifikationer för märkningen och bör samtidigt vid behov testa hur representativa konsumentgrupper 
uppfattar den föreslagna märkningen för att säkerställa att den är effektiv och lättförståelig. Märkningskrav till
lämpas redan för fiskeredskap i enlighet med förordning (EG) nr 1224/2009. 

(21) När det gäller plastprodukter för engångsbruk för vilka det inte finns några lättillgängliga, lämpliga och mer 
hållbara alternativ bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, också införa system 
för utökat producentansvar för att täcka de nödvändiga kostnaderna för avfallshantering och uppstädning av skräp 
samt kostnaderna för medvetandehöjande åtgärder för att förebygga och minska sådant skräp. Dessa kostnader bör 
inte överstiga de kostnader som krävs för att tillhandahålla dessa tjänster på ett kostnadseffektivt sätt och bör 
fastställas klart och tydligt mellan de berörda aktörerna.
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(22) I direktiv 2008/98/EG fastställs allmänna minimikrav för system för utökat producentansvar. Dessa krav bör även 
gälla för de system för utökat producentansvar som inrättas genom detta direktiv, oavsett om de genomförs genom 
en lagstiftningsakt eller genom avtal enligt detta direktiv. Huruvida vissa av dessa krav är relevanta beror på 
produktens egenskaper. Separat insamling är inte nödvändig för att säkerställa en korrekt behandling i linje 
med avfallshierarkin för tobaksvaror med filter som innehåller plast, våtservetter och ballonger. Därför bör det 
inte vara obligatoriskt att inrätta separat insamling av dessa produkter. Detta direktiv bör innehålla ytterligare krav 
på utökat producentansvar utöver vad som föreskrivs i direktiv 2008/98/EG, exempelvis ett krav på att pro
ducenter av vissa plastprodukter för engångsbruk ska stå för kostnaderna för uppstädning av skräp. Dessa kost
nader bör också omfatta kostnader för inrättande av särskild infrastruktur för insamling av avfall efter förbrukning 
av tobaksvaror, däribland lämpliga avfallsbehållare på platser där nedskräpning vanligtvis sker. Metoden för att 
beräkna kostnaderna för uppstädning av skräp bör beakta proportionalitetsprincipen. Medlemsstaterna bör kunna 
fastställa ekonomiska bidrag för kostnader i samband med uppstädning av skräp genom att fastställa lämpliga 
fleråriga fasta belopp i syfte att minimera de administrativa kostnaderna. 

(23) Den stora procentandel plast från kasserade fiskeredskap, inbegripet övergivna och förlorade fiskeredskap, som 
ingår i det marina skräpet tyder på att de befintliga lagstiftningskraven i förordning (EG) nr 1224/2009, direktiv 
2000/59/EG och direktiv 2008/98/EG inte ger tillräckliga incitament för att ta med sådana fiskeredskap tillbaka till 
hamn för insamling och behandling. Systemet med indirekta avgifter som inrättas genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2019/883 ( 18 ) utgör ett system för att ta bort incitamentet för fartyg att dumpa sitt avfall till 
havs och garanterar rätten till inlämning. Detta system bör emellertid kompletteras med ytterligare finansiella 
incitament för fiskare att ta med sig sina uttjänta fiskeredskap tillbaka till hamn för att undvika en eventuell ökning 
av den indirekta avfallsavgiften. Eftersom det finns goda möjligheter att återvinna plastkomponenter i fiskeredskap 
bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, införa utökat producentansvar för fiskered
skap och delar av fiskeredskap som innehåller plast i syfte att säkerställa separat insamling av uttjänta fiskeredskap 
och finansiering av en miljövänlig avfallshantering av sådana uttjänta fiskeredskap, särskilt materialåtervinning. 

(24) Inom ramen för ett utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast bör medlemsstaterna, i linje med 
rapporteringsskyldigheten i detta direktiv, övervaka och bedöma fiskeredskap som innehåller plast. 

(25) Allt marint skräp som innehåller plast utgör visserligen ett hot mot miljön och människors hälsa och bör åtgärdas, 
men proportionaliteten bör också beaktas. Därför bör yrkesfiskarna själva och småskaliga producenter av fiskered
skap som innehåller plast inte betraktas som producenter och bör inte ansvara för att uppfylla de skyldigheter som 
producenter har i samband med det utökade producentansvaret. 

(26) Ekonomiska och andra incitament för att stödja hållbara konsumentval och främja ett ansvarsfullt konsumentbe
teende kan utgöra ett effektivt verktyg för att uppnå målen för detta direktiv. 

(27) Dryckesflaskor som är plastprodukter för engångsbruk är bland de vanligaste föremålen som utgör marint skräp på 
unionens stränder. Det beror på ineffektiva system för separat insamling och lågt deltagande av konsumenter i 
dessa system. Effektivare system för separat insamling måste främjas. Därför bör ett minimimål för separat 
insamling fastställas för dryckesflaskor som är plastprodukter för engångsbruk. Skyldigheten att samla in avfall 
separat kräver att avfallet hålls åtskilt efter typ och karaktär, men det bör vara möjligt att samla in vissa typer av 
avfall tillsammans under förutsättning att detta inte hindrar en högkvalitativ materialåtervinning i linje med 
avfallshierarkin, i enlighet med artikel 10.2 och 10.3 a i direktiv 2008/98/EG. Fastställandet av det separata 
insamlingsmålet bör utgå från mängden plastdryckesflaskor för engångsbruk som släpps ut på marknaden i en 
medlemsstat eller alternativt från mängden plastdryckesflaskor för engångsbruk i form av avfall som genereras i en 
medlemsstat. Vid beräkning av vikten av det avfall som genereras i en medlemsstat bör vederbörlig hänsyn tas till 
alla plastdryckesflaskor för engångsbruk i form av genererat avfall, även sådana som leder till nedskräpning i stället 
för att samlas in genom avfallsinsamlingssystem. Medlemsstaterna bör kunna uppnå detta minimimål genom att 
fastställa mål för separat insamling för dryckesflaskor som är plastprodukter för engångsbruk inom sina system för
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utökat producentansvar, genom att inrätta pantsystem eller genom någon annan åtgärd som de anser lämplig. Det 
kommer att få en direkt positiv inverkan på insamlingsgraden, kvaliteten på det insamlade materialet och kvaliteten 
på det återvunna materialet, vilket skapar möjligheter för materialåtervinningssektorn och marknaden för återvun
net material. Det utgör ett stöd för att uppnå de mål för materialåtervinning av förpackningsavfall som fastställs i 
direktiv 94/62/EG. 

(28) I syfte att förebygga nedskräpning och andra olämpliga former av bortskaffande av avfall som leder till marint 
skräp som innehåller plast, måste konsumenter av plastprodukter för engångsbruk och användare av fiskeredskap 
som innehåller plast ges tillräcklig information om tillgängligheten av återanvändningsalternativ och återanvänd
ningssystem, de lämpligaste avfallshanteringsalternativen eller vilka bortskaffandesätt som bör undvikas, bästa 
praxis för sund avfallshantering, miljöpåverkan genom olämpligt bortskaffande samt om plastinnehållet i vissa 
plastprodukter för engångsbruk och fiskeredskap och hur olämpligt bortskaffande av avfall påverkar avloppsnätet. 
Medlemsstaterna bör därför åläggas att vidta medvetandehöjande åtgärder som garanterar att sådan information 
lämnas till dessa konsumenter och användare. Informationen bör inte innehålla något marknadsföringsinnehåll 
som uppmanar till användning av plastprodukter för engångsbruk. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att välja vilka 
åtgärder som är lämpligast beroende på produktens eller dess användnings karaktär. Producenter av plastprodukter 
för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast bör täcka kostnaderna för de medvetandehöjande åtgär
derna, som en del av det utökade producentansvaret. 

(29) Detta direktivs syfte är att skydda miljön och människors hälsa. Europeiska unionens domstol har vid flera tillfällen 
erinrat om att det vore oförenligt med den bindande karaktär som tillkommer direktiv enligt artikel 288 tredje 
stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att i princip utesluta enskilda från möjligheten att 
åberopa de skyldigheter som följer av direktiven. Detta gäller särskilt när det är fråga om ett direktiv vars syfte 
är att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på vattenmiljön. 

(30) Det är viktigt att övervaka nivåerna av marint skräp i unionen för att kunna bedöma genomförandet av detta 
direktiv. I enlighet med direktiv 2008/56/EG är medlemsstaterna skyldiga att regelbundet övervaka egenskaperna 
hos och mängderna av marint skräp, inbegripet marint plastskräp. Dessa övervakningsdata överlämnas också till 
kommissionen. 

(31) Medlemsstaterna bör fastställa regler om sanktioner för överträdelse av nationella bestämmelser som antagits i 
enlighet med detta direktiv och bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna 
bör vara effektiva, proportionella och avskräckande. 

(32) I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ( 19 ) bör 
kommissionen utvärdera detta direktiv. Denna utvärdering bör bygga på erfarenheter från genomförandet och data 
som samlats in under genomförandet av detta direktiv samt data som samlats in enligt direktiv 2008/56/EG och 
2008/98/EG. Utvärderingen bör ligga till grund för en bedömning av eventuella ytterligare åtgärder, inbegripet 
fastställandet av minskningsmål i hela unionen för 2030 och därefter, och av huruvida bilagan med en förteckning 
över plastprodukter för engångsbruk behöver ses över, mot bakgrund av övervakningen av marint skräp i unionen, 
samt av om tillämpningsområdet för det här direktivet kan utvidgas till andra produkter för engångsbruk. 

(33) I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genom
förandebefogenheter i fråga om den metod som används för att beräkna och verifiera årsförbrukningen av de 
plastprodukter för engångsbruk för vilka mål om minskad förbrukning har fastställts, reglerna för att beräkna och 
verifiera hur minimimålen för återvunnet innehåll för plastdryckesflaskor för engångsbruk har uppnåtts, specifi
kationerna för den märkning som ska anbringas på vissa plastprodukter för engångsbruk, den metod som används 
för att beräkna och verifiera insamlingsmålen för plastprodukter för engångsbruk för vilka mål för separat in
samling har fastställts samt formatet för rapporteringen av uppgifter om genomförandet av detta direktiv. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 ( 20 ). 

(34) Det är lämpligt att låta medlemsstaterna välja att genomföra vissa bestämmelser i detta direktiv genom avtal mellan 
behöriga myndigheter och berörda ekonomiska sektorer, förutsatt att vissa krav är uppfyllda. 

(35) Bekämpning av nedskräpning är en gemensam insats för behöriga myndigheter, producenter och konsumenter. 
Offentliga myndigheter, däribland unionens institutioner, bör föregå med gott exempel.
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(36) Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att förebygga och minska inverkan på miljön och på människors hälsa 
från vissa plastprodukter för engångsbruk, produkter som är gjorda av oxo-nedbrytbar plast och fiskeredskap som 
innehåller plast samt att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi, inbegripet att främja innovativa och 
hållbara affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdernas omfattning och 
verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta 
direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Syfte 

Detta direktivs syfte är att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön, och på 
människors hälsa samt att främja övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa och hållbara affärsmodeller, 
produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion. 

Artikel 2 

Tillämpningsområde 

1. Detta direktiv gäller de plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i bilagan, produkter som är gjorda av oxo- 
nedbrytbar plast samt fiskeredskap som innehåller plast. 

2. Om detta direktiv står i strid med direktiv 94/62/EG eller 2008/98/EG ska det här direktivet ha företräde. 

Artikel 3 

Definitioner 

I detta direktiv avses med 

1. plast: ett material bestående av en polymer enligt definitionen i artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 till vilken 
tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts och som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, 
med undantag för naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg, 

2. plastprodukt för engångsbruk: en produkt som helt eller delvis består av plast och som inte har utformats, konstruerats 
eller släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att sändas tillbaka till en 
producent för att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den utformades för, 

3. oxo-nedbrytbar plast: plastmaterial som innehåller tillsatser som genom oxidation gör att plastmaterialet fragmenteras 
till mikrofragment eller bryts ned kemiskt, 

4. fiskeredskap: alla föremål eller redskap som används inom fiske eller vattenbruk för att lokalisera, fånga eller föda upp 
marina biologiska resurser eller som flyter på havsytan och används i syfte att dra till sig och fånga eller föda upp 
sådana marina biologiska resurser, 

5. uttjänta fiskeredskap: alla fiskeredskap som omfattas av definitionen av avfall i artikel 3.1 i direktiv 2008/98/EG, 
inbegripet alla separata komponenter, ämnen eller material som var en del av eller var fästa vid ett sådant fis
keredskap när detta kasserades, inbegripet om det övergavs eller förlorades, 

6. utsläppande på marknaden: det första tillhandahållandet av en produkt på marknaden i en medlemsstat,
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7. tillhandahållande på marknaden: varje leverans av en produkt för distribution, förbrukning eller användning på mark
naden i en medlemsstat i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis, 

8. harmoniserad standard: harmoniserad standard enligt definitionen i artikel 2.1 c i förordning (EU) nr 1025/2012, 

9. avfall: avfall enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 2008/98/EG, 

10. system för utökat producentansvar: system för utökat producentansvar enligt definitionen i artikel 3.21 i direktiv 
2008/98/EG, 

11. producent: 

a) alla fysiska och juridiska personer som är etablerade i en medlemsstat och som, oavsett försäljningsmetod, 
inbegripet genom distansavtal enligt definitionen i artikel 2.7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU ( 21 ), yrkesmässigt tillverkar, fyller, säljer eller importerar och på den medlemsstatens marknad släpper 
ut plastprodukter för engångsbruk, fyllda plastprodukter för engångsbruk eller fiskeredskap som innehåller plast, 
utom personer som bedriver fiskeverksamhet enligt definitionen i artikel 4.28 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1380/2013 ( 22 ), eller 

b) alla fysiska och juridiska personer som är etablerade i en medlemsstat eller i ett tredjeland och som genom 
distansavtal enligt definitionen i artikel 2.7 i direktiv 2011/83/EU yrkesmässigt direkt till privata hushåll eller till 
andra användare än privata hushåll i en annan medlemsstat säljer plastprodukter för engångsbruk, fyllda plast
produkter för engångsbruk eller fiskeredskap som innehåller plast, utom personer som bedriver fiskeverksamhet 
enligt definitionen i artikel 4.28 i förordning (EU) nr 1380/2013, 

12. insamling: insamling enligt definitionen i artikel 3.10 i direktiv 2008/98/EG, 

13. separat insamling: separat insamling enligt definitionen i artikel 3.11 i direktiv 2008/98/EG, 

14. behandling: behandling enligt definitionen i artikel 3.14 i direktiv 2008/98/EG, 

15. förpackningar: förpackningar enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 94/62/EG, 

16. biologiskt nedbrytbar plast: plast som kan genomgå fysisk, biologisk nedbrytning, så att den till slut omvandlas till 
koldioxid, biomassa och vatten, och som i enlighet med europeiska standarder för förpackningar kan återvinnas 
genom kompostering och anaerob nedbrytning, 

17. mottagningsanordningar i hamn: mottagningsanordningar i hamn enligt definitionen i artikel 2 e i direktiv 2000/59/EG, 

18. tobaksvaror: tobaksvaror enligt definitionen i artikel 2.4 i direktiv 2014/40/EU. 

Artikel 4 

Minskad förbrukning 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att på ett ambitiöst och bestående sätt minska förbrukningen av 
de plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del A i bilagan i överensstämmelse med de övergripande målen för 
unionens avfallspolitik, i synnerhet förebyggande av avfall, och därigenom på ett påtagligt sätt vända trenden av en 
ökande förbrukning. Dessa åtgärder ska leda till en mätbar kvantitativ minskning av förbrukningen av de plastprodukter 
för engångsbruk som förtecknas i del A i bilagan på medlemsstatens territorium senast 2026, jämfört med 2022.
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Senast den 3 juli 2021 ska medlemsstaterna redogöra för de åtgärder de har antagit i enlighet med första stycket och 
anmäla denna redogörelse till kommissionen samt göra den tillgänglig för allmänheten. Medlemsstaterna ska integrera de 
åtgärder som anges i denna redogörelse i de planer eller program som avses i artikel 11 i samband med nästföljande 
uppdatering av dessa planer eller program i enlighet med de relevanta unionsrättsakter som är tillämpliga på dessa planer 
eller program, eller i andra program som utarbetas särskilt för detta ändamål. 

Åtgärderna kan omfatta nationella mål för minskad förbrukning, åtgärder som säkerställer att återanvändbara alternativ 
till de plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del A i bilagan tillhandahålls slutkonsumenterna vid försäljnings
stället, ekonomiska instrument såsom instrument som säkerställer att plastprodukter för engångsbruk inte erbjuds slut
konsumenterna kostnadsfritt vid försäljningsstället samt de avtal som avses i artikel 17.3. Medlemsstaterna får genom 
undantag från artikel 18 i direktiv 94/62/EG införa begränsningar i fråga om utsläppande på marknaden i syfte att 
förhindra att sådana produkter leder till nedskräpning genom att säkerställa att de ersätts med alternativ som kan 
återanvändas eller som inte innehåller plast. Åtgärderna får variera beroende på miljöpåverkan av dessa plastprodukter 
för engångsbruk under deras livscykel, inbegripet när de leder till nedskräpning. 

De åtgärder som antas i enlighet med denna punkt ska vara proportionella och icke-diskriminerande. Medlemsstaterna ska 
underrätta kommissionen om dessa åtgärder i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 ( 23 ) 
om så krävs enligt det direktivet. 

Varje medlemsstat ska, i syfte att uppfylla kraven i första stycket i denna punkt, övervaka de plastprodukter för engångs
bruk som förtecknas i del A i bilagan och som släpps ut på marknaden samt de minskningsåtgärder som vidtas, och 
rapportera om de framsteg som görs till kommissionen i enlighet med punkt 2 i denna artikel och artikel 13.1, så att 
bindande kvantitativa mål på unionsnivå för förbrukningsminskningen ska kunna upprättas. 

2. Senast den 3 januari 2021 ska kommissionen anta en genomförandeakt vari metoden för beräkning och verifiering 
av den ambitiösa och bestående minskning av förbrukningen av plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del A i 
bilagan fastställs. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2. 

Artikel 5 

Begränsningar av utsläppande på marknaden 

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppande på marknaden av de plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del B i 
bilagan samt av produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast. 

Artikel 6 

Produktkrav 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del C i bilagan och som har 
korkar och lock gjorda av plast får släppas ut på marknaden endast om korkarna och locken förblir fästa vid behållaren 
under produktens tilltänkta användningsfas. 

2. Vid tillämpningen av denna artikel ska metallkapsyler och metallock med plastförsegling inte anses vara gjorda av 
plast. 

3. Senast den 3 oktober 2019 ska kommissionen begära att de europeiska standardiseringsorganisationerna tar fram 
harmoniserade standarder med avseende på det krav som avses i punkt 1. I dessa standarder ska hänsyn i synnerhet tas 
till behovet av att säkerställa den nödvändiga styrkan, tillförlitligheten och säkerheten i förslutningar för dryckesbehållare, 
inbegripet för kolsyrade drycker.
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4. Från det datum då hänvisningar till de harmoniserade standarder som avses i punkt 3 offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning ska de plastprodukter för engångsbruk som avses i punkt 1 och som överensstämmer med dessa 
standarder eller delar av dessa förutsättas överensstämma med det krav som fastställs i punkt 1. 

5. Vad gäller dryckesflaskor som förtecknas i del F i bilagan ska varje medlemsstat säkerställa att 

a) dryckesflaskor som förtecknas i del F i bilagan som är tillverkade av polyetentereftalat som huvudsaklig komponent 
(PET-flaskor) från och med 2025 innehåller minst 25 % återvunnen plast, beräknat som ett genomsnitt för alla PET- 
flaskor som släpps ut på marknaden på den medlemsstatens territorium, och 

b) dryckesflaskor som förtecknas i del F i bilagan från och med 2030 innehåller minst 30 % återvunnen plast, beräknat 
som ett genomsnitt för alla sådana dryckesflaskor som släpps ut på marknaden på den medlemsstatens territorium. 

Senast den 1 januari 2022 ska kommissionen anta genomförandeakter vari reglerna för beräkning och verifiering av det 
mål som anges i första stycket i denna punkt fastställs. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det gransk
ningsförfarande som avses i artikel 16.2. 

Artikel 7 

Märkningskrav 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att varje plastprodukt för engångsbruk som förtecknas i del D i bilagan och som 
släpps ut på marknaden bär en framträdande, lättläslig och outplånlig märkning på sin förpackning eller på själva 
produkten som informerar konsumenterna om följande: 

a) Lämpliga avfallshanteringsalternativ för produkten eller bortskaffandesätt för produkten i fråga som bör undvikas, i 
linje med avfallshierarkin. 

b) Förekomsten av plast i produkten och den resulterande negativa miljöpåverkan från nedskräpning eller annat olämp
ligt bortskaffande av produkterna. 

De harmoniserade specifikationerna för märkning ska fastställas av kommissionen i enlighet med punkt 2. 

2. Senast den 3 juli 2020 ska kommissionen anta en genomförandeakt som fastställer de harmoniserade specifikatio
nerna för den märkning som avses i punkt 1 och som 

a) föreskriver att märkningen av plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i punkterna 1, 2 och 3 i del D i bilagan 
ska placeras på dessa produkters konsumentförpackningar och gruppförpackningar; om flera försäljningsenheter förs 
samman i en grupp på försäljningsstället ska varje försäljningsenhet vara försedd med en märkning på sin förpackning; 
märkningen krävs inte för förpackningar med en yta på mindre än 10 cm 2 , 

b) föreskriver att märkningen av plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i punkt 4 i del D i bilagan ska placeras 
på själva produkten, och 

c) beaktar befintliga frivilliga branschstrategier och tar särskild hänsyn till behovet av att undvika information som är 
vilseledande för konsumenten. 

Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2. 

3. De bestämmelser i denna artikel som berör tobaksvaror tillkommer utöver de som fastställs i direktiv 2014/40/EU.
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Artikel 8 

Utökat producentansvar 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att system för utökat producentansvar införs för alla plastprodukter för engångsbruk 
som förtecknas i del E i bilagan och som släpps ut på medlemsstatens marknad i enlighet med artiklarna 8 och 8a i 
direktiv 2008/98/EG. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att producenterna av de plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del E 
avsnitt I i bilagan till detta direktiv täcker kostnaderna i enlighet med bestämmelserna om utökat producentansvar i 
direktiven 2008/98/EG och 94/62/EG och, om så inte redan är fallet, täcka följande kostnader: 

a) Kostnaderna för medvetandehöjande åtgärder i enlighet med artikel 10 i detta direktiv med avseende på dessa 
produkter. 

b) Kostnaderna för insamlingen av avfall från dessa produkter som slängs i offentliga system för insamling, inbegripet 
infrastruktur och drift av denna samt påföljande transport och behandling av avfallet. 

c) Kostnaderna för att städa upp och därefter transportera och behandla skräp från dessa produkter. 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att producenterna av de plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del E 
avsnitten II och III i bilagan täcker åtminstone följande kostnader: 

a) Kostnaderna för medvetandehöjande åtgärder i enlighet med artikel 10 med avseende på dessa produkter. 

b) Kostnaderna för att städa upp och därefter transportera och behandla avfallet från dessa produkter. 

c) Kostnaderna för insamling och rapportering av uppgifter i enlighet med artikel 8a.1 c i direktiv 2008/98/EG. 

Vad avser de plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del E avsnitt III i bilagan till detta direktiv ska medlems
staterna se till att producenterna dessutom täcker kostnaderna för insamlingen av avfall från dessa produkter som slängs i 
offentliga system för insamling, inbegripet infrastruktur och drift av denna samt påföljande transport och behandling av 
avfallet. Kostnaderna får inbegripa inrättandet av särskild infrastruktur för insamling av avfall från dessa produkter, 
däribland lämpliga avfallsbehållare på platser där nedskräpning vanligtvis sker. 

4. De kostnader som ska täckas och som avses i punkterna 2 och 3 får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga 
för att tillhandahålla de tjänster som avses i dessa punkter på ett kostnadseffektivt sätt och ska fastställas klart och tydligt 
mellan berörda aktörer. Kostnaderna för uppstädning av skräp ska begränsas till verksamhet som bedrivs av offentliga 
myndigheter eller på deras vägnar. Beräkningsmetoden ska utarbetas på ett sätt som gör det möjligt att fastställa kost
naderna för uppstädning av skräp på ett proportionellt sätt. Medlemsstaterna får fastställa ekonomiska bidrag för kost
naderna för uppstädning av skräp genom att fastställa lämpliga fleråriga fasta belopp i syfte att minimera de administ
rativa kostnaderna. 

Kommissionen ska, i samråd med medlemsstaterna, offentliggöra riktlinjer avseende de kostnader för uppstädning av 
skräp som avses i punkterna 2 och 3. 

5. Medlemsstaterna ska fastställa tydliga roller och ansvarsområden för alla berörda inblandade aktörer. 

Vad beträffar förpackningar ska rollerna och ansvarsområdena fastställas i linje med direktiv 94/62/EG. 

6. Varje medlemsstat ska ge tillverkare och som är etablerade i en annan medlemsstat och släpper ut produkter på dess 
territorium, möjlighet att utse en juridisk eller fysisk person som är etablerad på dess territorium till behörigt ombud som 
ska ansvara för att producentens skyldigheter inom system för utökat producentansvar fullgörs på dess territorium. 

7. Varje medlemsstat ska säkerställa att en producent som är etablerad på dess territorium och som säljer plast
produkter för engångsbruk som förtecknas i del E i bilagan och fiskeredskap som innehåller plast i en annan medlemsstat 
där denne inte är etablerad utser ett behörigt ombud i den andra medlemsstaten. Det behöriga ombudet ska vara den 
person som ansvarar för att fullgöra producentens skyldigheter enligt detta direktiv på den andra medlemsstatens 
territorium. 

8. Medlemsstaterna ska säkerställa att system för utökat producentansvar införs för fiskeredskap som innehåller plast 
och som släpps ut på medlemsstatens marknad i enlighet med artiklarna 8 och 8a i direktiv 2008/98/EG. 

Medlemsstater som har marina vatten enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 2008/56/EG ska fastställa en nationell årlig 
lägsta nivå för insamling av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast för materialåtervinning.
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Medlemsstaterna ska övervaka fiskeredskap som innehåller plast och som släpps ut på deras marknader samt insamlade 
uttjänta fiskeredskap som innehåller plast och rapportera till kommissionen i enlighet med artikel 13.1 i detta direktiv 
med sikte på fastställandet av bindande kvantitativa unionsmål för insamling. 

9. När det gäller de system för utökat producentansvar som införs i enlighet med punkt 8 i denna artikel ska 
medlemsstaterna säkerställa att producenter av fiskeredskap som innehåller plast ska täcka kostnaderna för den separata 
insamlingen av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast och som har lämnats in till lämpliga mottagningsanordningar i 
hamn i enlighet med direktiv (EU) 2019/883 eller till andra likvärdiga insamlingssystem som inte omfattas av det 
direktivet samt kostnaderna för efterföljande transport och behandling av avfallet. Producenterna ska också täcka kost
naderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för fiskeredskap som innehåller plast. 

De krav som fastställs i denna punkt ska komplettera de krav som är tillämpliga på avfall från fiskefartyg som ingår i 
unionslagstiftningen om mottagningsanordningar i hamn. 

Utan att det påverkar tillämpningen av de tekniska åtgärder som anges i rådets förordning (EG) nr 850/98 ( 24 ) ska 
kommissionen ålägga europeiska standardiseringsorganisationer att ta fram harmoniserade standarder avseende fiskered
skapens cirkulära utformning, i syfte att uppmuntra förberedelse för återanvändning och underlätta materialåtervinning av 
uttjänta redskap. 

Artikel 9 

Separat insamling 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa separat insamling, i materialåtervinningssyfte, 

a) senast 2025, av avfall i form av plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del F i bilagan motsvarande 77 % av 
sådana plastprodukter för engångsbruk som släpps ut på marknaden under ett visst år räknat i vikt, 

b) senast 2029, av avfall i form av plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del F i bilagan motsvarande 90 % av 
sådana plastprodukter för engångsbruk som släpps ut på marknaden under ett visst år räknat i vikt. 

Mängden plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del F i bilagan och som släpps ut på marknaden i en 
medlemsstat får antas vara lika med mängden avfall från sådana produkter, inbegripet som skräp, i den medlemsstaten 
under samma år. 

För att uppnå detta mål får medlemsstaterna bland annat 

a) införa pantsystem, 

b) fastställa mål för separat insamling för relevanta system för utökat producentansvar. 

Bestämmelserna i första stycket ska inte påverka tillämpningen av artikel 10.3 a i direktiv 2008/98/EG. 

2. Kommissionen ska underlätta utbytet mellan medlemsstaterna av information och bästa praxis om lämpliga åtgärder 
som syftar till att uppnå målen som fastställs i punkt 1, bland annat vad gäller pantsystem. Kommissionen ska offent
liggöra resultaten av utbytet av information och bästa praxis. 

3. Senast den 3 juli 2020 ska kommissionen anta en genomförandeakt vari metoderna för beräkningen och verifie
ringen av målen för separat insamling som fastställs i punkt 1 i denna artikel ska fastställas. Denna genomförandeakt ska 
antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2. 

Artikel 10 

Medvetandehöjande åtgärder 

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att informera konsumenterna och uppmuntra till ett ansvarsfullt konsumentbe
teende för att uppnå en minskning av skräp från produkter som omfattas av detta direktiv samt vidta åtgärder för att 
informera konsumenter av de plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del G i bilagan och användare av 
fiskeredskap som innehåller plast om följande: 

a) Tillgängligheten vad gäller återanvändbara alternativ, återanvändningssystem och avfallshanteringsalternativ för dessa 
plastprodukter för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast samt bästa praxis för sund avfallshantering som 
utförs i enlighet med artikel 13 i direktiv 2008/98/EG. 

b) Inverkan på miljön, i synnerhet den marina miljön, genom nedskräpning och annat olämpligt bortskaffande av dessa 
plastprodukter för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast.
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c) Effekterna av olämpligt bortskaffande av dessa plastprodukter för engångsbruk på avloppsnätet. 

Artikel 11 

Samordning av åtgärder 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.1 första stycket i detta direktiv ska varje medlemsstat säkerställa att de 
åtgärder som vidtas för att införliva och genomföra detta direktiv utgör en integrerad del av och är förenliga med dess 
program och åtgärder som fastställts i enlighet med artikel 13 i direktiv 2008/56/EG för de medlemsstater som har 
marina vatten, de åtgärdsprogram som fastställts i enlighet med artikel 11 i direktiv 2000/60/EG, de avfallsplaner och 
avfallsförebyggande program som fastställts i enlighet med artiklarna 28 och 29 i direktiv 2008/98/EG samt de mot
tagnings- och hanteringsplaner för avfall som fastställts enligt direktiv (EU) 2019/883. 

De åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att införliva och genomföra artiklarna 4–9 i detta direktiv ska vara förenliga 
med unionens livsmedelslagstiftning i syfte att säkerställa att livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet inte äventyras. 
Medlemsstaterna ska uppmuntra användning av hållbara alternativ till plast för engångsbruk där så är möjligt för material 
avsett att komma i kontakt med livsmedel. 

Artikel 12 

Specifikationer och riktlinjer för plastprodukter för engångsbruk 

När det gäller att avgöra om en livsmedelsbehållare ska anses vara en plastprodukt för engångsbruk vid tillämpningen av 
detta direktiv spelar, förutom de kriterier i bilagan som rör livsmedelsbehållare, även sannolikheten för att den ska bli 
skräp på grund av behållarens volym eller storlek, i synnerhet vad gäller enportionsbehållare, en avgörande roll. 

Senast den 3 juli 2020 ska kommissionen i samråd med medlemsstaterna offentliggöra riktlinjer som även ska innehålla 
exempel på vad som ska anses vara en plastprodukt för engångsbruk i enlighet med detta direktiv, beroende på vad som 
är lämpligt. 

Artikel 13 

Informationssystem och rapportering 

1. Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera följande till kommissionen: 

a) Uppgifter om plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del A i bilagan som har släppts ut på marknaden i den 
aktuella medlemsstaten varje år, för att påvisa förbrukningsminskningen i enlighet med artikel 4.1. 

b) Information om de åtgärder som vidtagits av medlemsstaten vid tillämpningen av artikel 4.1. 

c) Uppgifter om plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del F i bilagan som har samlats in separat i medlems
staten varje år, för att påvisa att målen för separat insamling i enlighet med artikel 9.1 har uppnåtts. 

d) Uppgifter om fiskeredskap som innehåller plast som har släppts ut på marknaden, och om uttjänta fiskeredskap som 
har samlats in i medlemsstaten varje år. 

e) Information om återvunnet innehåll i dryckesflaskor som förtecknas i del F i bilagan, för att påvisa att målen som 
fastställs i artikel 6.5 har uppnåtts. 

f) Uppgifter om avfall efter förbrukning av plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del E avsnitt III i bilagan 
som har samlats in i enlighet med artikel 8.3. 

Medlemsstaterna ska rapportera uppgifterna elektroniskt inom 18 månader från och med slutet av det rapporteringsår då 
uppgifterna samlades in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 4 
i denna artikel. 

Den första rapporteringsperioden ska vara kalenderåret 2022, med undantag för punkt 1 e och f i första stycket, för vilka 
den första rapporteringsperioden ska vara kalenderåret 2023. 

2. De uppgifter som rapporteras av medlemsstaterna i enlighet med denna artikel ska åtföljas av en kvalitetskontroll
rapport. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 4. 

3. Kommissionen ska granska de uppgifter och den information som rapporteras i enlighet med denna artikel och 
offentliggöra en rapport om resultatet av granskningen. Rapporten ska innehålla en bedömning av hur insamlingen av 
uppgifter och information är organiserad, av de uppgifts- och informationskällor och metoder som används i medlems
staterna samt av uppgifternas och informationens fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och samstämmighet. Bedöm
ningen får innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas efter medlemsstaternas 
första rapportering av uppgifter och därefter med de intervall som avses i artikel 12.3c i direktiv 94/62/EG.
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4. Senast den 3 januari 2021 ska kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa formatet för rapportering av 
uppgifter i enlighet med punkt 1 a och b samt punkt 2 i denna artikel. 

Senast den 3 juli 2020 ska kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa formatet för rapportering av uppgifter 
i enlighet med punkt 1 c och d samt punkt 2 i denna artikel. 

Senast den 1 januari 2022 ska kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa formatet för rapportering i 
enlighet med punkt 1 e och f samt punkt 2 i denna artikel. 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2. Det format som 
utarbetas enligt artikel 12 i direktiv 94/62/EG ska tas i beaktande. 

Artikel 14 

Sanktioner 

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av nationella bestämmelser som antagits enligt detta 
direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, propor
tionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder senast den 3 juli 
2021 samt eventuella ändringar som berör dem. 

Artikel 15 

Utvärdering och översyn 

1. Kommissionen ska utvärdera detta direktiv senast den 3 juli 2027. Utvärderingen ska bygga på den information 
som finns tillgänglig i enlighet med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all ytterligare information 
som behövs för att genomföra utvärderingen och utarbeta den rapport som avses i punkt 2 i den här artikeln. 

2. Kommissionen ska lämna in en rapport om de huvudsakliga resultaten av den utvärdering som genomförts i 
enlighet med punkt 1 till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska 
vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag. Förslaget ska, om så är lämpligt, fastställa bindande kvantitativa mål för 
minskning av förbrukningen och bindande insamlingsnivåer för uttjänta fiskeredskap. 

3. Rapporten ska innehålla följande: 

a) En bedömning av huruvida bilagan med förteckningar över plastprodukter för engångsbruk behöver ses över, in
begripet vad gäller korkar och lock av plast som används för dryckesbehållare av glas eller metall. 

b) En undersökning av möjligheten att fastställa bindande insamlingsnivåer för uttjänta fiskeredskap och bindande 
kvantitativa unionsmål för minskning av förbrukningen av, i synnerhet, sådana plastprodukter för engångsbruk 
som förtecknas i del A i bilagan, med beaktande av förbrukningsnivåer och minskningar som redan uppnåtts i 
medlemsstaterna. 

c) En bedömning av ändringar av de material som används i de plastprodukter för engångsbruk som omfattas av detta 
direktiv samt av nya konsumtionsmönster och affärsmodeller som grundar sig på återanvändbara alternativ. När så är 
möjligt ska detta innefatta en övergripande livscykelanalys för bedömning av miljöpåverkan genom sådana produkter 
och alternativ till dem. 

d) En bedömning av de vetenskapliga och tekniska framstegen med avseende på kriterier eller en standard för biologisk 
nedbrytning i den marina miljön som kan tillämpas på de plastprodukter för engångsbruk som omfattas av detta 
direktiv och ersättningsprodukter för engångsbruk för dessa, som säkerställer fullständig nedbrytning till koldioxid, 
biomassa och vatten tillräckligt snabbt för att plasten inte ska hinna orsaka skador på det marina livet eller leda till en 
ansamling av plast i miljön. 

4. Som en del av den utvärdering som görs enligt punkt 1 ska kommissionen se över de åtgärder som vidtagits enligt 
detta direktiv beträffande plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del E avsnitt III i bilagan och lägga fram en 
rapport om de huvudsakliga resultaten. Rapporten ska också innehålla en bedömning av de olika alternativen till 
bindande åtgärder för minskning av avfall efter förbrukning som härrör från de plastprodukter för engångsbruk som 
förtecknas i del E avsnitt III i bilagan, däribland möjligheten att fastställa bindande insamlingsnivåer för detta avfall efter 
förbrukning. Rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag. 

Artikel 16 

Kommittéförfarande 

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 39 i direktiv 2008/98/EG. Denna kom
mitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011. 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.
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Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje 
stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas. 

Artikel 17 

Införlivande 

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar, bestämmelser och administrativa föreskrifter som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv senast den 3 juli 2021. De ska genast informera kommissionen om detta. 

Medlemsstaterna ska dock tillämpa de bestämmelser som är nödvändiga för att efterleva 

— artikel 5 från och med den 3 juli 2021, 

— artikel 6.1 från och med den 3 juli 2024, 

— artikel 7.1 från och med den 3 juli 2021, 

— artikel 8 senast den 31 december 2024 men, när det gäller system för utökat producentansvar som inrättats före den 
4 juli 2018 och när det gäller plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del E avsnitt III i bilagan, senast den 
5 januari 2023. 

När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i denna punkt ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller 
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar 
inom det område som omfattas av detta direktiv. 

3. Förutsatt att de avfallshanteringsmål som anges i artiklarna 4 och 8 uppnås får medlemsstaterna införliva bestäm
melserna i artiklarna 4.1, 8.1 och 8.8, med undantag för de plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del E avsnitt 
III i bilagan, genom avtal mellan de behöriga myndigheterna och de berörda ekonomiska sektorerna. 

Sådana avtal ska uppfylla följande krav: 

a) Avtalen ska vara verkställbara. 

b) I avtalen måste mål med tillhörande tidsfrister anges. 

c) Avtalen ska offentliggöras i det officiella kungörelseorganet eller i någon annan officiell handling som allmänheten har 
likvärdig tillgång till och ska överlämnas till kommissionen. 

d) De resultat som uppnås inom ramen för ett avtal ska övervakas regelbundet samt rapporteras till de behöriga 
myndigheterna och till kommissionen och göras tillgängliga för allmänheten enligt de villkor som fastställs i avtalet. 

e) De behöriga myndigheterna ska vidta åtgärder för att granska vilka framsteg som görs enligt ett avtal. 

f) Om ett avtal inte följs ska medlemsstaterna genomföra de aktuella bestämmelserna i detta direktiv genom att anta 
lagar eller andra författningar. 

Artikel 18 

Ikraftträdande 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 19 

Adressater 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 5 juni 2019. 

På Europaparlamentets vägnar 

A. TAJANI 

Ordförande 

På rådets vägnar 

G. CIAMBA 

Ordförande
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BILAGA 

DEL A 

Plastprodukter för engångsbruk som omfattas av artikel 4 om minskad förbrukning 

1. Muggar, inklusive lock. 

2. Livsmedelsbehållare, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som används för livsmedel som 

a) är avsedda att konsumeras direkt, på försäljningsstället eller på en annan plats, 

b) vanligtvis konsumeras direkt ur behållaren, och 

c) är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning, såsom tillagning, kokning eller uppvärmning, 

inklusive livsmedelsbehållare som används för snabbmat eller andra måltider som är avsedda att konsumeras direkt, 
utom dryckesbehållare, tallrikar och paket och omslag som innehåller livsmedel. 

DEL B 

Plastprodukter för engångsbruk som omfattas av artikel 5 om begränsningar av utsläppande på marknaden 

1. Bomullspinnar (tops), utom sådana som omfattas av tillämpningsområdet för rådets direktiv 90/385/EEG ( 1 ) eller 
rådets direktiv 93/42/EEG ( 2 ). 

2. Bestick (gafflar, knivar, skedar, ätpinnar). 

3. Tallrikar. 

4. Sugrör, utom sådana som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 90/385/EEG eller direktiv 93/42/EEG. 

5. Omrörare för drycker. 

6. Pinnar som ska fästas vid och bära upp ballonger, utom ballonger för industriella eller andra yrkesmässiga använd
ningar och tillämpningar som inte distribueras till konsumenter, inklusive mekanismerna i sådana pinnar. 

7. Livsmedelsbehållare av expanderad polystyren, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som används 
för livsmedel som 

a) är avsedda att konsumeras direkt på försäljningsstället eller på en annan plats, 

b) vanligtvis konsumeras direkt ur behållaren, och 

c) är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning, såsom tillagning, kokning eller uppvärmning, 

inklusive livsmedelsbehållare som används för snabbmat eller andra måltider som är avsedda att konsumeras direkt, 
utom dryckesbehållare, tallrikar och förpackningar och omslag som innehåller livsmedel. 

8. Dryckesbehållare av expanderad polystyren, inklusive korkar och lock. 

9. Muggar av expanderad polystyren, inklusive korkar och lock.
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( 1 ) Rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska 
produkter för implantation (EGT L 189, 20.7.1990, s. 17). 

( 2 ) Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, 12.7.1993, s. 1).



 

DEL C 

Plastprodukter för engångsbruk som omfattas av artikel 6.1 och 6.4 om produktkrav 

Dryckesbehållare med en kapacitet av högst tre liter, dvs. kärl som är avsedda för vätskor, t.ex. dryckesflaskor inklusive 
korkar och lock samt kompositdryckesförpackningar inklusive korkar och lock, men inte 

a) dryckesbehållare i glas eller metall med korkar och lock som är gjorda av plast, 

b) dryckesbehållare som är avsedda och används för livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i 
artikel 2 g i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 ( 3 ) som är i flytande form. 

DEL D 

Plastprodukter för engångsbruk som omfattas av artikel 7 om märkningskrav 

1. Sanitetsbindor (dambindor), tamponger och tampongapplikatorer. 

2. Våtservetter, det vill säga på förhand våta servetter för personlig hygien eller användning i hushåll. 

3. Tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror. 

4. Muggar. 

DEL E 

I. Plastprodukter för engångsbruk som omfattas av artikel 8.2 om utökat producentansvar 

1. Livsmedelsbehållare, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som används för livsmedel som 

a) är avsedda att konsumeras direkt på försäljningsstället eller på en annan plats, 

b) vanligtvis konsumeras direkt ur behållaren, och 

c) är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning, såsom tillagning, kokning eller uppvärmning, 

inklusive livsmedelsbehållare som används för snabbmat eller andra måltider som är avsedda att konsumeras direkt, 
utom dryckesbehållare, tallrikar och paket och omslag som innehåller livsmedel. 

2. Omslag av ett flexibelt material eller en förpackning som innehåller livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur 
förpackningen eller omslaget utan ytterligare beredning. 

3. Dryckesbehållare med en kapacitet av högst tre liter, dvs. kärl som är avsedda för vätskor, t.ex. dryckesflaskor inklusive 
korkar och lock samt kompositdryckesförpackningar inklusive korkar och lock, men inte dryckesbehållare i glas eller 
metall med korkar och lock som är gjorda av plast. 

4. Muggar, inklusive lock. 

5. Tunna plastbärkassar enligt definitionen i artikel 3.1c i direktiv 94/62/EG. 

II. Plastprodukter för engångsbruk som omfattas av artikel 8.3 om utökat producentansvar 

1. Våtservetter, det vill säga på förhand våta servetter för personlig hygien eller användning i hushåll. 

2. Ballonger, utom ballonger för industriella eller andra yrkesmässiga användningar och tillämpningar som inte dis
tribueras till konsumenter.
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( 3 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, 
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III. Plastprodukter för engångsbruk som omfattas av artikel 8.3 om utökat producentansvar 

Tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror 

DEL F 

Plastprodukter för engångsbruk som omfattas av artikel 9 om separat insamling och artikel 6.5 om produktkrav 

Dryckesflaskor med en kapacitet av högst tre liter, inklusive korkar och lock, men inte 

a) dryckesflaskor i glas eller metall med korkar och lock som är gjorda av plast, 

b) dryckesflaskor som är avsedda och används för livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i 
artikel 2 g i förordning (EU) nr 609/2013 som är i flytande form. 

DEL G 

Plastprodukter för engångsbruk som omfattas av artikel 10 om medvetandehöjande åtgärder 

1. Livsmedelsbehållare, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som används för livsmedel som 

a) är avsedda att konsumeras direkt på försäljningsstället eller på en annan plats, 

b) vanligtvis konsumeras direkt ur behållaren, och 

c) är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning, såsom tillagning, kokning eller uppvärmning, 

inklusive livsmedelsbehållare som används för snabbmat eller andra måltider som är avsedda att konsumeras direkt, 
utom dryckesbehållare, tallrikar och paket och omslag som innehåller livsmedel. 

2. Omslag av ett flexibelt material eller förpackning som innehåller livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur 
förpackningen eller omslaget utan ytterligare beredning. 

3. Dryckesbehållare med en kapacitet av högst tre liter, dvs. kärl som är avsedda för vätskor, t.ex. dryckesflaskor inklusive 
korkar och lock samt kompositdryckesförpackningar inklusive korkar och lock, men inte dryckesbehållare i glas eller 
metall med korkar och lock som är gjorda av plast. 

4. Muggar, inklusive korkar och lock. 

5. Tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror. 

6. Våtservetter, det vill säga på förhand våta servetter för personlig hygien eller användning i hushåll. 

7. Ballonger, utom ballonger för industriella eller andra yrkesmässiga användningar och tillämpningar som inte dis
tribueras till konsumenter. 

8. Tunna plastbärkassar enligt definitionen i artikel 3.1c i direktiv 94/62/EG. 

9. Sanitetsbindor (dambindor), tamponger och tampongapplikatorer.
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Promemorians huvudsakliga innehåll 

Användningen av plast ger upphov till flera olika negativa effekter på 

miljön, t.ex. skador på det marina och strandnära djurlivet. När plast 

produceras används till övervägande del fossila insatsvaror varför 

användning av plast också har negativa klimateffekter. Omfattningen av 

problemen ökar kraftigt i takt med den ökade användningen av plast. Olika 

slags förpackningar utgör i dag det största användningsområdet för plast 

och en betydande orsak till ökningen av plastproduktionen är skiftet i 

användningen av flergångsprodukter till förmån för engångsprodukter. 

Plastavfall är ett särskilt problematiskt avfall när det skräpas ned och 

felaktigt hamnar i miljön eftersom plasten inte bryts ned under överskådlig 

tid.  

Plast har dock många bra och unika egenskaper som material. Plast går 

lätt att forma, väger lite och är vätske- och lufttät. Det finns många 

användningsområden där vi i dag är beroende av plastens egenskaper. 

Målsättningen bör därför vara att åstadkomma en hållbar produktion och 

användning av plast. 

I denna promemoria föreslås åtgärder för att genomföra Europa-

parlamentet och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 direktiv 

om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångs-

plastdirektivet). Det föreslås också andra åtgärder för att plast ska använ-

das i cirkulära flöden, resurssmart och på ett sätt som minimerar läckaget 

till miljön. I promorian föreslås bl.a. 

– förbud mot att på den svenska marknaden släppa ut vissa engångs-

plastprodukter,  

– krav på att den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i 

en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda ska erbjuda en 

möjlighet att få drycken eller maten serverad i en återanvändbar mugg 

eller matlåda,  

– utökat retursystem för plastflaskor och metallburkar, 

– krav på att en förpackning ska gå att materialåtervinna, 

– krav på att dryckesflaskor och plastförpackningar ska innehålla åter-

vunnen plast, 

– krav på att korkar och lock ska vara fästa vid en dryckesbehållare under 

hela användningen, 

– krav på insamlingssystem för fimpar, 

– att nedskräpningsavgifter ska tas ut av vissa producenter av engångs-

plastprodukter för att bekosta städningen av produkter som skräpats 

ned på platser utomhus,  

– att intäkterna från nedskräpningsavgifterna ska fördelas ut till 

kommunerna, och 

– straffansvar för ringa nedskräpning och den som bryter mot en före-

skrift om förpackningars återvinningsbarhet. 

Vidare föreslås vissa andra lagändringar på avfallsområdet, såsom nya 

bemyndiganden i 15 kap. miljöbalken och att kommunens rehållning-

savgift ska kunna avse åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera 

om avfallshantering. 
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 1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i miljöbalken 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om miljöbalken 

dels att nuvarande 15 kap. 9 § ska betecknas 15 kap. 8 a §, 

dels att 15 kap. 18 § och 27 kap. 7 § ska upphöra att gälla, 

dels att rubriken närmast före 27 kap. 7 § ska utgå, 

dels att den nya 15 kap. 8 a §, 15 kap. 12, 13, 15–17 och 21 §§, 27 kap. 

4 § och 29 kap. 4, 8 och 11 §§ och rubriken närmast före 15 kap. 12 § ska 

ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 15 kap. 9 § av följande lydelse. 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

15 kap. 

9 §2 8 a § 

Med producent avses i detta kapitel 

den som 

1. yrkesmässigt tillverkar, för in 

till Sverige eller överlåter en vara 

eller en förpackning, eller 

2. den som i sin yrkesmässiga 

verksamhet frambringar avfall som 

kräver särskilda åtgärder av ren-

hållnings- eller miljöskäl. 

Med producent avses i denna balk  

den som yrkesmässigt 

1. utvecklar, tillverkar, bearbet-

ar, behandlar eller överlåter pro-

dukter, eller 

2. för in produkter till Sverige. 

 

 

 9 § 

 I denna balk avses med 

system för utökat producentan-

svar för avfallshantering: åtgärder 

som vidtas för att säkerställa att 

producenter ansvarar ekonomiskt 

eller organisatoriskt för hanter-

ingen av avfallsledet i en produkts 

livscykel, och 

producentansvarsorganisation: 

en juridisk person som förebygger 

eller hanterar avfall och som 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om 
avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2018/851 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 

2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga 

lydelsen. 
2 Senaste lydelse 2016:782. 
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producenter är skyldiga att ansluta 

sig till enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av denna balk. 

 

Producentansvar Producentens och 

producentansvarsorganisationens 

ansvar 

 

12 §3 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om skyldighet 

för producenter att se till att avfall 

samlas in, transporteras bort, åter-

vinns eller bortskaffas på ett hälso- 

och miljömässigt godtagbart sätt. 

Sådana föreskrifter får endast avse 

avfall från sådan verksamhet som 

producenterna bedriver och avfall 

som utgörs av sådana varor eller 

förpackningar som producenterna 

tillverkar, för in till Sverige eller 

överlåter. 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får, för 

att införa system för utökat produ-

centansvar för avfallshantering 

meddela föreskrifter om skyldig-

heter för producenter att 

1. se till att avfall hanteras i 

enlighet med 11 § och på ett sätt 

som möjliggör en lämplig behand-

ling enligt 10 §, 

2. ansvara ekonomiskt för 

avfallshantering och information 

om hanteringen, 

3. inrätta ett system för att 

säkerställa att skyldigheter enligt 

denna balk, föreskrifter som är 

meddelade med stöd av balken och 

skyldigheter som följer av EU-för-

ordningar inom balkens tillämp-

ningsområde följs, och 

4. vidta åtgärder som möjliggör 

en effektiv insamling av avfall. 

Föreskrifter enligt första stycket 

om skyldighet för en producent att 

hantera avfall som utgörs av varor 

eller förpackningar som produ-

centen inte tillverkat, fört in till 

Sverige eller överlåtit får endast 

avse den del av avfallet som mot-

svarar producentens andel av mark-

naden för nya sådana varor eller 

förpackningar eller på annat sätt 

står i rimlig proportion till produ-

centens verksamhet. 

Föreskrifter enligt första stycket 

får endast avse avfall som utgörs av 

sådana produkter som produ-

centerna utvecklar, tillverkar, 

bearbetar, behandlar, överlåter 

eller för in till Sverige. Föreskrifter 

om skyldighet för en producent att 

hantera avfall som utgörs av 

produkter som producenten inte 

utvecklat, tillverkat, bearbetat, 

behandlat, överlåtit eller fört in till 

Sverige, får endast avse den del av 

avfallet som motsvarar 

producentens andel av marknaden 

för nya sådana produkter eller på 

 

3 Senaste lydelse 2016:782. 
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 annat sätt står i rimlig proportion 

till producentens verksamhet. 

 

13 §4 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, för att 

främja avfallsförebyggande åtgärder eller en hälso- och miljömässigt 

godtagbar avfallshantering, meddela föreskrifter om skyldighet för 

producenterna att 

1. märka en vara eller förpack-

ning, 

1. se till att produkter är märkta, 

2. lämna uppgifter av betydelse 

för producentansvaret om vilka 

ämnen och material som en vara 

eller en förpackning innehåller 

samt om insamling, återanvänd-

ningsgrad, återvinningsgrad eller 

andra förhållanden, och 

2. lämna information och upp-

gifter om vilka ämnen och material 

som en produkt innehåller samt om 

insamling, återanvändningsgrad, 

återvinningsgrad eller andra för-

hållanden, 

3. se till att varor eller förpack-

ningar har en viss sammansättning, 

återanvändbarhet och återvinnings-

barhet. 

3. se till att produkter har en viss 

sammansättning, återanvändbarhet 

och återvinningsbarhet, 

 4. vidta åtgärder som möjliggör 

en effektiv insamling av använda 

produkter, och 

5. vidta andra avfallsförebygg-

ande åtgärder. 

Föreskrifter enligt första stycket 

3 får i fråga om andra varor än 

förpackningar avse endast sådana 

skyldigheter som behövs till följd av 

Sveriges medlemskap i Europeiska 

unionen. 

Föreskrifter om skyldigheter för 

en producent att vidta åtgärder som 

möjliggör en effektiv insamling av 

använda produkter som produ-

centen inte utvecklat, tillverkat, 

bearbetat, behandlat, överlåtit eller 

fört in till Sverige får dock enbart 

avse den del av marknaden som 

motsvarar producentens andel av 

marknaden för sådana produkter 

eller som på annat sätt står i rimlig 

proportion till producentens verk-

samhet. 

 

15 §5 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om 

1. skyldighet för producenter av 

förpackningar, producenter av 

papper för tidningar, tidskrifter, 

1. skyldighet för producenter att 

ansluta sig till en producentan-

svarsorganisation som förebygger 

 

4 Senaste lydelse 2016:782. 
5 Senaste lydelse 2020:601. 
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direktreklam, kataloger eller andra 

liknande pappersprodukter och 

producenter av elektriska eller 

elektroniska produkter att se till att 

förpackningarna, papperet eller de 

elektriska och elektroniska produk-

terna omfattas av ett insamlings-

system för behandling eller åter-

användning, 

eller hanterar avfall avseende 

producenternas produkter, 

 2. förbud för producenter att 

överlåta eller saluföra produkter 

som inte omfattas av en producent-

ansvarsorganisation, 

2. tillstånd för yrkesmässig drift 

av ett sådant insamlingssystem, 

3. att det krävs tillstånd eller 

anmälan för yrkesmässig drift av 

en producentansvarsorganisation, 

3. skyldighet för den som driver 

ett sådant insamlingssystem att 

a) lämna information till produ-

center och avfallsproducenter om 

återanvändning, sortering, insam-

ling och behandling, och 

b) vidta åtgärder för att främja 

återanvändning, och 

4. skyldighet för den som driver 

ett system för återanvändning av 

förpackningar att anmäla detta. 

Föreskrifter enligt första stycket 

1 får endast avse producenter som 

omfattas av föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 12 §. 

4. hur avgifter som en producent-

ansvarsorganisation tar ut från 

producenterna ska bestämmas, och 

5. skyldighet för en producent-

ansvarsorganisation att fullgöra 

sådana skyldigheter som avses i 12 

och 13 §§. 

 

16 §6 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

i fråga om förpackningar för kon-

sumtionsfärdig dryck gjorda av 

plast eller metall meddela före-

skrifter om 

1. att insamlingssystem för 

sådana förpackningar utformas så 

att de genom utbetalning av pant 

eller premie uppmuntrar att 

förpackningar lämnas tillbaka till 

systemen, 

2. skyldighet för producenter av 

sådana förpackningar att se till att 

förpackningarna förses med märk-

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om att den 

som driver eller avser att driva ett 

yrkesmässigt system för åter-

användning av förpackningar ska 

anmäla det. 

 

6 Senaste lydelse 2016:782. 
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 ning med uppgifter om insamlings-

systemet, 

3. förbud för producenter av 

sådana förpackningar att överlåta 

eller saluföra dem om de inte om-

fattas av ett insamlingssystem, 

4. krav på tillstånd för yrkes-

mässig tappning av konsumtions-

färdig dryck i sådana förpack-

ningar, 

5. krav på tillstånd för införsel 

till Sverige av konsumtionsfärdig 

dryck i sådana förpackningar, och 

6. avgift vid införsel, och de 

andra åtgärder som behövs, för att 

säkerställa att inhemska och till 

Sverige införda förpackningar av 

detta slag kan konkurrera på lika 

villkor. 

 

17 §7 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om att det 

krävs tillstånd eller anmälan för att 

yrkesmässigt transportera avfall. 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om att det 

krävs tillstånd, anmälan eller regi-

strering för att yrkesmässigt 

hantera avfall. 

 

21 §8 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om undantag 

från kommunens ansvar enligt 20 

och 20 a §§ i fråga om avfall som 

omfattas av producentansvar enligt 

föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 12 §. 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om undantag 

från kommunens ansvar enligt 20 

och 20 a §§ i fråga om avfall som 

samlas in eller behandlas av en 

producent eller en producent-

ansvarsorganisation enligt före-

skrifter som har meddelats med 

stöd av 12 eller 15 §. 

 

 

7 Senaste lydelse 2016:782. 
8 Senaste lydelse 2020:601. 
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27 kap. 

4 §9 

Kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för 

1. insamling, transport och behandling av avfall som enligt denna balk 

eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken utförs av 

kommunen eller den som kommunen anlitar, 

2. åtgärder som kommunen vid-

tar i syfte att informera hushåll och 

verksamhetsutövare som produce-

rar avfall som kommunen ansvarar 

för enligt 15 kap. 20 § om avfalls-

förebyggande åtgärder, och 

2. åtgärder som kommunen vid-

tar i syfte att informera hushåll och 

verksamhetsutövare som produce-

rar avfall som kommunen ansvarar 

för enligt 15 kap. 20 § om avfalls-

hantering och avfallsförebyggande 

åtgärder, och 

3. åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och sort-

ering av återanvändbara produkter från hushåll och verksamhetsutövare 

som producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 §. 

Avgiften ska efter beslut av kommunen betalas till kommunen eller till 

den som utför renhållningen. 

Särskilda bestämmelser om avgift för hantering av avfall från fartyg 

finns i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.  

 

29 kap. 

4 §10 

För otillåten miljöverksamhet döms till böter eller fängelse i högst två år 

den som med uppsåt eller av oaktsamhet 

1. påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan 

tillstånd eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, eller efter att 

ha gjort en anmälan påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en 

föreskriven tidsfrist, allt enligt vad som krävs i 

a) bestämmelsen i 7 kap. 28 a § om skydd för särskilda naturområden, 

om verksamheten eller åtgärden inte omfattas av ett tillstånd eller en 

dispens enligt bestämmelserna i 9 eller 11–15 kap., 

b) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § om 

miljöfarliga verksamheter, 

c) bestämmelsen i 9 kap. 6 c § om anmälningspliktiga miljöfarliga verk-

samheter, 

d) bestämmelserna i 11 kap. eller föreskrifter som regeringen har 

meddelat med stöd av 11 kap. om vattenverksamheter, 

e) bestämmelsen i 11 kap. 9 b § tredje stycket om anmälningspliktiga 

vattenverksamheter, 

f) bestämmelsen i 11 kap. 22 § om att ta en anläggning för bortledande 

av grundvatten ur bruk, 

g) bestämmelsen i 12 kap. 6 § eller föreskrifter som regeringen har 

meddelat med stöd av 12 kap. 6 § om att en verksamhet eller åtgärd ska 

anmälas för samråd, 

 

9 Senaste lydelse 2020:601. 
10 Senaste lydelse 2017:419. 
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 h) bestämmelsen i 13 kap. 12 § om avsiktlig utsättning av genetiskt 

modifierade organismer och om att släppa ut produkter som innehåller 

eller består av sådana organismer på marknaden, 

i) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 16 § om 

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer, 

j) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 8 § om 

hantering, införsel, utförsel, tillstånd, godkännande eller anmälan av 

kemiska produkter, biotekniska organismer eller varor, 

k) bestämmelserna i artikel 56 i förordning (EG) nr 1907/2006 om 

förutsättningar för att få använda ett ämne som anges i bilaga XIV till den 

förordningen eller släppa ut ett sådant ämne på marknaden, 

l) bestämmelserna i artikel 28.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 om krav 

på produkt-godkännande av växtskyddsmedel, 

m) bestämmelserna om krav på godkännande av biocidprodukter i 

artikel 17.1 i förordning (EU) nr 528/2012, 

n) föreskrifter som regeringen 

har meddelat med stöd av 15 kap. 

15 § om krav på tillstånd för yrkes-

mässig drift av insamlingssystem 

för avfall från elektriska och 

elektroniska produkter, eller 

n) föreskrifter som regeringen 

har meddelat med stöd av 15 kap. 

15 § om krav på tillstånd för yrkes-

mässig drift av en producent-

ansvarsorganisation för produ-

center av elektriska och elektro-

niska produkter, eller 

2. i egenskap av innehavare av det tillstånd eller det beslut om tillåtlig-

het, godkännande eller dispens som gäller för verksamheten eller åtgärden 

och som har meddelats med stöd av balken, förordning (EG) nr 1907/2006, 

förordning (EG) nr 1107/2009 eller förordning (EU) nr 528/2012 bryter 

mot ett villkor eller en bestämmelse i tillståndet eller i beslutet. 

I fråga om ett villkor eller en bestämmelse om buller (bullervillkor) som 

har angetts i ett sådant tillstånd eller beslut som avses i första stycket 2 ska 

det förhållandet att en bostads-byggnad är utsatt för omgivningsbuller i 

strid med bullervillkoret inte anses utgöra ett brott mot villkoret, om 

1. byggnaden ingår i ett område med detaljplan eller omfattas av ett 

bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900), 

2. det i planbeskrivningen till planen eller i lovet har angetts beräknade 

bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden, och 

3. beräkningen av bullervärdena har gjorts med hänsyn till intresset att 

förebygga olägenhet för människors hälsa. 

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen 

kan dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas av en föreskrift som 

regeringen har meddelat med stöd av 30 kap. 1 § om skyldighet att betala 

miljösanktionsavgift. 

 

8 §11 

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av 

oaktsamhet 

1. bryter mot en föreskrift för totalförsvaret som har meddelats med 

stöd av 1 kap. 5 §, om en överträdelse av den lagbestämmelse från vilken 

avvikelsen har föreskrivits är straffbelagd, 

 

11 Senaste lydelse 2016:783. 
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2. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått inom ett miljöskydds-

område, som regeringen har meddelat med stöd av 7 kap. 20 §,  

3. bryter mot en föreskrift eller ett beslut om förbud mot utsläpp av 

avloppsvatten m.m. som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 4 §, 

4. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått vid miljöfarlig verk-

samhet som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 5 §, 

5. i ett miljöriskområde som avses i 10 kap. 17 § vidtar en åtgärd som 

ökar belastningen av föroreningar i eller omkring området, annars för-

sämrar den miljömässiga situationen eller försvårar avhjälpandeåtgärder, 

6. bryter mot den skyldighet att underhålla en vattenanläggning som 

följer av 11 kap. 17 § första stycket, 20 § första stycket eller 21 § första 

stycket, 

7. bryter mot ett förbud till skydd för naturmiljön enligt 12 kap. 6 § 

fjärde stycket, 

8. bryter mot bestämmelsen i 13 kap. 8 § om utredning innan en gen-

teknisk verksamhet påbörjas eller mot en föreskrift om utredningen som 

regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 9 §, 

9. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått vid genteknisk verk-

samhet som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,  

10. bryter mot skyldigheten att upprätta en kemikaliesäkerhetsrapport 

enligt vad som krävs i artiklarna 37.4 och 39.1 i förordning (EG) nr 

1907/2006, 

11. bryter mot skyldigheten att förse Europeiska kemikaliemyndig-

heten med information enligt vad som krävs i artiklarna 38, 39.2 och 66.1 

i förordning (EG) nr 1907/2006, 

12. bryter mot förbudet mot dumpning eller förbränning av avfall 

enligt 15 kap. 27 §, 

13. bryter mot ett förbud mot 

fiske som i det enskilda fallet har 

beslutats med stöd av 28 kap. 13 §, 

eller 

13. bryter mot ett förbud mot 

fiske som i det enskilda fallet har 

beslutats med stöd av 28 kap. 13 §, 

14. bryter mot artikel 4 i Europa-

parlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 511/2014 av den 16 april 

2014 om åtgärder för användarnas 

efterlevnad i Nagoyaprotokollet om 

tillträde till och rimlig och rättvis 

fördelning av vinster från utnytt-

jande av genetiska resurser i union-

en genom att inte följa ömsesidigt 

överenskomna villkor eller söka 

efter, bevara eller överföra infor-

mation i enlighet med det som 

anges i artikeln i fråga om en 

genetisk resurs eller traditionell 

kunskap som avses i förordningen 

eller en traditionell kunskap som 

avses i 8 kap. 5 § andra stycket. 

14. bryter mot artikel 4 i Europa-

parlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 511/2014 av den 16 april 

2014 om åtgärder för användarnas 

efterlevnad i Nagoyaprotokollet om 

tillträde till och rimlig och rättvis 

fördelning av vinster från utnytt-

jande av genetiska resurser i union-

en genom att inte följa ömsesidigt 

överenskomna villkor eller söka 

efter, bevara eller överföra infor-

mation i enlighet med det som 

anges i artikeln i fråga om en 

genetisk resurs eller traditionell 

kunskap som avses i förordningen 

eller en traditionell kunskap som 

avses i 8 kap. 5 § andra stycket, 

eller 

 15. bryter mot en föreskrift om 

förpackningars återvinningsbarhet 
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 som regeringen har meddelat med 

stöd av 15 kap. 13 §. 

För försök till brott som avses i första stycket 12 döms till ansvar enligt 

23 kap. brottsbalken. 

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för 

gärningen kan dömas ut enligt 1 § eller 9 § första stycket 5. 

 

11 §12 

Om en gärning som avses i 2, 2 a, 

2 b, 2 c, 3, 3 a eller 3 b §, 4 § första 

stycket 2, 4 a §, 5 § 1 eller 7 a, 8 

eller 9 § är att anse som ringa, döms 

inte till ansvar. En gärning är att 

anse som ringa om den framstår 

som obetydlig med hänsyn till det 

intresse som är avsett att skyddas 

genom straffbestämmelsen. 

Om en gärning som avses i 2, 2 a, 

2 b, 2 c, 3, 3 a eller 3 b §, 4 § första 

stycket 2, 4 a §, 5 § 1 eller 8 eller 

9 § är att anse som ringa, döms inte 

till ansvar. En gärning är att anse 

som ringa om den framstår som 

obetydlig med hänsyn till det 

intresse som är avsett att skyddas 

genom straffbestämmelsen. 

Till ansvar enligt detta kapitel döms inte om gärningen är belagd med 

samma eller strängare straff i brottsbalken. Om gärningen är straffbar 

både enligt detta kapitel och enligt lagen (2000:1225) om straff för 

smuggling men ansvar inte kan dömas ut enligt den lagen, döms till 

ansvar enligt detta kapitel. 

Om ett vitesföreläggande har överträtts, döms inte till ansvar enligt 

detta kapitel för en gärning som omfattas av föreläggandet. 

Om en gärning som avses i 1–9 §§ kan föranleda miljösanktionsavgift 

och inte kan antas föranleda annan påföljd än böter, får åtal väckas av 

åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 29 kap. 11 §, den 

1 januari 2025 i fråga om 29 kap. 8 § och i övrigt den 1 juni 2021. 

 

 

12 Senaste lydelse 2019:496. 

 



  

  

 

18 

1.2 Förslag till förordning om engångsprodukter 

Härigenom föreskrivs1 följande. 

 

1 §    Denna förordning är meddelad med stöd av  

– 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 13–29 §§, 

– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 34 §, och 

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 

Förordningens syfte 

2 §    Syftet med denna förordning är att minska nedskräpning och främja 

en cirkulär ekonomi. 

Ytterligare bestämmelser i andra förordningar 

3 §    Ytterligare bestämmelser om engångsprodukter finns i  

– förordningen (2021:XX) om producentansvar för vissa tobaksvaror, 

portionssnus och filter,  

– förordningen (2021:XX) om producentansvar för ballonger,  

– förordningen (2021:XX) om producentansvar för våtservetter,  

– förordningen (2021:XX) om nedskräpningsavgifter,  

– förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar,  

– förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metall-

burkar, och  

– förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med 

hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.  

Ordförklaringar 

4 §    Med polymer avses i denna förordning detsamma som i artikel 3.5 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begrän-

sning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndig-

het, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning 

(EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt 

rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 

93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. 

 

5 §    Med plast avses i denna förordning en polymer som kan användas 

som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, oavsett om poly-

meren har tillförts tillsatser eller andra ämnen. 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minsk-
ning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen. Se även 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett 

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för 

informationssamhällets tjänster (kodifiering). 
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 Med plast avses inte en polymer som förekommer naturligt i miljön och 

som inte har modifierats på kemisk väg.  

 

6 §    I denna förordning avses med 

tillhandahålla på den svenska marknaden: att mot betalning eller gratis 

göra en produkt tillgänglig för distribution, förbrukning eller användning 

på den svenska marknaden i samband med yrkesmässig verksamhet, och 

släppa ut på den svenska marknaden: att för första gången tillhandahålla 

en produkt på den svenska marknaden. 

 

7 §    I denna förordning avses med  

engångsprodukt: en produkt som inte utformats, konstruerats eller 

släppts ut på den svenska marknaden för att under sin livscykel användas 

flera gånger genom att återanvändas för samma ändamål som den utforma-

des för eller sändas tillbaka till en producent för att återfyllas, och 

engångsplastprodukt: en engångsprodukt som helt eller delvis består av 

plast. 

 

8 §    I denna förordning avses med  

mugg: ett glas, en kopp eller en mugg, med eller utan lock, som är avsedd 

för kall eller varm dryck som vanligtvis dricks direkt ur muggen,  

engångsmugg: en mugg som är en engångsprodukt, och 

dryckesbehållare: en plastflaska, en kompositförpackning eller ett annat 

kärl som  

1. är en engångsplastprodukt, 

2. har en kapacitet på högst tre liter,  

3. är avsedd för dryck, och 

4. inte är en mugg. 

 

9 §    I denna förordning avses med  

snabbmat: mat som  

1. är avsedd att ätas direkt eller i nära anslutning till försäljningen,  

2. äts på försäljningsstället eller på annan plats,  

3. vanligtvis äts direkt ur förpackningen, och  

4. är färdig att ätas utan ytterligare tillagning, uppvärmning eller annan 

beredning som utförs av konsumenten,  

matlåda: en förpackning, med eller utan lock, som  

1. är formgjuten eller förblir väsentligen oförändrad i formen efter det 

att innehållet läggs till eller tas bort, och  

2. används till snabbmat, och 

engångsmatlåda: en matlåda som är en engångsprodukt. 

 

10 §    Med rotation avses i denna förordning den resa som en återanvänd-

bar mugg eller matlåda gör från det att den tillhandahålls på den svenska 

marknaden tillsammans med den dryck eller den mat som den är avsedd 

att innehålla, skydda, leverera eller presentera, till dess att den lämnas till 

ett system för återanvändning av muggar eller matlådor för snabbmat i 

syfte att på nytt tillhandahållas på den svenska marknaden tillsammans 

med den dryck eller den mat som den är avsedd för. 
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11 §    I denna förordning avses med  

bärkasse: påse som tillhandahålls för att konsumenter ska kunna packa 

och bära varor från den plats där varorna tillhandahålls och som inte är 

avsedd för varaktigt bruk, 

plastbärkasse: bärkasse som består av plast, 

tjock plastbärkasse: plastbärkasse vars vägg är 50 mikrometer eller 

tjockare, och 

tunn plastbärkasse: plastbärkasse vars vägg är tunnare än 50 mikro-

meter. 

 

12 §    Ord och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse 

som i 15 kap. miljöbalken. 

Förbud mot att släppa ut vissa engångsplastprodukter på den 
svenska marknaden 

13 §    Det är förbjudet att släppa ut följande engångsplastprodukter på den 

svenska marknaden:  

1. bomullspinnar (tops), 

2. dryckesbehållare som innehåller expanderad polystyren, 

3. engångsmuggar och engångsmatlådor som innehåller expanderad 

polystyren, 

4. gafflar, knivar, skedar, ätpinnar och andra bestick, 

5. korkar och lock som innehåller expanderad polystyren och som 

används till 

a) engångsmatlådor, 

b) dryckesbehållare, eller  

c) engångsmuggar, 

6. omrörare för drycker, 

7. pinnar som ska fästas vid och bära upp ballonger, 

8. sugrör, och 

9. tallrikar. 

 

14 §    Förbuden i 13 § 1 och 8 gäller inte bomullspinnar och sugrör som 

omfattas av bestämmelserna om medicintekniska produkter i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om 

medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förord-

ning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om 

upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG. 

Förbudet i 13 § 7 gäller inte pinnar som är avsedda för industriell eller 

annan yrkesmässig användning och som inte distribueras till konsumenter. 

 

15 §    Det är förbjudet att på den svenska marknaden släppa ut engångs-

muggar som innehåller mer än tio procent plast. 

 

16 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från för-

budet i 15 § om det finns särskilda skäl för att släppa ut engångsmuggarna 

på den svenska marknaden..  



  

  

21 

 Förbud mot att använda konfetti  

17 §    Konfetti som innehåller plast får inte användas utomhus.  

Krav på att erbjuda servering i återanvändbara muggar och 
matlådor  

18 §    Den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en 

engångsmugg ska  

1. erbjuda en möjlighet att få drycken serverad i en återanvändbar mugg, 

och 

2. vidta effektiva åtgärder så att de återanvändbara muggarna och deras 

lock roterar flera gånger. 

Den återanvändbara muggen ska tillhandahållas av den som 

tillhandahåller drycken oavsett om drycken ska tas med eller drickas på 

försäljningsstället. 

 

19 §    Den som på den svenska marknaden tillhandahåller snabbmat i en 

engångsmatlåda ska  

1. erbjuda en möjlighet att få snabbmaten serverad i en återanvändbar 

matlåda, och 

2. vidta effektiva åtgärder så att de återanvändbara matlådorna och deras 

lock roterar flera gånger.  

Den återanvändbara matlådan ska tillhandahållas av den som 

tillhandahåller maten oavsett om maten ska tas med eller ätas på 

försäljningsstället. 

 

20 §    Den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en 

engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda ska på försäljnings-

stället informera konsumenter om 

1. möjligheten att få drycken eller snabbmaten serverad i en återanvänd-

bar mugg eller matlåda,  

2. den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och en-

gångsmatlådor ger upphov till, och  

3. fördelarna med en minskad förbrukning av engångsmuggar och en-

gångsmatlådor. 

Informationen ska lämnas väl synlig på försäljningsstället och vara 

lätttillgänglig för konsumenten.   

 

21 §    Kraven i 18–20 §§ gäller inte den som på den svenska marknaden 

tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmat-

låda om muggen eller matlådan helt består av papper eller kartong som 

inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer nedbrytningen. 

 

22 §    Kraven i 18–20 §§ gäller inte den som på den svenska marknaden 

tillhandahåller dryck eller snabbmat i färre än 100 engångsmuggar och en-

gångsmatlådor per dag som verksamheten är öppen.  

Den som omfattas av undantaget i första stycket och som inte tillhanda-

håller återanvändbara muggar och matlådor ska ha rutiner för att säker-

ställa att inte fler än 100 engångsmuggar och engångsmatlådor tillhanda-

hålls per dag i genomsnitt. 
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Hur många engångsmuggar och engångsmatlådor som tillhandahålls ska 

beräknas som ett genomsnitt av de engångsmuggar och engångsmatlådor 

som tillhandahålls under de dagar som verksamheten är öppen under ett 

kalenderår.  

 

23 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kraven 

i 18–20 §§ för fall där det är oskäligt att kräva att den som tillhandahåller 

dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda ska till-

handahålla ett återanvändbart alternativ. 

Föreskrifter om undantag får inte meddelas i fråga om engångsmuggar 

eller engångsmatlådor om ett undantag kan antas medföra en risk för 

betydande nedskräpning eller medföra att Sverige inte uppfyller målen i 

24 §.  

Mål för minskad förbrukning  

24 §    I fråga om muggar och matlådor som är engångsplastprodukter ska 

förbrukningen ha minskat med 50 procent år 2026 jämfört med förbruk-

ningen år 2022.  

 

25 §    Den som tillhandahåller eller använder muggar och matlådor som 

är engångsplastprodukter i en yrkesmässig verksamhet ska effektivt bidra 

till att nå målet i 24 §. 

Märkning och annan information till konsumenter 

26 §    Sanitetsbindor, tamponger och tampongapplikationer som är en-

gångsplastprodukter och släpps ut på den svenska marknaden ska vara 

märkta med information om  

1. att produkten innehåller plast,  

2. hur produkten i enlighet med avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljö-

balken ska hanteras när den blivit avfall, 

3. de sätt att bortskaffa produkten som ska undvikas, och 

4. de negativa miljöeffekter som nedskräpning eller annat olämpligt 

bortskaffande av produkten ger upphov till. 

Märkningen ska placeras på förpackningen eller produkten. Den ska 

vara framträdande, lätt att läsa och outplånlig.  

 

27 §    Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om märk-

ningen enligt 26 §. 

 

28 §    Den som på den svenska marknaden släpper ut tuggummi, sanitets-

bindor, tamponger eller tampongapplikationer som är engångsplast-

produkter ska informera konsumenter om  

1. hur produkten ska hanteras när den blir avfall,  

2. de negativa miljöeffekter som nedskräpning eller annat olämpligt 

bortskaffande av produkten ger upphov till, och 

3. de negativa effekter det får på avloppsnätet att spola ner produkten i 

avloppet. 

Informationen ska bidra till mindre nedskräpning och att avfallet från 

engångsplastprodukter hanteras på ett lämpligt sätt.  
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 Informationen ska vara lättillgänglig, uppmuntra till ett ansvarsfullt kon-

sumentbeteende och lämnas återkommande.  

 

29 §    Den som i en yrkesmässig verksamhet tillhandahåller plastbär-

kassar till konsumenter ska informera om  

1. plastbärkassars miljöpåverkan och fördelarna med en minskad för-

brukning av plastbärkassar, och  

2. åtgärder som kan vidtas av konsumenten för att minska 

förbrukningen. 

Informationsskyldigheten gäller inte bärkassar  

1. som tillhandahålls på distans, eller 

2. vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och behövs av hygienskäl eller 

tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt. 

Informationen ska vara lättillgänglig, uppmuntra till ett ansvarsfullt kon-

sumentbeteende och lämnas återkommande.  

Bevakning av att förbrukningen minskar 

30 §    Naturvårdsverket ska med utgångspunkt i de uppgifter som lämnas 

enligt 73 a och 73 b §§ förordningen (2018:1462) om producentansvar för 

förpackningar bevaka att förbrukningen av  

1. plastbärkassar minskar och att förbrukningen av tunna plastbärkassar 

inte överskrider 90 kassar per person och år från den 31 december 2019 

och 40 kassar per person och år från den 31 december 2025, och  

2. muggar och matlådor som är engångsplastprodukter har minskat med 

50 procent under kalenderåret 2026 jämfört med förbrukningen under 

kalenderåret 2022. 

Beräkningen av förbrukningen av tunna plastbärkassar ska inte omfatta 

bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och  

1. behövs av hygienskäl, eller  

2. tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i 

lösvikt.  

Om Naturvårdsverket bedömer att förbrukningen av plastbärkassar och 

muggar och matlådor som är engångsplastprodukter inte minskar eller att 

förbrukningen av tunna plastbärkassar kommer att överskrida de nivåer 

som anges i första stycket, ska Naturvårdsverket föreslå ändamålsenliga 

åtgärder till regeringen. 

Rapportering 

31 §    Naturvårdsverket ska rapportera till Europeiska kommissionen i 

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av 

den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, 

i den ursprungliga lydelsen.  

Tillsyn 

32 §    Bestämmelser om tillsyn finns i miljötillsynsförordningen (2011:13). 

Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förord-

ning finns i 2 kap. 24 och 31 §§ miljötillsynsförordningen. 
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Sanktioner 

33 §    Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen 

(2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Verkställighetsföreskrifter 

34 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 

denna förordning. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 30 april 2022 i fråga om 17 §, den 

1 januari 2024 i fråga om 15 och 18–22 §§, och i övrigt den 3 juli 2021. 

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2016:1041) om plast-

bärkassar. 
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1.3 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (2021:XX) om engångsprodukter 

Härigenom föreskrivs1 att 22 § förordningen (2021:XX) om engångspro-

dukter ska ha följande lydelse. 

 

Lydelse enligt förslaget i 1.2 Föreslagen lydelse 

 

22 § 

Kraven i 18–20 §§ gäller inte den 

som på den svenska marknaden 

tillhandahåller dryck eller snabb-

mat i färre än 100 engångsmuggar 

och engångsmatlådor per dag som 

verksamheten är öppen.  

Kraven i 18–20 §§ gäller inte den 

som på den svenska marknaden 

tillhandahåller dryck eller snabb-

mat i färre än 50 engångsmuggar 

och engångsmatlådor per dag som 

verksamheten är öppen.  

Den som omfattas av undantaget 

i första stycket och som inte till-

handahåller återanvändbara mug-

gar och matlådor ska ha rutiner för 

att säkerställa att inte fler än 100 

engångsmuggar och engångsmat-

lådor tillhandahålls per dag i 

genomsnitt. 

Den som omfattas av undan-

taget i första stycket och som inte 

tillhandahåller återanvändbara 

muggar och matlådor ska ha 

rutiner för att säkerställa att inte 

fler än 50 engångsmuggar och 

engångsmatlådor tillhandahålls 

per dag i genomsnitt. 

Hur många engångsmuggar och engångsmatlådor som tillhandahålls 

ska beräknas som ett genomsnitt av de engångsmuggar och engångs-

matlådor som tillhandahålls under de dagar som verksamheten är öppen 

under ett kalenderår.  

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026 

 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minsk-

ning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen. Se även 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett 

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för 

informationssamhällets tjänster (kodifiering). 
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1.4 Förslag till förordning om producentansvar för 

vissa tobaksvaror, portionssnus och filter  

Härigenom föreskrivs1 följande. 

 

1 §    Denna förordning är meddelad med stöd av  

– 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 29 och 30 §§,  

– 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 13 och 32–39 §§, 

– 15 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 15–17 §§, 

– 15 kap. 15 § miljöbalken i fråga om 18–28 och 34 §§, 

– 15 kap. 38 § miljöbalken i fråga om 31 §, 

– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 42 §, och 

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 

Förordningens syfte 

2 §    Syftet med denna förordning är att minska nedskräpningen av fimpar 

och portionssnus.  

Ytterligare bestämmelser i andra författningar 

3 §    Ytterligare bestämmelser om tobaksvaror finns i lagen (2018:2088) 

om tobak och liknande produkter. 

 

4 §    Bestämmelser om anmälnings- och tillståndsplikt för hantering av 

avfall finns i avfallsförordningen (2020:614) och miljöprövningsförord-

ningen (2013:251). Bestämmelser om nedskräpningsavgifter finns i för-

ordningen (2021:XX) om nedskräpningsavgifter. 

Ordförklaringar 

5 §    Med polymer avses i denna förordning detsamma som i artikel 3.5 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och be-

gränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikalie-

myndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets 

förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 

1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 

91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. 

 

6 §    Med plast avses i denna förordning en polymer som kan användas 

som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, oavsett om poly-

meren har tillförts tillsatser eller andra ämnen. 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minsk-
ning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen, och 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2008/98 av den 19 november 2008 om avfall 

och upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2018/851. 
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 Med plast avses inte en polymer som förekommer naturligt i miljön och 

som inte har modifierats på kemisk väg.  

 

7 §    I denna förordning avses med 

insamlingssystem: ett system för yrkesmässig insamling av fimpar som 

drivs av en producentansvarsorganisation, och 

engångsplastprodukt: en produkt som helt eller delvis består av plast och 

som inte utformats, konstruerats eller släppts ut på den svenska marknaden 

för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att åter-

användas för samma ändamål som den utformades för. 

 

8 §    I denna förordning avses med  

tobaksvaror: produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis be-

står av blad och andra naturliga, bearbetade eller obearbetade delar av 

tobaksväxter,  

filter: filter som är engångsplastprodukter och marknadsförs för använd-

ning eller används i kombination med tobaksvaror,  

fimpar: avfall som utgörs av använda tobaksvaror med filter, och  

portionssnus: portionspåse som är en engångsplastprodukt och som 

innehåller    

1. tobaksvaror, eller  

2. snus som består av fyllnadsmedel med nikotin eller aromer. 

 

9 §    Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt 

1. för in portionssnus, filter eller tobaksvaror med filter till Sverige, 

2. tillverkar portionssnus, filter eller tobaksvaror med filter i Sverige, 

eller 

3. från ett land utanför Sverige säljer portionssnus, filter eller tobaks-

varor med filter till en privatperson i Sverige. 

 

10 §    I denna förordning avses med  

tillhandahålla på den svenska marknaden: att mot betalning eller gratis  

göra en produkt tillgänglig för distribution, förbrukning eller användning 

på den svenska marknaden i samband med yrkesmässig verksamhet,  

släppa ut på den svenska marknaden: att för första gången tillhandahålla 

en produkt på den svenska marknaden, och 

vara etablerad i Sverige: att ha hemvist eller säte i Sverige och bedriva 

en yrkesmässig verksamhet här. 

 

11 §    Ord och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse 

som i 15 kap. miljöbalken. 

Mål för minskad nedskräpning 

12 §    I fråga om fimpar och portionssnus är målet att nedskräpningen 

utomhus ska ha minskat med 50 procent år 2030 jämfört med år 2024. Hur 

stor nedskräpningen är ska bedömas utifrån de skräpmätningar som 

Naturvårdsverket utför enligt 35 § förordningen (2021:XX) om 

nedskräpningsavgifter. 
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13 §    En producent av portionssnus, filter eller tobaksvaror med filter ska 

effektivt bidra till att nå målet i 12 §. 

 

14 §    Om Naturvårdsverket bedömer att det finns risk för att målet för 

minskad nedskräpning inte uppnås i tid ska myndigheten till regeringen 

föreslå ändamålsenliga åtgärder. 

Ombud  

15 §    En producent som är etablerad i Sverige och säljer filter eller 

tobaksvaror med filter till ett annat land i Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet (EES) där producenten inte är etablerad ska utse ett ombud 

i det landet. Ombudet ska fullgöra det ansvar som producenten har i det 

landet enligt de nationella bestämmelser som genomför Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2019/904/EU av den 5 juni 2019 om minskning 

av vissa plastprodukters inverkan på miljön. 

 

16 §    Den som ska fullgöra krav som producent och som inte är etablerad 

i Sverige får utse ett ombud som är etablerat i Sverige. Ombudet ska utses 

genom en skriftlig fullmakt. 

Ombudet ska i stället för producenten fullgöra skyldigheterna i denna 

förordning och förordningen (2021:XX) om nedskräpningsavgifter i fråga 

om de produkter som omfattas av ombudets anmälan enligt 17 §. 

 

17 §    Ett ombud som har utsetts enligt 16 § ska anmäla detta till Natur-

vårdsverket. En anmälan ska göras innan producenten släpper ut en pro-

dukt som ombudet ska ansvara för på den svenska marknaden.  

En anmälan ska innehålla  

1. ombudets namn, kontaktuppgifter, person- eller organisations-

nummer och en kopia på den skriftliga fullmakten som avses i 16 §, 

2. producentens namn, kontaktuppgifter och skatteregistreringsnummer, 

3. uppgift om vilken produkt som ombudet ska ansvara för, 

4. uppgift om hur produkten kommer att tillhandahållas på den svenska 

marknaden, och 

5. uppgift om hur ombudet ska uppfylla de skyldigheter som följer av 

denna förordning och förordningen (2021:XX) om nedskräpningsavgifter. 

 Ombudet ska snarast underrätta Naturvårdsverket om någon av 

uppgifterna som lämnats inte längre är korrekt och förändringen har 

betydelse för anmälans syfte.  

Insamlingssystem för fimpar 

18 §    En producent som på den svenska marknaden släpper ut filter eller 

tobaksvaror med filter ska  

1. tillhandahålla ett insamlingssystem som innebär att fimparna samlas 

in och som uppfyller kraven i 19–29 §§, eller 

2. se till att någon annan tillhandahåller ett sådant system.  

Insamling av fimpar 

19 §    Ett insamlingssystem ska samla in fimpar på platser utomhus, om 

1. många människor normalt vistas där, och  
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 2. kommunen har renhållningsansvar på platsen enligt 2 och 4 §§ lagen 

(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

Fimparna ska samlas in i den omfattning som behövs för att motverka 

nedskräpning och som är skälig utifrån omständigheterna på platsen. 

 

20 §    Ett insamlingssystem ska 

1. samla in fimpar i hela landet, 

2. se till att den som vill lämna en fimp till systemet kan göra det enkelt 

och utan att betala något, 

3. effektivt bidra till att nå det mål för minskad nedskräpning av fimpar 

som anges i 12 §, 

4. samverka med andra insamlingssystem för fimpar om  

a) hur kostnaderna för att hantera fimpar som samlats in ska fördelas, 

och  

b) placeringen och utformningen av insamlingskärl, och 

5. ha de ekonomiska och organisatoriska resurser som krävs för att full-

göra skyldigheterna enligt denna förordning, och 

6. drivas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Hantering av insamlat avfall 

21 §    Ett insamlingssystem ska 

1. ansvara för att det insamlade avfallet genomgår ett fullständigt be-

handlingsförfarande i enlighet med 15 kap. 10 § miljöbalken, och 

2. betala kostnaderna för att hantera avfallet.  

Samråd med kommunerna 

22 §    En producentansvarsorganisation som driver ett insamlingssystem 

för fimpar ska samråda med kommunerna om insamlingen av fimpar. 

Samrådet ska åtminstone omfatta lämpliga platser för placering av 

insamlingskärl, hur många kärl som ska tillhandahållas, utformningen av 

insamlingskärlen och hur ofta kärlen ska tömmas. 

 

23 §    Producentansvarsorganisationen ska underrätta Naturvårdsverket 

om vad som kommer fram vid samråd enligt 22 §. 

Avgifter från producenter till ett insamlingssystem 

24 §    Vid beräkningen av den avgift som ska betalas av en enskild produ-

cent till ett insamlingssystem ska hänsyn tas till mängden filter eller 

tobaksvaror med filter som producenten släpper ut på den svenska 

marknaden.  

Anmälan av ett insamlingssystem 

25 §   Ett insamlingssystem som avses i 18 § får bedrivas endast om syste-

met har anmälts till Naturvårdsverket. 

Anmälan ska göras skriftligen av insamlingssystemet innan verksam-

heten börjar bedrivas.  

Om det inträffar väsentliga förändringar som rör insamlingssystemet ska 

systemet snarast skriftligen anmäla detta till Naturvårdsverket. 
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26 §    En anmälan enligt 25 § ska innehålla 

1. insamlingssystemets namn och adress, 

2. insamlingssystemets organisationsnummer, eller om sådant inte finns, 

skatteregistreringsnummer, och 

3. en kortfattad beskrivning av verksamheten och hur kraven i 19–22 

och 24 §§ ska uppfyllas. 

Information som ett insamlingssystem ska göra tillgänglig  

27 §    Ett insamlingssystem ska på sin webbplats tillgängliggöra informa-

tion om 

1. vem som är insamlingssystemets ägare, 

2. vilka producenter som är anslutna till insamlingssystemet, 

3. hur den avgift som de anslutna producenterna ska betala beräknas, 

angett i kronor per såld produkt eller per ton produkter som släpps ut på 

marknaden, 

4. på vilka grunder insamlinssystemet väljer att anlita aktörer för att 

hantera avfall, och 

5. hur insamlingssystemets verksamhet bidrar till att nå målet för min-

skad nedskräpning enligt 12 §.  

Skyldighet för ett insamlingsystem att lämna uppgifter om 
insamlade mängder 

28 §    Ett insamlingssystem ska senast den 31 mars varje år till Natur-

vårdsverket lämna uppgifter om vikten i kilogram på de fimpar som 

samlats in under det närmast föregående kalenderåret.  

Rutiner för internkontroll 

29 §    Ett insamlingssystem ska ha rutiner för internkontroll för att säker-

ställa 

1. att de avgifter som tas ut av producenterna uppfyller de krav som 

anges i 24 §,  

2. kvaliteten på de uppgifter som insamlingssystemet ska lämna enligt 

28 §, och 

3. att kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall uppfylls. 

 

30 §    En producent ska ha rutiner för internkontroll för att säkerställa 

kvaliteten på de uppgifter som den ska lämna enligt 33 §. 

Skyldighet för kommuner att underlätta insamling 

31 §    En kommun ska underlätta för ett insamlingssystem för fimpar att 

placera insamlingskärl på de platser och i den omfattning som avses i 19 §. 

Skyldighet för producenter att lämna uppgifter 

32 §    Innan en producent släpper ut portionssnus, filter eller tobaksvaror 

med filter på den svenska marknaden ska producenten lämna uppgifter till 
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 Naturvårdsverket om namn, kontaktuppgifter, person- eller organisations-

nummer. En producent av filter eller tobaksvaror med filter ska också 

lämna information om hur producenten avser att uppfylla kravet på 

insamlingssystem i 18 §. 

Producenten ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i 

fråga om de uppgifter som har lämnats. 

 

33 §    En producent av portionssnus, filter eller tobaksvaror med filter ska 

senast den 31 mars varje år lämna uppgift till Naturvårdsverket om hur 

många produkter som producenten har släppt ut på den svenska marknaden 

under det närmast föregående kalenderåret.  

På begäran av Naturvårdsverket ska uppgifterna i första stycket anges i 

vikt. 

Bemyndigande att meddela föreskrifter om att ytterligare uppgifter 
ska lämnas 

34 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka ytterligare upp-

gifter som ska lämnas enligt 28, 32 och 33 §§. 

Märkning och annan information till konsumenter 

35 §    Filter och tobaksvaror med filter får endast släppas ut på den 

svenska marknaden av en producent om produkten är märkt med infor-

mation om  

1. att produkten innehåller plast,  

2. hur produkten i enlighet med avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljö-

balken ska hanteras när den blivit avfall, 

3. de sätt att bortskaffa produkten som ska undvikas, och 

4. de negativa miljöeffekter som nedskräpning eller annat olämpligt 

bortskaffande av produkten ger upphov till. 

Märkningen ska placeras på förpackningen eller produkten. Den ska 

vara framträdande, lätt att läsa och outplånlig.  

  

36 §    Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om märk-

ningen enligt 35 §. 

 

37 §    En producent som på den svenska marknaden släpper ut portions-

snus, filter eller tobaksvaror med filter ska informera konsumenter om  

1. hur produkten ska hanteras när den blir avfall,  

2. de negativa miljöeffekter som nedskräpning eller annat olämpligt 

bortskaffande av portionssnus och fimpar ger upphov till, och  

3. de negativa effekter det får på avloppsnätet att spola ner portionssnus 

och fimpar i avloppet.  

Informationen ska bidra till mindre nedskräpning och att portionssnus 

och fimpar hanteras på ett lämpligt sätt.  

Informationen ska vara lättillgänglig, uppmuntra till ett ansvarsfullt 

konsumentbeteende och lämnas återkommande.  

 

38 §    En producent som ska lämna information enligt 37 § och som på 

den svenska marknaden släpper ut fler än 10 000 portionssnus, filter eller 
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tobaksvaror med filter per kalenderår ska senast den 31 mars 2024 och 

därefter vart tredje år lämna en rapport till Naturvårdsverket.  

Rapporten ska innehålla uppgifter om  

1. vilken information som lämnats,  

2. hur informationen lämnats, och  

3. på vilket sätt informationen bidrar till att minska nedskräpning och 

åstadkomma en lämplig avfallshantering av fimpar och portionssnus. 

 

39 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilken ytterligare 

information som den rapport som ska lämnas enligt 38 § ska innehålla. 

Tillsyn 

40 §    Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och 2 kap. 24 § 

miljötillsynsförordningen (2011:13).  

Sanktioner 

41 §    Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen 

(2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Verkställighetsföreskrifter  

42 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 

denna förordning. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2023 i fråga om 18–27 

och 29–31 §§ och i övrigt den 3 juli 2021.  

2. Bestämmelsen i 28 § tillämpas första gången i fråga om fimpar som 

samlats in under kalenderåret 2023. 

3. Bestämmelsen i 32 § tillämpas första gången för portionssnus, filter 

eller tobaksvaror med filter som släpps ut på den svenska marknaden efter 

den 1 januari 2022. 

4. Bestämmelsen i 33 § tillämpas första gången för portionssnus, filter 

eller tobaksvaror med filter som släpps ut på den svenska marknaden under 

kalenderåret 2022. 
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1.5 Förslag till förordning om producentansvar för 

ballonger  

Härigenom föreskrivs1 följande. 

 

1 §    Denna förordning är meddelad med stöd av  

– 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 23 §,  

– 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 11, 12 och 17–22 §§, 

– 15 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 14–16 §§, 

– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 26 §, och 

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 

Förordningens syfte 

2 §    Syftet med denna förordning är att minska nedskräpningen av 

ballonger.  

Ytterligare bestämmelser i andra förordningar 

3 §    Bestämmelser om nedskräpningsavgifter för ballonger finns i förord-

ningen (2021:XX) om nedskräpningsavgifter.  

Ordförklaringar 

4 §    Med polymer avses i denna förordning detsamma som i artikel 3.5 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och be-

gränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikalie-

myndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets 

förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 

1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 

91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. 

 

5 §    Med plast avses i denna förordning en polymer som kan användas 

som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, oavsett om poly-

meren har tillförts tillsatser eller andra ämnen. 

Med plast avses inte en polymer som förekommer naturligt i miljön och 

som inte har modifierats på kemisk väg.  

 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minsk-
ning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen, och 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2008/98 av den 19 november 2008 om avfall 

och upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2018/851. 
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6 §    Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt 

1. för in en ballong till Sverige, 

2. tillverkar en ballong i Sverige, eller 

3. från ett land utanför Sverige säljer en ballong till en privatperson i 

Sverige. 

 

7 §    I denna förordning avses med  

tillhandahålla på den svenska marknaden: att mot betalning eller gratis  

göra en produkt tillgänglig för distribution, förbrukning eller användning 

på den svenska marknaden i samband med yrkesmässig verksamhet,  

släppa ut på den svenska marknaden: att för första gången tillhandahålla 

en produkt på den svenska marknaden, och 

vara etablerad i Sverige: att ha hemvist eller säte i Sverige och bedriva 

en yrkesmässig verksamhet här. 

 

8 §    I denna förordning avses med  

engångsplastprodukt: en produkt som helt eller delvis består av plast 

och som inte utformats, konstruerats eller släppts ut på den svenska mark-

naden för att under sin livscykel användas flera gånger genom att åter-

användas för samma ändamål som den utformades för eller sändas tillbaka 

till en producent för att återfyllas, och 

ballong: en ballong som är en engångsplastprodukt. 

 

9 §    Ord och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse som 

i 15 kap. miljöbalken. 

Mål för minskad nedskräpning  

10 §    I fråga om ballonger är målet att nedskräpningen utomhus senast år 

2030 ska vara försumbar. Hur stor nedskräpningen är ska bedömas utifrån 

de skräpmätningar som Naturvårdsverket utför enligt 35 § förordningen 

(2021:XX) om nedskräpningsavgifter. 

 

11 §    En producent av ballonger ska effektivt bidra till att nå målet i 10 §. 

 

12 §    En producent ska tillgängliggöra information om hur målet för 

nedskräpning som anges i 10 § uppnås.  

Tillgängliggörandet ska ske på en webbplats. 

 

13 §    Om Naturvårdsverket bedömer att det finns risk för att målet för 

minskad nedskräpning inte uppnås ska myndigheten till regeringen föreslå 

ändamålsenliga åtgärder. 

Ombud  

14 §    En producent som är etablerad i Sverige och säljer ballonger till ett 

annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där produ-

centen inte är etablerad ska utse ett ombud i det landet. Ombudet ska 

fullgöra det ansvar som producenten har i det landet enligt de nationella 

bestämmelser som genomför direktiv 2019/904/EU av den 5 juni 2019 om 

minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. 
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15 §    Den som ska fullgöra krav som producent och som inte är etablerad 

i Sverige får utse ett ombud som är etablerat i Sverige. Ombudet ska utses 

genom en skriftlig fullmakt. 

Ombudet ska i stället för producenten fullgöra skyldigheterna i denna 

förordning och förordningen (2021:XX) om nedskräpningsavgifter i fråga 

om de produkter som omfattas av ombudets anmälan enligt 16 §. 

 

16 §    Ett ombud som har utsetts enligt 15 § ska anmäla detta till Natur-

vårdsverket. En anmälan ska göras innan producenten släpper ut en 

produkt som ombudet ska ansvara för på den svenska marknaden. 

En anmälan ska innehålla  

1. ombudets namn, kontaktuppgifter, person- eller organisations-

nummer och en kopia på den skriftliga fullmakten som avses i 15 §, 

2. producentens namn, kontaktuppgifter och skatteregistreringsnummer, 

3. uppgift om vilken produkt som ombudet ska ansvara för, 

4. uppgift om hur produkten kommer att tillhandahållas på den svenska 

marknaden, och 

5. uppgift om hur ombudet ska uppfylla de skyldigheter som följer av 

denna förordning och förordningen (2021:XX) om nedskräpningsavgifter. 

Ombudet ska snarast underrätta Naturvårdsverket om någon av 

uppgifterna som lämnats inte längre är korrekt och förändringen har 

betydelse för anmälans syfte. 

Information till konsumenter  

17 §    En producent som på den svenska marknaden släpper ut ballonger 

ska informera konsumenter om 

1. hur ballonger ska hanteras när de blir avfall, och 

2. de negativa miljöeffekter som nedskräpning eller annat olämpligt 

bortskaffande av ballonger ger upphov till.  

Informationen ska bidra till mindre nedskräpning och att avfallet från 

ballonger hanteras på ett lämpligt sätt.  

Informationen ska vara lättillgänglig, uppmuntra till ett ansvarsfullt 

konsumentbeteende och lämnas återkommande.  

Uppgifter till Naturvårdsverket 

18 §    En producent som ska lämna information enligt 17 § och som på 

den svenska marknaden släpper ut fler än 10 000 ballonger per kalenderår 

ska senast den 31 mars 2024 och därefter vart tredje år lämna en rapport 

till Naturvårdsverket.  

Rapporten ska innehålla uppgifter om  

1. vilken information som lämnats,  

2. hur informationen lämnats, och  

3. på vilket sätt informationen bidrar till att minska nedskräpningen och 

åstadkomma en lämplig avfallshantering av ballonger. 

 

 

19 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilken ytterligare in-

formation som den rapport som ska lämnas enligt 18 § ska innehålla.  
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20 §    Innan en producent släpper ut en ballong på den svenska marknaden 

ska producenten lämna uppgifter till Naturvårdsverket om namn, kontakt-

uppgifter och person- eller organisationsnummer. 

Producenten ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i 

fråga om de uppgifter som har lämnats. 

 

21 §    En producent av ballonger ska senast den 31 mars varje år lämna 

uppgift till Naturvårdsverket om hur många ballonger som producenten 

släppt ut på den svenska marknaden under det närmast föregående 

kalenderåret. 

På begäran av Naturvårdsverket ska uppgifterna i första stycket anges i 

vikt. 

 

22 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka ytterligare 

uppgifter som ska lämnas enligt 20 och 21 §. 

 

23 §    En producent ska ha en rutin för att säkerställa kvaliteten på de 

uppgifter som producenten ska lämna enligt 21 §. 

Tillsyn 

24 §    Bestämmelser om tillsyn finns i 2 kap. 24 § miljötillsynsförord-

ningen (2011:13).  

Sanktioner 

25 §    Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen 

(2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Verkställighetsföreskrifter 

26 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 

denna förordning. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2021. 

2. Bestämmelsen i 20 § tillämpas första gången för ballonger som släpps 

ut på den svenska marknaden efter den 1 januari 2022. 

3. Bestämmelsen i 21 § tillämpas första gången för ballonger som släpps 

ut på den svenska marknaden under kalenderåret 2024. 
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1.6 Förslag till förordning om producentansvar för 

våtservetter  

Härigenom föreskrivs1 följande. 

 

1 §    Denna förordning är meddelad med stöd av  

– 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 25 §,  

– 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 11, 12 och 17–24 §§, 

– 15 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 14–16 §§, 

– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 28, och 

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 

Förordningens syfte 

2 §    Syftet med denna förordning är att minska nedskräpningen av 

våtservetter.  

Ytterligare bestämmelser i andra förordningar 

3 §    Bestämmelser om nedskräpningsavgifter för våtservetter finns i 

förordningen (2021:XX) om nedskräpningsavgifter. 

Ordförklaringar 

4 §    Med polymer avses i denna förordning detsamma som i artikel 3.5 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och be-

gränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikalie-

myndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets 

förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 

1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 

91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. 

 

5 §    Med plast avses i denna förordning en polymer som kan användas 

som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, oavsett om poly-

meren har tillförts tillsatser eller andra ämnen. 

Med plast avses inte en polymer som förekommer naturligt i miljön och 

som inte har modifierats på kemisk väg.  

 

6 §    Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt 

1. för in våtservetter till Sverige, 

2. tillverkar våtservetter i Sverige, eller 

3. från ett land utanför Sverige säljer våtservetter till en privatperson i 

Sverige. 
 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minsk-

ning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen, och Europa-

parlamentets och rådets direktiv (EU) 2008/98 av den 19 november 2008 om avfall och 

upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 

2018/851. 
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7 §    I denna förordning avses med  

tillhandahålla på den svenska marknaden: att mot betalning eller gratis 

göra en produkt tillgänglig för distribution, förbrukning eller användning 

på den svenska marknaden i samband med yrkesmässig verksamhet,  

släppa ut på den svenska marknaden: att för första gången tillhandahålla 

en produkt på den svenska marknaden, och 

vara etablerad i Sverige: att ha hemvist eller säte i Sverige och bedriva 

en yrkesmässig verksamhet här. 

 

8 §    I denna förordning avses med 

engångsplastprodukt: en produkt som helt eller delvis består av plast 

och som inte utformats, konstruerats eller släppts ut på den svenska 

marknaden för att under sin livscykel användas flera gånger genom att 

återanvändas för samma ändamål som den utformades för, och  

våtservetter: servetter som  

1. är engångsplastprodukter,  

2. är våta på förhand, och  

3. används för personlig hygien eller i hushåll.. 

 

9 §    Ord och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse som 

i 15 kap. miljöbalken. 

Mål för minskad nedskräpning  

10 §    I fråga om våtservetter är målet att nedskräpningen utomhus senast 

år 2030 ska vara försumbar. Hur stor nedskräpningen är ska bedömas uti-

från de skräpmätningar som Naturvårdsverket utför enligt 35 § 

förordningen (2021:XX) om nedskräpningsavgifter. 

 

11 §    En producent av våtservetter ska effektivt bidra till att nå målet i 

10 §. 

 

12 §    En producent ska tillgängliggöra information om hur målet för 

nedskräpning som anges i 10 § uppnås.  

Tillgängliggörandet ska ske på en webbplats. 

 

13 §    Om Naturvårdsverket bedömer att det finns risk för att målet för 

minskad nedskräpning inte uppnås ska myndigheten till regeringen föreslå 

ändamålsenliga åtgärder. 

Ombud  

14 §    En producent som är etablerad i Sverige och säljer våtservetter till 

ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där pro-

ducenten inte är etablerad ska utse ett ombud i det landet. Ombudet ska 

fullgöra det ansvar som producenten har i det landet enligt de nationella 

bestämmelser som genomför direktiv 2019/904/EU av den 5 juni 2019 om 

minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. 
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 15 §    Den som ska fullgöra krav som producent och som inte är etablerad 

i Sverige får utse ett ombud i Sverige. Ombudet ska utses genom en 

skriftlig fullmakt. 

Ombudet ska i stället för producenten fullgöra skyldigheterna i denna 

förordning och förordningen (2021:XX) om nedskräpningsavgifter i fråga 

om de produkter som omfattas av ombudets anmälan enligt 16 §. 

 

16 §    Ett ombud som har utsetts enligt 15 § ska anmäla detta till Natur-

vårdsverket. En anmälan ska göras innan producenten släpper ut en pro-

dukt som ombudet ska ansvara för på den svenska marknaden. 

En anmälan ska innehålla  

1. ombudets namn, kontaktuppgifter, person- eller organisations-

nummer och en kopia på den skriftliga fullmakten som anges i 15 §, 

2. producentens namn, kontaktuppgifter och skatteregistreringsnummer, 

3. uppgift om vilken produkt som ombudet ska ansvara för, 

4. uppgift om hur produkten kommer att tillhandahållas på den svenska 

marknaden, och 

5. uppgift om hur ombudet ska uppfylla de skyldigheter som följer av 

denna förordning och förordningen (2021:XX) om nedskräpningsavgifter. 

Ombudet ska snarast underrätta Naturvårdsverket om någon av 

uppgifterna som lämnats inte längre är korrekt och förändringen har 

betydelse för anmälans syfte.  

Märkning och annan information till konsumenter 

17 §    En våtservett får släppas ut på den svenska marknaden av en produ-

cent endast om våtservetten är märkt med information om  

1. att våtservetterna innehåller plast, 

2. hur våtservetter i enlighet med avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljö-

balken ska hanteras när de blivit avfall, 

3. de sätt att bortskaffa våtservetter som ska undvikas, och 

4. de negativa miljöeffekter som nedskräpning eller annat olämpligt 

bortskaffande av våtservetter ger upphov till. 

Märkningen ska placeras på förpackningen eller produkten. Den ska 

vara framträdande, lätt att läsa och outplånlig.  

  

18 §    Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om märk-

ningen enligt 17 §. 

 

19 §    En producent som på den svenska marknaden släpper ut våt-

servetter ska informera konsumenter om 

1. återanvändbara alternativ till produkten, 

2. hur produkten ska hanteras när den blir avfall,  

3. de negativa miljöeffekter som nedskräpning eller annat olämpligt 

bortskaffande av produkten ger upphov till, och  

4. de negativa effekter det får på avloppsnätet att spola ner produkten i 

avloppet. 

Informationen ska bidra till mindre nedskräpning, en hållbar användning 

av våtservetter och att avfallet från våtservetter hanteras på ett lämpligt 

sätt.  
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Informationen ska vara lättillgänglig, uppmuntra till ett ansvarsfullt kon-

sumentbeteende och lämnas återkommande.  

Uppgifter till Naturvårdsverket 

20 §    En producent som ska lämna information enligt 19 § och som på 

den svenska marknaden släpper ut fler än 10 000 våtservetter per 

kalenderår ska senast den 31 mars 2024 och därefter vart tredje år lämna 

en rapport till Naturvårdsverket.  

Rapporten ska innehålla uppgifter om  

1. vilken information som lämnats,  

2. hur informationen lämnats, och  

3. på vilket sätt informationen bidrar till att minska nedskräpningen och 

åstadkomma en lämplig avfallshantering av våtservetter. 

 

21 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilken ytterligare 

information som den rapport som ska lämnas enligt 20 § ska innehålla.  

 

22 §    Innan en producent släpper ut våtservetter på den svenska mark-

naden ska producenten lämna uppgifter till Naturvårdsverket om namn, 

kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer. 

Producenten ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i 

fråga om de uppgifter som har lämnats. 

 

23 §    En producent av våtservetter ska senast den 31 mars varje år lämna 

uppgift till Naturvårdsverket om hur många våtservetter som producenten 

släppt ut på den svenska marknaden under det närmast föregående 

kalenderåret. 

På begäran av Naturvårdsverket ska uppgifterna i första stycket anges i 

vikt. 

 

24 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka ytterligare upp-

gifter som ska lämnas enligt 22 och 23 §§. 

 

25 §    En producent ska inrätta en rutin för att bedöma kvaliteten på de 

uppgifter som producenten ska lämna enligt 23 §. 

Tillsyn 

26 §    Bestämmelser om tillsyn finns i 2 kap. 24 § miljötillsynsförord-

ningen (2011:13).  

Sanktioner 

27 §    Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen 

(2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Verkställighetsföreskrifter 

28 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 

denna förordning. 
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 1. Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2021. 

2. Bestämmelsen i 22 § tillämpas första gången för våtservetter som 

släpps ut på den svenska marknaden efter den 1 januari 2022. 

3. Bestämmelsen i 23 § tillämpas första gången för våtservetter som 

släpps ut på den svenska marknaden under kalenderåret 2024. 
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1.7 Förslag till förordning om 

nedskräpningsavgifter  

Härigenom föreskrivs1 följande. 

 

1 §    Denna förordning är meddelad med stöd av  

– 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 8–24 §§, 

– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 38 §, och 

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 

Förordningens syfte 

2 §    Syftet med denna förordning är att minska negativ påverkan på 

miljön från nedskräpning av engångsplastprodukter genom att producent-

erna tar sitt ekonomiska ansvar för städning av engångsplastprodukter i 

utomhusmiljöer. 

Ytterligare bestämmelser i andra författningar 

3 §    Ytterligare bestämmelser om engångsplastprodukter finns i  

– förordningen (2021:XX) om engångsprodukter,  

– förordningen (2021:XX) om producentansvar för vissa tobaksvaror, 

portionssnus och filter,  

– förordningen (2021:XX) om producentansvar för ballonger,  

– förordningen (2021:XX) om producentansvar för våtservetter,  

– förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, och  

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

metallburkar. 

 

4 §    Bestämmelser om anmälnings- och tillståndsplikt för hantering av 

avfall finns i avfallsförordningen (2020:614) och miljöprövningsför-

ordningen (2013:251). 

Ordförklaringar 

5 §    I denna förordning avses med  

släppa ut på den svenska marknaden, tillhandahålla på den svenska 

marknaden, polymer, plast och engångsplastprodukt: detsamma som i 

förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, 

förordningen (2021:XX) om producentansvar för vissa tobaksvaror, 

portionssnus och filter, förordningen (2021:XX) om producentansvar för 

ballonger och förordningen (2021:XX) om producentansvar för våtser-

vetter, 

snabbmat, matlåda, mugg, dryckesbehållare, bärkasse, plastbärkasse 

och tunn plastbärkasse: detsamma som i förordningen (2021:XX) om 

engångsprodukter, 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minsk-

ning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen. 
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 plastflaska: detsamma som i förordningen (2005:220) om retursystem 

för plastflaskor och metallburkar, 

flexibelt omslag och producent av förpackningar: detsamma som i 

förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, 

tobaksvaror, filter, fimpar och portionssnus och producent av 

portionssnus, filter eller tobaksvaror med filter: detsamma som i förord-

ningen (2021:XX) om producentansvar för vissa tobaksvaror, portions-

snus och filter, 

ballong och producent av ballonger: detsamma som i förordningen 

(2021:XX) om producentansvar för ballonger, och 

våtservetter och producent av våtservetter: detsamma som i 

förordningen (2021:XX) om producentansvar för våtservetter.  

 

6 §    Ord och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse som 

i 15 kap. miljöbalken. 

Ombud i Sverige 

7 §    Bestämmelser om att en producent som inte är etablerad i Sverige får 

utse ett ombud som ska fullgöra de skyldigheter som en producent har 

enligt denna förordning finns   

1. i 15–17 §§ förordningen (2021:XX) om producentansvar för vissa 

tobaksvaror, portionssnus och filter,  

2. i 14–16 §§ förordningen (2021:XX) om producentansvar för 

ballonger, 

3. i 14–16 §§ förordningen (2021:XX) om producentansvar för 

våtservetter, och  

4. i 36 a–36 c §§ förordningen (2018:1462) om producentansvar för 

förpackningar.  

Avgiftsskyldighet 

8 §    En producent ska varje år till Naturvårdsverket betala 

nedskräpningsavgifter enligt 11–15 §§ om producenten på den svenska 

marknaden tillhandahåller  

1. ballonger, 

2. dryckesbehållare,  

3. engångsplastlock till muggar, 

4. filter,  

5. flexibla omslag, 

6. muggar som är engångsplastprodukter,  

7. matlådor som är engångsplastprodukter,   

8. portionssnus, 

9. tobaksvaror med filter,  

10. tunna plastbärkassar, eller 

11. våtservetter.  

Avgiftsskyldigheten i fråga om förpackningar gäller både den som 

släpper ut en förpackning utan innehåll och den som släpper ut en förpack-

ning med innehåll. 

Nedskräpningsavgifter tas ut som en rörlig produktavgift och en fast 

årsavgift. 
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9 §    Produktavgiften ska täcka kostnaderna för att 

1. städa upp engångsplastprodukter som skräpats ned på de platser som 

kommunen har renhållningsansvar för enligt lagen (1998:814) med 

särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 

2. transportera bort och behandla det avfall som städats upp,  

3. administrera och planera den verksamhet som avses i 1 och 2, 

4. samla in och rapportera uppgifter som ska lämnas enligt denna 

förordning, och 

5. sprida information enligt 36 §.  

Produktavgiften ska inte täcka kostnaderna för att städa upp avfall som 

har flutit i land på havsstränder. 

 

10 §    Årsavgifterna ska täcka kostnaderna för  

1. Naturvårdsverkets handläggning av de uppgifter som ska lämnas för 

att fastställa nedskräpningsavgifterna, administrera avgifterna och betala 

ut dessa,  

2. den skräpmätning som ska utföras enligt 35 §, och 

3. att sprida information enligt 36 §.  

Produktavgiftens storlek 

11 §    För varje produkt som en producent tillhandahåller på den svenska 

marknaden under ett kalenderår ska en produktavgift betalas  

1. med 1,2 öre för varje engångsplastlock till en mugg, 

2. med 12,4 öre för varje filter och varje tobaksvara med filter,  

3. med 3,5 öre för varje flexibelt omslag, 

4. med 1,8 öre för varje matlåda som är en engångsplastprodukt, 

5. med 0,4 öre för varje mugg som är en engångsplastprodukt, 

6. med 0,2 öre för varje plastflaska för dryck som rymmer mindre än 0,6 

liter, och 

7. med 3,9 öre för varje portionssnus. 

 

12 §    För varje produkt som en producent släpper ut på den svenska 

marknaden under ett kalenderår ska en produktavgift betalas  

1.  med 2,3 öre för varje ballong, och 

2. med 0,3 öre för varje våtservett. 

 

13 §    Produktavgiften ska beräknas på grundval av de uppgifter som har 

lämnats om hur många produkter som en producent har släppt ut eller 

tillhandahållit på den svenska marknaden  

1. enligt 73 och 73 a §§ förordningen (2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar,  

2. enligt 32 § förordningen (2021:XX) om producentansvar för vissa 

tobaksvaror, portionssnus och filter,  

3. enligt 21 § förordningen (2021:XX) om producentansvar för 

ballonger, och  

4. enligt 23 § förordningen (2021:XX) om producentansvar för våt-

servetter.  

Produktavgiften ska betalas för de produkter som tillhandahållits på den 

svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret. 
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 Årsavgiftens storlek 

14 §    En producent ska för varje kalenderår betala en årsavgift med 500 

kronor för varje produktkategori om den på den svenska marknaden 

tillhandahåller  

1. dryckesbehållare som rymmer mindre än 0,6 liter,  

2. engångsplastlock till muggar, 

3. filter,  

4. flexibla omslag,  

5. matlådor som är engångsplastprodukter, 

6. muggar som är engångsplastprodukter, eller 

7. portionssnus. 

En producent ska för varje kalenderår betala en årsavgift med 3000 

kronor om den på den svenska marknaden släpper ut tobaksvaror med 

filter. 

En producent ska för varje kalenderår betala en årsavgift med 300 kronor 

om den på den svenska marknaden släpper ut tunna plastbärkassar. 

 

15 §    En producent ska för varje kalenderår betala en årsavgift med 500 

kronor för varje produktkategori om den på den svenska marknaden 

släpper ut våtservetter eller ballonger.  

Skyldighet för producenter att lämna uppgifter 

16 §    Den som är skyldig att betala nedskräpningsavgifter enligt denna 

förordning ska till Naturvårdsverket lämna de uppgifter som behövs för att 

avgifterna enligt denna förordning ska kunna bestämmas. 

 

17 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka ytterligare 

uppgifter som ska lämnas enligt 16 §. 

Betalning av avgifterna 

18 §    Naturvårdsverket fattar beslut om nedskräpningsavgifterna.  

Beslutet gäller omedelbart. 

 

19 §    Om flera olika producenter är avgiftsskyldiga för samma produkt 

får Naturvårdsverket efter ansökan sätta ned eller efterskänka nedskräp-

ningsavgifterna.  

Ansökan ska vara skriftlig. 

 

20 §    Om det finns särskilda skäl får Naturvårdsverket efter ansökan i det 

enskilda fallet besluta att nedskräpningsavgifterna ska 

1. betalas kvartalsvis,  

2. sättas ned, eller  

3. efterskänkas. 

Ansökan ska vara skriftlig. 

 

21 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en 

ansökan enligt 19 eller 20 § ska innehålla. 
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22 §    Om nedskräpningsavgifterna inte betalas inom den tid som anges i 

Naturvårdsverkets beslut ska dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen 

(1997:484) om dröjsmålsavgift. Bestämmelser om betalningsanstånd finns 

i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar. 

 

23 §    Naturvårdsverkets beslut om betalning av nedskräpningsavgifter 

får verkställas enligt utsökningsbalken. 

 

24 §    Om en nedskräpningsavgift enligt denna förordning har satts ned 

efter ett överklagande ska ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) betalas 

för tiden från den dag avgiften betalades till och med den dag avgiften 

återbetalas. 

Ersättning till kommuner för städning i utomhusmiljöer 

25 §    De produktavgifter som har betalats in ska fördelas mellan 

kommunerna och betalas ut till dem (ersättning för städning av engångs-

plastprodukter i utomhusmiljöer). 

Minst 80 procent av intäkterna från produktavgifterna ska fördelas 

mellan kommunerna och betalas ut till dem utifrån hur många invånare 

som var folkbokförda i respektive kommun den 1 november året innan 

pengarna betalas ut till kommunen (ersättning till en kommun utifrån 

invånarantal).  

Högst 20 procent av intäkterna från produktavgifterna ska efter ansökan 

fördelas mellan och betalas ut till kommuner med besöksnäring som leder 

till särskilda nedskräpningsproblem (ersättning till en kommun med 

besöksnäring). 

 

26 §    Produktavgifterna ska fördelas mellan och betalas ut till kom-

munerna en gång per kalenderår.  

Vad ersättningen får användas till  

27 §    Ersättningen för att städa upp engångsplastprodukter i utomhus-

miljöer som betalats ut till en kommun ska användas till verksamhet som 

avser att  

1. städa upp de engångsplastprodukter som omfattas av avgiftsskyldig-

heten enligt 11 och 12 §§ som skräpats ned på de platser som kommunen 

har renhållningsansvar för enligt lagen (1998:814) med särskilda bestäm-

melser om gaturenhållning och skyltning, 

2. transportera bort och behandla det avfall som städats upp enligt 1,  

3. administrera och planera den verksamhet som avses i 1 och 2, och 

4. samla in och rapportera  uppgifter som ska redovisas enligt 32 §.  

Verksamheten ska bedrivas året efter det att pengarna betalats ut till 

kommunen.  

Ansökan om ersättning till en kommun med besöksnäring 

28 §    En ansökan om ersättning till en kommun med besöksnäring ska 

innehålla följande uppgifter: 

1. vilken eller vilka kommuner som ansöker, 

2. kontaktperson för den eller de sökande kommunerna, 
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 3. en beskrivning av besöksnäringen och de nedskräpningsproblem som 

besöksnäringen orsakar, 

4. en beskrivning av den verksamhet som avses i 27 §, 

5. en uppskattning av mängden avfall från engångsplastprodukter som 

omfattas av avgiftsskyldigheten enligt 11 och 12 §§ och som orsakar ned-

skräpningsproblem i kommunen, 

6. hur kommunen avser att behandla det avfall som städas upp, 

7. kostnader för att bedriva den verksamhet som avses i 27 § som 

besöksnäringen orsakar, 

8. vilken uppföljning som ska göras för att kontrollera resultatet, och 

9. om den verksamhet som avses i 27 § omfattar åtgärder för vilka 

bidrag har sökts eller beviljats enligt annan författning. 

 

29 §    En ansökan om ersättning till en kommun med besöksnäring ska 

vara skriftlig och lämnas till Naturvårdsverket senast den 31 mars året 

innan verksamheten ska bedrivas.  

 

30 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka ytterligare upp-

gifter en ansökan enligt 28 § ska innehålla.  

Beslut 

31 §    Naturvårdsverket beslutar om  

1. hur mycket av intäkterna från produktavgifterna som ska utgöra er-

sättning till kommuner utifrån invånarantal respektive ersättning till en 

kommun med besöksnäring, och  

2. fördelningen mellan kommunerna och utbetalningen till dem.  

Naturvårdsverkets beslut om utbetalning av ersättning till en kommun 

med besöksnäring får förenas med villkor. 

Redovisning av uppgifter från kommunerna  

32 §    En kommun som fått ersättning för att städa upp engångsplastpro-

dukter i utomhusmiljöer ska senast den 31 mars året efter det att verksam-

heten bedrevs till Naturvårdsverket redovisa  

1. de kostnader kommunen haft föregående år för verksamhet som avses 

i 27 §,  

2. en uppskattning av vikten i kilogram på de fimpar som städats upp, 

och 

3. hur det uppstädade avfallet har behandlats. 

Återbetalning av avgifter som betalats ut till en kommun 

33 §    Naturvårdsverket får besluta att ersättning som betalats ut till en 

kommun med besöksnäring ska återbetalas till Naturvårdsverket, om 

1. kommunen genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt 

orsakat att intäkterna från produktavgifterna fördelats eller utbetalats 

felaktigt, 

2. avgifterna av annan orsak fördelats eller utbetalats felaktigt och 

kommunen skäligen borde ha insett detta, eller 

3. villkoren för beslutet om att betala ut ersättning till kommunen inte 

har följts. 
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34 §    Om en kommuns totala kostnader under ett kalenderår för den 

verksamhet som omfattas av 27 § understiger det belopp som har betalats 

ut till kommunen ska kommunen betala tillbaka mellanskillnaden till 

Naturvårdsverket. 

Skräpmätning 

35 §    Naturvårdsverket ska senast den 1 juni 2024 och därefter vart tredje 

år göra en nationell mätning av det skräp som förekommer på de platser 

som kommunen har renhållningsansvar för enligt 2 och 4 §§ lagen 

(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.  

Naturvårdsverket ska mäta antal föremål som totalt skräpats ner. Av 

dessa produkter ska följande produktkategorier mätas individuellt: 

1. ballonger, 

2. engångsplastlock till muggar,  

3. engångsplastlock till matlådor för snabbmat,  

4. fimpar,  

5. flexibla omslag, 

6. matlådor som är engångsplastprodukter, 

7. muggar som är engångsplastprodukter,  

8. plastflaskor som rymmer mindre än 0,6 liter,  

9. plastflaskor som rymmer mer än 0,6 liter, 

10. andra dryckesbehållare än plastflaskor som rymmer mindre än 0,6 

liter,  

11. andra dryckesbehållare än plastflaskor som rymmer mer än 0,6 liter,   

12. portionssnus,  

13. tunna plastbärkassar, och 

14. våtservetter.  

Avgifter som inte tas i anspråk för Naturvårdsverkets eller 
kommunernas verksamhet 

36 §    De intäkter från avgifter som inte tas i anspråk för Naturvårds-

verkets eller kommunernas verksamhet ska användas för att sprida infor-

mation för att uppnå syftet med förordningen. Sådan information ska 

spridas av Naturvårdsverket eller av den som Naturvårdsverket ger i upp-

drag att sprida sådan information. 

Översyn av avgifterna 

37 §    Naturvårdsverket ska senast den 31 december 2024 och därefter 

vart tredje år lämna förslag till regeringen  på hur avgifterna enligt 11–

15 §§ bör justeras. 

Förslaget på justeringen av produktavgifterna ska baseras på  

1. den andel som respektive engångsplastprodukt utgör av totalt antal 

föremål som uppmätts i den skräpmätning som ska göras enligt 35 §, 

2. de kostnader som kommunerna har haft för verksamhet som omfattas 

av 27 § baserat på vad kommunerna redovisat enligt 32 §,  

3. en samhällsekonomisk analys där kostnader för den bedrivna 

verksamheten enligt 27 § ställs i relation till uppnådd miljö- och 
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 samhällsnytta samt en bedömning av kostnadseffektiviteten i den 

verksamhet som kommunerna redovisat enligt 32 §,  och  

4. det totala antalet produkter i varje produktkategori som tillhanda-

hållits på den svenska marknaden av producenter under föregående 

kalenderår. 

 

38 §    Naturvårdsverket ska också till regeringen redovisa huruvida 

dryckesbehållare som rymmer mer än 0,6 liter, andra dryckesbehållare än 

plastflaskor som rymmer mindre än 0,6 liter, tunna plastbärkassar och 

andra produkter som inte omfattas av avgiftsskyldigheten enligt 11–15 §§ 

är vanligt förekommande vid nedskräpning och därför bör omfattas av 

avgiftsskyldigheten och i så fall med vilket belopp. 

Verkställighetsföreskrifter 

39 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 

denna förordning.  

Överklagande 

40 §    I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande till 

mark- och miljödomstol av beslut om nedskräpningsavgifter enligt 18–20 

§§. I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om 

överklagande till allmän förvaltningsdomstol av beslut enligt 33 § om 

återbetalning av avgifter. 

Andra beslut än beslut enligt 18–20 och 33 §§ får dock inte överklagas.  

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.  

2. Bestämmelserna i 11 § tillämpas första gången för produkter som till-

handahållits på den svenska marknaden under kalenderåret 2022.  

3. Bestämmelserna i 12 § tillämpas första gången för produkter som till-

handahållits på den svenska marknaden under kalenderåret 2024. 

4. Bestämmelserna i 14 § tillämpas första gången i fråga om producenter 

som tillhandahåller produkter på den svenska marknaden under 

kalenderåret 2023. 

5. Bestämmelserna i 15 § tillämpas första gången i fråga om producenter 

som tillhandahåller produkter på den svenska marknaden under 

kalenderåret 2025.
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1.8 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om förordningen (2018:1462) om produ-

centansvar för förpackningar  

dels att nuvarande 25 a § ska betecknas 25 c §, 

dels att 8, 10, 25 c, 29, 37, 39, 49, 72, 73 och 79 §§ ska ha följande 

lydelse, 

dels att det ska införas tjugo nya paragrafer, 4 a, 9 a, 11, 11 a, 25 a, 25 b, 

36 a–36 c, 38 a, 40 a–40 c, 41 a, 61 a, 71 a, 71 b, 73 a, 73 b och 79 a §§, 

och närmats före 25 a, 25 c, 36 a, 36 b, 40 a, 40 c och 71 a §§ nya rubriker 

av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

 4 a §  

 Bestämmelser om förpackningar 

som är engångsprodukter finns i 

förordningen (2021:XX) om en-

gångsprodukter. 

Bestämmelser om nedskräp-

ningsavgifter för engångsplastför-

packningar finns i förordningen 

(2021:XX) om nedskräpnings-

avgifter. 

 

8 § 

Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt 

1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en 

serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta 

hanteringen av en vara, 

2. för in en förpackad vara till Sverige, 

3. tillverkar en förpackning i 

Sverige, eller 

3. tillverkar en förpackning i 

Sverige,  

4. för in en förpackning till 

Sverige. 

4. för in en förpackning till 

Sverige, eller 

 5. från ett land utanför Sverige 

säljer en förpackad vara eller en 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minsk-

ning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen och Europa-
parlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och 

förpackningsavfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/852. 

Se även Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 

om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter 

för informationssamhällets tjänster (kodifiering). 
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 förpackning till en privatperson i 

Sverige. 

 

 9 a § 

 I denna förordning avses med plast, 

engångsprodukt, engångsplastpro-

dukt, snabbmat, matlåda, mugg, 

engångsmugg, dryckesbehållare, 

bärkasse, plastbärkasse, tjock 

plastbärkasse och tunn plastbär-

kasse detsamma som i förordning-

en (2021:XX) om engångspro-

dukter. 

 

10 §2 

I denna förordning avses med 

insamlingssystem: yrkesmässig insamling av förpackningsavfall, 

släppa ut en förpackning på den 

svenska marknaden: att för första 

gången i Sverige göra en förpack-

ning tillgänglig för någon annan, 

 

återanvändbar förpackning: förpackning som har utformats, konstrue-

rats och släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas 

flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål 

som den utformades för, 

rotation: den resa som en återanvändbar förpackning gör från det att 

den släpps ut på marknaden tillsammans med den vara som den är avsedd 

att innehålla, skydda, leverera eller presentera, till dess att den lämnas till 

ett system för återanvändning av förpackningar i syfte att på nytt släppas 

ut på marknaden tillsammans med en vara som den är avsedd för, och 

system för återanvändning av förpackningar: organisatoriska, tekniska 

eller finansiella arrangemang som säkerställer att återanvändbara 

förpackningar gör flera rotationer. 

 

 11 §3 

 I denna förordning avses med 

tillhandahålla på den svenska 

marknaden: att mot betalning eller 

gratis  göra en förpackning eller 

förpackad vara tillgänglig för 

distribution, förbrukning eller 

användning på den svenska 

marknaden i samband med yrkes-

mässig verksamhet,  

släppa ut på den svenska mark-

naden: att för första gången till-

 

2 Senaste lydelse 2020:615. 
3 Tidigare 11 § upphävd genom 2020:615. 
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handahålla en förpackning eller 

förpackad vara på den svenska 

marknaden, och 

vara etablerad i Sverige: att ha 

hemvist eller säte i Sverige och 

bedriva en yrkesmässig verksamhet 

här. 

 

 11 a § 

 Med flexibelt omslag avses i denna 

förordning en förpackning som  

1. är en engångsplastprodukt,  

2. är böjbar, och  

3. används till ett livsmedel som 

är avsett att ätas direkt ur för-

packningen utan ytterligare bered-

ning. 

 

 Mål för minskad nedskräpning 

 25 a §  

 I fråga om förpackningar som är 

engångsplastprodukter är målet att 

nedskräpningen utomhus ska ha 

minskat med 50 procent år 2030 

jämfört med år 2024. Hur stor 

nedskräpningen är ska bedömas 

utifrån de skräpmätningar som 

Naturvårdsverket utför enligt 35 § 

förordningen (2021:XX) om 

nedskräpningsavgifter.  

 

 25 b § 

 En producent av förpackningar 

som är engångsplastprodukter ska 

effektivt bidra till att nå målet i 

25 a §. 

 

 Om målen inte uppnås 

25 a § 25 c §4 

Om Naturvårdsverket bedömer att 

det finns risk för att målen i 17–

25 §§ inte uppnås i tid ska myndig-

heten föreslå ändamålsenliga 

åtgärder till regeringen. 

Om Naturvårdsverket bedömer att 

det finns risk för att målen i 17–

25 a §§ inte uppnås i tid ska myn-

digheten till regeringen föreslå 

ändamålsenliga åtgärder. 

 

 

4 Senaste lydelse av tidigare 25 a § 2020:615. 
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 29 § 

En produkt ska anses vara en förpackning enligt denna förordning, om 

produkten är utformad för och avsedd att fyllas vid försäljningsstället och 

fyller en förpackningsfunktion. 

Om en engångsartikel är fylld 

när den säljs vid försäljningsstället, 

ska även den anses vara en för-

packning enligt denna förordning. 

Om en engångsprodukt är fylld 

när den säljs vid försäljnings-

stället, ska även den anses vara en 

förpackning enligt denna förord-

ning. 

 En engångsmugg ska anses 

vara en förpackning enligt denna 

förordning även om den inte är 

avsedd att fyllas vid ett försälj-

ningsställe. 

 

 Ombud i ett annat EES-land  

 36 a § 

 En producent som är etablerad i 

Sverige och säljer dryckesbehåll-

are, flexibla omslag, tunna plast-

bärkassar, engångsplastlock till 

muggar och matlådor för snabbmat 

som är engångsplastprodukter till 

ett annat land i Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet (EES) där 

producenten inte är etablerad ska 

utse ett ombud i det landet. Om-

budet ska fullgöra det ansvar som 

producenten har i det landet enligt 

de nationella bestämmelser som 

genomför direktiv 2019/904/EU av 

den 5 juni 2019 om minskning av 

vissa plastprodukters inverkan på 

miljön. 

 

 Ombud i Sverige 

 36 b § 

 Den som ska fullgöra krav som 

producent av förpackningar eller 

förpackade varor och som inte är 

etablerad i Sverige får utse ett 

ombud som är etablerat i Sverige. 

Ombudet ska utses genom skriftlig 

fullmakt. 

Ombudet ska i stället för produ-

centen fullgöra skyldigheterna i 
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denna förordning och förordningen 

(2021:XX) om nedskräpningsav-

gifter i fråga om de produkter som 

omfattas av ombudets anmälan 

enligt 36 c §.  

 

 36 c §  

 Ett ombud som har utsetts enligt 

36 b § ska anmäla detta till Natur-

vårdsverket. En anmälan ska göras 

innan producenten släpper ut en 

produkt som ombudet ska ansvara 

för på den svenska marknaden.  

En anmälan ska innehålla  

1. ombudets namn, kontaktupp-

gifter, person- eller organisations-

nummer och en kopia på den skrift-

liga fullmakten som avses i 36 b §, 

2. producentens namn, kontakt-

uppgifter och skatteregistrerings-

nummer, 

3. uppgift om vilken produkt som 

ombudet ska ansvara för, 

4. uppgift om hur produkten 

kommer att tillhandahållas på den 

svenska marknaden, och 

5. uppgift om hur ombudet ska 

uppfylla de skyldigheter som följer 

av denna förordning och förord-

ningen (2021:XX) om nedskräp-

ningsavgifter. 

Ombudet ska underrätta 

Naturvårdsverket om någon av 

uppgifterna som lämnats inte 

längre är korrekt och förändringen 

har betydelse för anmälans syfte.  

 

 

37 §5 

En producent ska se till att förpack-

ningarna 

 

En förpackning får endast till-

handahållas på den svenska mark-

naden av en producent om för-

packningen  

1. har en volym och vikt som begränsas till det minimum som krävs 

för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå, 

2. kan återanvändas eller återvinnas, och 

 

5 Senaste lydelse 2020:615. 
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 3. är framställda så att utsläppen av skadliga ämnen minimeras och 

inverkan i övrigt på miljön begränsas när förpackningsavfallet behandlas 

eller restprodukter från hanteringen av förpackningsavfallet bortskaffas. 

 

 38 a §  

 En förpackning ska anses kunna 

återvinnas enligt 37 § 2 om  

1. minst 75 viktprocent av det 

material som har använts i förpack-

ningen kan materialåtervinnas till 

säljbart material eller säljbara 

produkter, eller  

2. förpackningen kan återvinnas 

enligt kraven i 39 § och förpack-

ningen  

a) behövs för att på ett inte 

obetydligt sätt förlänga hållbar-

heten hos livsmedel,  

b) behövs för att uppfylla kraven 

i annan författning,  

c) till mer än 50 viktprocent är 

gjord av återvunnen plast som är 

av så låg kvalitet att förpackningen 

inte går att materialåtervinna, eller 

d) är en träförpackning. 

Vid bedömningen av om en för-

packning behövs enligt första 

stycket 2 a eller b ska hänsyn tas till 

vilka möjligheter det finns att byta 

ut förpackningen till en förpack-

ning som har tillverkats av ett 

material som går att materialåter-

vinna. Hänsyn ska också tas till 

vilka effekter ett sådant material-

byte har på människors hälsa och 

miljön. 

 

39 §6 

En förpackning ska anses kunna 

återvinnas enligt 37 § 2 genom 

 

En förpackning som avses i 

38 a § 2 ska anses kunna återvinnas 

genom 

1. materialåtervinning, om förpackningen är framställd på ett sådant 

sätt att det är möjligt att utnyttja en viss viktprocent av förpack-

ningsmaterialet för framställning av säljbara produkter, 

2. energiutvinning, om förpackningsavfallet har ett lägsta värmevärde 

för att ge optimal energiutvinning, eller 

 

6 Senaste lydelse 2020:615. 
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3. kompostering, om förpackningsavfallet är biologiskt nedbrytbart i 

sådan grad att det inte hindrar separat insamling eller hindrar den 

komposteringsprocess eller komposteringsaktivitet som avfallet 

underkastas samt är av sådan art att det kan underkastas fysisk, kemisk, 

termisk eller biologisk nedbrytning på ett sådant sätt att det mesta av den 

färdiga komposten slutligen bryts ned till koldioxid, biomassa och vatten. 

Vid tillämpningen av första 

stycket 3 ska plastförpackningar 

som är nedbrytbara genom oxi-

dation inte anses vara biologiskt 

nedbrytbara. 

 

 

 Återvunnet material i plastflaskor  

 40 a §  

 En engångsflaska för dryck som är 

tillverkad av polyetentereftalat 

(PET) som huvudsaklig komponent 

får endast tillhandahållas på den 

svenska marknaden av en produ-

cent om flaskan innehåller minst 

25 procent återvunnen plast.  

Innehållet av återvunnen plast 

ska beräknas som ett genomsnitt av 

innehållet i de flaskor som produ-

centen har tillhandahållit på den 

svenska marknaden under ett 

kalenderår. 

Kravet gäller inte  

1. flaskor med en volym av mer 

än tre liter, eller 

2. flaskor som är avsedda för och 

används för livsmedel för speciella 

medicinska ändamål enligt defini-

tionen i artikel 2 g i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) 

nr 609/2013. 

 

 40 b § 

 En producent som på den svenska 

marknaden tillhandahåller en en-

gångsflaska för dryck som till-

verkats av polyetentereftalat (PET) 

som huvudsaklig komponent ska 

senast den 31 mars varje år lämna 

uppgifter till Naturvårdsverket om 

hur mycket återvunnen plast som 

har använts i flaskorna under det 

närmast föregående kalenderåret. 
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  Utformningen av 

dryckesbehållare 

 40 c § 

 En dryckesbehållare får endast till-

handahållas på den svenska mark-

naden av en producent om dryckes-

behållaren är utformad så att 

korkar och lock som är gjorda av 

plast är fästa vid behållaren under 

hela användningen. 

Kravet gäller inte  

1. dryckesbehållare i glas eller 

metall med korkar eller lock som 

helt eller delvis är gjorda av plast, 

eller 

2. dryckesbehållare som är av-

sedda och används för livsmedel 

för speciella medicinska ändamål 

enligt definitionen i artikel 2 g i 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 609/2013. 

 En dryckesbehållare ska anses 

uppfylla kravet i första stycket om  

1. den överensstämmer med 

relevanta kriterier i den harmo-

nierade standarden (2021:X), eller 

2. producenten på annat sätt 

visar att dryckesbehållaren är ut-

formad så att korkar och lock som 

är gjorda av plast är fästa vid be-

hållaren under hela användningen. 

 

 41 a §  

 En mugg som är en engångs-

plastprodukt får endast tillhanda-

hållas på den svenska marknaden 

av en producent om muggen är 

märkt med information om  

1. att muggen innehåller plast, 

2. hur muggen i enlighet med 

avfallshierarkin i 15 kap. 10 § mil-

jöbalken ska hanteras när den blivit 

avfall, 

3. de sätt att bortskaffa muggen 

som ska undvikas, och 

4. de negativa miljöeffekter som 

nedskräpning eller annat olämpligt 

bortskaffande av muggen ger upp-

hov till. 
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Märkningen ska vara framträ-

dande, lätt att läsa och outplånlig.  

 

49 §7 

För att anses lämpligt ska insam-

lingssystemet behandla det för-

packningsavfall som samlas in, 

främja materialåtervinning och 

effektivt bidra till att nå målen för 

materialåtervinning. 

För att anses lämpligt ska insam-

lingssystemet behandla det för-

packningsavfall som samlas in, 

främja materialutnyttjande och 

effektivt bidra till att nå målen för 

materialåtervinning och minskad 

nedskräpning. 

 

 61 a §  

 Ett insamlingssystem får åta sig att 

ta hand om en förpackning när den 

blivit avfall åt en producent som 

ska uppfylla kravet i 42 §, endast 

om 

1. insamlingssystemet har 

tekniska möjligheter och tillräcklig 

kapacitet för att kunna material-

återvinna minst 75 viktprocent av 

det material som har använts i 

förpackningen till säljbart material 

eller säljbara produkter,  

2. insamlingssystemet ser till att 

någon annan materialåtervinner 

minst 75 viktprocent av materialet 

som använts i förpackningen till 

säljbart material eller säljbara 

produkter,  

3. förpackningen är en sådan 

förpackning som avses i 38 a § 2 

och insamlingssystemet eller någon 

annan återvinner förpackningen 

enligt kraven i 39 §, eller  

4. förpackningen omfattas av 

föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 79 a § och insamlings-

systemet eller någon annan åter-

vinner förpackningen enligt kraven 

i 39 §. 

 

 Producenters ansvar att informera 

 71 a §  

 

7 Senaste lydelse 2020:615. 
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  En producent som på den svenska 

marknaden tillhandahåller tunna 

plastbärkassar, flexibla omslag, 

dryckesbehållare, engångsplast-

lock till muggar eller matlådor 

eller muggar som är 

engångsplastprodukter ska infor-

mera konsumenter om  

1. återanvändbara alternativ till 

produkten och tillgängliga system 

för återanvändning, 

2. hur produkten ska hanteras 

när den blir avfall, och 

3. de negativa miljöeffekter som 

nedskräpning eller annat olämpligt 

bortskaffande av produkten ger 

upphov till. 

Informationen ska bidra till 

mindre nedskräpning, en hållbar 

användning av produkterna och att 

avfall från produkterna hanteras 

på ett lämpligt sätt.  

Informationen ska vara lättill-

gänglig, uppmuntra till ett ansvars-

fullt konsumentbeteende och läm-

nas återkommande.  

 

 71 b §  

 En producent som ska lämna 

information enligt 71 a § och som 

på den svenska marknaden till-

handahåller fler än 5 000 sådana 

förpackningar per kalenderår ska 

senast den 31 mars 2024 och där-

efter vart tredje år lämna en 

rapport till Naturvårdsverket.  

Rapporten ska innehålla 

uppgifter om  

1. vilken information som 

lämnats,  

2. hur informationen lämnats, 

och  

3. på vilket sätt informationen 

bidrar till att minska 

nedskräpningen och att 

åstadkomma en lämplig avfalls-

hantering och en hållbar använd-

ning.  
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72 §8 

En producent ska lämna uppgifter 

till Naturvårdsverket om namn, 

kontaktuppgifter, person- eller 

organisationsnummer och vilket 

insamlingssystem som finns för 

producentens förpackningar. 

 

Innan en producent tillhandahåller 

en förpackning på den svenska 

marknaden ska producenten lämna 

uppgifter till Naturvårdsverket om 

namn, kontaktuppgifter, person- 

eller organisationsnummer och 

vilket insamlingssystem som finns 

för producentens förpackningar. 

Producenten ska underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga om 

de uppgifter som har lämnats. 

 

73 §9 

En producent ska senast den 31 mars varje år lämna en rapport till 

Naturvårdsverket, om producenten 

1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en 

serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta 

hanteringen av en vara, 

2. för in en förpackad vara till Sverige, 

3. tillverkar en serviceförpack-

ning i Sverige, eller 

3. tillverkar en serviceförpack-

ning i Sverige,  

4. för in en serviceförpackning 

till Sverige. 

4. för in en serviceförpackning 

till Sverige, eller 

 5. från ett land utanför Sverige 

säljer en förpackad vara eller en 

förpackning till en privatperson i 

Sverige. 

Rapporten ska innehålla uppgift om den mängd förpackningar som 

producenten har tillhandahållit eller släppt ut på den svenska marknaden 

under det närmast föregående kalenderåret. Av uppgifterna ska det 

framgå hur stor mängd av förpackningarna som är konsumentförpack-

ningar, återanvändbara förpackningar och återanvändbara konsument-

förpackningar. 

Uppgiften om mängd enligt andra stycket ska anges i vikt och speci-

ficeras i förpackningsmaterial. 

 

 

8 Senaste lydelse 2020:815. 
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  73 a §  

 Rapporten i 73 § ska innehålla 

uppgift om det antal förpackningar 

som en producent har tillhanda-

hållit på den svenska marknaden 

under det närmast föregående 

kalenderåret som är  

1. matlådor som är 

engångsplastprodukter,  

2. muggar som är engångsplast-

produkter,  

3. engångsplastlock till muggar, 

4. flaskor och metallburkar som 

omfattas av förordningen (2005:220) 

om retursystem för plastflaskor och 

metallburkar, 

5. plastflaskor för dryck som 

rymmer mindre än 0,6 liter, 

6. andra dryckesbehållare än 

plastflaskor som rymmer mindre än 

0,6 liter, och 

7. flexibla omslag. 

Uppgifterna ska specificeras i 

varje produktkategori. 

 

 73 b §  

 Den som yrkesmässigt tillverkar 

plastbärkassar eller för in plast-

bärkassar till Sverige ska senast 

den 31 mars varje år lämna uppgift 

till Naturvårdsverket om hur 

många tunna och hur många tjocka 

plastbärkassar som tillverkades 

eller fördes in och var avsedda för 

den svenska marknaden under det 

närmast föregående kalenderåret.  

Av uppgifterna ska det framgå 

hur många av de tunna plastbär-

kassarna som utgör bärkassar vars 

vägg är tunnare än 15 mikrometer 

och  

1. behövs av hygienskäl, eller  

2. tillhandahålls som primära 

förpackningar för livsmedel som 

säljs i lösvikt. 
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79 §10 

Naturvårdsverket får meddela före-

skrifter om 

1. vilka ytterligare uppgifter som 

ska lämnas enligt 62, 68 och 73 §§, 

Naturvårdsverket får meddela före-

skrifter om 

1. vilka ytterligare uppgifter som 

ska lämnas enligt 40 b, 62, 68, 72, 

73, 73 aoch 73 b §§,  

2. skyldighet att lämna sådana uppgifter om avfall, avfallshantering 

och avfallsförebyggande åtgärder, som behövs för att uppfylla skyldig-

heter enligt direktiv 94/62/EG och direktiv 2008/98/EG,  

 3. beräkning och verifiering av 

kravet på återvunnet innehåll i 

40 a §, 

 4. märkningen enligt 41 a §, 

 5. den rapport som ska lämnas 

enligt 71 b §, och 

3. verkställigheten av denna förordning. 

 

 79 a §  

 Naturvårdsverket får i fråga om 

förpackningar där det finns sär-

skilda skäl att använda dem med-

dela föreskrifter om att de ska an-

ses kunna återvinnas även om de 

inte uppfyller kraven i 38 a §.  

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2023 i fråga om 29 §, 

den 3 juli 2024 i fråga om 40 c §, den 1 januari 2025 i fråga om 37, 38 a, 

39, 40 a, 40 b och 61 a §§, och i övrigt den 3 juli 2021. 

2. Bestämmelsen i 73 a § tillämpas första gången för produkter som till-

handahållits på den svenska marknaden av en producent under kalender-

året 2022.  

3. Bestämmelsen i 40 b § tillämpas första gången för produkter som till-

handahållits på den svenska marknaden av en producent under kalender-

året 2025.  

 

10 Senaste lydelse 2020:615. 
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1.9 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om förordningen (2018:1462) om produ-

centansvar för förpackningar 

dels att 9 a, 40 a, 40 b och 79 a §§ och rubriken närmast före 40 a § ska 

ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 9 b §, av följande lydelse. 

 

Lydelse enligt förslaget i 1.8 Föreslagen lydelse 

 

9 a § 

I denna förordning avses med  

plast, engångsprodukt, engångs-

plastprodukt, snabbmat, matlåda, 

mugg, engångsmugg, dryckesbe-

hållare, bärkasse, plastbärkasse, 

tjock plastbärkasse och tunn plast-

bärkasse: detsamma som i förord-

ningen (2021:XX) om engångs-

produkter. 

 

I denna förordning avses med  

plast, engångsprodukt, engångs-

plastprodukt, snabbmat, matlåda, 

mugg, engångsmugg, dryckesbe-

hållare, bärkasse, plastbärkasse, 

tjock plastbärkasse och tunn plast-

bärkasse: detsamma som i förord-

ningen (2021:XX) om engångs-

produkter, och 

plastflaska: detsamma som i för-

ordningen (2005:220) om retur-

system för plastflaskor och metall-

burkar. 

 

 9 b § 

 Med plastförpackning avses i 

denna förordning en förpackning 

som innehåller mer än 50 procent 

plast.  

Innehållet av plast i förpack-

ningen ska beräknas både utifrån 

vikt och volym. Om resultatet från 

någon av beräkningarna överstiger 

50 procent ska förpackningen an-

ses vara en plastförpackning. 

 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minsk-

ning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen, och Europa-
parlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och 

förpackningsavfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/852. 

Se även Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 

om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter 

för informationssamhällets tjänster (kodifiering). 
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Återvunnet material i plastflaskor  Återvunnet material i 

plastförpackningar 

40 a §  

En engångsflaska för dryck som är 

tillverkad av polyetentereftalat 

(PET) som huvudsaklig komponent 

får endast tillhandahållas på den 

svenska marknaden av en produ-

cent om flaskan innehåller minst 

25 procent återvunnen plast.  

En plastförpackning som är en 

engångsprodukt får endast till-

handahållas på den svenska mark-

naden av en producent om förpack-

ningen innehåller minst 30 procent 

återvunnen plast. 

 

Innehållet av återvunnen plast 

ska beräknas som ett genomsnitt av 

innehållet i de flaskor som produ-

centen har tillhandahållit på den 

svenska marknaden under ett 

kalenderår. 

Innehållet av återvunnen plast 

ska beräknas som ett genomsnitt av 

innehållet i de plastförpackningar 

som producenten har tillhandahållit 

på den svenska marknaden under 

ett kalenderår. 

 Kravet gäller inte den del av en 

plastförpackning som är i direkt 

kontakt med livsmedel, läkemedel 

eller medicintekniska produkter. 

Kravet gäller dock  plastflaskor för 

dryck.   

Kravet gäller inte  

1. flaskor med en volym av mer 

än tre liter, eller 

2. flaskor som är avsedda för och 

används för livsmedel för speciella 

medicinska ändamål enligt defini-

tionen i artikel 2 g i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) 

nr 609/2013. 

Kravet gäller inte heller plast-

flaskor för dryck som är avsedda 

för och används för livsmedel för 

speciella medicinska ändamål en-

ligt definitionen i artikel 2 g i Euro-

paparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 609/2013. 

 

40 b § 

En producent som på den svenska 

marknaden tillhandahåller en 

engångsflaska för dryck som till-

verkats av polyetentereftalat (PET) 

som huvudsaklig komponent ska 

senast den 31 mars varje år lämna 

uppgifter till Naturvårdsverket om 

hur mycket återvunnen plast som 

har använts i flaskorna under 

närmast föregående kalenderår. 

En producent som på den svenska 

marknaden tillhandahåller en plast-

förpackning som är en engångs-

produkt ska senast den 31 mars 

varje år lämna uppgifter till Natur-

vårdsverket om hur mycket 

återvunnen plast som har använts i 

förpackningarna under närmast 

föregående kalenderår.  

 

 Av uppgifterna ska det framgå  

1. hur många av förpackningar-

na som är plastflaskor för dryck, 

och  

2. vilken mängd återvunnen plast 

som har använts i flaskorna. 
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79 a § 

Naturvårdsverket får i fråga om 

förpackningar där det finns sär-

skilda skäl att använda dem med-

dela föreskrifter om att de ska anses 

kunna återvinnas även om de 

endast kan återvinnas enligt 39 §. 

Naturvårdsverket får i fråga om 

förpackningar där det finns sär-

skilda skäl att använda dem 

meddela föreskrifter om  

1. att de ska anses kunna åter-

vinnas även om de endast kan åter-

vinnas enligt 39 §, och 

2. undantag från kravet på åter-

vunnet innehåll i 40 a §. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2030. 
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1.10 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (2012:259) om 

miljösanktionsavgifter 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om förordningen (2012:259) om miljösank-

tionsavgifter  

dels att 11 kap. 19 § ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken till 11 kap. ska lyda ”Avfall, avfallsförebyggande 

åtgärder och producentansvar”, 

dels att det ska införas femton nya paragrafer, 11 kap. 19 a, 19 b och 21–

32 §§, och närmast före 11 kap 21, 26, 29, 30 och 32 §§ nya rubriker av 

följande lydelse.  

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

11 kap. 

 

19 §2 

För en överträdelse av 62 §, 68 § 

1 b eller 73 § förordningen 

(2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar genom att vara 

försenad med att lämna in före-

skrivna uppgifter till Naturvårds-

verket ska en miljösanktionsavgift 

betalas med 10 000 kronor. 

För en överträdelse av 62 §, 68 § 

1 b, 71 b, 72, 73, 73 a eller 73 b § 

förordningen (2018:1462) om 

producentansvar för förpackningar 

genom att vara försenad med att 

lämna in föreskrivna uppgifter till 

Naturvårdsverket ska en miljö-

sanktionsavgift betalas med 10 000 

kronor. 

 

 19 a § 

 För en överträdelse av 40 c § för-

ordningen (2018:1462) om produ-

centansvar för förpackningar 

genom att på den svenska mark-

naden tillhandahålla en dryckesbe-

hållare som inte är utformad så att 

korkar och lock som är gjorda av 

plast är fästa vid behållaren under 

hela användningen ska en miljö-

sanktionsavgift betalas med 

10 000 kronor.  

 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minsk-

ning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen. 
2 Senaste lydelse 2018:1467. 
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  19 b § 

 För en överträdelse av 41 a § för-

ordningen (2018:1462) om produ-

centansvar för förpackningar 

genom att på den svenska markna-

den tillhandahålla en mugg utan att 

den är försedd med föreskriven 

märkning ska en miljösanktions-

avgift betalas med 10 000 kronor. 

 

 Förordningen om 

engångsprodukter 

 

 21 § 

 För en överträdelse av 13 § förord-

ningen (2021:XX) om engångspro-

dukter genom att på den svenska 

marknaden släppa ut en förbjuden 

engångsplastprodukt ska en miljö-

sanktionsavgift betalas  

1. med 5 000 kronor, om överträ-

delsen avser 100 produkter eller 

färre, 

2. med 10 000 kronor, om över-

trädelsen avser fler än 100 produk-

ter men högst 1 000 produkter, 

3. med 20 000 kronor, om över-

trädelsen avser fler än 1 000 pro-

dukter men högst 20 000 produk-

ter, och 

4. med 50 000 kronor, om över-

trädelsen avser fler än 20 000 pro-

dukter. 

 

 22 § 

 För en överträdelse av 18 eller  

19 § förordningen (2021:XX) om 

engångsprodukter genom att inte 

erbjuda en möjlighet att få dryck 

eller mat serverad i en återanvänd-

bar mugg eller återanvändbar mat-

låda för snabbmat ska en miljö-

sanktionsavgift betalas med 

10 000 kronor. 

 

 23 § 

 För en överträdelse av 20 § 

förordningen (2021:XX) om en-
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gångsprodukter genom att till-

handahålla dryck i en engångs-

mugg eller snabbmat i en engångs-

matlåda utan att lämna föreskriven 

information till konsumenter ska en 

miljösanktionsavgift betalas med 

5 000 kronor. 

 

 24 § 

 För en överträdelse av 26 § förord-

ningen (2021:XX) om engångspro-

dukter genom att på den svenska 

marknaden släppa ut en sanitets-

binda, tampong eller tampongapp-

likation utan att den har före-

skriven märkning ska en miljösank-

tionsavgift betalas med 

10 000 kronor. 

 

 25 § 

 För en överträdelse av 29 § förord-

ningen (2021:XX) om engångs-

produkter genom att tillhandahålla 

en plastbärkasse utan att lämna 

föreskriven information till konsu-

menter ska en miljösanktionsavgift 

betalas med 5 000 kronor. 

 

 Förordningen om 

producentansvar för vissa 

tobaksvaror, portionssnus och 

filter 

 
26 § 

 För en överträdelse av 18 § förord-

ningen (2021:XX) om producen-

tansvar för vissa tobaksvaror, por-

tionssnus och filter genom att inte 

tillhandahålla ett insamlingssystem 

eller inte se till att någon annan gör 

det ska en miljösanktionsavgift 

betalas med 20 000 kronor. 

 

 27 §  

 För en överträdelse av 28, 32, 33 

eller 38 § förordningen (2021:XX) 

om producentansvar för vissa 

tobaksvaror, portionssnus och  

filter genom att vara försenad med 
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 att lämna in föreskrivna uppgifter 

till Naturvårdsverket ska en miljö-

sanktionsavgift betalas med 

10 000 kronor. 

 

 28 § 

 För en överträdelse av 35 § förord-

ningen (2021:XX) om producent-

ansvar för vissa, tobaksvaror, por-

tionssnus och filter genom att på 

den svenska marknaden tillhanda-

hålla ett filter eller en tobaksvara 

med filter utan att tobaksvaran 

eller filtret har föreskriven märk-

ning ska en miljösanktionsavgift 

betalas med 10 000 kronor. 

 

 Förordningen om 

producentansvar för ballonger 

 
29 § 

 För en överträdelse av 18, 20 eller 

21 § förordningen (2021:XX) om 

producentansvar för ballonger 

genom att vara försenad med att 

lämna in föreskrivna uppgifter till 

Naturvårdsverket ska en 

miljösanktionsavgift betalas med 

10 000 kronor. 

 

 Förordningen om 

producentansvar för våtservetter  

 
30 § 

 För en överträdelse av 17 § förord-

ningen (2021:XX) om producent-

ansvar för våtservetter genom att 

på den svenska marknaden släppa 

ut en våtservett utan att den har 

föreskriven märkning ska en miljö-

sanktionsavgift betalas med 10 000 

kronor. 

 

 31 § 

 För en överträdelse av 20, 22 eller 

23 § förordningen (2021:XX) om 

producentansvar för våtservetter 

genom att vara försenad med att 

lämna in föreskrivna uppgifter till 
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Naturvårdsverket ska en miljösank-

tionsavgift betalas med 10 000 kronor. 

 

 Förordningen om förbud m.m. i 

vissa fall i samband med 

hantering, införsel och utförsel av 

kemiska produkter 

 
32 § 

 För en överträdelse av 4 c § för-

ordningen (1998:944) om förbud 

m.m. i vissa fall i samband med 

hantering, införsel och utförsel av 

kemiska produkter genom att på 

den svenska marknaden släppa ut 

en vara som innehåller oxo-ned-

brytbar plast ska en miljösank-

tionsavgift betalas   

1. med 5 000 kronor, om över-

trädelsen avser 100 varor eller 

färre, 

2. med 10 000 kronor, om över-

trädelsen avser fler än 100 varor 

men högst 1 000 varor, 

3. med 20 000 kronor, om över-

trädelsen avser fler än 1 000 varor 

men högst 20 000 varor, och 

4. med 50 000 kronor, om över-

trädelsen avser fler än 20 000 varor. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2024 i fråga om 11 kap. 19 a §, 

den 1 januari 2024 i fråga om 11 kap. 22 och 23 §§, den 5 januari 2023 i 

fråga om 11 kap. 26 § och i övrigt den 3 juli 2021. 
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1.11 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (2012:259) om 

miljösanktionsavgifter 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 21 § förordningen (2012:259) om miljö-

sanktionsavgifter ska ha följande lydelse. 

 

Lydelse enligt förslaget i 1.10 Föreslagen lydelse 

 

11 kap. 

21 § 

För en överträdelse av 13 § förord-

ningen (2021:XX) om engångs-

produkter genom att på den svenska 

marknaden släppa ut en förbjuden 

engångsplastprodukt ska en miljö-

sanktionsavgift betalas  

För en överträdelse av 13 eller 15 § 

förordningen (2021:XX) om en-

gångsprodukter genom att på den 

svenska marknaden släppa ut en 

förbjuden engångsplastprodukt ska 

en miljösanktionsavgift betalas  

1. med 5 000 kronor, om överträdelsen avser 100 produkter eller färre, 

2. med 10 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100 produkter 

men högst 1 000 produkter, 

3. med 20 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 1 000 produkter 

men högst 20 000 produkter, och 

4. med 50 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 20 000 produkter. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024. 
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1.12 Förslag till förordning om ändring i 

miljötillsynsförordningen (2011:13) 

Härigenom föreskrivs1 att 2 kap. 24 och 31 §§ miljötillsynsförordningen 

(2011:13) ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

2 kap. 

24 §2 

Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga om  

1. producentansvaret enligt förordningen (2005:209) om producent-

ansvar för elektriska och elektroniska produkter, med undantag för frågor 

om hur insamlingen av sådana produkter lokalt uppfyller kraven i 16 och 

17 §§ samma förordning,  

2. producentansvaret enligt förordningen (2008:834) om producent-

ansvar för batterier, med undantag för frågor om hur insamlingen av 

batterier lokalt uppfyller kraven i 19 och 20 §§ samma förordning,  

3. förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar, 

med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som om-

fattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,  

4. förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper, med 

undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av 

förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,  

5. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, 

med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som om-

fattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen, 

6. uppgiftskravet i 7 § förord-

ningen (2016:1041) om plastbär-

kassar, 

 

6. förordningen (2021:XX) om 

producentansvar för vissa tobaks-

varor, portionssnus och filter, med 

undantag för frågor om hur han-

teringen av sådant avfall som om-

fattas av förordningen lokalt upp-

fyller kraven i förordningen, 

 7. förordningen (2021:XX) om 

producentansvar för ballonger,  

 8. förordningen (2021:XX) om 

producentansvar för våtservetter, 

 
 

9. förordningen (2021:XX) om 

engångsprodukter, med undantag 

för frågor om hur 18–20 och 29 §§ 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minsk-

ning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen. 
2 Senaste lydelse 2018:110. 
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 förordningen (2021:XX) om en-

gångsprodukter uppfylls lokalt, 

 10. förordningen (2021:XX) om 

nedskräpningsavgifter,  

 11. förbud mot att släppa ut varor 

på marknaden som har meddelats 

med stöd av 15 kap. 40 § 2 miljö-

balken, 

7. förordning (EG) nr 1013/2006 

när det gäller frågor som verket är 

behörig myndighet för, och  

12. förordning (EG) nr 1013/2006 

när det gäller frågor som verket är 

behörig myndighet för, och  

8. förordning (EU) nr 1257/2013 

när det gäller frågor som verket är 

behörig myndighet för 

13. förordning (EU) nr 1257/2013 

när det gäller frågor som verket är 

behörig myndighet för 

 

31 §3 

Den kommunala nämnden har, utöver det som följer av 26 kap. 3 § tredje 

stycket miljöbalken, ansvar för tillsynen i fråga om 

1. tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbal-

ken, som inte särskilt anges i miljöprövningsförordningen (2013:251) 

eller bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd, 

2. vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt som kommunen har 

föreskrivit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken, 

3. föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 

29 § första stycket 3, 

4. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har 

orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har 

tillsynsansvaret för,   

5. hantering av kemiska produk-

ter, biotekniska organismer och 

varor i andra verksamheter än mil-

jöfarliga verksamheter enligt 9 kap. 

miljöbalken, utom den tillsyn som 

Kemikalieinspektionen utövar över 

primärleverantörers utsläppande på 

marknaden enligt 21 § första stycket, 

och 

5. hantering av kemiska produk-

ter, biotekniska organismer och 

varor i andra verksamheter än mil-

jöfarliga verksamheter enligt 9 kap. 

miljöbalken, utom den tillsyn som 

Kemikalieinspektionen utövar över 

primärleverantörers utsläppande på 

marknaden enligt 21 § första stycket,  

6. utrustning i motorfordon, flyg 

och tåg som innehåller kontroll-

erade ämnen enligt förordning 

(EU) nr 517/2014 eller förordning 

(EG) nr 1005/2009. 

6. utrustning i motorfordon, flyg 

och tåg som innehåller kontroll-

erade ämnen enligt förordning 

(EU) nr 517/2014 eller förordning 

(EG) nr 1005/2009, och 

 7. hur 18–20 och 29 §§ förord-

ningen (2021:XX) om engångs-

produkter uppfylls lokalt. 

                       

 

3 Senaste lydelse 2016:1131. 
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Denna förordning träder i kraft 3 juli 2021. 
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1.13 Förslag till förordning om ändring i 

offentlighets- och sekretessförordningen 

(2009:641) 

Härigenom föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 

                       

Denna förordning träder i kraft 3 juli 2021. 

 

Nuvarande lydelse 

 

Bilaga1 

  

 

1 Senaste lydelse 2020:156. 

Verksamheten består i 
Särskilda begränsningar i 

sekretessen 

  

155. utredning och tillståndsgiv-

ning enligt förordningen (2018:1462) 

om producentansvar för förpack-

ningar eller förordningen (2018:1463) 

om producentansvar för retur-

papper eller enligt motsvarande 

äldre föreskrifter samt tillsyn enligt 

miljötillsynsförordningen (2011:13) 

i fråga om förpackningar och retur-

papper 

sekretessen enligt 9 § första 

stycket 1 gäller inte om intresset 

av allmän kännedom om något 

förhållande som rör människors 

hälsa, miljön, redligheten i han-

deln eller ett liknande allmänin-

tresse har sådan vikt att uppgiften 

bör lämnas ut 

156. utredning enligt 

förordningen (2005:220) om 

plastbärkassar och tillsyn enligt 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) i fråga om plast-

bärkassar 

sekretessen enligt 9 § första 

stycket 1 gäller inte om intresset 

av allmän kännedom om något 

förhållande som rör människors 

hälsa, miljön, redligheten i han-

deln eller ett liknande allmänin-

tresse har sådan vikt att uppgiften 

bör lämnas ut 

157. stöd enligt förordningen 

(2018:675) om miljökompensation 

för godstransporter på järnväg och 

förordningen (2018:1867) om 

miljökompensation för överflytt-

ning av godstransporter från väg till 

sjöfart  

sekretessen gäller inte beslut i 

ärenden 

 

sekretessen enligt 9 § första 

stycket 1 gäller inte om intresset 

av allmän kännedom om något 

förhållande som rör människors 

hälsa, miljön, redligheten i han-

deln eller ett liknande allmänin-
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Föreslagen lydelse 

 

Bilaga 

 

Verksamheten består i 
Särskilda begränsningar i 

sekretessen 

   

155. utredning och tillståndsgiv-

ning enligt förordningen (2018:1462) 

om producentansvar för förpack-

ningar eller förordningen (2018:1463) 

om producentansvar för returpapper 

eller enligt motsvarande äldre 

föreskrifter samt tillsyn enligt 

miljötillsynsförordningen (2011:13) i 

fråga om förpackningar och retur-

papper 

sekretessen enligt 9 § första 

stycket 1 gäller inte om intresset av 

allmän kännedom om något 

förhållande som rör människors 

hälsa, miljön, redligheten i han-

deln eller ett liknande allmänin-

tresse har sådan vikt att uppgiften 

bör lämnas ut 

156. utredning enligt förord-

ningen (2005:220) om retursystem 

för plastflaskor och metallburkar, 

förordningen (2021:XX) om produ-

centansvar för vissa tobaksvaror, 

portionssnus och filter, förord-

ningen (2021:XX) om producent-

ansvar för ballonger, förordningen 

(2021:XX) om producentansvar för 

våtservetter, förordningen (2021:XX) 

om nedskräpningsavgifter eller för-

ordningen (2021:XX) om engångs-

produkter och tillsyn enligt miljö-

tillsynsförordningen (2011:13) i 

fråga om sådana engångsprodukter   

sekretessen enligt 9 § första 

stycket 1 gäller inte om intresset av 

allmän kännedom om något 

förhållande som rör människors 

hälsa, miljön, redligheten i han-

deln eller ett liknande allmänin-

tresse har sådan vikt att uppgiften 

bör lämnas ut 

157. stöd enligt förordningen 

(2018:675) om miljökompensation 

för godstransporter på järnväg och 

förordningen (2018:1867) om 

miljökompensation för överflytt-

ning av godstransporter från väg till 

sjöfart  

sekretessen gäller inte beslut i 

ärenden 

 

sekretessen enligt 9 § första 

stycket 1 gäller inte om intresset av 

allmän kännedom om något 

förhållande som rör människors 

hälsa, miljön, redligheten i han-

deln eller ett liknande allmänin-

tresse har sådan vikt att uppgiften 

bör lämnas ut 

    

tresse har sådan vikt att uppgiften 

bör lämnas ut 
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1.14 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (2005:220) om retursystem för 

plastflaskor och metallburkar 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om förordningen (2005:220) om retur-

system för plastflaskor och metallburkar  

dels att 1, 2, 10 och 11 §§ och rubriken närmast före 11 § ska ha följande 

lydelse, 

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 1 a, 1 b, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e 

och 10 f §§, och närmast före 10 c och 10 f §§ nya rubriker av följande 

lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

1 §2 

I denna förordning avses med  

materialåtervinna avfall: detsamma som i 15 kap. 6 § miljöbalken, 

plastflaska: förpackning som är 

tillverkad av huvudsakligen poly-

mera material,  

plastflaska: förpackning som 

huvudsakligen är tillverkad av 

plast, med undantag för flaskor 

som är avsedda för och används för 

speciella medicinska ändamål 

enligt definitionen i artikel 2 g i 

förordning (EU) nr 609/2013, 

metallburk: förpackning som är tillverkad av metall, och 

förpackningsavfall: plastflaskor och metallburkar som är avfall enligt 

15 kap. 1 § miljöbalken. 

 

 1 a § 

 Med plast avses i denna förordning 

en polymer som kan användas som 

huvudsaklig strukturkomponent i 

slutprodukter, oavsett om poly-

meren har tillförts tillsatser eller 

andra ämnen. 

Med plast avses inte en polymer 

som förekommer naturligt i miljön 

och som inte har modifierats på 

kemisk väg. 

 

 

1 Jfr Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minsk-

ning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen. 
2 Senaste lydelse 2020:699. 
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 1 b § 

 Med polymer avses i denna förord-

ning detsamma som i artikel 3.5 i 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1907/2006 av 

den 18 december 2006 om registre-

ring, utvärdering, godkännande 

och begränsning av kemikalier 

(Reach), inrättande av en europeisk 

kemikaliemyndighet, ändring av 

direktiv 1999/45/EG och upp-

hävande av rådets förordning 

(EEG) nr 793/93 och kommission-

ens förordning (EG) nr 1488/94 

samt rådets direktiv 76/769/EEG 

och kommissionens direktiv 

91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG 

och 2000/21/EG. 

 

2 §3 

Den som yrkesmässigt tappar kon-

sumtionsfärdig dryck i plastflaska 

eller metallburk eller yrkesmässigt 

till Sverige för in konsumtions-

färdig dryck i plastflaska eller 

metallburk ska se till att flaskan 

eller burken ingår i ett godkänt 

retursystem, om flaskan eller bur-

ken är avsedd för den svenska 

marknaden. 

Den som yrkesmässigt tappar 

dryck i plastflaska eller metall-

burk eller yrkesmässigt till Sve-

rige för in dryck i plastflaska eller 

metallburk ska se till att flaskan 

eller burken ingår i ett godkänt 

retursystem, om flaskan eller 

burken är avsedd för den svenska 

marknaden. 

Första stycket gäller inte dryck 

som huvudsakligen består av 

mejeriprodukter eller grönsaks-, 

frukt- eller bärjuice. 

Första stycket gäller inte dryck 

som huvudsakligen består av mej-

eriprodukter. 

 

10 § 

Konsumtionsfärdig dryck i plast-

flaska eller metallburk får yrkes-

mässigt överlåtas eller saluhållas 

endast om plastflaskan eller burken 

ingår i ett sådant retursystem som 

avses i 2 §. 

Dryck i plastflaska eller metall-

burk får yrkesmässigt överlåtas 

eller saluhållas endast om plast-

flaskan eller burken ingår i ett så-

dant retursystem som avses i 2 §. 

Första stycket gäller inte dryck 

som huvudsakligen består av meje-

riprodukter eller grönsaks-, frukt- 

eller bärjuice. 

Första stycket gäller inte dryck 

som huvudsakligen består av 

mejeriprodukter. 

 

3 Senaste lydelse 2008:26. 
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 10 b §  

 Den som driver ett retursystem ska 

på begäran av Naturvårdsverket 

lämna uppgifter om hur många 

plastflaskor och metallburkar som  

1. omfattas av retursystemet och 

har förts ut ur Sverige, eller  

2. inte omfattas av retursystemet 

men som ändå tagits om hand av 

retursystemet när de blivit avfall. 

 

 Tillhandahållande av 

insamlingskärl 

 10 c §  

 Ett retursystem ska kostnadsfritt 

tillhandahålla insamlingskärl för 

insamling av plastflaskor och 

metallburkar som omfattas av 

retursystemet på platser utomhus, 

om 

1. många människor normalt vis-

tas där, och  

2. kommunen har renhållnings-

ansvar på platsen enligt 2 och 4 §§ 

lagen (1998:814) med särskilda be-

stämmelser om gaturenhållning 

och skyltning. 

Insamlingskärlen ska  

1. tillhandahållas i den omfatt-

ning som  

a) är skälig utifrån omständlig-

heterna på platsen, och  

b) behövs för att motverka ned-

skräpning och främja material-

återvinning, och  

2. vara utformade så att de mot-

verkar nedskräpning och främjar 

materialåtervinning. 

 

 10 d § 

 Ett retursystem ska samråda med 

kommunerna om utformningen av 

insamlingskärlen, lämpliga platser 

för placering av insamlingskärl och 

hur många insamlingskärl som ska 

tillhandahållas. 
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 10 e § 

 En kommun ska, på de platser och i 

den omfattning som avses i 10 c §, 

1. underlätta för ett retursystem 

att placera ut insamlingskärl, eller  

2. själv placera ut insamlings-

kärlen. 

 

 Mål för minskad nedskräpning 

och materialåtervinning 

 10 f § 

 Ett retursystem ska effektivt bidra 

till att nå målen för materialåter-

vinning och minskad nedskräpning 

i förordningen (2018:1462) om 

producentansvar för förpack-

ningar. 

Återvinning Bestämmelser om förpackningar i 

andra författningar 

11 §4 

Bestämmelser om mål för material-

återvinning finns i förordningen 

(2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar. 

Bestämmelser om mål för material-

återvinning och nedskräpning, ut-

formningen av förpackningar och 

andra krav på förpackningar finns 

i förordningen (2018:1462) om 

producentansvar för förpackningar 

och förordningen (1998:944) om 

förbud m.m. i vissa fall i samband 

med hantering, införsel och utförsel 

av kemiska produkter. 

Bestämmelser om nedskräp-

ningsavgifter för plastflaskor finns 

i förordningen (2021:XX) om 

nedskräpningsavgifter. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2023. 

 

 

4 Senaste lydelse 2018:1465. 
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1.15 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (2005:220) om retursystem för 

plastflaskor och metallburkar 

Härigenom föreskrivs1 att 2 och 10 §§ förordningen (2005:220) om 

retursystem för plastflaskor och metallburkar ska ha följande lydelse. 

 

Lydelse enligt förslaget i 1.14 Föreslagen lydelse 

 

2 § 

Den som yrkesmässigt tappar dryck i plastflaska eller metallburk eller 

yrkesmässigt till Sverige för in dryck i plastflaska eller metallburk ska se 

till att flaskan eller burken ingår i ett godkänt retursystem, om flaskan 

eller burken är avsedd för den svenska marknaden. 

Första stycket gäller inte dryck 

som huvudsakligen består av meje-

riprodukter. 

 

 

10 § 

Dryck i plastflaska eller metallburk får yrkesmässigt överlåtas eller 

saluhållas endast om plastflaskan eller burken ingår i ett sådant retur-

system som avses i 2 §. 

Första stycket gäller inte dryck 

som huvudsakligen består av meje-

riprodukter. 

 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2029. 

 

 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minsk-

ning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen. 
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1.16 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (1998:944) om förbud m.m. i 

vissa fall i samband med hantering, införsel och 

utförsel av kemiska produkter 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om förordningen (1998:944) om förbud 

m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska 

produkter 

dels att 1, 1 a och 4 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 c §, och närmats före 4 c § en 

ny rubrik av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

1 §2 

Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot eller 

andra restriktioner för hantering av 

1. tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-

diglycidyleter, 

2. kadmium och ammoniumkarbonat i gödselmedel, 

3. plastpartiklar i kosmetiska produkter, 

 4. oxo-nedbrytbar plast, 

4. klorerade lösningsmedel, 5. klorerade lösningsmedel, 

5. kvicksilver, 6. kvicksilver, 

6. kadmium och kvicksilver i 

batterier, 

7. kadmium och kvicksilver i 

batterier, 

7. tungmetaller i förpackningar, 8. tungmetaller i förpackningar, 

8. ammunition som innehåller 

bly, 

9. ammunition som innehåller 

bly, 

9. rengöringsmedel som inne-

håller fosfater, och 

10. rengöringsmedel som inne-

håller fosfater, och 

10. vissa andra hälso- eller miljö-

farliga kemiska produkter och 

varor. 

11. vissa andra hälso- eller 

miljöfarliga kemiska produkter och 

varor. 

Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska orga-

nismer som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) 

om foder och animaliska biprodukter eller läkemedelslagen (2015:315). 

 

1 a §3 

Denna förordning är meddelad 

med stöd av 

Denna förordning är meddelad 

med stöd av 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minsk-

ning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen. 
2 Senaste lydelse 2019:173. 
3 Senaste lydelse 2019:173. 
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 – 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga 

om 2–3 a, 5–11, 11 c–14 och 14 b–

20 a §§, 

– 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga 

om 4 a §,  

– 8 kap. 11 § regeringsformen i 

fråga om 21 §, och 

– 8 kap. 7 § regeringsformen i 

fråga om övriga bestämmelser. 

– 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga 

om 2–3 a, 5–11, 11 c–14 och 14 b-

20 a §§, 

– 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga 

om 4 a och 4 c §§,  

– 8 kap. 11 § regeringsformen i 

fråga om 21 §, och 

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga 

om övriga bestämmelser. 

 

4 §4 

I denna paragraf och i 4 a och 

4 b §§ avses med 

I denna paragraf och i 4 a–4 c §§ 

avses med 

kosmetisk produkt: en kosmetisk produkt i den mening som avses i 

Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosme-

tiska produkter, 

plast: en polymer, i den mening som avses i artikel 3.5 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 

2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 

kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, 

ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning 

(EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt 

rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 

93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, som kan ha tillförts tillsatser 

eller andra ämnen, 

plastpartiklar: partiklar av plast i fast form som är mindre än fem milli-

meter i någon dimension och är olösliga i vatten, 

naturligt förekommande polymer: en polymer som förekommer natur-

ligt i miljön och som, om den har genomgått en kemisk process eller 

behandling eller en fysikalisk mineralogisk omvandling, inte har för-

ändrats i sin kemiska struktur, 

tillhandahållande på marknaden: varje gång en produkt görs tillgäng-

lig för distribution, förbrukning eller användning på den svenska mark-

naden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller 

gratis. 

 släppa ut på den svenska mark-

naden: det första tillhandahållandet 

av en produkt på den svenska mark-

naden. 

 

 Oxo-nedbrytbar plast 

 4 c §5  

 Det är förbjudet att på den svenska 

marknaden släppa ut en vara som 

helt eller delvis består av plast som 

 

4 Senaste lydelse 2018:55. 
5 Tidigare 4 c § upphävd genom 2008:255. 
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är oxonedbrytbar och som kan 

användas som huvudsaklig 

strukturkomponent i slutprodukter. 

Oxonedbrytbar plast är plast som 

innehåller tillsatser som gör att 

plasten genom oxidation sönder-

delas till plastpartiklar eller andra 

mikrofragment, eller bryts ned 

kemiskt. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2021. 
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1.17 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken  

dels att 7 kap. 8 § i ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 7 kap. 8 l–8 o §§ av följande 

lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

7 kap. 

 

8 i §1 

En producent enligt förordningen 

(2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar ska för varje 

kalenderår betala en avgift till 

Naturvårdsverket med 500 kronor 

för verkets tillsynsverksamhet. 

En producent enligt förordningen 

(2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar ska för varje 

kalenderår betala en avgift till 

Naturvårdsverket med 1 000 kronor 

för verkets tillsynsverksamhet. 

 

 8 l § 

 Ett insamlingssystem som har an-

mälts enligt förordningen 

(2021:XX) om producentansvar för 

vissa tobaksvaror, portionssnus 

och filter ska för varje kalenderår 

betala en avgift till Naturvårds-

verket med 100 000 kronor för 

verkets tillsynsverksamhet. 

 

 8 m § 

 En producent enligt förordningen 

(2021:XX) om producentansvar för 

vissa tobaksvaror, portionssnus 

och filter ska för varje kalenderår 

betala en avgift till Naturvårds-

verket med 10 000 kronor för 

verkets tillsynsverksamhet. 

 

 

1 Senaste lydelse 2018:1464. 
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 8 n § 

 En producent enligt förordningen 

(2021:XX) om producentansvar för 

ballonger ska för varje kalenderår 

betala en avgift till Naturvårdsver-

ket med 500 kronor för verkets till-

synsverksamhet. 

 

 8 o § 

 En producent enligt förordningen 

(2021:XX) om producentansvar för 

våtservetter ska för varje kalender-

år betala en avgift till Naturvårds-

verket med 500 kronor för verkets 

tillsynsverksamhet. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 31 december 2024 i fråga om 

7 kap. 8 n och 8 o §§ och i övrigt den 1 januari 2023.  

2. Avgifterna i 7 kap. 8 i, 8 l och 8 m §§ betalas första gången för 

kalenderåret 2023.  

3. Avgifterna i 7 kap. 8 n och 8 o §§ betalas första gången för kalender-

året 2024.  
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2 Ärendet 

Europaparlamentet och rådet antog den 5 juni 2019 direktiv (2019/904) 

om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplast-

direktivet), se bilaga.  

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de 

gröna har den 11 januari 2019 ingått en sakpolitisk överenskommelse 

(januariavtalet). Enligt punkt 37 i januariavtalet ska spridningen av mikro-

plaster förhindras bl.a. genom förbud mot mikroplaster i fler produkter och 

förbud mot onödiga plastartiklar. Lagstiftningen ska vara på plats från 1 

januari 2022. 

Som ett led i genomförandet av direktivet har Miljödepartementet be-

slutat att tillsätta en s.k. bokstavsutredning (M 2019:A). Utredningen ska 

även föreslå åtgärder för att förhindra spridning av mikroplaster och 

föreslå förbud mot onödiga plastartiklar.  En bokstavsutredare är, till 

skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder 

departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av 

bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria. 

I denna promemoria lämnas förslag till lag- och förordningsändringar 

som bedöms nödvändiga för att genomföra engångsplastdirektivet, delar 

av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 

1994 om förpackningar och förpackningsavfall (förpackningsdirektivet), 

delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 

november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv 

(avfallsdirektivet) och delar av punkt 37 i januariavtalet. Promemorians 

förslag bidrar även till att främja en cirkulär ekonomi i enlighet med 

regeringens strategi (M 2020/01133).  

Bestämmelserna som rör insamlingen av förpackningar i förordningen 

(2018:1462) om producentansvar för förpackningar kommer att ses över 

med stöd av en annan bokstavsutredning.  

Promemorian innehåller inte förslag till genomförande av de delar i 

engångsplastdirektivet som rör fiskeredskap. Sådana förslag har i stället 

tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten och har remitterats särskilt 

(M2020/00685).  

Utöver förslagen kommer myndighetsföreskrifter att behöva ändras eller 

införas för att direktiven ska vara fullständigt genomförda. 

3 Fakta om plast  

3.1 Vad är plast? 

Plast är ett material som består av polymerer. Polymerer består av mindre 

enheter, så kallade monomerer, vilka är sammanlänkade till en lång kedja. 

Plast är ett relativt nytt material. Plast är inte ett enskilt material utan en 
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samlingsbenämning för syntetiskt bildade polymermaterial. Det finns ett 

stort antal naturligt förekommande polymerer, som t.ex. cellulosa, protein 

och naturgummi, men de polymerer vi vanligtvis kallar plast är syntetiskt 

framställda.  

 Den första syntetiska polymeren patenterades 1907, bakelit. Efter 

bakeliten har ett flertal andra plasttyper satts på marknaden. De vanligast 

förekommande är i dag polystyren (PS), polyvinylklorid (PVC), polyamid 

(Nylon), som alla lanserades på 1930-talet, polyeten (PE) som intro-

ducerades på 1940-talet och polypropen (PP) som kom på 1950-talet.  

Ibland har syntetiska polymerer skapats för att ersätta naturliga poly-

merer, som exempelvis polyamid som ersatte silke i t.ex. strumpbyxor.  

Plast innehåller en eller flera polymerer av varierande mängd och 

tillsatser. Tillsatserna, så kallade additiv, är ämnen som tillsätts polymeren 

för att förbättra någon eller några materialegenskaper. Exempel på additiv 

är UV-stabilisatorer, mjukningsmedel, pigment, fyllmedel, släppmedel 

och värmestabilisatorer.  

Plasten ansågs tidigare vara okomplicerad ur ett miljöperspektiv 

eftersom det är ett så inert material. Det leder till att plast inte förändras 

fysikaliskt eller kemiskt vid lagring och därför inte bryts ner i naturen. Det 

är dock just de egenskaperna som på senare tid har visat sig särskilt 

bekymmersamma i framförallt marin miljö. Det är dock viktigt att 

poängtera att om plastavfall hanteras och sorteras korrekt och är tillverkad 

utan problematiska tillsatser och pigment så finns tekniska förutsättningar 

för att materialåtervinna plasten. Plast har förutsättningar för att vara ett 

lämpligt material ur ett cirkulärt perspektiv eftersom det kan material-

återvinnas och smältas om till nya förpackningar och produkter. Rätt 

hanterad behöver plast därför inte vara ett så stort miljöproblem som i dag.  

3.2 Plast och klimat  

Plast tillverkas till 99 procent av fossil olja. Biobaserad plast står endast 

för ca en procent av den totala plasten som tillverkas. Även om andelen 

plast som tillverkas av biogent material ökar så kommer den omställningen 

ta lång tid. Både tillverkningen och användningen av plast ökar ständigt. 

Den globala plastproduktionen var cirka 360 miljoner ton år 2019 enligt 

PlasticsEurope (https://www.plasticseurope.org, hämtad 2020-12-10).  

Den globala produktionskapaciteten för biobaserade plaster var år 2019 

2,11 miljoner ton. Denna produktionskapacitet förväntas öka till 2,43 

miljoner ton år 2024 enligt en uppskattning som IVL, svenska 

miljöinstitutet, har gjort  (Hållbar plastanvändning, SMED Rapport Nr 05 

2020).   

Enligt EU-kommissionens plaststrategi har den globala produktionen av 

plast ökat tjugofemfaldigt från år 1960 till år 2015. Plastproduktionen 

förväntas enligt EU-kommissionen att återigen fördubblas under de 

kommande 20 åren. Tillverkningen av plast ger upphov till utsläpp av 130 

Mton koldioxid. Om användningen och tillverkningen av plast fortsätter 

att öka i enlighet med EU kommissionens analys så kan även utsläppen 

komma att fördubblas.   

https://www.plasticseurope.org/
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  Totalt uppkommer ungefär 1,7 miljoner ton plastavfall i Sverige varav 

nästan 80 procent förbränns.  De nationella utsläppen från förbränning av 

den fossila delen av avfallet i el och fjärrvärmesektorn var 2,6 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter år 2018, vilket var hälften av sektorns utsläpp. För 

att minska utsläppen och för att nå klimatmålet om netto-noll-utsläpp av 

växthusgaser enligt Sveriges klimatpolitiska ramverk krävs att åtgärder 

införs. 

För att minska klimatpåverkan från plast krävs flera åtgärder. De 

åtgärder som ofta nämns är minskad användning, ökad materialåtervinning 

och en övergång till biobaserad plast.  

Klimatvinsten vid minskad använding av plast följer ett linjärt samband. 

Klimatvinsten vid mekanisk återvinning av plast innebär både att ny fossil 

råvara inte används och att fossil plast inte förbränns vilket medför att 

sambandet inte är helt linjärt. En studie från IVL (Hållbar plastanvändning, 

SMED Rapport nr 5 2020) visar på att mekanisk återvinning av 30 procent 

plast kan ge så mycket som 23 procent minskad klimatpåverkan. För 

biobaserade plaster består klimatvinsten av att inget fossilt utsläpp uppstår 

vid förbränning av plastavfallet. Det krävs dock mer energi att framställa 

biobaserade plaster än fossilbaserad plast så klimatpåverkan försvinner 

inte helt vid ett byte från fossil till biogen plast.  

3.3 Mikroplast 

Det finns ännu ingen vedertagen definition av mikroplast men oftast menar 

man små plastbitar (1 nm till 5 mm) av olika typer av plastmaterial. 

Mikroplaster delas ofta upp i två grupper, primär respektive sekundär. Till 

den primära gruppen hör de som har tillverkats avsiktligt. Sekundär 

mikroplast kommer från större plastföremål som har brutits ner till mindre 

så som sker med plastskräp i naturen. Mikroplaster förekommer över hela 

världen och överallt i naturen.  

Det finns många osäkerheter kring miljöeffekterna från mikroplast. 

Enligt SAPEA som är ett vetenskapsforum har dock studier visat att det 

förekommer negativa effekter från mikroplaster hos havslevande djur 

såsom minskat födointag och negativa effekter på tidiga utvecklings-

stadier, tillväxt och kroppskondition (www.sapea.info/microplastics, 

hämtad 2020-11-24). 

3.4 Hur återvinningen av plast fungerar  

De flesta plaster i förpackningar är så kallade termoplaster vilka i teorin är 

mycket enkla att återvinna. Den teknik som är vanligast i dag för att 

materialåtervinna plast är mekanisk återvinning. Det innebär att olika 

plasttyper sorteras, mals ned till flingor, tvättas och sedan granuleras till 

nytt material. En förutsättning för att kunna få både kvalitet och efterfrågan 

på det nya materialet (granulaten) är att det är möjligt att sortera plasten, 

något som i sig förutsätter att den plast som finns på marknaden och sedan 

samlas in är så homogen att det är möjligt.  

http://www.sapea.info/microplastics
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Tyvärr materialåtervinns bara en liten andel av den plast som blir avfall 

i Sverige i dag. Stora mängder plastavfall försbränns i stället genom 

energiåtervinning. Utifrån avfallshierarkin är mekanisk materialåter-

vinning att föredra framför energiåtervinning. Det finns dock plast-

fraktioner som av olika skäl inte är möjliga att mekaniskt material-

återvinna. Det pågår en utveckling som kan möjligöra kemisk återvinning 

av den typen av plastavfall. Kemisk återvinning innebär att de långa 

polymerkedjor som plast byggs upp av bryts ner till sina beståndsdelar som 

sedan kan användas som ny insatsvara. Kemisk återvinning kräver mer 

energi än mekanisk återvinning men ger till skillnad från energiåtervinning 

inte upphov till klimatutsläpp eftersom återvinningen inte innebär någon 

förbränning. Vidare bevaras den kemiska resursen vid kemisk återvining 

även om materialet bryts ner. Mekanisk materialåtervinning bör således 

vara det första alternativet vid återvinning men kemisk återvinning bör 

vara ett viktigt komplement och hamnar högre upp i avfallshierarkin än 

energiåtervinning.  

3.5 Problemen med plast  

3.5.1 Den kraftigt ökade användningen av plast ger 

upphov till stora miljöproblem 

Globalt tillverkas i dag 335 miljoner ton plast varje år, varav 60 miljoner 

ton i Europa (PlasticsEurope, 2017). Den mängden förväntas fördubblas 

inom 20 år (World Economic Forum et al., 2016). Olika slags förpack-

ningar utgör i dag det största användningsområdet för plast. En betydande 

orsak till ökningen av plastproduktionen är skiftet i användningen av 

flergångsprodukter till förmån för engångsprodukter (SOU 2018:84 ”Det 

går om vi vill”). Majoriteten av plastproduktionen bygger på fossil råvara. 

Den plast som tillverkas av biobaserade/förnybara råvaror utgör i 

dagsläget endast ca en procent. 

Vid förbränning av avfall med energiåtervinning tillvaratas energin i 

avfallet genom omvandling till framför allt el och fjärrvärme. Globalt sett 

är det vanligt att deponera eller förbränna plastavfall utan att energin tas 

tillvara, vilket är mindre resurseffektivt. Den största delen av plasten vi 

använder i Sverige går till förbränning. Växthusgasutsläppen från 

avfallsförbränning kommer i huvudsak från plast, som nästan uteslutande 

produceras av fossil olja och naturgas (se avsnitt 3.2). 

Plastavfall är också ett särskilt problematiskt avfall när det hamnar fel-

aktigt i miljön genom nedskräpning eller bristande avfallshantering. 

Plasten bryts inte ner i naturlig miljö på överskådlig tid utan fragmenteras 

långsamt till mikroplast. Det medför att den orsakar stor skada på det 

marina och strandnära djurlivet.  

Håll Sverige rent, en ideell obunden stiftelse som grundades 1983 av 

Naturvårdsverket och Returpack, har konstaterat att förlorade fiskered-

skap, plastpåsar, ballonger, cigarettfimpar och korkar är de produkter som 

leder till störst skador på det marina djurlivet (www.hsr.se). Skadeeffekten 

på djurlivet från plastskräp beror dels på materialet, dels på dess 

utformning. Exempelvis sugrör, omrörare, ballongpinnar och bestick av 

plast utgör en stor risk för skador i marin miljö utifrån deras spetsiga 

http://www.hsr.se/


  

  

91 

 utformning, medan plastpåsar och ballonger skapar stora problem 

eftersom de misstas för mat.  

Skadeeffekten på djurlivet från plastskräp beror dels på materialet, dels 

på dess utformning. Exempelvis sugrör, omrörare, ballongpinnar och 

bestick av plast utgör en stor risk för skador i marin miljö utifrån deras 

spetsiga utformning, medan plastpåsar och ballonger skapar stora problem 

eftersom de misstas för mat.  

3.5.2 Nedskräpning ger upphov till miljömässiga, 

sociala och ekonomiska konsekvenser 

Nedskräpning är när man kastar eller lämnar skräp efter sig utomhus, på 

en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. De negativa 

effekterna av nedskräpning är många. Konsekvenserna är miljömässiga, 

sociala och ekonomiska. Nedskräpning ger skador på djur och människor 

och innebär ett slöseri av råvaror och energi. Den innebär att kemikalier 

sprids och medför dessutom negativa effekter på turistnäringen, handeln, 

företagandet och friluftslivet. Skräp som hamnar i hav, sjöar och 

vattendrag skadar fåglar och marina däggdjur. Det marina skräpet ger 

också skador på båtar, fiskeredskap och motorer och bidrar till en ökande 

mängd mikroskopiska skräpartiklar i havet.  

På senare år har den marina nedskräpningen uppmärksammats särskilt. 

Mycket av det skräp som hamnar i våra hav uppkommer på land och har 

inte slängts i havet från början utan hamnar där efter att det skräpats ner 

eller på annat sätt hanterats felaktigt på land. Globalt sett hamnar 5–13 

miljoner ton plastavfall i havet årligen. 

Plast har en särställning bland de material som skräpar ner. Plast 

används överallt, är långlivad och har ofta giftiga och andra skadliga 

effekter. På grund av materialets långa livslängd ökar dessutom plastav-

fallets inverkan år för år, allteftersom mer plast samlas i haven. Plasten 

bryts successivt ner till mikroplast genom uv-ljus och nötning.  

Effekten från den marina nedskräpningen märks bl.a. genom att plast-

rester återfinns i många havslevande djur såsom havssköldpaddor, sälar, 

valar, fåglar samt flera fisk- och skaldjursarter – vilket innebär att plasten 

blivit en del av livsmedelskedjan. Utöver sin miljöpåverkan och sin 

möjliga negativa inverkan på människors hälsa skadar det marina skräpet 

även verksamheter såsom turism, fiske och sjöfart (SWD/2018/254 final - 

2018/0172 [COD]).  

I en undersökning som Håll Sverige Rent med hjälp av Statistiska 

centralbyrån låtit göra (Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 

2014-015 tilläggsfrågor från Håll Sverige rent) framkom att skräpiga 

områden förknippas med otrygghet och att man inte vill bo i ett område 

där det är skräpigt eftersom det betyder att de som bor där inte bryr sig om 

sitt område. Nedskräpning leder därför utöver miljöproblematiken till 

otrygghet. Skräp föder skräp, som leder till klotter och skadegörelse, som 

i sin tur leder till otrygghet. Människor uppfattar helt enkelt det som okej 

att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad. Till slut förlorar vi 

respekten för platsen och den skräpiga platsen upplevs som otrygg.  

Kommuner har stora kostnader för att åtgärda nedskräpningen, t.ex. 

kostnader för skräpplockning, sopning av gator, investeringar och drift av 
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maskiner, personal, transport och hantering av avfall. Utöver de kostnader-

na så har kommuner även kostnader för förebyggande åtgärder.  

Det saknas i dag tillförlitlig och jämförbar statistik för att fastställa om 

nedskräpningen i Sverige har ökat de senaste åren men ett faktum är att 

konsumtion av plastprodukter stadigt ökat senaste åren och att skräpet som 

hittas i naturen speglar våra konsumtionsvanor.  

3.5.3 Plast materialåtervinns inte i tillräcklig 

utsträckning  

Materialåtervinning av plast är i dag en utmaning. Globalt finns det 

uppskattningar om att enbart cirka 9 procent av det plastavfall som 

uppkommer materialåtervinns. Uppskattningar visar att endast 16 procent 

av plastavfallet materialåtervinns i Sverige (”Ett värdebeständigt svenskt 

materialsystem”, 2018). Eftersom det är svårt att åstadkomma rena 

strömmar av det plastavfall som samlas in så saknar plastavfallet som 

uppstår ofta ett ekonomiskt värde. En annan orsak till att plastavfall saknar 

ett ekonomiskt värde är att nytillverkad plast kan vara väldigt billig.  

En av de största användningarna av plast är plastförpackningar. Varje 

förpackning utformas ofta utifrån unika förutsättningar, t.ex. för att 

förpackningen ska skydda varan som förpackningen ska innehålla och för 

att förpackningen ska vara tilltalande för konsumenten. Det leder till att de 

flesta förpackningar skiljer sig mycket åt både i polymertyp, färg och 

tillsatser. Det förhindrar möjligheten att sortera förpackningarna till till-

räckligt homogena fraktioner. År 2019 angav plastförpackningsproducen-

ternas materialbolag, Svensk plaståtervinning, att så mycket som upp emot 

80 procent av plastavfallet som samlats in och därefter sorterats antingen 

var av för låg kvalitet eller saknade ekonomiskt värde och därför skickades 

till energiåtervinning. Att avfallet går till energiåtervinning beror på att det 

saknas köpare inom EU.  

Historiskt har plastavfall förts ut från Sverige i syfte att återvinna 

plasten. Efter utförsel har dock avfallet inte alltid blivit behandlat på på ett 

sätt som säkerställer en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön. 

Svensk plaståtervinning har år 2019 meddelat att de inte exporterar avfall 

utanför EU. Skälen för det är att minska transporter, öka spårbarheten och 

säkerställa en effektiv och riktig återvinningsprocess. Den exakta andelen 

plastförpackningsavfall som faktiskt materialåtervinns till ny plast är 

osäker. Svensk plaståtervinning har uppgett att för de plastförpackningar 

de har ansvar för så var materialåtervinningsgraden år 2019 mellan 15–20 

procent. 

Globalt sett har stora flöden av plastavfall skickats till Asien för mate-

rialåtervinning. Det är en följd av den låga efterfrågan av plastavfall i 

övriga delar av världen som i sin tur är en konsekvens av den låga 

kvaliteten på det återvunna materialet och det låga priset på ny plast. Dessa 

flöden har medfört att Asien fått orimligt stora mängder av det plastavfall 

som övriga världen saknar avsättning för, samtidigt som de tekniska 

förutsättningarna för materialåtervinning i många länder i Asien är sämre 

än i t.ex. EU. Många länder i Asien har nu därför enorma mängder av 

plastavfall utan värde. Det innebär en stor risk för att plastavfallet hamnar 

i naturen och slutligen i havet.  
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 Asien är också den del av världen som har störts läckage av plastavfall 

ut i havet, vilket är en följd både av den inhemska konsumtionen men 

också av de stora mängderna importerat plastavfall som länderna har att 

hantera. Det är därför viktigt att vara medveten om att det inte räcker att 

lösa problem med läckande plastavfall i Asien utan problemen måste lösas 

också här i Sverige och i EU. Det behövs för att minimera risken för att 

den förpackning som en konsument i Sverige och i övriga EU köper 

hamnar på en soptipp i Asien som sedan blåser iväg och hamnar i havet 

eller hanteras felaktigt på annat sätt.  

Till följd av ekonomiska och tekniska svårigheter att materialåtervinna 

plast i Sverige så förbränns en betydande andel av plastavfallet. Förutom 

de utsläpp av fossila växthusgaser som plasten som förbränns ger upphov 

till så försvinner materialresursen och därmed värdet av materialet. Det 

finns en betydande fördel ur ett klimatperspektiv att använda återvunnet 

material i stället för fossil olja som råvara vid produktion av nya 

plastprodukter.  

Material Economics som är ett konsultföretag specialiserat på hållbar-

hets- och resursstrategi lanserade 17 januari 2018 sin rapport ”Ett värde-

beständigt svenskt materialsystem”. Enligt rapporten så försvinner i 

Sverige ett värde från plast på 10 miljarder kronor årligen eftersom plasten 

eldas upp. Hela 84 procent av den plast som blir avfall förbränns eller 

deponeras. Av de 16 procent som går till materialåtervinning så behöll 

endast hälften samma kvalitet och därmed samma värde efter åter-

vinningen. Det innebär att endast cirka 8 procent av plastavfallet i dag är 

att betrakta som fullt fungerande i en cirkulär ekonomi.  

För att finansiera delar av den långtidsbudget för EU som ska gälla för 

åren 2021 till 2027 ska medlemsländerna betala en avgift som motsvarar 

0,8 euro per kilo plastavfall från förpackningar som inte materialåtervinns. 

Syftet med avgiften är att finansiera EU:s kostnader och samtidigt styra 

mot en ökad materialåtervinning av avfall från plastförpackningar.  

3.6 Cirkulär ekonomi  

En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resurs-

användning och den miljöpåverkan som följer av denna. Det ska ske 

genom att produkters komponenter och material är producerade och 

utformade för att cirkulera med sådan kvalitet och säkerhet att de kan 

återanvändas alternativt enkelt repareras, renoveras, moderniseras eller 

materialåtervinnas. 

Cirkulär ekonomi är ett medel för att minska resursuttag av naturen, 

minska klimatpåverkan och öka biologisk mångfald. Utvinning och 

bearbetning av naturresurser står för mer än 90 procent av förlusten av 

världens biologiska mångfald och bidrar till vattenbrist samt ungefär 50 

procent av klimatpåverkan global sett. 

3.6.1 Svensk strategi för cirkulär ekonomi  

Regeringen beslutade i juli 2020 en nationell strategi för en cirkulär 

ekonomi. Strategin pekar ut inriktningen för det arbete som behöver göras 
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för att ställa om till cirkulär produktion, konsumtion och affärsmodeller, 

samt giftfria och cirkulära materialkretslopp. Visionen är ett samhälle där 

resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter nya 

material. 

Förslagen i promemorian väntas beröra samtliga fokusområden i den 

nationella strategin för cirkulär ekonomi med fokus på plast.  

3.6.2 EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi 

År 2015 presenterade kommissionen den första EU-handlingsplanen för 

cirkulär ekonomi (2015/16: FPM30). Syftet med strategin är att minska 

resursutnyttjandet och klimatpåverkan samt öka den globala konkurrens-

kraften, främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya jobb. Handlings-

planen innehåller 54 åtgärder som ska medföra slutna kretslopp i 

produkters livscykel, från produktion och konsumtion till avfallshantering 

och marknaden för returråvaror. I Handlingsplanen pekas plast ut som 

särskilt prioriterat för övergången mot en cirkulär ekonomi. 

Den 16 januari 2018 presenterade kommissionen plaststrategin (se 

avsnitt 3.6.3). Samtidigt presenterade kommissionen flera andra förslag 

avseende cirkulär ekonomi, bl.a. en kommunikation om gränssnittet 

mellan kemikalier och avfallslagstiftningen samt om miljöövervakning för 

cirkulär ekonomi.  

I oktober 2019 antogs rådsslutsatser som uppmanade kommissionen att 

presentera en ny EU-handlingsplan för cirkulär ekonomi. I december 2019 

presenterade kommissionen meddelandet om en europeisk grön giv (KOM 

(2019) 640 (Fakta PM 2019/20:FPM14)). I meddelandet aviserades en ny 

handlingsplan för cirkulär ekonomi. Den 11 mars 2020 presenterade 

kommissionen den nya handlingsplanen. I den nya handlingsplanen finns 

även en ambition om att det bör vara obligatoriskt att använda återvunnen 

plast i bland annat förpackningar, byggmaterial och fordon.  

3.6.3 EU-kommissionens plaststrategi 

Kommissionens strategi för plast i en cirkulär ekonomi (KOM (2015) 

614/2) har sin utgångspunkt i den handlingsplan för den cirkulära 

ekonomin som kommissionen presenterade i december 2015 (se avsnitt 

3.6.3). Meddelandet om en plaststrategi fokuserar på hela värdekedjan för 

plast och plastens negativa miljöpåverkan i de olika leden. Strategin inleds 

med en översikt och problemformulering över plastens flöden och 

miljöpåverkan. I strategin presenteras en vision om EU:s nya 

plastekonomi  

 
en smart, innovativ och hållbar plastindustri, där konstruktion och 

produktion fullt ut respekterar behoven av återanvändning, reparation och 

återvinning, skapar tillväxt och jobb i EU, bidrar till lägre utsläpp av 

växthusgaser i EU samt begränsar EU:s beroende av importerade fossila 

bränslen. 
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 När det gäller att förebygga plastavfall och nedskräpning pekar 

kommissionen i strategin speciellt på åtgärder kopplade till användningen 

av plastartiklar för engångsbruk. 

3.6.4 Globala hållbarhetsmålen och miljömålen  

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och 

regeringschefer globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till 

år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agenda 2030 är 

således en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Agenda 2030 

har sjutton globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota 

fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, 

uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt 

säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala 

målen ska ses som en helhet och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Flera av de sjutton målen handlar om den omställning som behövs till 

en cirkulär ekonomi. Särskilt mål tolv ”Hållbar konsumtion och produk-

tion” är avgörande för omställningen till en cirkulär ekonomi.  

Nedskräpningsproblematiken berörs särskilt i de globala målen 

(mål 14.1). Målet är att till år 2025 förebygga och avsevärt minska alla 

slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, 

inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.  

3.7 Engångsplastdirektivet 

Kommissionens förslag till engångsplastdirektivetet offentliggjordes den 

28 maj 2018 och innehöll förslag på olika åtgärder som medlemsstaterna 

ska vidta för att minska vissa plastprodukters inverkan på miljön samt 

underlätta övergången till en cirkulär ekonomi. Förslaget lämnades som 

en del av kommissionens strategi för plast i en cirkulär ekonomi (se avsnitt 

3.6.3).  

Engångsplastdirektivet är ett minimidirektiv, vilket ger medlemsstaterna 

möjlighet att föreskriva strängare åtgärder. Direktivet har även karaktären 

av lex specialis i förhållande till förpackningsdirektivet och avfalls-

direktivet, vilket innebär att om engångsplastdirektivet skulle stå i strid 

med dessa direktiv har engångsplastdirektivet företräde inom sitt tillämp-

ningsområde (jfr artikel 2.2 och punkt 10 i skälen till engångsplast-

direktivet). 

Engångsplastdirektivet syftar till att motverka nedskräpning i EU av de 

plastprodukter som leder till störst miljöpåverkan. I beräkningar som 

gjorts av Europeiska kommissionen som utgår från mätningar av det skräp 

som förekommer på stränder har det konstaterats att plast står för 80–85 

procent av det marina skräpet räknat i antal föremål. Plastprodukter för 

engångsbruk står för omkring hälften av allt marint skräp på europeiska 

stränder räknat i antal. De tio olika typer av plastprodukter för engångs-

bruk som är vanligast vid nedskräpning står för 43 procent av allt marint 

skräp på de europeiska stränderna räknat i antal.  
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Fiskeredskap som innehåller plast står för 27 procent av det marina 

skräpet på stränderna i EU. Någon exakt uppskattning av mängden i 

Sverige finns inte.  

Kommissionens förslag till åtgärder i engångsplastdirektivet riktade sig 

mot de tio mest påträffade typerna av plastartiklar för engångsbruk och på 

fiskeredskap, vilka tillsammans står för omkring 70 procent av det marina 

skräpet räknat i antal föremål. Förslagen omfattade såväl förbud, krav om 

förbättrad avfallsinsamling, nationella mål om minskad konsumtion, krav 

på märkning, designkrav, kostnadstäckning i enlighet med principen om 

att förorenaren betalar samt medvetandehöjande åtgärder. 

Direktivet förhandlades av rådet och parlamentet under sommaren och 

hösten 2018 för att antas formellt den 5 juni 2019. Under förhandlingarna 

tillkom bl.a. förbud mot tallrikar som innehåller plast och förbud mot alla 

produkter som innehåller oxo-nedbrytbar plast.  

4 Engångsplastdirektivet innebär behov av 

nya och ändrade författningar 

Förslag: För att genomföra engångsplastdirektivet och vidta andra 

åtgärder för en cirkulär ekonomi ska nya förordningar införas och 

miljöbalken och vissa gällande förordningar ändras.  

Det ska införas fem nya förordningar:  

1. förordningen om engångsprodukter,  

2. förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror, 

portionssnus och filter,  

3. förordningen om producentansvar för ballonger,  

4. förordningen om producentansvar för våtservetter, och  

5. förordningen om nedskräpningsavgifter.  

Dessutom ska ändringar göras i sju förordningar:  

1. förordningen om producentansvar för förpackningar,  

2. förordningen  om miljösanktionsavgifter,  

3. miljötillsynsförordningen ,  

4. offentlighets- och sekretessförordningen ,  

5. förordningen  om retursystem för plastflaskor och metallburkar,  

6. förordningen  om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, 

införsel och utförsel av kemiska produkter,  och  

7. förordningen  om avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken.  

Även ordförklaringarna och bemyndigandena i 15 kap. miljöbalken 

och straffbestämmelserna i 29 kap. miljöbalken ska ändras. 

Förordningen om plastbärkassar ska upphävas och bestämmelserna i 

förordningen ska föras över till förordningen om engångsprodukter och 

förordningen om producentansvar för förpackningar. 
 

Skälen för förslaget: Genomförandet av engångsplastdirektivet innebär 

att det införs nya och utökade krav på engångsplastprodukter. Vissa av de 

nya kraven bör lyftas in i befintliga förordningar. Exempelvis bör utökade 
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 krav på retursystemet av plastflaskor och metallburkar och utökade krav 

på producenter av förpackningar föras in i förordningen (2005:220) om 

retursystem för plastflaskor och metallburkar (retursystemsförordningen) 

och förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar 

(förpackningsförordningen). För andra krav i direktivet är det mer ända-

målsenligt, överskådligt och tydligt att genomföra kraven i nya förord-

ningar. Det gäller t.ex. krav på producentansvar för vissa tobaksvaror och 

filter, producentansvar för våtservetter och producentansvar för ballonger. 

Kravet på att producenter av vissa engångsplastprodukter ska stå för 

kostnaderna för att städa upp de produkter som skräpats ner är en del av 

producentansvaren. Kraven på att stå för dessa kostnader är dock 

gemensamma för flera av producentansvaren och bör därför regleras i en 

särskild förordning som är gemensam för de olika producentansvaren. Inte 

alla krav som föreslås för att genomföra engångsplastdirektivet riktar sig 

till enbart producenter. Det gäller t.ex. de krav som införs i syfte att minska 

förbrukningen av engångsmuggar och engångsmatlådor för snabbmat. 

Dessa krav bör därför inte genomföras i producentansvarsförordningarna 

utan i stället tas in i en särskild förordning benämnd förordningen om 

engångsprodukter.  

För att de nya åtgärder som föreslås ska gå att kontrollera och övervaka 

och för att överträdelser ska gå att sanktionera bör nya bestämmelser om 

tillsyn och sanktioner införas. 

I promemorian lämnas även förslag som inte genomför engångsplast-

direktivet utan i stället genomför förpackningsdirektivet eller är nationella 

bestämmelser. Det gäller krav på att en förpackning ska gå att material-

återvinna och innehålla återvunnen plast för att få tillhandhållas av en 

producent på den svenska marknaden. Dessa är en del av producent-

ansvaret för förpackningar och bör därför föras in i förpackningsför-

ordningen. Det gäller även producentansvar för portionssnus som bör 

införas i förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror, 

portionssnus och filter och förbudet mot att använda konfetti som 

innehåller plast utomhus som bör införas i förordningen om 

engångsprodukter. 

Utformningen av de nya och ändrade förordningarna innebär att det är 

mer ändamålsenligt att upphäva den nuvarande förordningen (2016:1041) 

om plastbärkassar och föra över de krav som avser producenter till 

förpackningsförordningen och resten av bestämmelserna till den nya 

förordningen om engångsprodukter. 

I det följande och i författningskommentaren redogörs för förslagen i 

sak och skälen för dessa. 
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5 Innebörden av ord och uttryck 

5.1 Uttrycken bör ha samma innebörd i de olika 

förordningarna 

Förslag: I de föreslagna förordningarna ska förklaras vad som avses 

med polymer, plast, producent, släppa ut på den svenska marknaden, 

tillhandahålla på den svenska marknaden, engångsprodukt, engångs-

plastprodukt, snabbmat, matlåda, engångsmatlåda, mugg, engångs-

mugg, dryckesbehållare, rotation, insamlingssystem, tobaksvaror, 

filter, portionssnus, fimpar, våtservetter, flexibelt omslag, ballonger, 

vara etablerad i Sverige och plastförpackning. Uttrycken ska ha samma 

innebörd i alla de olika förordningarna.  

Ordet plastflaska i förordningen om retursystem för plastflaskor och 

metallburkar ska anpassas till engångsplastdirektivet. Ordet ska ha 

samma betydelse i förpackningsförordningen. 

Ordet bärkasse, plastbärkasse, tjock plastbärkasse och tunn 

plastbärkasse som förklaras i den nuvarande förordningen om 

plastbärkassar ska tas in i förordningen om engångsprodukter. Ordet 

ska ha samma betydelse i förpackningsförordningen och förordningen 

om nedskräpningsavgifter. 

Ord och uttryck ska i övrigt ha samma betydelse som i 15 kap. miljö-

balken. 
 

Skälen för förslaget: Syftet med ordförklaringar är att underlätta läs-

ningen av bestämmelserna i förordningen. Genom att i början av förord-

ningarna förklara innebörden av ord och uttryck som förekommer i flera 

bestämmelser i förordningarna kan förordningen redaktionellt och 

språkligt utformas så att den blir lättare att läsa och förstå. Innebörden av 

samtliga ord och uttryck som föreslås framgår av förordningsförslagen och 

kommenteras i författningskommentaren. Skälen för ordförklaringarna 

avseende producent och plast redovisas i avsnitt 5.2 och 5.3. 

Orden bärkasse, plastbärkasse tjock plastbärkasse och tunn 

plastbärkasse förklaras i den nuvarande förordningen (2016:1041) om 

plastbärkassar. I avsnitt 4 föreslås att den förordningen ska upphävas och 

bestämmelserna i förordningen tas in i den nya förordningen om engångs-

produkter och i förpackningsförordningen. Även förklaringarna av de ord 

och uttryck som används i den nuvarande förordningen bör föras över till 

dessa förordningar.  

5.2 Fler aktörer bör anses vara producenter  

Förslag: När ordet producent används i förordningen om producent-

ansvar för förpackningar, förordningen om producentansvar för vissa 

tobaksvaror, portionssnus och filter, förordningen om producentansvar 

för ballonger och förordningen om producentansvar för våtservetter ska 

den avses som yrkesmässigt 
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 1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en 

serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta 

hanteringen av en vara, 

2. för in en förpackad vara till Sverige, 

3. tillverkar förpackningar, ballonger, våtservetter, portionssnus, 

filter eller tobaksvaror med filter i Sverige,  

4. för in förpackningar, ballonger, våtservetter, filter, portionssnus 

eller tobaksvaror med filter till Sverige, eller 

5. från ett land utanför Sverige säljer förpackade varor, förpack-

ningar, ballonger, våtservetter, filter, portionssnus eller tobaksvaror 

med filter till en privatperson i Sverige. 

Skälen för förslaget: Enligt nuvarande lydelse av förpacknings-

förordningen är en producent den som yrkesmässigt fyller eller på annat 

sätt använder en förpackning som inte är en serviceförpackning i syfte att 

skydda, presentera eller underlätta hanteringen av en vara, för in en 

förpackad vara till Sverige, tillverkar en förpackning i Sverige, eller för in 

en förpackning till Sverige (8 §). Ordförklaringen avseende producent som 

används i förpackningsförordningen överensstämmer till stor del med 

definitionen av producent i engångsplastdirektivet (artikel 3.11). Den 

ordförklaring av uttrycket producent som används i förpackning-

sförordningen bör i huvudsak användas i alla de föreslagna förordningarna 

om producentansvar. Alla delar är dock inte relevanta för alla 

producentansvaren och ordet producent bör därför anpassas utifrån de 

olika kraven i förordningarna.  

Den ordförklaring av uttrycket producent som i dag används i förpack-

ningsförordningen omfattar dock inte försäljning av en utländsk aktör 

direkt till en privatperson i Sverige. Enligt engångsplastdirektivet ska även 

en sådan aktör omfattas av kraven som ställs på en producent (artikel 3.11). 

Inom e-handel, som är en snabbt växande form av distansförsäljning, finns 

köpare och säljare ibland i olika länder. När försäljning av varor sker från 

utlandet direkt till privatpersoner saknas i dag en producent för de 

förpackningar som används till dessa varor. Det ger upphov till ett så kallat 

friåkarproblem. Friåkarna belastas inte av förpackningsavgifter medan 

hanteringen av deras förpackningar belastar de aktörer som ingår i 

producentansvaret. Målsättningen med producentansvaret bör vara att det 

finns en producent för alla förpackningar och andra varor som omfattas av 

producentansvar och som släpps ut på den svenska marknaden. I enlighet 

med engångsplastdirektivet bör därför ordförklaringen av vad som är en 

producent utökas så att ett utländskt företag som säljer varor till 

privatpersoner anses vara en producent. Denna fråga har behandlats 

närmare av Naturvårdsverket i skrivelsen Ansvar och finansiering av 

förpackningsavfall vid privat införsel av varor (M2020/00289). 

Möjligheterna att bedriva tillsyn över utländska företag som omfattas av 

bestämmelser om producentansvar i Sverige är i dag begränsade. Kontakt 

med utländska företag kan tas av tillsynsmyndigheten efter tips eller 

genom uppsökande tillsyn. Tillsynsmyndigheten har dock begränsade 

möjligheter att rikta krav mot en aktör i ett annat land. För att bedriva 

tillsyn mot utländska företag krävs därför ett välvilligt samarbete mellan 

länder. Ett sådant samarbete är ofta lättare att få till med länder inom EU 

än med länder utanför EU eftersom lagstiftningen i EU-länderna många 
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gånger bygger på EU-direktiv eller EU-förordningar. Om en aktör i ett EU-

land vill sälja en engångsplastprodukt till ett annat EU-land är det ett krav 

enligt engångsplastdirektivet att ett ombud som ska fullgöra de krav som 

producenten har i det mottagande landet utses (artikel 8.7 engångsplast-

direktivet), vilket underlättar tillsynen. Möjligheten att utse ett ombud 

behandlas i avsnitten 10.6.3 och 10.6.4. Även om det finns brister i 

möjligheterna till tillsyn av utländska aktörer finns skäl att tro att många 

aktörer vill följa gällande rätt och att fler aktörer än i dag kommer ansluta 

sig till insamlingssystemen om bestämmelserna ändras. Problem med 

tillsyn över e-handeln finns även inom andra områden och den frågan bör 

därför utredas ytterligare i ett större perspektiv. 

I avsnitt 22.1.1 föreslås att förklaringen av producent i miljöbalken ska 

utvidgas. Den bestämmelse som föreslås påverkar inte förslagen i detta 

avsnitt. 

5.3 Plast bör ha samma innebörd som i 

engångsplastdirektivet 

Förslag: När ordet plast används i förordningen om producentansvar 

för förpackningar, förordningen om engångsprodukter, förordningen 

om producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus och filter, 

förordningen om producentansvar för ballonger, förordningen om 

producentansvar för våtservetter, förordningen om nedskräpnings-

avgifter och retursystemsförordningen ska det avses en polymer som 

kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, 

oavsett om polymeren har tillförts tillsatser eller andra ämnen. Med 

plast avses inte en polymer som förekommer naturligt i miljön och som 

inte har modifierats på kemisk väg. 
 

Skälen för förslaget: Enligt engångsplastdirektivet omfattas engångs-

plastprodukter (artikel 3.2) som finns med i bilagan till direktivet av 

åtgärder i enlighet med direktivet. För att engångsplastdirektivet ska 

genomföras fullt ut bör innebörden av plast vara densamma i de svenska 

förordningarna som i direktivet.  

Definitionen av plast i direktivet har en bredare innebörd än den mer 

allmänna uppfattningen om vad plast är. Plast anses vanligen vara ett 

syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett 

flertal tillsatsämnen. I definitionen i engångsplastdirektivet ingår även 

naturliga polymerer som blivit kemiskt modifierade. Det är en följd av de 

senaste årens utveckling av biobaserade material med plastegenskaper. 

Dessa framställs bl.a. i syfte att minska klimatpåverkan från produkter. 

Vid nedskräpning bidrar dock biobaserade plaster till samma miljö-

problem som plast tillverkad av fossil råvara eftersom dessa inte är 

biologiskt nedbrytbara i alla miljöer utan kräver särskilda förhållanden 

eller industriella processer för att brytas ner.  

Engångsplastdirektivet reglerar inte all användning av plast och inte 

heller alla engångsplastprodukter utan endast vissa särskilt utpekade 

produkter, t.ex. muggar, matlådor för snabbmat, plastbärkassar, flexibla 

omslag till bl.a. godis, glass, snacks och snabbmat, våtservetter, ballonger, 
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 dryckesbehållare och tobaksvaror med filter (bilagan till engångs-

plastdirektivet). Den definition av plast som används i direktivet och de 

gränsdragningsproblem som den ger upphov till begränsas således av att 

den valda definitionen av plast endast är relevant för de produkter som 

regleras. Utöver vissa av de i direktivet förbjudna produkterna finns i dag 

mycket få produkter på marknaden som omfattas av kraven i direktivet och 

som inte innehåller någon plast alls. Dessa produkter innehåller sådan plast 

som är plast även enligt den allmänna uppfattningen om vad plast är. 

Exempelvis är pappersmuggar bestrukna med en tunn plastfilm i syfte att 

vara vätskeavskiljande. Den vida definitionen av plast i engångsplast-

direktivet är således i dagsläget främst ett hinder för framtida produkter 

som branschen håller på att ta fram och som eventuellt ska kunna ersätta 

det material som nu används i engångsprodukter.  

Den vida definitionen av plast och de hinder det kan medföra har av 

aktörer lyfts fram bl.a. kring reglerna om minskad förbrukning av muggar 

och matlådor. I förslaget (avsnitt 8) om genomförande av direktivets krav 

på åtgärder för att minska konsumtionen av muggar och matlådor för 

snabbmat förtydligas därför att dessa krav inte ska gälla produkter som 

enbart innehåller papper eller kartong. Det gäller dock endast material som 

inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer nedbrytningen.  

Gränsdragningsproblematiken kring vilka naturliga polymerer som 

modifierats på kemisk väg som omfattas av direktivet och vilka som inte 

omfattas av direktivet kommer att medföra ett behov av vägledning för 

bedömning av enskilda fall. En sådan vägledning håller på att tas fram av 

kommissionen.  

6 Upplysning om andra tillämpliga 

författningar 

Förslag: I förordningen om engångsprodukter, förordningen om 

producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus och filter, 

förordningen om producentansvar för ballonger, förordningen om 

producentansvar för våtservetter och förordningen om 

nedskräpningsavgifter ska upplysningar tas in om att det finns 

bestämmelser om engångsprodukter, avfall, tillsyn och sanktioner i 

andra förordningar. 
 

Skälen för förslaget: Engångsprodukter utgörs av skilda typer av 

produkter. Dessa produkter regleras också genom krav i flera olika förord-

ningar med andra skyddssyften. Det är därför lämpligt att påminna 

tillämparen om detta genom att i de olika förordningarna upplysa om de 

mest relevanta av dessa andra förordningar. T.ex. bör en hänvisning göras 

till lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (tobakslagen) i 

förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus och 

filter. I tobakslagen finns bestämmelser om marknadsföring av tobaks-

produkter och om rökförbud på vissa plaster som bör tas hänsyn till vid 

insamlingen av fimpar och den information som ska lämnas enligt 
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förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus och 

filter.  

Vilka förordningar som det hänvisas till i de olika förordningarna 

framgår av förordningsförslagen och kommenteras i författningskommen-

taren.  

7 Förbud för att begränsa de negativa 

effekterna från engångsplastprodukter  

7.1 Förbud för vissa engångsplastprodukter enligt 

engångsplastdirektivet 

Förslag: Det ska vara förbjudet att på den svenska marknaden släppa 

ut matlådor, muggar, dryckesbehållare och korkar och lock till sådana 

produkter om de innehåller expanderad polystyren, bomullspinnar 

(tops), sugrör, gafflar, knivar, skedar, ätpinnar och andra bestick, 

omrörare för drycker, ballongpinnar och tallrikar. Förbuden ska gälla 

om produkterna är engångsplastprodukter. 

Förbudet ska inte gälla bomullspinnar och sugrör som är medicin-

tekniska produkter eller ballongpinnar som är avsedda för industriell 

eller annan yrkesmässig användning och som inte distribueras till 

konsumenter. 

Förbuden ska börja gälla den 3 juli 2021. 
 

Skälen för förslaget: Enligt engångsplastdirektivet ska vissa engångs-

plastprodukter förbjudas (artikel 5 och bilaga B). Det gäller bomullspinnar 

(tops), sugrör, gafflar, knivar, skedar, ätpinnar och andra bestick, omrörare 

för drycker, ballongpinnar och tallrikar. Det gäller även matlådor för 

snabbmat, muggar, dryckesbehållare och korkar och lock som används till 

sådana produkter om de innehåller expanderad polystyren.  

Mängden skräp i haven har ökat kraftigt. Cirka 80–85 procent av det 

skräp som återfinns i haven består av plast. De produkter som träffas av 

något av kraven i engångsplastdirektivet består av de tio vanligaste 

produkterna som man hittar längs med stränderna i Europa. Kraven i 

direktivet omfattar även sådana produkter som är utformade på ett sådant 

sätt att de utgör ett särskilt stort problem för det marina djurlivet. Det gäller 

bland annat produkter som är långa och smala, såsom sugrör, drinkpinnar, 

bestick och ballongpinnar. Det beror på att sådana produkter fastnar i olika 

kroppsöppningar på marina djur och på så sätt ger upphov till stora skador. 

Enligt kommissionens konsekvensanalys finns redan lämpliga och mer 

hållbara alternativ till jämförbart  pris för dessa produkter.  

Även nedskräpningen av produkter som innehåller expanderad poly-

styren ger upphov till miljöproblem, särskilt i den marina miljön. 

Expanderad polystyren är ett poröst material som lätt bryts sönder till 

mindre delar och ger således upphov till mikroplaster. Hos havslevande 

djur ger mikroplaster upphov till minskat födointag och negativa effekter 

på tidiga utvecklingsstadier, tillväxt och kroppskondition. Expanderad 
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 polystyren är också svårt att materialåtervinna. Enligt engångsplast-

direktivet ska dryckesbehållare, muggar och matlådor för snabbmat och 

lock till sådana produkter som innehåller expanderad polystyren förbjudas 

(artikel 5).  

För att genomföra engångsplastdirektivet, minska nedskräpningen och 

de effekter som nedskräpningen leder till samt främja en övergång till en 

cirkulär ekonomi bör dessa engångsplastprodukter förbjudas.  

Förbuden bör endast gälla om produkterna är engångsplastprodukter. 

Produkter som har utformats, konstruerats eller släppts ut på marknaden 

för att kunna återanvändas bör således inte omfattas av förbuden. Förbudet 

avseende bomullspinnar och sugrör bör inte gälla produkter som är 

medicintekniska produkter. Förbudet för ballongpinnar bör inte gälla 

pinnar som är avsedda för industriell eller annan yrkesmässig användning 

och som inte distribueras till konsumenter. 

Förbuden kan meddelas av regeringen med stöd av 15 kap. 40 § miljö-

balken. 

De föreslagna förbuden bör, i enlighet med engångsplastdirektivet, träda 

i kraft den 3 juli 2021.  

7.2 Förbud mot oxo-nedbrytbar plast 

Förslag: Det ska vara förbjudet att på den svenska marknaden släppa 

ut en vara som helt eller delvis innehåller plast med tillsatser som gör 

att plasten genom oxidation sönderdelas till plastpartiklar eller andra 

mikrofragment, eller bryts ner kemiskt, s.k. oxo-nedbrytbar plast. För-

budet gäller om plasten kan användas som huvudsaklig struktur-

komponent i slutprodukter. 

Bestämmelsen i förordningen om producentansvar för förpackningar 

om att plastförpackningar som är nedbrytbara genom oxidation inte ska 

anses vara biologiskt nedbrytbara ska tas bort. 

Förbudet ska börja gälla den 3 juli 2021. 
 

Skälen för förslaget: Enligt engångsplastdirektivet ska produkter som 

är tillverkade av oxo-nedbrytbar plast förbjudas (artikel 3.3 och artikel 5). 

Oxo-nedbrytbar plast är tillverkad av samma fossilbaserade och 

beständiga polymerer som vanlig plast. Skillnaden är tillsats av metallsalt 

(såsom kobolt, mangan och järn) som via UV-ljus eller värme skyndar på 

nedbrytningen genom en kemisk oxidation av polymerkedjorna. Syftet 

med metallsaltet är att förbereda en bionedbrytning genom att göra plasten 

spröd och lösa upp den i små fragment, vilket gör plasten tillgänglig för 

biologiska organismer. Till plasten tillsätts även stabilisatorer som ska 

hindra att plasten bryts ner under användningsfasen. Under nedbrytnings-

processen förbrukas först stabilisatorerna. Därefter sätts oxidations-

processen igång med hjälp av metallsalterna. Oxo-nedbrytbar plast har 

marknadsförts som biologiskt nedbrytbar och möjlig att kompostera. Oxo-

nedbrytbar plast har bl.a. använts i plastpåsar. Studier har dock visat att 

oxo-nedbrytbar plast inte bryts ner biologiskt utan att den i stället oxiderar 

till mindre plastbitar och fragment (European Commission, Brussel 

16.1.2018 COM (2018) 35 final). Takten på fragmentiseringen av poly-

meren är beroende av ljusintensitet, temperatur och fuktighet. 
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Kommissionen har dragit slutsatsen att i den marina miljön kommer oxo-

nedbrytbar plast bete sig som vanlig plast, eller så saktas den avsedda 

nedbrytningen ner betydligt. Eftersom oxo-nedbrytbar plast lättare faller 

sönder i mindre bitar än vanlig plast men ändå inte bryts ner biologiskt 

bidrar den till mikroplastföroreningar i miljön. Oxo-nedbrytbar plast är 

inte komposterbar, inverkar negativt på materialåtervinningen av annan 

plast och ger inte några påvisade fördelar för miljön. Oxo-nedbrytbar plast 

bör därför förbjudas. 

Eftersom alla varor som innehåller oxo-nedbrytbar plast förbjuds bör 

bestämmelsen i förpackningsförordningen om att plastförpackningar som 

är nedbrytbara genom oxidation inte ska anses vara biologiskt nedbrytbara 

tas bort (39 §). 

Förbudet kan meddelas av regeringen med stöd av 15 kap. 40 § miljö-

balken. 

Det föreslagna förbudet mot oxo-nedbrytbar plast bör, i enlighet med 

engångsplastdirektivet, träda i kraft den 3 juli 2021.  

7.3 Förbud mot att använda konfetti utomhus  

Förslag: Det ska vara förbjudet att använda konfetti som innehåller 

plast utomhus. Förbudet ska börja gälla den 30 april 2022. 

Skälen för förslaget  

Användningen av konfetti utomhus bör förbjudas 

Inte alla engångsplastprodukter som förekommer ofta vid nedskräpning 

eller som på annat sätt ger upphov till nedskräpning i större utsträckning 

än andra produkter regleras i engångsplastdirektivet. Konfetti är en sådan 

produkt. Konfetti som används utomhus samlas sällan eller aldrig in utan 

hamnar i naturen och leds via vattendrag ut i havet. Enligt kommunernas 

internationella miljöorganisation har en sådan användning blivit vanligare 

vid olika firanden (M2019/01761). Det finns även många tillgängliga 

alternativ på marknaden till konfetti som innehåller plast. Produkter som 

innehåller plast ger upphov till särskilt stora miljöproblem vid 

nedskräpning (avsnitt 3.5.2). Användning av konfetti som innehåller plast 

utomhus bör därför förbjudas.  

Nedskräpning av konfetti omfattas redan av förbudet mot nedskräpning 

i miljöbalken (15 kap. 26 §). Ett förbud mot att använda konfetti som 

innehåller plast utomhus gör det möjligt för tillsynsmyndigheterna att 

ingripa även innan konfettin kastats och skräpats ned. Konfetti som är till-

verkad av papper bör inte omfattas av förbudet. Även nedskräpning av 

konfetti som är tillverkad av papper omfattas dock av förbudet mot 

nedskräpning. 

Förbudet kan meddelas av regeringen med stöd av 15 kap. 40 § 

miljöbalken. 

Förslagets förenlighet med EU-rätten 

Den rättsliga grunden för engångsplastdirektivet är artikel 192.1 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Det 
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 innebär att engångsplastdirektivet är ett minimidirektiv, vilket ger 

medlemsstaterna möjlighet att föreskriva strängare åtgärder. Konfetti 

regleras inte i någon EU-rättsakt vilket ger medlemsstaterna en möjlighet 

att införa bestämmelser på området.  

Enligt artikel 34 i EUF-fördraget är kvantitativa importrestriktioner eller 

åtgärder med motsvarande verkan, dvs. hinder mot den fria rörligheten av 

varor som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna inom EU och 

EES, förbjudna.  

Det är inte helt klart att ett förbud mot att använda konfetti utomhus 

innebär att det införs ett hinder mot den fria rörligheten av varor som kan 

påverka handeln mellan medlemsstaterna inom EU och EES. Förbudet 

mot användning av konfetti utomhus är huvudsakligen ett förtydligande av 

nedskräpningsförbudet i 15 kap. miljöbalken och avser endast en reglering 

av på vilken plats som konfetti får användas. Konfetti som innehåller plast 

får även efter att förbuden trätt i kraft både säljas och användas. EU-

domstolens tolkning avseende vad som utgör kvantitativa importrestrik-

tioner eller åtgärder med motsvarande verkan är dock bred.  

Även om förbudet mot att använda konfetti utomhus skulle anses utgöra 

kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan 

finns möjligheter att rättfärdiga hinder mot den fria rörligheten genom att 

åberopa de tvingande skyddsintressen som anges i artikel 36 i EUF-

fördraget. Miljöskydd nämns inte uttryckligen i artikel 36 men EU-

domstolen har slagit fast att även miljöskydd är ett sådant skyddsintresse 

som kan motivera nationella regler. Det föreslagna förbudet motiveras 

med starka miljöskäl kopplade till miljöproblemen med plast eftersom den 

höga ökningen av användningen av plast och nedskräpningen av plast i 

kombination med dålig materialåtervinning är en av vår tids största 

miljöutmaningar (avsnitt 3.2 och 3.5).  

Härutöver krävs att hindret mot den fria rörligheten är ändamålsenligt 

för att nå skyddssyftet, är proportionerligt och nödvändigt. Den föreslagna 

åtgärden kommer att leda till minskad nedskräpning av plast från konfetti 

vilket i sin tur kommer minska de miljöproblem som nedskräpning av 

plastprodukter medför. Utan åtgärder för dessa produkter kommer 

miljöproblemen med nedskräpning från dessa produkter att kvarstå. 

Åtgärden är proportionerlig eftersom den är både nödvändig och 

ändamålsenlig för att nå åtgärdens skyddssyfte. Skyddssyftet kan inte 

heller uppnås på ett sätt som i mindre omfattning stör handeln mellan 

medlemsstaterna inom EU eller EES. Oberoende av om det föreslagna 

förbudet anses utgöra kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder med 

motsvarande verkan eller inte är det därför förenligt med EU-rätten. 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 

9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska 

föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets 

tjänster ska ett utkast till tekniska föreskrifter, t.ex. nationella förbud, 

anmälas till kommissionen innan de beslutas av medlemsstaten. En sådan 

anmälan bör därför göras av förslaget om förbud mot att använda konfetti 

utomhus. 
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När bör förbudet träda i kraft? 

Förbudet mot att använda konfetti utomhus bör börja gälla så fort som 

möjligt. Utomhusanvändningen är dock begränsad under vintersäsongen. 

Förbudet bör därför träda i kraft den 30 april 2022. 

7.4 Förbud mot muggar som innehåller mer än tio 

procent plast 

Förslag: Det ska vara förbjudet att på den svenska marknaden släppa 

ut engångsmuggar som innehåller mer än tio procent plast.  

Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om undantag från 

förbudet i fråga om engångsmuggar som det finns särskilda skäl för att 

släppa ut på den svenska marknaden.  

Förbudet ska börja gälla den 1 januari 2024. 

Skälen för förslaget 

Engångsmuggar som huvudsakligen består av  plast bör fasas ut 

Enligt engångsplastdirektivet ska medlemsstaterna vidta nödvändiga 

åtgärder för att på ett ambitiöst och bestående sätt minska förbrukningen 

av muggar och matlådor för snabbmat om produkterna är engångs-

plastprodukter (artikel 4). Engångsplastdirektivet ger exempel på vilka 

åtgärder som en medlemsstat kan vidta för att nå en minskning av 

förbrukningen. Ett av exemplen omfattar begränsningar i fråga om ut-

släppande på marknaden.  

Muggar som helt är tillverkade av plast kan ersättas av muggar som är 

tillverkade huvudsakligen av papper och som invändigt klätts med en tunn 

plastfilm. Den större delen av en mugg som huvudsakligen är tillverkad av 

papper bryts lättare ner i marin miljö och är till större andel gjord av 

förnybara råvaror än en mugg som helt eller till stor del är gjord av plast. 

En övergång till muggar som innehåller mindre än tio procent plast innebär 

en minskad förbrukning av plast och en minskning av plast som hamnar i 

naturen när dessa produkter skräpats ned. Att tio procent anses vara en 

rimlig gräns beror av att de flesta pappersmuggar som innehåller en 

vätskeavskiljande plastyta understiger tio procent, vilket indikerar att 

muggar med mer än tio procent plast har använt mer plast än vad som är 

nödvändigt för funktionen att avskilja vätska. Det finns även lämpliga och 

mer hållbara alternativ till engångsmuggar som innehåller mer än tio 

procent plast tillgängliga på marknaden till jämförbart pris.  Engångs-

muggar som innehåller mer än tio procent plast bör därför förbjudas.  

Förbudet kan meddelas av regeringen med stöd av 15 kap. 40 § miljö-

balken. 

Användningsområdena för engångsmuggar som innehåller plast är 

många. Det kan därför finnas behov av undantag från förbudet. Natur-

vårdsverket bör därför ges möjlighet att besluta föreskrifter om undantag 

från förbudet i fråga om engångsmuggar som det finns särskilda skäl för 

att släppa ut på den svenska marknaden.  
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 Det kan övervägas som det ska vara förbjudet att släppa ut även 

engångsmatlådor som innehåller mer än tio procent plast. Ett sådant förbud 

har inte bedömts möjligt att införa i dagsläget eftersom det ibland finns 

behov av matlådor som innehåller mer än tio procent plats för att få en bra 

hållbarhet hos maten. Det gäller särskilt mat som innehåller mycket vätska. 

Även engångsplastlock som innehåller mer än tio procent plast och som 

används till engångsmatlådor för snabbmat och engångsmuggar bör vara 

fortsatt tillåtna eftersom det i dagsläget saknas fullgoda alternativ till 

dessa.  

Ett förbud för engångsmuggar som innehåller mer än tio procent plast 

innebär att förbrukningen av sådana muggar kommer minska och förbudet 

är därför en del av genomförandet av kraven på minskad förbrukning i 

engångsplastdirektivet (artikel 4). För att uppfylla kraven i engångsplast-

direktivet bör dock även förbrukningen av engångsmuggar som innehåller 

mindre än tio procent plast, matlådor för snabbmat och lock till sådana 

produkter minska. Förslag till åtgärder för en minskad förbrukning av 

sådana produkter behandlas i avsnitt 8. Ytterligare åtgärder för att minska 

förbrukningen av engångsmatlådor och engångsmuggar har även 

föreslagit i det förslag om skatt som lämnats av engångsartikelutredningen 

i sitt betänkande Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48). 

När bör förbudet träda i kraft? 

Kraven på att förbrukningen av muggar ska minska ska enligt engångs-

plastdirektivet mätas utifrån hur stor förbrukningen var 2022 jämfört med 

2026. Förbudet mot muggar som innehåller mer än tio procent plast bör 

därför börja gälla tidigast året efter det år som är utgångspunkten för 

mätningen. Det krävs även en rimlig möjlighet för den som släpper ut 

muggar på den svenska marknaden att ställa om sitt sortiment. Förbudet 

bör därför börja gälla den 1 januari 2024. 

Det föreslagna förbudet bör anmälas till kommissionen 

Enligt engångsplastdirektivet ska en medlemsstat underrätta kommis-

sionen om de åtgärder som vidtas av medlemsstaten för att genomföra 

kraven på minskad förbrukning av muggar och matlådor (artikel 4.1 fjärde 

stycket). Underrättelsen ska ske i enlighet med kraven i Europaparla-

mentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om 

ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffan-

de föreskrifter för informationssamhällets tjänster. En sådan underrättelse 

bör därför göras av förbudet mot att på den svenska marknaden släppa ut 

muggar som består av mer än tio procent plast.   
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8 Åtgärder för att nå en minskad 

förbrukning av engångsmatlådor och 

engångsmuggar 

8.1 Återanvändbara muggar och matlådor ska 

tillhandahållas  

Förslag: Den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en 

engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda ska  

– erbjuda en möjlighet att få drycken eller maten serverad i en återan-

vändbar mugg eller matlåda,  

– vidta effektiva åtgärder så att de återanvändbara muggarna, 

matlådorna och deras lock roterar flera gånger, och 

– på försäljningsstället informera konsumenter om möjligheten att få 

drycken eller maten serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda, 

den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och 

engångsmatlådor för snabbmat ger upphov till och fördelarna med en 

minskad förbrukning av engångsmuggar och engångsmatlådor för 

snabbmat. 

De återanvändbara muggarna och matlådorna ska tillhandahållas av 

den som tillhandahåller drycken eller maten oavsett om drycken eller 

maten ska tas med eller drickas eller ätas på försäljningsstället. 

Informationen ska lämnas väl synlig på försäljningsstället och vara 

lättillgänglig för konsumenter. 

Målet i fråga om muggar och matlådor som är engångsplastprodukter 

ska vara att förbrukningen ska ha minskat med 50 procent år 2026 

jämfört med förbrukningen år 2022. Den som tillhandahåller eller 

använder muggar och matlådor som är engångsplastprodukter i en 

yrkesmässig verksamhet ska effektivt bidra till att nå målet. 

Kraven ska börja gälla den 1 januari 2024. 

Skälen för förslaget 

En minskad förbrukning är en förutsättning för en hållbar 
plastanvändning  

Enligt engångsplastdirektivet ska medlemsstaterna vidta nödvändiga 

åtgärder för att på ett ambitiöst och bestående sätt minska förbrukningen 

av muggar och deras lock samt matlådor som används för snabbmat och 

deras lock om produkterna är engångsplastprodukter (artikel 4). 

Åtgärderna ska leda till att trenden av en ökande förbrukning vänds på ett 

påtagligt sätt och till en mätbar kvantitativ minskning av förbrukningen av 

muggarna och matlådorna. I engångsplastdirektivet ges exempel på vilka 

åtgärder som en medlemsstat kan vidta för att nå en minskning av 

förbrukningen. Exemplen omfattar nationella mål för minskad förbruk-

ning, åtgärder som säkerställer att återanvändbara alternativ till engångs-

plastprodukter tillhandahålls slutkonsumenterna vid försäljningsstället, 

ekonomiska instrument som säkerställer att plastprodukter för engångs-

bruk inte erbjuds slutkonsumenterna kostnadsfritt vid försäljningsstället 
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 och begränsningar i fråga om utsläppande på marknaden (artikel 4.1 tredje 

stycket). 

Enligt Naturvårdsverket har mellan 2012 och 2018 mängden förpack-

ningar som släpps ut på marknaden inom producentansvaret för förpack-

ningar ökat med 17 procent per person. En stor andel av den ökningen 

beror på att det är mer mat och dryck som tas med och konsumeras på 

annan plast än på restaurangen. Den mugg med kaffe som tidigare 

konsumerades på ett café i en porslinsmugg tas nu i större utsträckning 

med och dricks i farten. Både utbudet på och efterfrågan av mat och dryck 

som enkelt kan tas med har stadigt ökat. Det har också under senaste år 

uppkommit en rad aktörer som väljer att även på plats i restauranger och 

på kaféer endast servera mat och dryck i engångsprodukter. En under-

sökning från år 2019 visar att cirka hälften av alla middagar och cirka 

40 procent av alla luncher på restauranger tas med och äts på annan plats. 

Störst benägenhet att ta med mat från restaurang för att äta på annan plats 

finner man i åldersgruppen 19–29 år. (https://www.besoksliv.se/nyheter/ 

undersokning-hamtmat-blir-allt-viktigare/, hämtad 12-05-2020). Enligt 

uppskattningar gjorda av Naturvårdsverket förbrukas mellan cirka en halv 

och en miljard engångsmuggar och en halv miljard engångsmatlådor 

årligen i Sverige. Konsumtionen av engångsförpackningar för mat och 

dryck för avhämtning har således ökat betydligt. 

Den ökade konsumtionen har även lett till en ökad nedskräpning. 

Naturvårdsverket har utfört en nationell skräpmätning under en vecka i 

juni 2020. Av mätningen framgår att cirka 140 000 muggar och cirka 

350 000 livsmedelsbehållare skräpats ned. Engångsmatlådor och 

engångsmuggar är också med på Håll Sverige Rents topplista över de 

produkter som oftast förekommer vid nedskräpning. Även kommissionen 

har i sin konsekvensanalys av engångsplastdirektivet identifierat muggar 

och matlådor för snabbmat som några av de produkter som bidrar allra 

mest till nedskräpningen på stränderna i Europa. För att minska problemen 

som nedskräpningen av engångsplastprodukter och de problem som 

plasten som hamnar i havet medför är det nödvändigt att vända trenden av 

den ökade förbrukningen av engångsmuggar och engångsmatlådor. Utöver 

problemen med nedskräpning av engångsplastprodukter är en minskad 

användning av engångsprodukter en nödvändighet för att åstadkomma en 

övergång till en cirkulär ekonomi och därmed minska användningen av 

jordens resurser och minska konsumtionens effekter på klimatet.  

Återanvändbara muggar och matlådor bör tillhandahållas av den som 
tillhandahåller drycken eller maten 

Förslaget i avsnitt 7.4 om förbud mot att släppa ut muggar som innehåller 

mer än tio procent plast innebär sannolikt att dessa produkter till stor del 

kommer ersättas av produkter som är gjorda av papp och som är klädda 

med en tunn plastfilm. Engångsmuggar och engångsmatlådor för snabb-

mat som är bestrukna med en tunn plastfilm är enligt engångsplast-

direktivet en engångsplastprodukt och omfattas av kraven på en minskad 

förbrukning (artikel 4). För att uppfylla kraven i engångsplastdirektivet på 

en minskad förbrukning av muggar är det därför inte tillräckligt att 

förbjuda muggar som innehåller mer än tio procent plast. Ytterligare 

åtgärder bör därför vidtas för att uppfylla kraven i direktivet.  

https://www.besoksliv.se/nyheter/undersokning-hamtmat-blir-allt-viktigare/
https://www.besoksliv.se/nyheter/undersokning-hamtmat-blir-allt-viktigare/
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Även nedskräpning av produkter gjorda av papp som är klädda med en 

tunn plastfilm ger upphov till miljöproblem, särskilt eftersom även dessa 

produkter innehåller plast. Vid nedskräpning av pappersprodukter som är 

bestrukna med en tunn plastfilm bildas mikroplast. Dessutom finns behov 

av en minskad förbrukning av sådana produkter för att åstadkomma en 

minskad resursförbrukning och en cirkulär ekonomi. Krav bör därför 

införas på att alla som yrkesmässigt tillhandahåller dryck i en mugg som 

är en engångsprodukt ska erbjuda en möjlighet att få drycken serverad i en 

återanvändbar mugg. Detsamma bör gälla för snabbmat som serveras i en 

engångsmatlåda. En återanvändbar mugg och matlåda bör tillhandahållas 

av den som tillhandahåller drycken eller maten oavsett om drycken eller 

maten ska tas med eller drickas eller ätas på försäljningsstället. Ett sådant 

krav innebär att bekvämligheten och funktionen med ”take away” för 

konsumenter så långt som möjligt behålls samtidigt som det medför en 

hållbarare konsumtion.  

Kravet på en minskad förbrukning i engångsplastdirektivet gäller endast 

engångsprodukter som innehåller plast. Om åtgärderna endast gäller 

engångsmuggar och engångsmatlådor som innehåller plast finns en risk 

för en övergång mot andra material med större klimatpåverkan, exempel-

vis aluminium eller glas. Ny aluminium har cirka nio gånger större 

klimatpåverkan än ny plast och nytt papper. Även andra material kan 

orsaka problem vid nedskräpning och orsaka skador på både människor 

och djur. Kraven på när ett flergångsalternativ ska erbjudas bör därför 

göras materialneutralt och gälla alla som på den svenska marknaden 

tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångs-

matlåda oavsett vilket material de är tillverkade av. Som redogörs för 

nedan bör dock muggar och matlådor som helt tillverkats av papper eller 

kartong undantas från kraven.  

Ett krav på att tillhandahålla återanvändbara muggar och matlådor 

kompletterar de förslag om skatt på muggar och matlådor för snabbmat 

som lämnats av engångsartikelutredningen i betänkandet Skatt på 

engångsartiklar (SOU 2020:48). Även syftet med att införa en skatt är att 

minska förbrukningen av engångsmuggar och engångsmatlådor som 

innehåller plast. För att minska förbrukningen av engångsmuggar och 

engångsmatlådor utan att minska konsumtionen av dryck och mat måste 

dock en återanvändbar mugg eller matlåda användas. Om enbart en skatt 

skulle införas skulle det kunna innebära att vissa restauranger fortsätter att 

använda engångsprodukter och endast övervältrar kostnaden för 

punktskatten på konsumenten och höjer priset på måltiden och drycken. 

Konsumtionen av muggarna och matlådorna skulle då inte minska. 

Eftersom skatten bara gäller muggar och matlådor som innehåller plast 

skulle skatten också kunna innebära en övergång till andra material som 

också är problematiska ur miljösynpunkt.  För att undvika detta krävs att 

ett mer hållbart alternativ till engångsprodukter används, t.ex. 

återanvändbara muggar och matlådor. Förslagen kompletterar varandra 

eftersom en skatt skulle göra användningen av engångsmuggar och 

engångsmatlådor mindre attraktivt och sannolikt öka användningen av 

återanvändbara muggar och matlådor.  

Regeringen har antagit ett nytt etappmål om att öka mängden åter-

användbara förpackningar med 30 procent till år 2030 inom ramen för 
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 miljömålssystemet. Övergången från engångsförpackningar för snabbmat 

har pekats ut som särskilt angelägna förpackningar för att nå det målet.  

Det kan övervägas om det ska vara förbjudet att servera mat och dryck 

på plats på en restaurang i engångsprodukter. Ett sådant förbud har inte 

bedömts nödvändigt för att uppnå en ambitiöst minskad förbrukning av 

engångsprodukter eftersom kravet på att tillhandahålla återanvändbara 

alternativ gäller även servering på plats i en restaurang. Det kommer 

innebära att alla restauranger måste ha möjlighet att servera mat och dryck 

i återanvändbara muggar och matlådor, vilket bör minska konsumtionen 

av engångsprodukter på en restaurang avsevärt.  

För att öka efterfrågan på de återanvändbara alternativen och genom det 

minska efterfrågan på engångsprodukter bör krav införas på att 

information om möjligheten att få en återanvändbar mugg eller matlåda 

ska lämnas på försäljningsstället. Information bör även lämnas om den 

miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och engångs-

matlådor för snabbmat ger upphov till, och fördelarna med en minskad 

förbrukning av sådana produkter. 

Bestämmelserna kan meddelas av regeringen med stöd av 15 kap. 40 § 

miljöbalken. 

Mål för minskad förbrukning 

Syftet med att införa krav på att tillhandahålla återanvändbara muggar och 

matlådor är att minska förbrukningen. Enligt engångsplastdirektivet ska 

medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att på ett ambitiöst och 

bestående sätt minska förbrukningen (artikel 4). Åtgärderna ska leda till 

att trenden av en ökande förbrukning vänds på ett påtagligt sätt och till en 

mätbar kvantitativ minskning av förbrukningen av muggarna och mat-

lådorna. Kraven på att förbrukningen av muggar och matlådor för 

snabbmat ska minska ska enligt engångsplastdirektivet mätas utifrån hur 

stor förbrukningen var år 2022 jämfört med år 2026.  

I Sverige används i dag cirka en miljard engångsmuggar och en halv 

miljard engångsmatlådor. Förbrukningen har ökat kraftigt under senare år. 

Enligt direktivet ska målen för den minskade förbrukningen vara 

ambitiösa. Vid införandet av de åtgärder som föreslås i den här 

promemorian och införandet av skatt på engångsmuggar och 

engångsmatlådor är det rimligt att målet för den minskade förbrukningen 

sätts till 50 procent år 2026 jämfört med förbrukningen år 2022. Vid en 

beräkning utifrån nuvarande förbrukning skulle det innebära en 

förbrukning på i snitt cirka 50 engångsmuggar per person och år och 25 

engångsmatlådor per person och år. De engångsmuggar och 

engångsmatlådor som inte innehåller plast omfattas inte av målen för 

minskad förbrukning.  

Bedömningen av om målet har uppnåtts bör ske utifrån de uppgifter som 

lämnas om hur många muggar och matlådor som släppts ut på den svenska 

marknaden (se avsnitt 10.5). Engångsmuggar används inte enbart 

tillsammans med försäljning av dryck utan även på kontor eller andra 

arbetsplatser eller i annan yrkesmässig verksamhet (avsnitt 10.3.1). Det är 

således inte enbart den som tillhandahåller dryck eller mat i muggar och 

matlådor som bör bidra för att uppnå målen utan alla som tillhandahåller 
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eller använder muggar och matlådor som är engångsplastprodukter i en 

yrkesmässig verksamhet. 

Krav på att de återanvändbara muggarna och matlådorna ska rotera 

För att användningen av återanvändbara muggar och matlådor ska medföra 

positiva miljöeffekter är det avgörande att muggarna och matlådorna 

återanvänds. Krav bör därför införas på att den som på den svenska 

marknaden tillhandahåller dryck eller snabbmat ska vidta effektiva åt-

gärder så att de återanvändbara muggarna, matlådorna och deras lock 

roterar flera gånger. Utformningen av bestämmelsen ger valmöjligheter 

avseende vilka åtgärder som måste vidtas för att uppfylla kravet på 

rotation, t.ex. kan pantsystem införas eller rabatt på maten eller abonne-

mang för kaffe eller lunch som innefattar återlämnande av återanvändbara 

muggar och snabbmatslådor erbjudas. Ett krav på ett gemensamt rotations- 

eller pantsystem som måste gälla på alla restauranger bör i nuläget inte 

införas. Ett rikstäckande system kan vara kostsamt att införa. Det gäller 

främst för små företag och skulle kunna drabba mindre restauranger och 

kaféer, restauranger på landsbygden, foodtrucks och andra små företag 

orimligt hårt. 

Ett mer flexibelt krav på hur rotationen ska utformas hindrar dock inte 

att aktörer går samman och inför mer omfattande rotationssystem för 

muggar och matlådor på de platser och för de restauranger som de anser 

vara mest effektivt för att åstadkomma en så bra rotation som möjligt. Det 

skulle t.ex. kunna vara ett pantsystem. Att flera aktörer samarbetar om ett 

och samma rotationssystem innebär sannolikt att fler muggar och 

snabbmatsbehållare roterar och att systemförändringen kan genomföras på 

ett mer kostnadseffektivt sätt. Flera aktörer tillhandahåller redan i dag 

återanvändbara muggar och matlådor för avhämtning. T.ex. har olika 

festivaler använt sig av återanvändbara muggar med pant inom ett festival-

område. 

Kravet på rotation av återanvändbara muggar och matlådor bör efter att 

det trätt i kraft utvärderas. Den utvärderingen bör innefatta en analys av 

om de åtgärder som vidtagits av de berörda aktörerna för att åstadkomma 

en effektiv rotation är tillräckliga. Vid behov bör striktare krav på t.ex. 

gemensamma rotationssystem eller pantsystem övervägas. 

Återanvändbara muggar och matlådor ska tillhandahållas på ett sätt som 
lever upp till hygienkraven i livsmedelslagstiftningen 

Vid tillhandahållande av återanvändbara matlådor och muggar samt vid 

utformning av ett rotationssystem är det upp till ägaren av en restaurang, 

ett kafé eller en butik att utforma återlämningen och rotationen av de 

återanvändbara muggarna och matlådorna på ett sätt som lever upp till 

hygienkraven i livsmedelslagstiftningen. Samma krav som gäller på 

hygien i dag kommer att gälla även för de återanvändbara muggarna och 

matlådorna. Förslaget innebär inga undantag från hygienkraven. Även 

lagstiftningen om material i kontakt med livsmedel är densamma för de 

återanvändbara muggarna och matlådorna som ska ersätta engångs-

alternativet.  

Servering på plats på en restaurang sker redan i dag i återanvändbara 

muggar och matlådor (tallrikar) som är gjorda av glas, porslin eller plast 
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 som sedan samlas in och diskas för att användas igen. Det föreslagna 

kravet innebär att även muggar och matlådor för avhämtning ska tas emot, 

diskas och återanvändas på samma sätt. En restaurang-, kafé- eller 

butiksägare kan således ta tillbaka muggar eller matlådor som använts för 

”take away”, diska dem och i stället erbjuda en annan mugg eller matlåda 

till den nya drycken eller snabbmaten som kunden köper. Muggarna och 

matlådorna kan diskas på restaurangen eller av en extern aktör som hämtar, 

diskar och levererar muggar och matlådor till flera restauranger. 

Restauranger har redan kunskap om hur muggar och matlådor ska hanteras 

och diskas för att hygienkraven ska vara uppfyllda. Det finns även 

maskiner där det är möjligt att fylla på dryck där maskinen först 

desinficerar det kärl som används. Förslaget ger möjlighet att utforma 

rotationen av återanvändbara muggar och matlådor även på andra sätt så 

länge hygienkraven är uppfyllda. 

Naturvårdsverket bör bevaka att konsumtionen minskar 

För att kontrollera att konsumtionen av engångsmuggar och engångs-

matlådor för snabbmat minskar bör Naturvårdsverket ges i uppgift att 

bevaka minskningen. Det bör ske utifrån de uppgifter som lämnas om hur 

många muggar och matlådor som släppts ut på den svenska marknaden (se 

avsnitt 10.5). Om Naturvårdsverket bedömer att förbrukningen inte 

minskar ska Naturvårdsverket föreslå ändamålsenliga åtgärder till 

regeringen. 

När bör bestämmelserna träda i kraft? 

Kraven på att förbrukningen av muggar och matlådor för snabbmat ska 

minska ska enligt engångsplastdirektivet mätas utifrån hur stor förbruk-

ningen var år 2022 jämfört med år 2026. Kraven på att tillhandahålla 

återanvändbara muggar och matlådor för snabbmat kräver en system-

omställning som tar tid att genomföra. Det är därför rimligt att kraven 

börjar gälla den 1 januari 2024.  

Kommissionen bör underrättas om förslagen  

Enligt engångsplastdirektivet ska en medlemsstat underrätta kommis-

sionen om de åtgärder som vidtas av medlemsstaten för att genomföra 

kraven på minskad förbrukning av muggar och matlådor (artikel 4.1 fjärde 

stycket). Underrättelsen ska ske i enlighet med kraven i Europa-

parlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 

om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och 

beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. En sådan 

underrättelse bör därför göras av kravet på att tillhandahålla återan-

vändbara muggar och matlådor för snabbmat. 



  

  

 

114 

8.2 Undantag från kravet på att tillhandahålla 

återanvändbara muggar och matlådor 

 

Förslag: Kraven på att tillhandahålla återanvändbara muggar och 

matlådor ska inte gälla den som på den svenska marknaden tillhanda-

håller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda som 

helt består av papper eller kartong som inte har modifierats kemiskt på 

ett sätt som fördröjer nedbrytningen. 

Kraven ska inte gälla den som på den svenska marknaden i genom-

snitt tillhandahåller dryck och snabbmat i färre än 100 (från år 2024) 

respektive 50 (från år 2026) engångsmuggar och engångsmatlådor per 

dag som verksamheten är öppen under ett kalenderår. Den som omfattas 

av undantaget ska ha rutiner för att säkerställa att inte fler än 100 

respektive 50 engångsmuggar och engångsmatlådor tillhandahålls per 

dag i genomsnitt. 

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kraven 

för fall där det är oskäligt att kräva att den som tillhandahåller dryck 

eller snabbmat i en engångsmugg eller engångsmatlåda ska tillhanda-

hålla ett återanvändbart alternativ. Naturvårdsverket ska bevaka att 

förbrukningen av engångsmuggar och engångsmatlådor för snabbmat 

minskar.  

Skälen för förslagen 

Kraven bör inte gälla engångsprodukter som helt består av papper eller 
kartong 

Det finns i dag mycket få, om några, engångsmuggar på marknaden som 

inte innehåller någon plast alls. Vanligtvis finns en tunn plastfilm på 

insidan av en pappersmugg i syfte att vara vätskeavskiljande. Detsamma 

gäller till stor del även för matlådor. Det gäller i vart fall för matlådor som 

används till mat som innehåller mycket vätska. För mat som är mer torr i 

konsistensen finns möjlighet att använda matlådor som helt är gjorda av 

kartong. Undantaget är därför i dagsläget främst tillämpligt för matlådor 

för viss typ av mat. Arbete pågår dock med att ta fram produkter som är 

gjorda av kartong och som eventuellt ska ersätta det material som nu 

används i engångsplastprodukter.  

Kraven på att minska förbrukningen av engångsmuggar och engångs-

matlådor i engångsplastdirektivet gäller enbart om produkterna innehåller 

plast (artikel 4). Det svenska genomförandet har dock gjorts material-

neutralt för att förhindra en övergång till andra material som också ger 

upphov till negativa effekter på miljön. Papper och kartong är tillverkade 

av biobaserade råvaror. Ur ett klimatperspektiv är därför dessa produkter 

bättre att använda än produkter som innehåller fossila råvaror, t.ex. plast. 

Pappersprodukter har heller inte samma långa nedbrytningstid som plast 

har om de skulle skräpas ner. Engångsprodukter gjorda av papper är därför 

ett miljömässigt bättre alternativ än engångsprodukter av plast, glas eller 

aluminium. Kraven på att tillhandahålla återanvändbara muggar och 

matlådor bör därför inte gälla den som på den svenska marknaden till-

handahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda 
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 som helt består av papper eller kartong. Det bör gälla enbart om muggen 

eller matlådan inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer 

nedbrytningen eftersom motsvarande problem som vid nedskräpning av 

produkter som innehåller plast då kan uppstå. 

Kraven bör inte gälla för den som tillhandahåller ett mindre antal 
engångsmuggar och engångsmatlådor 

Storleken på de aktörer som tillhandahåller dryck och snabbmat skiljer sig 

kraftigt åt. Bland dessa aktörer ryms allt från mindre kaféer till stora 

internationella mat- och kaffekedjor. De faktiska och ekonomiska 

förutsättningarna för att genomföra systemförändringar skiljer sig åt 

mellan stora och mindre aktörer. Att små företag inledningsvis omfattas 

av kraven på att tillhandahålla återanvändbara muggar och matlådor och 

rotationssystem för dessa skulle kunna drabba mindre restauranger och 

kaféer orimligt hårt. Det är rimligt att de större företagen som vanligtvis 

har bättre ekonomiska och faktiska förutsättningar för att driva igenom 

strukturella förändringar får det inledande ansvaret att utforma systemen. 

Till dessa system kan sedan mindre aktörer ansluta sig. Mindre företag 

eller företag som redan begränsat en stor del av sin användning av 

engångsprodukter bör därför inte omfattas av kraven på att tillhandahålla 

återanvändbara muggar och matlådor. Ett undantag från kravet på att 

tillhandahålla återanvändbara muggar och matlådor bör därför införas.  

Undantaget från kravet på att tillhandahålla återanvändbara muggar och 

matlådor bör gälla för den som på den svenska marknaden tillhandahåller 

dryck eller snabbmat i färre än sammanlagt 100 engångsmuggar och 

engångsmatlådor per dag. Undantaget bör gälla i två år för att sedan 

minskas till sammanlagt 50 engångsmuggar och engångsmatlådor per dag.  

Kostnaden för en lunch som serveras i en engångsmatlåda varierar från 

ca 90 kronor till drygt 150 kronor. Uppskattningsvis kostar en snittlunch 

som kan tas med i en engångsmatlåda ungefär 110 kronor. Enligt Visita, 

branschorganisation för besöksnäringen, krävs en omsättning på runt 

en miljon kronor per anställd. 

För att minska konsumtionen av engångsmatlådor och engångsmuggar 

finns möjlighet att endast erbjuda engångsmuggar och engångsmatlådor 

vid avhämtning av mat och dryck och således på plats i restaurangen 

använda muggar och tallrikar av t.ex. porslin som sedan diskas. Visita 

anger att mat som tas med från restaurangen står för cirka 40 procent av 

lunchförsäljningen respektive 48 procent av middagsförsäljningen. Reste-

rande måltider äts således på plats i restaurangen och kan säljas utan 

engångsmatlåda.  

En restaurang som per dag tillhandahåller 100 engångsmatlådor för 

avhämtning och serverar 100 måltider på plats i restaurangen på tallrikar 

av t.ex. porslin har en omsättning på drygt 8 miljoner kronor. En sådan 

restaurang kan ha mellan sju till åtta heltidsanställda personer. Om 

restaurangen i stället tillhandahåller 50 engångsmatlådor för avhämtning 

och 50 måltider på plats i restaurangen kan restaurangen ha tre till fyra 

heltidsanställda personer.  

Kraven på att tillhandahålla återanvändbara matlådor för snabbmat 

kräver en större systemomställning än kravet på att tillhandahålla en 

återanvändbar mugg. Exemplet utgår därför från användningen av 
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matlådor. Om en restaurang i stället endast eller delvis tillhandahåller 

muggar kommer de undantagna restaurangerna ha en lägre omsättning än 

i exemplet. 

Med engångsmatlådor avses inte flexibla omslag, dvs. förpackningar 

som är gjorda av mjuk plast och andra böjbara material. Flexibla omslag 

ska således inte inkluderas vid beräkningen av möjligheten till undantag. 

Antal engångsmuggar och engångsmatlådor som tillhandahålls bör 

beräknas som ett genomsnitt av de engångsmuggar och engångsmatlådor 

som tillhandahållits under de dagar verksamheten är öppen under ett 

kalenderår. Det innebär att det totalt är möjligt att använda 36 500 

respektive 18 250 engångsmuggar och engångsmatlådor på ett år för den 

som håller öppet alla dagar om året.  

För att det ska vara möjligt att följa upp och bedriva tillsyn bör den som 

omfattas av undantaget och därför inte tillhandahåller återanvändbara 

muggar och matlådor ha rutiner för att säkerställa att inte fler än 100 

respektive 50 engångsmuggar och engångsmatlådor tillhandahålls i 

genomsnitt per dag. 

Efter att kraven på att tillhandahålla återanvändbara alternativ trätt i 

kraft bör undantagen för mindre företag utvärderas. Om det då finns 

förutsättningar för att även de mindre företagen ska omfattas av kraven, 

t.ex. för att det då finns etablerade system som de mindre företagen kan 

ansluta sig till, bör det övervägas om undantaget ska tas bort.  

Det bör ges möjlighet för Naturvårdsverket att besluta om undantag från 
kraven  

Behoven av att använda engångsmuggar och engångsmatlådor för 

snabbmat kan skilja sig åt. Det kan därför finnas behov av undantag från 

kraven på att tillhandahålla återanvändbara muggar och matlådor. 

Naturvårdsverket bör därför ges möjlighet att meddela föreskrifter om 

undantag från kraven för fall där det är oskäligt att kräva att den som 

tillhandahåller dryck eller snabbmat i en engångsmugg eller engångs-

matlåda ska tillhandahålla ett återanvändbart alternativ. Sådana före-

skrifter om undantag bör inte meddelas i fråga om engångsmuggar eller 

engångsmatlådor om ett undantag kan antas medföra en risk för betydande 

nedskräpning eller medföra att Sverige inte uppfyller målen för minskad 

förbrukning.  

9 Utökat retursystem för plastflaskor och 

metallburkar 

9.1 Fler plastflaskor och metallburkar ska samlas in 

genom retursystemet 

Förslag: Plastflaskor och metallburkar som innehåller dryck som inte 

är konsumtionsfärdig eller som består av grönsaks-, frukt- eller bärjuice 

ska ingå i ett godkänt retursystem. Kravet ska börja gälla den 5 januari 

2023.  
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 Även plastflaskor och metallburkar som innehåller dryck som 

huvudsakligen består av mjölk ska omfattas av ett retursystem. Kravet 

ska börja gälla den 1 januari 2029.  

Dryck i plastflaska eller metallburk som inte är konsumtionsfärdig, 

huvudsakligen består av mjölk eller består av grönsaks-, frukt- eller 

bärjuice ska yrkesmässigt får överlåtas eller saluhållas endast om 

plastflaskan eller burken ingår i ett retursystem. 

Skälen för förslaget 

Alla plastflaskor och metallburkar som innehåller dryck ska omfattas av 
ett retursystem  

Inom EU är plastflaskor för engångsbruk ett av de vanligaste föremålen 

som skräpar ned på stränderna. Plastflaskor förekommer även i nedskräp-

ningsstatistiken i Sverige. Naturvårdsverket har utfört en nationell 

skräpmätning under en vecka i juni 2020. Av mätningen framgår att cirka 

35 000 plastflaskor skräpats ner. Nedskräpningen av plastflaskor är dock 

generellt högre i flera andra länder inom EU än i Sverige. Det beror bl.a. 

på att systemen för separat insamling generellt inom EU är ineffektiva och 

att konsumenter inte lämnar sina flaskor till dessa system i tillräcklig 

utsträckning. 

Enligt engångsplastdirektivet ska medlemsstaterna vidta de åtgärder 

som krävs för att säkerställa separat insamling av plastflaskor som är 

engångsplastprodukter så att minst 77 procent samlas in separat senast år 

2025 och minst 90 procent samlas in separat senast år 2029 (artikel 9). 

Enligt engångsplastdirektivet får medlemsstaterna uppnå målen bl.a. 

genom att införa pantsystem och fastställa mål för separat insamling av 

plastflaskor (artikel 9.1). I Sverige har plastflaskor för dryck samlats in 

skilt från annat avfall genom att dryckesflaskor sedan 1990-talet omfattats 

av ett retursystem med pant. I Sverige finns i dag endast ett godkänt 

retursystem av plastflaskor. Det drivs av Returpack AB och ägs gemen-

samt av Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna och Svensk Daglig-

varuhandel.  

Retursystem för plastflaskor och metallburkar regleras i retursystems-

förordningen. I retursystemsförordningen finns krav på att den som 

yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck i en plastflaska eller 

yrkesmässigt för in en sådan flaska till Sverige ska se till att flaskan ingår 

i ett godkänt retursystem (2 §). Dessutom får konsumtionsfärdig dryck i 

plastflaska yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas endast om plastflaskan 

eller burken ingår i ett godkänt retursystem (10 §). Kraven har i huvudsak 

gällt i deras nuvarande form sedan 1 januari 2006.  

Under 2019 samlades 84 procent av alla flaskor som omfattas av krav 

på att vara med i ett retursystem in. I förpackningsförordningen finns 

materialåtervinningsmål för plastflaskor som innebär att 90 procent av alla 

plastflaskor som omfattas av retursystemet ska materialåtervinnas (19 §). 

Det målet är ett svenskt återvinningsmål. I materialåtervinningsmålen som 

gäller inom EU görs ingen skillnad på plastflaskor för dryck och övriga 

plastförpackningar. Innan engångsplastdirektivet beslutades var således 

materialåtervinningsmålet för plastflaskor i EU 50 procent senast den 

31 december 2025 (artikel 6.1 g förpackningsdirektivet). Införandet av det 
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svenska pantsystemet har således gjort att Sverige, till skillnad från stora 

delar av övriga Europa, har en hög andel separat insamlade plastflaskor. 

Dessutom är den plast som återvinns från de insamlade flaskorna av hög 

kvalitet och det är därför hög efterfrågan på återvunnen plast från PET-

flaskor som samlats in genom det svenska retursystemet. Det finns således 

redan en reglering i Sverige som till stor del lever upp till kraven på separat 

insamling av plastflaskor i engångsplastdirektivet. Det svenska pant-

systemet fungerar i huvudsak väl och bör därför användas för att 

genomföra kraven på separat insamling av plastflaskor i engångs-

plastdirektivet (artikel 9).  

För att uppfylla kraven i direktivet fullt ut måste dock alla dryckes-

flaskor som är engångsplastprodukter omfattas av kraven. Enligt retur-

systemsförordningen är flaskor som innehåller drycker som inte är 

konsumtionsfärdiga eller som består av mejeriprodukter eller grönsaks-, 

frukt- eller bärjuice undantagna från kravet på att ingå i ett retursystem (2 

och 10 §§). För att genomföra kraven i engångsplastdirektivet och för att 

öka antalet dryckesflaskor som samlas in genom ett retursystem bör 

undantagen tas bort så att även dessa dryckesflaskor omfattas av kravet på 

att ingå i ett godkänt retursystem. 

Från vilken tidpunkt bör de undantagna dryckesflaskorna omfattas av 
kraven?  

Sedan september 2015 har saftproducenter (dvs. inte konsumtionsfärdig 

dryck) frivilligt kunna anmäla sig till pantsystemet. Enligt Returpack har 

t.ex. Axfood, Orkla, Coop, ICA och Lidl anslutit sina produkter. Sedan 

september 2017 har även producenter av juiceprodukter med ett bär-, 

frukt- eller grönsaksinnehåll på över 50 procent frivilligt kunnat ansluta 

sig till retursystemet på motsvarande sätt som för saftprodukter. 

Juiceprodukter med ett bär-, frukt- eller grönsaksinnehåll under 50 procent 

omfattas redan i dag av förordningen. Det finns därför inte skäl att vänta 

till år 2025, när det första målet ska vara uppfyllt enligt engångs-

plastdirektivet, med att ta bort undantagen för saft och juiceprodukter. I 

stället bör dessa produkter omfattas av kraven från den 5 januari 2023. 

Även plastflaskor som innehåller mejeriprodukter omfattas av målen för 

separat insamling i engångsplastdirektivet. Returpack har undersökt 

möjligheterna att inkludera även drycker som huvudsakligen består av 

mejeriprodukter i retursystemet. Enligt Returpack har de tester som gjorts 

visat att det blir problem från lukt, bakterier och mögelsporer vid pant-

mottagning i cirka en fjärdedel av butikerna.  

Plastflaskor som innehåller mjölkprodukter ska dock räknas med i den 

totala mängden flaskor som insamlingsgraden ska beräknas utifrån. Om 

plastflaskor som innehåller mjölkprodukter inte omfattas av kraven på 

separat insamling kommer således den procentuella mängden flaskor som 

samlats in separat i Sverige att minska. I dag samlas 84 procent av 

plastflaskorna in. För att nå en insamling på 90 procent är det därför 

nödvändigt att ställa krav på att även plastflaskor som innehåller 

mjölkprodukter ska ingå i ett retursystem. Trots att det finns problem med 

att inkludera sådana dryckesflaskor bör därför ett krav på att även 

dryckesflaskor som innehåller mejeriprodukter omfattas av krav på att 

ingå i ett retursystem.  
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 I Sverige säljs dock de flesta mjölkdrycker i kompositförpackningar som 

inte omfattas av kraven på separat insamling i engångsplastdirektivet. 

Dessutom har Sverige en mycket god insamlingsgrad av övriga 

plastflaskor. Sverige kommer därför sannolikt att nå målen för insamling 

som ska vara uppfyllda år 2025 även om dryckesflaskor för dryck som 

huvudsakligen består av mejeriprodukter inte omfattas av retursystemet. 

Dryck som huvudsakligen består av mejeriprodukter behöver därför inte 

omfattas av kraven på att ingå i ett godkänt retursystem förrän Sverige 

måste nå en separat insamling på 90 procent. Kravet på att mjölkprodukter 

ska omfattas av retursystemet bör därför inte börja gälla förrän den 1 

januari 2029. Det ger retursystemet en möjlighet att anpassa systemet så 

att det praktiskt fungerar att ta emot även plastflaskor som har innehållit 

mjölk. Ett alternativ är att producenter av sådana drycker byter 

plastflaskan till en annan förpackning.  

Kraven bör gälla även metallburkar 

Metallburkar omfattas inte av kraven i engångsplastdirektivet. De burkar 

som innehåller dryck och som släpps ut på den svenska marknaden är 

gjorda av aluminium. Även insamlingen av aluminiumburkar är god i 

Sverige och materialåtervinns till material av hög kvalitet. Eftersom ny 

aluminium har cirka nio gånger större klimatpåverkan än ny plast och nytt 

papper är det viktigt att så mycket aluminium som möjligt material-

återvinns. Undantagen från kraven på att ingå i ett retursystem för 

metallburkar som innehåller drycker som inte är konsumtionsfärdiga eller 

som består av mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice bör 

därför tas bort. På så sätt blir regleringen av dryckesflaskor av plast och 

regleringen av metallburkar densamma i retursystemsförordningen. 

Metallburkar innehåller dock vanligtvis läsk, öl eller liknande kolsyrade 

drycker. Det är ovanligt att metallburkar innehåller mjölk, juice eller icke 

konsumtionsfärdig dryck. De utökade kraven kommer därför inte att 

påverka metallburkar i någon större omfattning.  

Normgivningsbemyndigande 

Bestämmelser om att plastflaskor och metallburkar som innehåller dryck 

som inte är konsumtionsfärdig ska ingå i ett retursystem kan meddelas av 

regeringen med stöd av de i denna promemoria föreslagna bemyndi-

gandena i 15 kap. 15 § 2 om förbud för producenter att överlåta eller salu-

föra produkter som inte omfattas av en producentansvarsorganisation och 

15 kap. 12 § 3 om åtgärder som möjliggör en effektiv insamling av avfall. 

Bestämmelser om att plastflaskor och metallburkar som innehåller 

grönsaks-, frukt- eller bärjuice eller dryck som huvudsakligen består av 

mejeriprodukter ska ingå i ett retursystem kan meddelas av regeringen med 

stöd antingen av de föreslagna bemyndigandena eller av nuvarande 15 kap. 

16 § miljöbalken. 
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9.2 Krav på att lämna uppgifter om plastflaskor och 

metallburkar 

Förslag: En producent ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om 

det antal plastflaskor och metallburkar som omfattas av retursystems-

förordningen som producenten har tillhandahållit på den svenska 

marknaden under det närmast föregående kalenderåret.  

Ett retursystem ska på begäran av Naturvårdsverket lämna uppgifter 

om hur många plastflaskor och metallburkar som omfattas av 

retursystemet och som förts ut ur Sverige, och som inte omfattas av 

retursystemet men som ändå tagits om hand av retursystemet när de 

blivit avfall.  

Skälen för förslaget 

Uppgifter om hur mycket plastflaskor och metallburkar som 
tillhandahållits av en producent på den svenska marknaden 

Enligt retursystemsförordningen ska retursystemet lämna uppgifter till 

Naturvårdsverket om mängden flaskor och burkar som systemet samlar in 

(10 a §). Av uppgifterna ska framgå hur mycket som materialåtervunnits, 

energiåtervunnits, återvunnits på annat sätt eller bortskaffats. Enligt 

förpackningsförordningen ska en producent lämna uppgifter om hur 

många förpackningar som producenten släppt ut på den svenska 

marknaden under ett kalenderår (73 §). För att det ska var möjligt att visa 

att målen för separat insamling av plastflaskor i engångsplastdirektivet är 

uppfyllda bör dessa bestämmelser kompletteras med ett krav om att en 

producent av dryckesflaskor ska redovisa till Naturvårdsverket hur många 

flaskor som denne släpper ut på marknaden under ett kalenderår. För att 

materialåtervinningsmålen i förpackningsförordningen (19 och 23 §§) ska 

kunna påvisas bör uppgifterna även omfatta metallburkar. Rapporterings-

kraven bör införas i förpackningsförordningen. 

Uppgifter om utförsel  

Insamlingen av plastflaskor och metallburkar som omfattas av retur-

systemet fungerar i huvudsak bra och en stor andel av de flaskor och burkar 

som släpps ut på den svenska marknaden lämnas till retursystemet för 

återvinning. Trots det klarar inte retursystemet för plastflaskor och 

metallburkar de uppsatta materialåtervinningsmålen på 90 procent. Ett av 

skälen till att insamlingen av plastflaskor och metallburkar inte når upp till 

målen är att mycket dryck förs ut ur Sverige till främst Norge av 

privatpersoner. Dryckesförpackningar som köps i butiker på den svenska 

sidan av gränsen förs ut ur Sverige av personer boende i Norge på grund 

av de stora prisskillnaderna länderna emellan. Dessa prisskillnader beror 

främst på alkohol-, förpacknings- och sockerskatter, men även på den 

generellt sett högre prisnivån i Norge. Enligt Returpacks bedömningar och 

analyser fördes år 2017 ca 13–15 procent av den i Sverige sålda volymen 

av dryckesförpackningar av metall och plast ut till Norge av privat-

personer. Det förekommer även en motsvarande handel mellan Finland 

och Sverige, fast i en mycket mindre omfattning. Eftersom drygt tio 

procent av den i Sverige sålda volymen har förts ut av privatpersoner och 



  

  

121 

 att flaskorna därför inte alltid kommit tillbaka till Sverige utan i stället 

samlas in i Norge är det mycket svårt att nå ett återvinningsmål på 90 

procent och däröver. 

Den tidigare lydelsen av förpackningsförordningen har inneburit att det 

endast är sådant som yrkesmässigt exporteras ut ur Sverige som ska räknas 

bort från vad som ska anses som utsläppt på den svenska marknaden 

(16 §). Det har således inte varit möjligt att räkna bort den dryck som förs 

ut till Norge av privatpersoner vid beräkningen av målen för material-

återvinning. Efter en ändring av förpackningsförordningen som trädde i 

kraft den 1 augusti 2020 ska beräkningen av om materialåtervinnings-

målen uppnås i stället ske i enlighet med förpackningsdirektivet, vilket ger 

större möjlighet att räkna bort och lägga till de flaskor och burkar som förs 

ut ur och in i Sverige. 

Senast den 3 juli 2020 skulle kommissionen antagit en genomförandeakt 

vari metoderna för beräkningen och verifieringen av målen för separat 

insamling i engångsplastdirektivet skulle fastställas. Den genomförande-

akten har blivit försenad. En dryckesflaska är en förpackning och det finns 

därför skäl att anta att kommissionen kommer att utgå från samma 

beräkningsgrund avseende den separata insamlingen av dryckesflaskor i 

engångsplastdirektivet som i förpackningsdirektivet. I sådant fall kommer 

det sannolikt att finnas möjlighet för Sverige att räkna bort och lägga till 

de flaskor som förts ut ur eller in i Sverige. 

För att det ska vara möjligt att räkna bort de flaskor som är med i 

retursystemet som förts ut ur Sverige måste det finnas uppgifter om hur 

många flaskor som förts ut ur Sverige. Ett retursystem bör därför vara 

skyldigt att på Naturvårdsverkets begäran lämna uppgifter om mängden 

flaskor och burkar som förts ut ur Sverige. Den mängd flaskor och burkar 

som ska räknas bort bör endast vara flaskor och burkar som man kan 

säkerställa har förts ut ur landet. Uppgifter kan t.ex. hämtas in om hur 

många flaskor och burkar som samlats in av det norska retursystemet. Alla 

flaskor och burkar som förts ut kommer inte att kunna räknas bort eftersom 

det inte är möjligt att säkerställa mängderna. Vilka uppgifter som är 

praktiskt möjliga att lämna är svårt att fastställa. Det bör därför vara 

möjligt för Naturvårdsverket att hämta in de uppgifter som det finns behov 

av för att Sverige ska kunna fullgöra rapporteringsskyldigheten till 

kommissionen, efter samråd med retursystemen (artikel 13.1 c i engångs-

plastdirektivet). 

Uppgifter om införsel  

Retursystemet tar även emot burkar som inte omfattas av retursystemet. 

Dessa burkar har vanligtvis förts in i Sverige av privatpersoner eftersom 

metallburkar med dryck som har förts in i Sverige av en yrkesmässig aktör 

ska omfattas av retursystemet (2 och 10 §§ retursystemsförordningen). 

Pant utbetalas inte för burkar som inte omfattas av retursystemet men 

burken tas om hand och återvinns inom ramen för systemet. Det innebär 

att burkarna samlas in separat i Sverige men eftersom de inte räknas som 

utsläppta på den svenska marknaden omfattas de inte av beräkningen av 

materialåtervinningsmålen. Eftersom burkarna samlas in av retursystemet 

har retursystemet uppgifter om hur mycket sådana burkar som samlas in. 

Av samma skäl som under avsnittet ovan bör Naturvårdsverket ges 
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möjlighet att hämta in uppgifter om hur mycket metallburkar som inte 

omfattas av retursystemet men som samlats in av retursystemet.  

Normgivningsbemyndigande 

Bestämmelser om att producenter ska lämna uppgifter kan meddelas av 

regeringen med stöd av de i denna promemoria föreslagna bemyndiganden 

i 15 kap. 13 § 2 eller av nuvarande 15 kap. 13 § 2 miljöbalken. 

Bestämmelser om att ett retursystem ska lämna uppgifter kan meddelas av 

regeringen med stöd av de i denna promemoria föreslagna bemyndiganden 

i 15 kap. 13 § 2 och 15 § 5. 

10 Nya och utökade producentansvar ska 

inrättas  

10.1 Nya producentansvar enligt 

engångsplastdirektivet 

10.1.1 Producentansvar för vissa tobaksvaror och filter  

Enligt engångsplastdirektivet ska medlemsstaterna inrätta system för 

utökat producentansvar för vissa tobaksvaror och filter som marknadsförs 

för användning i kombination med tobaksvaror (artikel 8). Producent-

ansvaret ska uppfylla kraven i artikel 8 och 8 a i avfallsdirektivet. Skälen 

till det är att filtren till cigaretter innehåller plast och är den vanligaste 

typen av skräp som påträffas på stränderna inom EU. Producentansvaret 

ska innebära att producenterna bl.a. täcker kostnader för 

 

– insamlingen av avfall från dessa produkter som slängs i offentliga 

system för insamling (se avsnitt 10.2.1),  

– insamling och rapportering av uppgifter (se avsnitt 10.2.2 och 10.5), 

– medvetandehöjande åtgärder (se avsnitt 12), och 

– att städa upp skräp från dessa produkter (se avsnitt 10.4). 

10.1.2 Producentansvar för våtservetter  

Enligt engångsplastdirektivet ska medlemsstaterna inrätta ett system för 

utökat producentansvar för våtservetter i enlighet med kraven i avfalls-

direktivet (artikel 8). Producentansvaret ska innebära att producenterna 

täcker kostnaderna för 

 

– insamling och rapportering av uppgifter (se avsnitt 10.5), 

– medvetandehöjande åtgärder (se avsnitt 12), och 

– att städa upp skräp från dessa produkter (se avsnitt 10.4). 
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 10.1.3 Producentansvar för ballonger  

Enligt engångsplastdirektivet ska medlemsstaterna inrätta ett system för 

utökat producentansvar för ballonger i enlighet med kraven i avfalls-

direktivet (artikel 8). Producentansvaret ska innebära att producenterna 

täcker kostnaderna för 

 

– insamling och rapportering av uppgifter (se avsnitt 10.5), 

– medvetandehöjande åtgärder (se avsnitt 12), och 

– att städa upp skräp från dessa produkter (se avsnitt 10.4). 

10.1.4 Förpackningar omfattas redan av 

producentansvar 

Enligt engångsplastdirektivet ska medlemsstaterna inrätta ett system för 

utökat producentansvar för matlådor för snabbmat, flexibla omslag, 

dryckesbehållare, muggar och tunna plastbärkassar (artikel 8). Producent-

ansvaret ska innebära att producenterna täcker kostnaderna för 

 

– insamlingen av avfall från dessa produkter som slängs i offentliga 

system för insamling (se avsnitt 10.3.2),  

– insamling och rapportering av uppgifter (se avsnitt 10.5), 

– medvetandehöjande åtgärder (se avsnitt 12), och 

– att städa upp skräp från dessa produkter (se avsnitt 10.4). 

 

Matlådor för snabbmat, omslag av flexibelt material, dryckesbehållare, 

muggar och tunna plastbärkassar är alla förpackningar. Förpackningar 

omfattas redan av producentansvar genom bestämmelserna i förpack-

ningsförordningen. För att uppfylla kraven i engångsplastdirektivet 

behöver således inte ett producentansvar för dessa produkter inrättas. 

Dryckesflaskor av plast omfattas endast delvis av förpackningsförord-

ningen. Dessa regleras i stället genom retursystemsförordningen. Kraven 

på förpackningar måste dock utökas och förtydligas så att producenterna 

av dessa förpackningar står för kostnaderna för att städa upp produkter 

som skräpats ner, insamling och rapportering av uppgifter och 

medvetandehöjande åtgärder.  

10.2 Producentansvar för vissa tobaksvaror och filter  

10.2.1 Insamling av fimpar som uppkommit på platser 

utomhus 

Förslag: En producent som på den svenska marknaden släpper ut filter 

eller tobaksvaror med filter ska tillhandahålla ett insamlingssystem som 

innebär att fimpar samlas in eller se till att någon annan tillhandahåller 

ett sådant system. Ett insamlingssystem får bedrivas endast om 

systemet skriftligen anmälts till Naturvårdsverket innan verksamheten 

börjar bedrivas. 
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Ett insamlingssystem ska samla in fimpar på platser utomhus, om 

många människor normalt vistas där och kommunen har 

renhållningsansvar på platsen. Fimparna ska samlas in i den omfattning 

som behövs för att motverka nedskräpning och är skäligt utifrån 

omständigheterna på platsen.  

Insamlingssystemet ska samla in fimpar i hela landet, se till att den 

som vill lämna en fimp till systemet kan göra det enkelt och utan att 

betala något, ha de ekonomiska och organisatoriska resurser som krävs 

för att fullgöra skyldigheterna, drivas på ett hälso- och miljömässigt 

godtagbart sätt och samverka med andra insamlingssystem för fimpar. 

Ett insamlingssystem ska även ansvara för att det insamlade avfallet 

genomgår ett fullständigt behandlingsförfarande i enlighet med 

miljöbalken och betala kostnaderna för att hantera avfallet. 

En producentansvarsorganisation som driver ett insamlingssystem 

ska samråda med kommunerna om insamlingen av fimpar. 

Insamlingssystemet ska snarast underrätta Naturvårdsverket om vad 

som kommer fram vid samrådet. En kommun ska underlätta för ett 

insamlingssystem att placera ut insamlingskärl. 

Kraven på ska börja gälla den 5 januari 2023.  

Skälen för förslaget 

Producenterna får ansvar för att samla in fimpar som uppkommit på 
platser utomhus 

Cigarettfimpar är den engångsplastprodukt som leder allra mest till 

nedskräpning. Enlig Håll Sverige Rents skräprapport 2020 slängs omkring 

en miljard fimpar på svenska gator och torg varje år. Det motsvarar 

ungefär 108 ton plast. Naturvårdsverket har utfört en nationell skräp-

mätning under en vecka i juni 2020. Av mätningen framgår att cirka 

62 procent av allt skräp är fimpar. Under den vecka som skräpmätningen 

pågick hittades cirka 21 miljoner fimpar.  

Enligt engångsplastdirektivet ska medlemsstaterna inrätta ett system för 

utökat producentansvar i enlighet med kraven i avfallsdirektivet för 

tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i 

kombination med tobaksvaror (artikel 8). Producentansvaret ska innebära 

att producenterna täcker kostnaderna för insamlingen av avfall från dessa 

produkter, dvs. fimpar, som slängs i offentliga system för insamling 

(artikel 8.3 andra stycket).  

Enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhåll-

ning och skyltning (renhållningslagen) har kommunen renhållningsansvar 

för allmänna plaster för vilka kommunen är huvudman. Kommunen ska 

även återställa andra platser utomhus där allmänheten får färdas fritt i 

sådant skick som med hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet 

och omständigheterna i övrigt tillgodoser skäliga anspråk (2 och 4 §§). Ett 

effektivt sätt att minska nedskräpningen av fimpar är att tillhandahålla 

askkoppar. Dessa bestämmelser har därför i praktiken tillämpats på ett 

sådant sätt att kommunerna samlar in fimpar som uppkommer på de platser 

som kommunen har renhållningsansvar för. Det finansieras av skatte-

intäkter eller via avfallstaxan som betalas av kommunens invånare. 

Producenterna står således inte för dessa kostnader i dag. Producenterna 
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 kan stå för dessa kostnader antingen genom att producenterna betalar 

kommunerna för insamlingen eller att producenterna själva utför 

insamlingen.  

Enligt engångsplastdirektivet ska producenterna även bekosta städ-

ningen av de fimpar som skräpar ned (artikel 8.3 första stycket b) (se 

förslag på nedskräpningsavgift i avsnitt 10.4). Ett av sätten för att minska 

denna kostnad är att ha en bra insamling och en god tillgång till insam-

lingskärl så att det är lätt för den som ska slänga en fimp att göra rätt. För 

att producenterna ska ha möjlighet att påverka kostnaderna för städningen 

bör producenterna få ansvaret för att insamlingen av fimparna sköts på ett 

sätt som minskar nedskräpningen. En producent av filter eller tobaksvaror 

med filter bör därför få ansvar för att tillhandahålla ett insamlingssystem 

som ska samla in fimpar som uppkommit på platser utomhus eller se till 

att någon annan gör det. Kravet bör dock inte hindra att producenterna 

kommer överens med kommunerna om att kommunerna sköter insam-

lingen i producenternas ställe. För att insamlingen av fimpar ska fungera 

ska en kommun underlätta för ett insamlingssystem för fimpar att placera 

insamlingskärl på de platser och i den omfattning som krävs för att 

insamlingssystemet ska ha en möjlighet att uppfylla kraven och samla in 

fimpar i en tillräcklig omfattning. 

Ett insamlingssystem bör anmälas till Naturvårdsverket 

För att insamlingen av fimpar i utemiljöer avsevärt ska förbättras är det 

viktigt att bestämmelserna följs, att det övervakas noga och att 

tillsynsmyndigheterna ges en möjlighet att utöva tillsyn över insamlings-

systemen. För att Naturvårdsverket ska veta vilka insamlingssystem som 

finns tillgängliga för producenterna, och därmed ska uppfylla de krav som 

ställs på ett insamlingssystem, bör ett insamlingssystem få bedrivas endast 

om systemet skriftligen anmälts till Naturvårdsverket. Anmälan bör göras 

innan verksamheten börjar bedrivas.  

Anmälan bör innehålla namn och adress på insamlingssystemet, 

insamlingssystemets organisationsnummer, eller om sådant inte finns, 

skatteregistreringsnummer, och en kortfattad beskrivning av verksam-

heten och hur kraven på insamlingssystemet ska uppfyllas. Om det 

inträffar väsentliga förändringar som rör insamlingssystemet bör den som 

bedriver systemet snarast anmäla detta till Naturvårdsverket.  

Omfattningen av insamlingen 

För att uppfylla kraven i engångsplastdirektivet ska producenterna stå för 

kostnaderna för all insamling av fimpar i utemiljöer. Ett insamlingssystem 

bör därför inte kunna välja att endast samla in fimpar på vissa plaster eller 

vissa kommuner eftersom det då finns en risk för att ingen vill ta ansvar 

för insamlingen på resterande platser i landet. Insamlingssystemet bör 

därför vara rikstäckande.  

Hur ofta och i vilken omfattning insamling av fimpar ska ske och på hur 

många platser insamlingen av fimpar ska ske bör kunna anpassas utifrån 

omständigheterna och förutsättningarna på platsen samt utifrån mängden 

fimpar som uppkommer på en viss plats vid en viss tid. Det är varken 

kostnadseffektivt eller rimligt att insamlingen av fimpar sker på alla platser 

i lika stor omfattning. Insamlingen av fimpar bör ske på platser utomhus, 
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om många människor normalt vistas där, och kommunen har renhållnings-

ansvar enligt renhållningslagen. På sådana platser bör fimpar samlas in i 

den omfattning som behövs för att motverka nedskräpning och utifrån vad 

som är skäligt med hänsyn till omständigheterna på platsen. Hur ofta 

kärlen ska tömmas och på vilka platser som insamling ska ske bör således 

kunna anpassas utifrån det behov av insamling som finns. Exempelvis bör 

fimpar samlas in i större omfattning under sommaren på orter som har 

många turister under sommarmånaderna. Fimpar måste inte samlas in skilt 

från annat avfall på ett sätt som främjar materialåtervinning eftersom 

fimparna på grund av sitt kemiska innehåll inte bör materialåtervinnas 

(skäl 22 till engångsplastdirektivet). 

Krav på insamlingssystemet 

För att ett producentansvar som innefattar ett insamlingssystem ska 

fungera i praktiken och uppfylla kraven i avfallsdirektivet måste insam-

lingssystemet uppfylla vissa krav. Insamlingssystemen för fimpar ska 

därför se till att den som vill lämna en fimp till systemet kan göra det enkelt 

och utan att betala något, ha de ekonomiska och organisatoriska resurser 

som krävs för att fullgöra skyldigheterna, drivas på ett hälso- och 

miljömässigt godtagbart sätt, betala kostnaderna för att hantera avfallet 

som har samlats in och ansvara för att det insamlade avfallet genomgår ett 

fullständigt behandlingsförfarande i enlighet med 15 kap. 10 § miljö-

balken. Ett insamlingssystem ska även samverka med andra insamlings-

system för tobaksvaror med filter och filter om hur kostnaderna för 

hantering av fimpar som samlats in ska fördelas, och placeringen och 

utformningen av insamlingskärl.  

Ett insamlingssystem ska även samråda med kommunerna om insam-

lingen av fimpar. Samrådet ska minst omfatta lämpliga platser för place-

ring av insamlingskärl, hur många kärl som ska tillhandahållas, utform-

ningen av insamlingskärlen och hur ofta kärlen ska tömmas. Insamlings-

systemet ska snarast underrätta Naturvårdsverket om vad som kommer 

fram vid samrådet. 

Innebörden av de olika kraven framgår av förordningsförslagen och 

kommenteras i författningskommentaren. 

Normgivningsbemyndigande 

Bestämmelser om att en producent ska tillhandahålla ett insamlingssystem 

för fimpar och skyldigheter för de olika bestämmelserna om insamlings-

systemet kan meddelas av regeringen med stöd av den i promemorian 

föreslagna lydelsen av 15 kap. 15 § 1 och 5 miljöbalken. Bestämmelser 

om att en kommun ska underlätta för ett insamlingssystem att sätta upp 

insamlingskärl kan meddelas med stöd av 15 kap. 38 § miljöbalken. 

10.2.2 Uppgifter om hur många fimpar som samlats in  

Förslag: Ett insamlingssystem för fimpar ska senast den 31 mars varje 

år till Naturvårdsverket lämna uppgifter om vikten i kilogram på de 

fimpar som samlats in under det närmast föregående kalenderåret. 
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 Uppgifterna ska lämnas första gången i fråga om fimpar som samlats in 

under kalenderåret 2023. 

 

Skälen för förslaget: Enligt engångsplastdirektivet ska medlems-

staterna lämna uppgifter till kommissionen om hur mycket fimpar som 

skräpats ner och städats upp och hur mycket fimpar som samlats in i 

insamlingskärl (artikel 13.1). Krav bör därför ställas på att uppgifter ska 

lämnas om hur mycket fimpar som ett insamlingssystem för fimpar samlat 

in i sina insamlingskärl.  

Bestämmelser om att ett insamlingssystem ska lämna uppgifter kan 

meddelas av regeringen med stöd av den i promemorian föreslagna 

lydelsen av 15 kap. 13 § 2 och 15 § 5 miljöbalken.  

10.2.3 Avgifter till insamlingssystem 

Förslag: Vid beräkningen av den avgift som ska betalas av en enskild 

producent till ett insamlingssystem för fimpar ska hänsyn tas till 

mängden filter eller tobaksvaror med filter som producenten släpper ut 

på den svenska marknaden. 

Skälen för förslaget: Enligt förslaget i avsnitt 10.2.1 ska en producent 

som på den svenska marknaden släpper ut filter eller tobaksvaror med 

filter tillhandahålla ett insamlingssystem för insamling av fimpar, eller se 

till att någon annan tillhandahåller ett sådant system. Insamlingssystemet 

kommer att ha kostnader för t.ex. inköp och utplacering av insamlingskärl, 

hantering av det insamlade avfallet och administration i form av 

information till konsumenter och rapportering till Naturvårdsverket. Om 

någon annan än producenten ska tillhandahålla insamlingssystemet 

kommer producenten att debiteras en avgift för tjänsten. Enligt avfalls-

direktivet ska medlemsstaterna säkerställa likabehandling av produkters 

producenter oavsett deras ursprung eller storlek utan att lägga en 

oproportionerlig regelbörda på producenter av små mängder produkter 

(artikel 8a.1 d). I principen om likabehandling ligger att avgifter som 

enskilda producenter ska betala till ett insamlingssystem ska spegla 

principen om att förorenaren betalar. En producent som släpper ut färre 

produkter på marknaden bör därför betala en mindre andel av kostnaderna. 

En bestämmelse som innebär att ett insamlingssystem ska ta hänsyn till 

mängden produkter som producenten släpper ut på den svenska mark-

naden bör därför införas i förordningen. 

Det följer av avfallsdirektivet att de ekonomiska bidrag som en 

producent ska betala till en producentansvarsorganisation ska differen-

tieras om det är möjligt (artikel 8a.4b). Syftet är att ge producenterna 

incitament att utveckla och designa produkter för att utveckla mer hållbara 

produktions- och konsumtionsmönster för att uppnå en mer cirkulär 

ekonomi. Ett sätt att göra det är att uppmuntra att produkterna t.ex. blir 

lättare att materialåtervinna. Eftersom det inte är önskvärt att avfall i form 

av fimpar cirkuleras i samhället blir det inte relevant att differentiera 

avgiften som producenten betalar till producentorganisationen utifrån 

sådana kriterier.  
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Bestämmelser om hur avgiften ska beräknas kan meddelas av regeringen 

med stöd av den i promemorian föreslagna lydelsen av 15 kap. 15 § 4 

miljöbalken. 

10.3 Producentansvar för förpackningar  

10.3.1 Fler muggar ska omfattas av producentansvaret 

för förpackningar 

Förslag: Muggar som är engångsplastprodukter ska omfattas av 

producentansvaret för förpackningar även om de inte är avsedda att 

fyllas vid ett försäljningsställe.  

Bestämmelsen ska börja gälla den 5 januari 2023. 
 

Skälen för förslaget: Enligt engångsplastdirektivet ska muggar som är 

engångsplastprodukter omfattas av ett producentansvar utifrån kraven i 

avfallsdirektivet och engångsplastdirektivet (artikel 8). Av förpacknings-

förordningen framgår vad som är en förpackning och således vilka 

produkter som omfattas av kraven i förordningen (7 och 29 §§). En 

produkt ska anses vara en förpackning om produkten är utformad för och 

avsedd att fyllas vid försäljningsstället och fyller en förpackningsfunktion. 

Även engångsartiklar som är fyllda när de säljs vid ett försäljningsställe 

ska anses vara en förpackning. Det innebär att muggar som säljs i flerpack 

direkt till konsumenter eller kontor inte omfattas av uttrycket förpackning 

i förpackningsförordningen. Engångsplastdirektivet gör inget undantag för 

sådana muggar. För att uppfylla kraven i direktivet bör därför alla muggar 

som är engångsplastprodukter omfattas av kraven på producentansvar för 

förpackningar. Det är inte nödvändigt att göra motsvarande tillägg för 

matlådor som används för snabbmat eftersom om dessa säljs till 

konsumenter i flerpack så är de inte avsedda för snabbmat. De matlådor 

för snabbmat som omfattas av kraven på producentansvar är redan en 

förpackning enligt förpackningsförordningen eftersom matlådorna är 

avsedd att fyllas på försäljningsstället eller är fyllda när de säljs vid ett 

försäljningsställe.  

Bestämmelser om att fler muggar ska omfattas av producentansvaret för 

förpackningar kan meddelas av regeringen med stöd av 15 kap. 15 § 1 

miljöbalken. Det gäller både enligt den i den här promemorian föreslagna 

lydelsen och enligt nuvarande lydelse av paragrafen. 

10.3.2 Insamling av förpackningsavfall som uppkommit 

på platser utomhus 

Bedömning: En producent av förpackningar har enligt gällande rätt en 

skyldighet att tillhandahålla ett insamlingssystem som innebär att 

förpackningsavfall samlas in. Frågan om förtydligande av krav på 

insamling i utemiljöer bör övervägas i samband med en översyn av 

insamlingssystemet för förpackningar  
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 Skälen för bedömningen 

Producenter av förpackningar ska tillhandahålla ett insamlingssystem 
som innebär att förpackningen tas om hand när den blir avfall  

Enligt engångsplastdirektivet ska producenter av förpackningar stå för 

kostnaderna för insamlingen av förpackningsavfall som uppkommer 

utomhus (artikel 8.2 b). För att Sverige ska uppfylla kraven i direktivet 

måste Sverige ha en lagstiftning som innebär att producenterna av förpack-

ningar samlar in förpackningsavfall som uppkommer utomhus eller står 

för kostnaderna för den separata insamlingen av sådant förpacknings-

avfall. För att kraven i direktivet ska vara uppfyllda är det inte tillräckligt 

att insamlingsplatsen ligger väldigt långt ifrån den plats som konsumenten 

befinner sig på eftersom förpackningsavfallet då i stället slängs i 

kommunens insamlingskärl vilket leder till en bristande materialåter-

vinning och att kommunerna får stå för kostnaderna för förpacknings-

avfallet. Kraven i direktivet ska börja tillämpas den 5 januari 2023. 

Insamlingssystemen för förpackningar samlar i dag inte in förpack-

ningsavfall som uppkommer på platser utomhus annat än vid de kvarters-

nära insamlingsstationerna, vilka sällan finns i anslutning till platser i 

utemiljöer där människor ofta vistas. I stället slängs det förpackningsavfall 

som uppkommer i utemiljöer i de insamlingskärl som tillhandahålls av 

kommunerna. Det förpackningsavfall som uppkommer i utemiljöer samlas 

således vanligtvis inte in skilt från annat avfall.  

Av renhållningslagen framgår att kommunen har renhållningsansvar för 

allmänna plaster för vilka kommunen är huvudman. Kommunen ska även 

återställa andra platser utomhus där allmänheten får färdas fritt i sådant 

skick som med hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet och 

omständigheterna i övrigt tillgodoser skäliga anspråk (2 och 4 §§). Ett sätt 

att minska nedskräpningen och se till att allmänna platser såsom gator och 

torg är fria från nedskräpning är att tillhandahålla kärl där skräpet kan 

slängas. Kommunerna har också ansvar för att hushållsavfall inom kom-

munen återvinns eller bortskaffas (15 kap. 20 § miljöbalken). Kommuner-

na städar därför inte enbart upp det avfall som skräpats ned utan tillhanda-

håller även insamlingskärl på plaster utomhus. Insamlingen av avfallet 

som slängs i dessa kärl finansieras av skatteintäkter eller via avfallstaxan 

som betalas av kommunens invånare. Förpackningsavfall som upp-

kommer i utemiljöer samlas vanligen inte in skilt från annat avfall av en 

kommun.  

Av förpackningsförordningen framgår att en producent ska tillhanda-

hålla ett insamlingssystem som innebär att en förpackning tas om hand när 

den blir avfall eller se till att någon annan åtar sig att ta hand om 

förpackningen när den blir avfall (42 §). Bestämmelsen ska tillämpas 

första gången i fråga om förpackningar som släpps ut eller tillhandahålls 

på den svenska marknaden efter utgången av år 2022. Liknande krav finns 

även för förpackningsavfall som släppts ut på den svenska marknaden 

innan utgången av år 2022 (övergångsbestämmelserna till förordningen 

(2018:1462) om producentansvar för förpackningar och 25 § förordningen 

(2006:1273) om producentansvar för förpackningar). Det finns inga 

undantag för vilket förpackningsavfall som ska tas om hand. Producent-

ernas skyldighet att tillhandahålla ett insamlingssystem gäller således allt 
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förpackningsavfall oavsett om det uppstår i ett hushåll, i en utemiljö eller 

i yrkesmässig verksamhet.  

Enligt gällande bestämmelser ska ett insamlingssystem vara lättill-

gängligt, underlätta för den som innehar förpackningsavfall att lämna ifrån 

sig detta och i övrigt ge god service åt dem som ska lämna förpack-

ningsavfall till systemet (25 § förordningen (2006:1273) om producent-

ansvar för förpackningar). Liknande krav finns i 45 och 47 §§ förord-

ningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. 

Sammanfattningsvis framgår det av gällande och redan beslutade 

bestämmelser att det är kommunerna som ansvarar för renhållningen och 

producenterna av förpackningar som ska tillhandahålla ett insamlings-

system som samlar in förpackningsavfall oavsett var avfallet uppkommer, 

dvs. även i utemiljöer. Insamlingen ska ske på en plats som är lättillgänglig 

för den som vill lämna ifrån sig avfallet.  

Ansvaret för renhållningen är inte detsamma som skyldigheten att samla 

in förpackningsavfall. Syftet med renhållningen är framförallt att minska 

nedskräpningen och hålla rent och snyggt på gator, torg, parker och andra 

allmänna platser. Syftet med insamlingen av förpackningar är att produ-

centerna ska ta ett finansiellt och operativt ansvar för att samla in och 

behandla förpackningsavfall, att förpackningsavfall ska tas om hand på ett 

hälso- och miljömässigt godtagbart sätt och att målen för materialåter-

vinning ska nås. Syftet med ett insamlingssystem är således inte att 

upprätthålla renhållningen. Dessa två ansvar har således olika syften och 

bör tillämpas parallellt. Kommunerna bör därför sköta renhållningen 

samtidigt som insamlingssystemen för förpackningar samlar in förpack-

ningsavfall som uppkommer på de plaster som kommunerna har ren-

hållningsansvar för. 

Regleringen av insamlingen av förpackningsavfall har under senare tid 

kompletterats med krav som ytterligare tydliggör insamlingssystemets 

ansvar för insamling av förpackningsavfall som uppkommer i utemiljöer. 

Av avfallsförordningen framgår att den som innehar förpackningsavfall 

ska sortera ut avfallet och lämna det till ett insamlingssystem (3 kap. 2 §). 

Bestämmelsen ska börja tillämpas när de nya bestämmelserna om 

insamlingssystem i förpackningsförordningen börjar gälla. Dessförinnan 

gäller liknande krav (28 § förordningen (2006:1273) om producentansvar 

för förpackningar). Kravet på att sortera ut förpackningsavfall gäller alla 

som innehar förpackningsavfall. En konsument som äter en glass på stan 

eller dricker kaffe i en mugg är således skyldig att sortera ut förpacknings-

avfallet från annat avfall. För att det ska vara möjligt krävs att det finns ett 

insamlingssystem att lämna förpackningsavfallet till. Kravet på att 

tillhandahålla ett insamlingssystem som tar hand om en förpackning när 

den blivit avfall och lättillgängliga insamlingsplaster kan inte anses 

uppfyllt genom att konsumenten ska bära med sig förpackningsavfallet 

hem eller till en insamlingsplats som ligger väldigt långt ifrån den plast 

som konsumenten befinner sig på. 

Det finns således inget behov av att ändra gällande bestämmelser för att 

Sverige ska uppfylla kraven i engångsplastdirektivet om att producenter 

av förpackningar ska stå för kostnaderna för insamling av förpacknings-

avfall som uppkommer i utemiljöer. För att Sverige ska uppfylla kraven i 

direktivet fullt ut är det dock viktigt att producenterna av förpackningar tar 

sitt ansvar och samlar in förpackningsavfall som uppkommer i utemiljöer 
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 skilt från annat avfall. Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen över 

producentansvaren för förpackningar. Hur insamlingen av förpacknings-

avfall som uppkommer i utemiljöer sköts kan följas upp av Naturvårds-

verket inom ramen för tillsynen. 

Översyn av kraven på tillstånd för insamlingssystem för förpackningar  

Enligt tidigare lydelse av förpackningsförordningen behövde insamlings-

systemen för förpackningar ha tillstånd för att samla in förpackningar från 

år 2021. Insamlingssystemen för förpackningar har ansökt om tillstånd 

men fått avslag på sina ansökningar eftersom ansökan inte levde upp till 

kraven som ställs på ett insamlingssystem i förpackningsförordningen. 

Naturvårdsverket har lämnat in en hemställan till miljödepartementet med 

en beskrivning av de brister som ansökningarna innehöll och förslag om 

att vissa delar i förpackningsförordningen behöver ses över och förtyd-

ligas. Kravet på att ett insamlingssystem behöver tillstånd har därför 

skjutits upp till utgången av december 2022. Inom miljödepartementet 

pågår en översyn av regelverket kring insamling av förpackningsavfall. 

Frågan om kraven avseende insamling i utemiljöer behöver förtydligas bör 

övervägas i samband med den översynen. 

10.3.3 Ett retursystem för plastflaskor och metallburkar 

ska tillhandahålla insamlingskärl för insamling i 

utemiljöer  

Förslag: Ett retursystem för plastflaskor och metallburkar ska kost-

nadsfritt tillhandahålla insamlingskärl för insamling av plastflaskor och 

metallburkar på platser utomhus, om många människor normalt vistas 

där, och kommunen har renhållningsansvar på platsen. Insamlings-

kärlen ska tillhandahållas i den omfattning som är skälig utifrån 

omständigheterna på platsen och behövs för att motverka nedskräpning 

och främja materialåtervinning. Insamlingskärlen ska även vara 

utformade så att de motverkar nedskräpning och främjar 

materialåtervinning.  

Retursystemet ska samråda med kommunerna om utformningen av 

insamlingskärlen, lämpliga platser för placering av insamlingskärl och 

hur många kärl som ska tillhandahållas. En kommun ska underlätta för 

ett retursystem att placera ut insamlingskärl eller själv placera ut 

insamlingskärlen. 

Kraven på ska börja gälla den 5 januari 2023.  
 

Skälen för förslaget: Enligt engångsplastdirektivet omfattas dryckes-

behållare, inkl. plastflaskor, av kraven på utökat producentansvar och 

kravet på att producenterna ska stå för kostnaderna för städning och 

insamling i utemiljöer (artikel 8 i engångsplastdirektivet och del E punkt 3 

i bilagan till direktivet). Sverige har sedan länge en väl fungerande 

insamling av plastflaskor och metallburkar. Plastflaskor omfattas redan i 

dag av producentansvar genom förpackningsförordningen. Om en 

plastflaska omfattas av kraven på att ingå i ett retursystem är den dock 

undantagen från stora delar av kraven i förpackningsförordningen. I stället 

gäller retursystemsförordningen. Kravet i förpackningsförordningen på att 
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tillhandahålla ett insamlingssystem gäller därför inte för plastflaskor som 

omfattas av retursystemet. 

Utöver kraven på producentansvar innehåller engångsplastdirektivet 

krav på att plastflaskor ska samlas in separat, dvs. skilt från annat avfall 

(artikel 9). Målsättningen är att 90 procent av alla dryckesflaskor ska 

samlas in separat senast år 2029. I Sverige samlade vi in cirka 84 procent 

av alla flaskor som släppts ut på den svenska marknaden år 2019 (jfr 

avsnitt 9.1). 

Plastflaskor och metallburkar som slängts i sopkorgar i offentliga 

miljöer samlas ofta, tack vare panten, in av privatpersoner som sedan 

pantar flaskorna och burkarna. Det visar bl.a. plockanalyser i sopkorgarna 

på Stockholms tunnelbana. De flaskor och burkar som inte plockats upp 

materialåtervinns inte utan energiåtervinns. Det gäller t.ex. burkar och 

flaskor som slängs i insamlingskärl som pressar ihop avfallet och 

insamlingskärl där det inte går att plocka upp avfallet som slängts i kärlen. 

Sådana kärl kan dock vara bra att använda eftersom de leder till mindre 

nedskräpning och sparar utrymme. Returpack, som är det enda godkända 

retursystemet i Sverige, har tagit fram pantrör som t.ex. kan monteras 

bredvid ett annat insamlingskärl. Dessa rör gör det lättare att samla in 

plastflaskor och metallburkar.  

De plastflaskor som lämnas in till ett retursystem materialåtervinns till 

plast av så hög kvalitet att det går att göra nya flaskor av den återvunna 

plasten. För alla flaskor som samlas in minskar således användningen av 

ny plast vilket ger positiva effekter för miljön. Det är därför angeläget att 

så många flaskor som möjligt samlas in och återvinns. Det finns oftast inte 

någon möjlighet att slänga plastflaskor skilt från annat avfall i utemiljöer. 

För att öka insamlingen och materialåtervinningen och för att uppfylla 

kraven i engångsplastdirektivet bör därför retursystemet kostnadsfritt 

tillhandahålla insamlingskärl, t.ex. pantrör. Insamlingskärlen bör till-

handahållas på platser utomhus, om många människor normalt vistas där, 

och kommunen har renhållningsansvar enligt renhållningslagen. Enligt 

renhållningslagen har kommunen renhållningsansvar för allmänna plaster 

för vilka kommunen är huvudman. Kommunen ska även återställa andra 

platser utomhus där allmänheten får färdas fritt i sådant skick som med 

hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet och omständigheterna i 

övrigt tillgodoser skäliga anspråk (2 och 4 §§). I vilken omfattning 

insamlingskärl ska tillhandahållas bör kunna anpassas utifrån omständig-

heterna och förutsättningarna på platsen samt utifrån mängden plastflaskor 

och metallburkar som uppkommer på en viss plats vid en viss tid. 

Insamlingskärl bör därför tillhandahållas i den omfattning som behövs för 

att motverka nedskräpning och främja materialåtervinning och utifrån vad 

som är skäligt med hänsyn till omständigheterna på platsen. Hur många 

kärl som ska tillhandahållas kan således vara olika på olika platser. 

Insamlingskärlen bör även vara utformade så att de motverkar nedskräp-

ning och främjar materialåtervinning, t.ex. genom att de är lätta att tömma 

för den som vill panta flaskan eller burken. 

Även metallburkarna materialåtervinns till material av hög kvalitet. Det 

finns ingen anledning att göra skillnad mellan insamling av plastflaskor 

och metallburkar i utemiljöer. Kraven bör därför gälla även metallburkar.  

Det saknas skäl att ställa krav på att retursystemet ska särskilt samla in 

de flaskor och burkar som slängs i insamlingskärl utomhus eftersom dessa, 
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 tack vare panten, oftast redan samlats in och pantats. Dessutom finns 

många lättillgängliga affärer runt om i landet som i samarbete med 

retursystemet tar emot flaskor och burkar och betalar ut pant för dessa. 

Ett retursystem ska samråda med kommunerna om insamlingskärlen. 

Samrådet med kommunerna bör omfatta utformningen av insamlings-

kärlen, lämpliga platser för placering av insamlingskärl och hur många 

kärl som ska tillhandahållas. För att det ska vara möjligt att tillhandahålla 

insamlingskärl bör en kommun underlätta för ett retursystem att placera 

insamlingskärl på de platser och i den omfattning som krävs för att 

retursystemet ska ha en möjlighet att uppfylla kraven. En kommun bör 

också kunna välja att själv placera ut de insamlingskärl som retursystemet 

tillhandahåller. 

Bestämmelser om att ett retursystem ska tillhandahålla insamlingskärl 

kan meddelas av regeringen med stöd av den i promemorian föreslagna 

lydelsen av 15 kap. 15 § 5 miljöbalken och 15 kap. 13 § 4. Bestämmelser 

om att en kommun ska underlätta för ett retursystem att sätta upp 

insamlingskärl eller själv sätta upp insamlingskärlen kan meddelas med 

stöd av 15 kap. 38 § miljöbalken.  

10.4 Avgifter för att bekosta städningen av 

produkter som skräpats ner på platser utomhus  

Förslag: En producent som på den svenska marknaden släpper ut eller 

tillhandahåller våtservetter, matlådor för snabbmat, muggar, flexibla 

omslag, ballonger, plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 

liter, engångsplastlock till muggar, filter, tobaksvaror med filter eller 

portionssnus ska betala en rörlig produktavgift.  

Producenterna ska även betala en fast årsavgift.  

En årsavgift ska även betalas av en producent som på den svenska 

marknaden släpper ut eller tillhandahåller tunna plastbärkassar eller 

andra dryckesbehållare än sådana plastflaskor som rymmer mindre än 

0,6 liter.  

Nedskräpningsavgifterna ska betalas till Naturvårdsverket. 

Produktavgiften ska täcka kommunernas kostnader för att städa upp 

och behandla avfallet från de produkter som skräpats ned, administrera 

och planera verksamheten och samla in och rapportera uppgifter.  

Årsavgiften ska täcka kostnaderna för Naturvårdsverkets 

handläggning av de uppgifter som ska lämnas för att fastställa 

nedskräpningsavgifterna, administration av avgifterna och 

utbetalningen av dessa och skräpmätning. 

De intäkter från avgifter som inte tas i anspråk för Naturvårdsverkets 

eller kommunernas verksamhet ska användas för att sprida information 

för att uppnå syftet med förordningen. 

Naturvårdsverket ska fördela produktavgifterna mellan kommunerna. 

En kommun ska redovisa vilka kostnader den haft för att städa upp 

produkter som skräpats ner. Om kostnaderna är lägre än de pengar 

kommunen fått ska kommunen vara återbetalningsskyldig. 

Avgifterna ska ses över löpande. 

Naturvårdsverket ska vart tredje år utföra en skräpmätning. 
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Förordningen om nedskräpningsavgifter ska även innehålla bestäm-

melser om att Naturvårdsverket ska fatta beslut om avgiften, ned-

sättning av avgiften, fördelningen av avgiften, överklagande, dröjs-

målsavgift, ränta, verkställighet av besluten om nedskräpningavgifter, 

rapportering, återbetalningsskyldighet, skyldighet att lämna uppgifter 

och om ansökningsförfarandet.  

Produktavgifterna för våtservetter och ballonger ska börja betalas 

första gången för våtservetter och ballonger som släppts ut på den 

svenska marknaden under kalenderåret 2024. Övriga produktavgifter 

ska börja betalas första gången för produkter som släppts ut på den 

svenska marknaden under kalenderåret 2022. 

Årsavgiften för ballonger och våtservetter betalas första gången för 

kalenderåret 2025. Övriga årsavgifter ska betalas första gången för 

kalenderåret 2023. 

Skälen för förslaget 

Producenter av vissa engångsplastprodukter ska täcka kostnaderna för 
att städa upp de produkter som skräpats ned utomhus  

Enligt engångsplastdirektivet ska producenter av matlådor för snabbmat, 

flexibla omslag, dryckesbehållare, muggar, lock till muggar, våtservetter, 

ballonger, tunna plastbärkassar, tobaksvaror med filter och filter om dessa 

är engångsplastprodukter, stå för kostnaderna för att städa upp, transpor-

tera bort och behandla avfall från dessa produkter (artikel 8.2–8.4). 

Kostnaderna för att städa upp skräp ska begränsas till verksamheter som 

bedrivs av offentliga myndigheter eller på deras vägnar (artikel 8.4).  

Enligt renhållningslagen är huvudregeln att kommunen har ansvar för 

gaturenhållningen på allmänna platser och andra platser utomhus där 

allmänheten får färdas fritt. Kommunerna bör behålla ansvaret för gaturen-

hållningen på dessa platser eftersom renhållningen är en samhällsviktig 

funktion som innefattar fler åtgärder än att samla in fimpar, förpackningar 

och andra engångsplastprodukter som skräpats ner. Det får också anses  

mest effektivt att en aktör tar ansvar för all renhållning på en plats eftersom 

det annars skulle innebära att flera olika aktörer fick ansvar för att städa 

upp olika produkter som skräpats ned på samma platser.  

Enligt engångsplastdirektivet ska producenterna stå för kostnaderna för 

att städa upp engångsplastprodukter som skräpats ner. Eftersom det är 

kommunerna som utför städningen bör det införas ett krav på produ-

centerna att betala en avgift för de produkter som tillhandahållits på 

marknaden i Sverige av en producent under ett år.  

Avgifterna bör betalas till Naturvårdsverket. Intäkterna från avgifterna 

bör sedan fördelas till kommunerna av Naturvårdsverket. 

Avgiften bör bestå av en rörlig produktavgift och en fast årsavgift. Den 

fasta årsavgiften bör betalas årligen oavsett hur många produkter som en 

producent släppt ut på den svenska marknaden. Storleken på den rörliga 

produktavgiften bör anpassas efter hur många avgiftsbelagda engångs-

plastprodukter som en producent släppt ut på den svenska marknaden 

under ett kalenderår.  

Avgiften bör täcka kostnaden för den städning som sker på de områden 

där kommunen har renhållningsansvar. Kostnaden för städning av övriga 
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 platser bör i enlighet med engångsplastdirektivet inte täckas av avgiften. 

Avgiften bör också täcka kostnaderna för att behandla det avfall som 

städats upp, administrativa kostnader, insamling av uppgifter, Naturvårds-

verkets handläggning av de uppgifter som ska lämnas för att fastställa 

nedskräpningsavgifterna, administration av avgifterna och utbetalningen 

av dessa samt skräpmätning. De intäkter från avgifter som inte tas i 

anspråk för Naturvårdsverkets eller kommunernas verksamhet ska 

användas för att sprida information för att uppnå syftet med förordningen. 

Vilka producenter ska betala nedskräpningsavgifter? 

I enlighet med engångsplastdirektivet bör nedskräpningsavgifter betalas 

av producenter som på den svenska marknaden släpper ut eller 

tillhandahåller våtservetter, ballonger, matlådor för snabbmat, flexibla 

omslag (dvs. omslag till godis, glass, snacks och snabbmat), plastflaskor 

för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter, muggar, engångsplastlock till 

muggar, filter till tobaksvaror och tobaksvaror med filter (artikel 8.2–8.4). 

Producenter av tunna plastbärkassar och andra dryckesbehållare än plast-

flaskor bör endast betala en årsavgift (se nedan vid ”Nedskräpningen av 

tunna plastbärkassar och dryckesbehållare bör övervakas”). 

Kravet på att betala nedskräpningsavgift bör endast gälla om produkten 

innehåller plast och således är en engångsplastprodukt (se författnings-

kommentaren till 5 och 7 §§ förordningen om engångsprodukter för 

förklaring av vad som avses med en engångsplastprodukt).   

Även portionssnus är en engångsplastprodukt eftersom påsen som 

används till portionssnus innehåller plast. Nedskräpning av snus leder 

därför till att plast tillförs naturen och bidrar till tillförseln av mikroplaster 

i naturen. Till skillnad från cigaretter är portionssnus inte reglerat i 

engångsplastdirektivet. Skälet till det är sannolikt att snus inte används lika 

mycket i de övriga medlemsstaterna i EU som i de nordiska länderna och 

förekommer därför inte i tillräckligt hög utsträckning i de skräpmätningar 

som gjorts av kommissionen. Vid den nationella skräpmätning som 

genomfördes under en vecka i juni 2020 inom ramen för ett regerings-

uppdrag till Naturvårdsverket (M2020/01257) konstaterades det att 

portionssnus står för 13,7 procent av den totala nedskräpningen. Vid 

skräpmätningen hittades ca 4,8 miljoner portionssnus. Det vore utifrån 

antalet portionssnus som hittades vid mätningen orimligt att inte låta 

producenter av portionssnus täcka kostnaderna för att städa upp de 

produkter som skräpat ner utomhus, när exempelvis producenter av 

engångsmuggar ska stå för den kostnaden utifrån att det vid 

skräpmätningen hittades 140 000 muggar.  

Är kravet på att ta ut nedskräpningsavgifter för portionssnus förenligt 
med EU-rätten? 

Portionssnus regleras inte i engångsplastdirektivet. Nedskräpningen av 

portionssnus regleras inte heller på annat sätt inom EU, vilket ger 

medlemsstaterna en möjlighet att införa bestämmelser på området. Enligt 

artikel 34 i EUF-fördraget är kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder 

med motsvarande verkan, dvs. hinder mot den fria rörligheten av varor 

som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna inom EU eller EES, 

förbjudna. Det är inte helt klart att införandet av ett krav på att betala en 
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avgift för portionssnus innebär ett hinder mot den fria rörligheten av varor 

som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna inom EU eller EES. 

Kravet hindrar inte att portionssnus säljs på den svenska marknaden så 

länge avgiften betalas. På sikt kan även avgiften tas bort om nedskräp-

ningen upphör.  EU-domstolens tolkning avseende vad som utgör kvanti-

tativa importrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan är dock 

bred.  

Även om krav på att betala en avgift för portionssnus skulle anses utgöra 

en kvantitativ importrestriktion eller åtgärd med motsvarande verkan finns 

möjligheter att rättfärdiga hinder mot den fria rörligheten genom att 

åberopa de tvingande skyddsintressen som anges i artikel 36 i EUF-

fördraget. Miljöskydd nämns inte uttryckligen i artikel 36 men EU-

domstolen har slagit fast att även miljöskydd är ett sådant skyddsintresse 

som kan motivera nationella krav. De föreslagna kraven motiveras med 

miljöskäl kopplade till miljöproblemen med nedskräpning av plast. Inom 

EU har redan motsvarande krav beslutats för produkter som innehåller 

plast som skräpar ner i mindre omfattning än vad portionssnus gör.  

Härutöver krävs att hindret mot den fria rörligheten är ändamålsenligt 

för att nå skyddssyftet, är nödvändigt och proportionerligt. De föreslagna 

åtgärderna kommer att leda till minskad nedskräpning av portionssnus 

vilket i sin tur kommer minska de miljöproblem som nedskräpning av 

plastprodukter medför. Utan åtgärder för dessa produkter kommer miljö-

problemen med nedskräpning från portionssnus att kvarstå. Åtgärden är 

proportionerlig, särskilt eftersom motsvarande krav ställs på liknande 

produkter. Den är både nödvändig men även ändamålsenlig för att nå 

åtgärdens skyddssyfte. Skyddssyftet kan inte heller uppnås på ett sätt som 

i mindre omfattning stör handeln mellan medlemsstaterna inom EU eller 

EES. Portionssnus används främst i de nordiska länderna och inte i resten 

av EU. Det är därför mer lämpligt med en nationell reglering än en 

reglering på EU-nivå. Eftersom portionssnus endast används i ett fåtal 

länder i EU och EES påverkas inte handeln i någon större utsträckning. 

Mycket av det snus som används i Sverige tillverkas också i Sverige. 

Oberoende av om de föreslagna kraven på att betala nedskräpningsavgifter 

anses utgöra kvantitativa importrestriktioner, åtgärder med motsvarande 

verkan eller inte är de föreslagna kraven därför förenliga med EU-rätten. 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 

9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska 

föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets 

tjänster ska ett utkast till tekniska föreskrifter anmälas till kommissionen 

innan föreskrifterna beslutas av medlemsstaten. En sådan anmälan bör 

göras av förslaget. 

Nedskräpningen av tunna plastbärkassar och dryckesbehållare bör 
övervakas 

Enligt engångsplastdirektivet ska även producenter av tunna plast-

bärkassar, andra dryckesbehållare än plastflaskor som rymmer mindre än 

0,6 liter och dryckesbehållare som rymmer mer än 0,6 liter stå för 

kostnaderna för att städa upp, transportera bort och behandla avfall från 

dessa produkter (artikel 8.2–8.4). Användning av stora dryckesbehållare 

utomhus är i Sverige begränsad jämfört med andra länder i Europa. Det 
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 beror främst på vårt kalla klimat. Många andra länder i Europa har en 

betydligt längre varm utomhussäsong och därför en större möjlighet att 

umgås utomhus än vad vi har i Sverige. Det är t.ex. ovanligt att en 

kompositförpackning som innehåller en liter mjölk förekommer vid 

nedskräpning. Inte heller större PET-flaskor är vanligt förekommande vid 

nedskräpning. Enligt den skräpmätning som Naturvårdsverket utfört 

förekommer dryckesbehållare som rymmer mer än 0,6 liter i en begränsad 

omfattning vid nedskräpning. Även andra dryckesbehållare än plastflaskor 

för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter förekommer i mycket begränsad 

omfattning vid nedskräpning.  

I Sverige infördes en skatt på tunna plastbärkassar på 3 kronor för de 

större påsarna och 30 öre för de mindre påsarna i maj 2020. Även om man 

vid den nationella skräpmätningen hittade 70 000 tunna plastbärkassar så 

kan förbrukningen av plastbärkassar förväntas minska avsevärt och 

därmed även nedskräpningen.  

Avgiften för tunna plastbärkassar och andra dryckesbehållare än 

plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter skulle tack vare den 

begränsade nedskräpningen bli mycket låg. Att ta ut en avgift för dessa 

produkter skulle medföra administrativa kostnader som skulle bli höga i 

relation till avgiftens storlek. Att ta ut en avgift för dessa produkter som 

ska täcka kostnaderna för nedskräpning kan därför inte anses vara det mest 

kostnadseffektiva sättet att åtgärda problemen med nedskräpning från 

dessa produkter. Inte heller kan det anses proportionellt att ta ut en avgift 

vid en mycket begränsad nedskräpning. Problemen med nedskräpning från 

dessa produkter bör i stället hanteras genom de övriga åtgärder som vidtas 

för att minska nedskräpning av produkterna. Det gäller t.ex. de krav som 

redan vidtagits eller föreslås i denna promemoria om skatt, krav på 

information till konsumenter och pant för plastflaskor som är med i 

retursystemet. 

Nedskräpningen från dessa produkter bör dock övervakas för att säker-

ställa att de andra åtgärder som vidtas får avsedd effekt och att produkterna 

inte förekommer vid nedskräpning. För att uppfylla kraven i direktivet bör 

det därför införas ett krav på att producenterna av tunna plastbärkassar ska 

betala en årsavgift som ska användas för att betala kostnaderna för den 

skräpmätning som ska utföras för att övervaka nedskräpningen. 

Producenterna av dryckesbehållare som rymmer mindre än 0,6 liter är ofta 

desamma som dryckesbehållare som rymmer mer än 0,6 liter. Någon 

särskild årsavgift behöver därför inte tas ut för dryckesbehållare som 

rymmer mer än 0,6 liter. Årsavgiften bör dock inte enbart tas ut för plast-

flaskor för dryck utan för alla dryckesbehållare som rymmer mindre än 

0,6 liter, dvs. även kompositförpackningar. 

En nationell skräpmätning ska utföras regelbundet  

Naturvårdsverket fick i regeringens regleringsbrev år 2020 i uppdrag att 

utöka kunskapsläget kring nedskräpning i Sverige. Det framgår i upp-

draget att Naturvårdsverket ska genomföra en nationell skräpmätning för 

att få underlag till genomförande av engångsplastdirektivet. Beslutet om 

mätningen fattades som en följd av den bristande detaljkunskap som finns 

om hur skräpet ser ut på nationell nivå i Sverige.  
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Mätningar genomfördes i 75 kommuners centralorter under en vecka 

(från den 12 juni till och med den 18 juni 2020). Dessutom mättes utvalda 

turist- och naturområden.  

Till följd av coronapandemin finns en risk för att mätningen inte 

reflekterar hur situationen hade sett ut under ett vanligt år. Corona-

pandemin har t.ex. medfört att fler arbetar hemifrån och därför inte konsu-

merar sin lunch på stan i samma utsträckning. Det har troligtvis minskat 

nedskräpningen från exempelvis muggar och matlådor för engångsbruk. 

Eftersom det under den period då mätningen utfördes samtidigt upp-

manades till social distansering samt avrådan mot resande inom landet är 

det dessutom troligt att rörligheten minskat vilket kan ha påverkat 

mängden skräp som uppmättes vid skräpmätningen. 

 Trots det rådande läget fann man vid mätningen totalt cirka 35 miljoner 

skräpföremål med en total vikt på cirka 60 ton.  

Nedskräpningsavgifterna ska reflektera de faktiska kostnaderna som 

nedskräpningen ger upphov till. För att regelbundet kunna se över 

avgifterna och för att öka kunskapen kring nedskräpningen bör skräp-

mätningen utföras regelbundet. Naturvårdsverket bör därför få i uppgift att 

vart tredje år utföra en skräpmätning.  

Kostnaderna för nedskräpning i Sverige 

Den totala intäkten från avgifterna ska enligt engångsplastdirektivet 

motsvara de nödvändiga kostnader som kommunerna har för att städa upp 

skräp från dessa produkter (artikel 8.4). Avgiftens storlek bör därför spegla 

den faktiska kostnaden. Det saknas jämförbar statistik över hur stora 

kostnader kommunerna har när det gäller nedskräpning. Det kan vara svårt 

att dra slutsatser från de uppskattningar som gjorts eftersom uppskatt-

ningarna till viss del inkluderar även den kostnad som kommuner har för 

insamling av avfall som slängts i insamlingskärl utomhus. Uppskat-

tningarna omfattar även skräp från produkter som inte omfattas av kraven 

på att producenterna ska stå för kostnaderna för nedskräpning enligt 

engångsplastdirektivet.  

Endast Borås kommun mäter kostnaden för nedskräpning. Den uppgår 

till 45 kronor per år och invånare. Uppsala kommun har uppskattat sina 

kostnader till 225 kronor per år och invånare. Uppsalas kostnader inne-

fattar både nedskräpning och insamling av avfall som slängts i insamlings-

kärl. Borås kommun har uppgett att kostnaden för insamling av avfall som 

slängts i insamlingskärl är 42 kronor per år invånare. Om en person i 

Uppsala slänger sitt avfall i insamlingskärl i lika stor utsträckning som i 

Borås är Uppsalas kostnad för nedskräpning 183 kronor per år och 

invånare. De kommuner som kunnat uppskatta kostnader för enbart 

nedskräpning är inte alltid helt representativa eftersom det finns ett sam-

band mellan att man infört åtgärder och börjat mäta kostnader. Exempelvis 

bedriver Borås kommun ett omfattande arbete mot nedskräpning och har 

vunnit pris som årets Håll Sverige Rent-kommun fem år i rad. Det kan 

därför antas att Borås kommun har lägre kostnader för nedskräpning än 

andra kommuner. Kostnaderna kan också skilja sig mellan olika 

kommuner av andra skäl. Olika kommuner är olika hårt belastade av 

nedskräpning. I t.ex. Uppsala uppstår mycket skräp under valborgshelgen. 

Vissa kommuner har stora evenemang eller mycket turister som bidrar till 
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 nedskräpning. Olika kommuner vidtar även olika mycket medvetande-

höjande åtgärder för att minska nedskräpningen och därmed kostnaden.  

Det finns även andra uppskattningar av kostnaderna för nedskräpningen. 

Enligt en bedömning från 2014 gjord av Clean Europe Network kostar 

nedskräpningen i Europa 25 euro per år och invånare. Håll Sverige Rent 

har med stöd av statistik från olika europeiska organisationers bedöm-

ningar uppskattat att kostnaderna i Sverige för nedskräpning är cirka två 

miljarder kronor om året. Naturvårdsverket redovisade 2013 ett regerings-

uppdrag (M2013/01099) i vilket myndigheten utfört en enkätundersökning 

bland kommunerna om deras kostnader för att städa skräp. Kostnaderna 

varierade kraftigt. Naturvårdsverket uppskattade därför kostnaden för 

städning av skräp till mellan 500 miljoner till 2 miljarder per år. Finland 

har år 2020 fastställt att de har en kostnad på 12,8 euro per person och år 

för nedskräpning.  

Utifrån dessa uppgifter uppskattas kostnaden för hela Sverige vara 

mellan en till två miljarder. Det innebär att kostnaden för städningen i 

Sverige är 100–200 kronor per år och invånare. I den totala kostnaden för 

nedskräpning reflekteras den nivå av städning som kommunerna i nuläget 

utför, alltså inte att allt skräp städas upp. Det ligger inom ramen för 

kommunens renhållningsansvar att göra en lämplig bedömning av i vilken 

utsträckning skräpet ska städas upp.  

Eftersom uppskattningarna av kommunernas kostnader är mycket 

osäkra bör avgiften initialt beräknas utifrån den lägre kostnaden, dvs. 100 

kronor per invånare och år. Ett annat skäl till att initialt ha en låg  

uppskattad total kostnad för nedskräpningen i Sverige är att tuggummi som 

skräpats ned är svårt att mäta. Det är därför svårt att fastställa andelen 

tuggummi i relation till kostnaden. Skulle städningen av tuggummi 

inkluderas så skulle den totala kostnaden för städning av skräp vara 

betydligt högre.  

Beräkningarna utgår från att Sverige har cirka 10,3 miljoner invånare. 

Den totala kostnaden för nedskräpning uppskattas därför till 1,03 

miljarder. Av den nationella skräpmätningen framgick att de produkter 

som föreslås få nedskräpningsavgift står för ca 80 procent av 

nedskräpningen. Det innebär att producenterna av dessa produkter ska 

betala ca 800 miljoner kronor.  

De fraktioner som inte ska omfattas av nedskräpningsavgiften uppgår 

till ca 20 procent av nedskräpningen och utgörs både av produkter som inte 

innehåller plast och produkter som inte gått att identifiera. Den fraktion 

som inte går att identifiera består bl.a. av plastfragment från produkter som 

inte kunnat verifieras vid mätningen. Det är rimligt att anta att även 

tuggummi till viss del ingår i den fraktionen. Den fraktion som inte går att 

identifiera utgör ca 11 procent av nedskräpningen och motsvarar således 

drygt 117 miljoner kronor av den uppskattade kostnaden för nedskräpning 

i Sverige. Det innebär att den totala avgiften för de produkter som omfattas 

av den föreslagna avgiftsskyldigheten sannolikt är lägre än den faktiska 

kostnaden för städning av dessa produkter. Avgiften kan därför komma att 

öka efter framtida mätningar och när det finns bättre data.  
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Totalkostnad för olika produktkategorier  

Produktavgiften har i förslaget beräknats genom att först räkna ut hur stor 

andel av den totala nedskräpningen en produktgrupp utgör. Produkter som 

skräpats ned mer än andra produkter bör bidra till kostnaderna i större 

utsträckning. Av de totala kostnaderna för nedskräpningen som ska 

finansieras av avgifterna (ca 800 miljoner kronor) ska varje produktgrupp 

således bekosta motsvarande andel som produktgruppen står för av den 

totala nedskräpningen.  

 

Totalkostnaderna för de olika produkterna framgår av tabellen nedan.  

Produktavgiftens fördelning mellan olika producenter  

Avgiften mellan olika producenter bör fördelas proportionellt. De totala 

kostnaderna för en produktkategori bör därför fördelas mellan olika 

producenter inom en produktkategori genom att den totala avgiften för en 

producent baseras på det antal produkter en producent släppt ut eller 

tillhandahållit på den svenska marknaden under föregående kalenderår. 

För att det ska vara möjligt måste avgiftens storlek fastställas per produkt. 

Det har skett utifrån uppgifter om hur många produkter som släpptes ut på 

den svenska marknaden år 2019. Uppgifterna har tagits fram antingen 

genom uppskattningar med stöd av aktörer och branschorganisationer eller 

Produktgrupp Andel av 

totalt 

skräp 

Antal skräpföre-

mål vid skräp-

mätning  

Total kostnad per 

produktkategori i 

kronor 

Filter och tobaksvaror 

med filter  

62,2 

procent 

22 000 000 640,7 miljoner 

Engångsmuggar  0,4 

procent 

140 000 4,12 miljoner 

Lock till engångs-

muggar  

0,4 

procent 

140 000 4,12 miljoner 

Engångsmatlådor för 

snabbmat inkl. lock 

1 procent 350 000 10,3 miljoner 

Flexibla omslag 2,1 

procent 

735 000 21,63 miljoner 

Dryckesbehållare som 

rymmer mindre än 0,6 

liter (exkl. 

plastflaskor) 

- - - 

Plastflaskor som 

rymmer mindre än 0,6 

liter 

0,1 

procent  

35 000 1,03 miljoner 

Tunna plastbärkassar  0,2 

procent 

70 000 - 

Våtservetter 0,2 

procent 

70 000 2,06 miljoner 

Ballonger  0,1 

procent 

35 000 1,03 miljoner 

Portionssnus 13,7 

procent 

4 800 000  141,1 miljoner 
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 genom att Naturvårdsverket i sitt regeringsuppdrag (M2019/02264) 

fastställt antalet produkter. För att kunna fastställa nedskräpningsavgiften 

för portionssnus har antalet portionssnus som satts på marknaden år 2019 

uppskattats. Enligt Swedish match, som är en snusproducent i Sverige, 

snusar drygt en miljon svenskar regelbundet och 86 procent av snuset är 

portionssnus. En person som snusar använder i snitt fyra dosor snus med 

20 portioner i veckan. Utifrån det samt antagandet att en miljon svenskar 

snusar dras slutsatsen att ungefär 3,6 miljarder portionssnus användes 

under år 2019.  

Det finns dock inga säkra siffror på hur många produkter som släpps ut 

på den svenska marknaden varje år. Exempelvis framgår av Naturvårds-

verkets undersökning att totalt 538 miljoner engångsmuggar släpptes ut på 

marknaden under ett år i Sverige, men det finns andra undersökningar som 

tyder på att det kan vara så många som en miljard engångsmuggar 

(www.hsr.se). Eftersom det saknas säkra uppgifter är det bättre att initialt 

lägga avgifterna på en nivå som i vart fall inte innebär att producenterna 

får betala en för hög avgift. Därför utgår beräkningen av avgiften för 

muggar från uppskattningen att det släppts ut en miljard muggar på den 

svenska marknaden under ett år.  

 

Avgiftens storlek per produkt framgår av tabellen nedan.  

Produkt  Uppskattat 

antal 

produkter 

som släpps ut 

på den 

svenska 

marknaden 

per år 

Total kostnad 

per produkt-

kategori i 

kronor 

Avgift 

per 

produkt 

i öre 

Filter och tobaksvaror med 

filter  

5,16 miljarder 640,7 miljoner 12,4 öre  

Engångsmuggar  1 miljard 4,12 miljoner 0,4 öre 

Lock till engångsmuggar 348 miljoner 4,12 miljoner 1,2 öre 

Engångsmatlådor för 

snabbmat inkl. lock  

570 miljoner 10,3 miljoner 1,8 öre 

Flexibla omslag  600 miljoner 21,63 miljoner 3,5 öre 

Dryckesbehållare som 

rymmer mindre än 0,6 liter 

(exkl. plastflaskor) 

2 miljarder - - 

Plastflaskor som rymmer 

mindre än 0,6 liter 

469 miljoner 1,03 miljoner 0,2 öre 

Tunna plastbärkassar  1,53 miljarder - - 

Våtservetter 690 miljoner 2,06 miljoner 0,3 öre 

Ballonger  45 miljoner 1,03 miljoner  2,3 öre 

Portionssnus 3,58 miljarder 141,1 miljoner 3,9 öre 

Fördelningen av avgifterna mellan kommunerna 

Intäkterna från produktavgifterna ska huvudsakligen användas av 

kommunerna för att städa upp produkter som skräpats ned. Avgifterna 
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måste därför fördelas mellan Sveriges kommuner. Naturvårdsverket bör få 

i uppgift att fördela avgifterna till kommunerna.  

För att minimera de administrativa kostnaderna som ett ansöknings-

förfarande medför bör minst 80 procent av intäkterna från avgifterna 

fördelas mellan kommunerna utifrån hur många som är skrivna i 

kommunen den 1 november varje år. Den totala summan som enligt 

uppskattningarna i förslaget ska fördelas till kommuner utifrån 

invånarantal är ca  640 miljoner, vilket innebär att alla kommuner kommer 

få drygt 60 kronor/invånare varje år. Summan kan dock variera beroende 

på hur många produkter som släpps ut på marknaden varje år. 

I vissa kommuner speglar dock inte antalet personer som är skrivna i 

kommunen det nedskräpningsproblem som finns i kommunen. Det gäller 

främst kommuner med stor besöksnäring. En viss del av intäkterna från 

avgifterna bör därför, utöver de pengar som en kommun får utifrån 

invånarantal, fördelas till kommuner med en besöksnäring som ger upphov 

till särskilda nedskräpningsproblem. Besöksnäringen ger oftast upphov till 

nedskräpningsproblem endast under en begränsad del av året och 

kommuner har redan utrustning och en organisation för att städa upp skräp. 

En kommun ska även arbeta för att förebygga nedskräpning. Den andel 

som betalas ut till kommuner med särskilda nedskräpningsproblem till 

följd av besöksnäring bör därför begränsas till högst 20 procent, dvs. ca 

160 miljoner per år. Fördelningen av dessa pengar bör ske efter ansökan 

till Naturvårdsverket där de särskilda nedskräpningsproblemen som 

besöksnäringen ger upphov till beskrivs. 

Intäkterna från produktavgifterna ska endast användas för att bekosta 

städningen av produkter som skräpats ner och därtill relaterade kostnader. 

Kommunerna bör därför efter att de fått pengar för att städa upp produkter 

som skräpats ner varje år redovisa till Naturvårdsverket hur mycket 

kostnader de haft för att städa upp skräp. Om kostnaderna understiger det 

belopp som kommunen blivit tilldelad bör kommunen bli återbetalnings-

skyldig. 

Årsavgiftens storlek 

Utöver produktavgiften bör producenterna även betala en årsavgift som 

ska täcka Naturvårdsverkets kostnader för administration och fördelning 

av intäkterna från avgifterna och kostnader för skräpmätning. Det saknas 

uppgifter om hur många förpackningsproducenter som kommer att 

omfattas av avgiften men utgångspunkten är att det är ett stort antal. 

Naturvårdsverket har en administrativ kostnad på 750 kronor per timme. 

Uppskattningen är att de administrativa uppgifterna i genomsnitt kan 

utföras på  en halvtimme per producent  och att resterande andel av 

avgiften kan avsättas till att bekosta den skräpmätning som 

Naturvårdsverket ska utföra. Den skräpmätning som Naturvårdsverket 

utförde sommaren 2020 kostade 5 miljoner kronor. För producenter som 

är färre i antal kommer den administrativa kostnaden som den enskilde 

producenten ska stå för att vara högre medan producenter som enbart ska 

betala årsavgift och därför innebär en mindre arbetsbörda för 

Naturvårdsverket bör få en lägre årsavgift.  

En producent som på den svenska marknaden tillhandahåller filter, 

portionssnus, flexibla omslag, dryckesbehållare som rymmer mindre än 
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 0,6 liter, våtservetter, ballonger, engångsplastlock till muggar eller muggar 

eller matlådor för snabbmat som är engångsplastprodukter bör därför 

betala en fast årsavgift om 500 kronor. Årsavgiften för producenter av 

tobaksvaror med filter bör uppgå till 3 000 kronor eftersom producenter av 

tobaksvaror endast utgörs av ett fåtal stora aktörer samtidigt som 

tobaksvaror med filter är den produkt som bidrar till nedskräpningen allra 

mest. Årsavgiften för producenter av tunna plastbärkassar bör uppgå till 

300 kronor eftersom den bara ska omfatta kostnader för administration av 

årsavgiften och skräpmätning.  

Varför avgift i stället för skatt?  

Skillnaden mellan en skatt och en avgift är generellt sett att en avgift tas 

ut för att täcka den kostnad en myndighet har för att utföra en viss tjänst. 

Skatt går till statskassan utan krav på direkt motprestation från statens sida.  

Motprestationen, alltså den tjänst som en myndighet ska utföra, bör vara 

tydligt sammanlänkad med den prestation eller tjänst som annars den som 

betalar avgiften skulle utföra. Motprestationen kan dock vara kollektiv, 

dvs. motprestationen behöver inte vara individuellt bestämd. 

Enligt engångsplastdirektivet ska medlemsstaterna säkerställa att 

producenterna täcker kostnaderna för att städa upp avfallet. Det kan ske 

antingen genom att de själva utför städningen eller genom att de betalar 

vad städningen kostar. Avgift har valts eftersom den ersättning som 

producenterna betalar enbart ska motsvara kostnaderna för själva 

städningen som kommunerna utför och som producenterna annars skulle 

behövt utföra enligt direktivet. Kommunernas motprestation är alltså att 

de utför själva städningen. Syftet med avgiften är inte i första hand att 

skydda människors hälsa och miljön även om det bör bli en positiv bieffekt 

i slutändan och är skälet till att man infört krav på producenterna i 

direktivet. Nedskräpningsavgiften täcker således de kostnader som 

kommunerna har för att städa upp avfallet och som producenterna ska 

ansvara för.  

Kommunerna får inte heller använda medlen från nedskräpningsavgiften 

till annat än att städa upp skräp från de produktkategorier som omfattas av 

avgiften. Städning av skräp som inte omfattas av avgiften ska bekostas av 

det allmänna. Kommunerna ska också i efterhand redovisa vilka kostnader 

som uppkommit och återbetala medlen som blir över. Avgifterna ska även 

ses över regelbundet och då ska hänsyn bl.a. tas till om nedskräpningen 

minskat och kommunernas kostnader för städningen. 

Nedskräpningsavgiften kan jämföras med renhållningsavgiften. Ren-

hållningsavgiften hade kunnat utformas som en skatt om syftet varit att 

minska miljöeffekterna från hushållsavfall. I stället ska renhållnings-

avgiften motsvara tjänsten att hämta det avfall som hushållet producerat. 

Visserligen gynnas både miljön och det allmänna av att kommunen utför 

tjänsten men avgiften tas ut för tjänsten kommunen utför åt det enskilda 

hushållet. 

Administration av avgifterna  

Systemet bör administreras av Naturvårdsverket även om själva städ-

ningen ska utföras av kommunerna. För att minimera den administrativa 

bördan och utforma systemet så kostnadseffektivt som möjligt bör avgiften 
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till största andel betalas ut schablonmässigt genom att nedskräpningen 

antas kosta lika mycket per invånare i alla kommuner i Sverige. Att 

avgiftens storlek inte i detta fall kommer att exakt motsvara den tjänst som 

kommunen ska utföra bör inte utgöra ett hinder. Det finns oftast ett 

samband mellan avgiftens storlek och kostnaden för prestationen. Det är 

dock sällan en exakt överensstämmelse utan avgiften kan t.ex. motsvara 

en beräknad genomsnittlig kostnad för ett normalärende eller dylikt 

(Ekonomistyrningsverkets handledning ”sätt rätt pris”).   

Troligtvis kommer intäkterna från produktavgiften som är den rörliga 

delen av avgiften att behöva hanteras över statsbudgeten för att sedan 

betalas ut till kommunerna enligt schablonen.   

Översyn av avgifterna 

Som redogörs för ovan saknas det säkra uppgifter om de totala kostnaderna 

för att städa upp det skräp som skräpats ned, antal produkter som släppts 

ut på den svenska marknaden i varje produktkategori och mängden 

produkter som skräpats ner. Eftersom det saknas säkra uppgifter att bygga 

avgifterna på är det bättre att initialt lägga avgifterna på en nivå som i vart 

fall inte innebär att producenterna får betala en för hög avgift. De avgifter 

som föreslås är därför lägre än vad som skulle krävas för att täcka 

kostnaderna för att städa upp det aktuella skräpet fullt ut.  

För att leva upp till engångsplastdirektivets krav om att producenterna 

ska stå för full kostnadstäckning (artikel 8.2–8.4) är det därför viktigt att 

se över avgifterna när samtliga uppgifter som behövs för att fastställa de 

faktiska kostnaderna tagits fram.  

Målsättningen med flera av de åtgärder som föreslås i promemorian är 

att nedskräpningen ska minska. Det leder till lägre kostnader för att städa 

upp produkter som skräpats ner vilket på sikt bör reflekteras i avgifterna. 

Enligt engångsplastdirektivet ska avgifterna fastställas på ett proportio-

nellt sätt och täcka de faktiska kostnader som kommunerna har för att städa 

upp skräp som skräpats ned. Det innebär att avgifterna ska minska om 

kostnaderna för att städa upp skräpet minskar och tvärtom. Avgifterna bör 

därför även av den anledningen ses över löpande.  

Avgifterna bör ses över första gången år 2024 för att därefter vart tredje 

år. Att se över avgifterna vart tredje år är en rimlig avvägning mellan 

vikten av att avgiften ska spegla de faktiska kostnaderna och behovet av 

att hålla nere de administrativa kostnader som en översyn medför. Troligen 

kommer den största förändringen avseende nedskräpningen att ske under 

de första åren som bestämmelserna börjat gälla. Därefter kan det vara 

rimligt att förlänga perioden för översynen av avgifterna till vart femte år. 

Översynen av avgifterna bör grunda sig på de uppgifter som kommuner-

na lämnar om de faktiska kostnaderna kommunerna har för nedskräp-

ningen, den skräpmätning som Naturvårdsverket ska utföra och antalet 

produkter som släppts ut på den svenska marknaden i en produktkategori 

under ett kalenderår. I översynen av avgifterna bör kostnaderna för att 

städa upp skräpet ställas i relation till uppnådd miljö- och samhällsnytta. 

Kostnadseffektiviteten i den verksamhet som kommunerna bedrivit bör 

också bedömas. 

Vid översynen av avgifterna bör Naturvårdsverket få i uppgift att lämna 

information till regeringen om tunna plastbärkassar, dryckesbehållare som 
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 rymmer mer än 0,6 liter, andra dryckesbehållare än plastflaskor för dryck 

som rymmer mindre än 0,6 liter eller andra produkter som inte omfattas 

av avgiftsskyldigheten är vanligt förekommande vid nedskräpning och om 

produkterna bör omfattas av avgifterna i framtiden. Andra produkter som 

skulle kunna bli aktuella för avgift i framtiden är t.ex. tuggummi eftersom 

de innehåller plast och skräpar ned i hög omfattning. För att tuggummi ska 

kunna omfattas av nedskräpningsavgiften efter en översyn så krävs en 

utveckling av skräpmätningsmetodiken. Tuggummi är svårt att mäta 

eftersom det inte går att skilja från en fläck eller exempelvis vissa typer av 

snus eller kladdigt godis. Det är också svårt att fastställa när tuggummit 

hamnat på marken, vilket innebär att samma tuggummi kan komma att 

räknas i flera skräpmätningar. Tuggummi måste ofta skrapas bort vilket 

inte alltid är möjligt vid städning med maskin.  

Övriga delar av avgiftssystemet 

För att kravet på avgiftsskyldighet för producenter av vissa engångsplast-

produkter ska fungera måste bestämmelserna kompletteras med bestäm-

melser av administrativ art. Innebörden av de olika bestämmelserna fram-

går av förordningsförslagen och kommenteras i författningskommentaren. 

Normgivningsbemyndigande 

Bestämmelser om att en producent ska betala en avgift kan meddelas av 

regeringen med stöd av 15 kap. 12 § miljöbalken. Det gäller både enligt 

den i den här promemorian föreslagna lydelsen av bestämmelsen och 

enligt nuvarande lydelse av paragrafen. Bestämmelserna om fördelningen 

av intäkterna från avgifterna till kommunerna kan meddelas med stöd av 

8 kap. 7 § regeringsformen. 

10.5 Uppgifter som en producent ska lämna till 

Naturvårdsverket  

Förslag: Innan en producent av förpackningar, portionssnus, filter, 

tobaksvaror med filter, ballonger eller våtservetter gör sin produkt 

tillgänglig på den svenska marknaden ska producenten lämna uppgifter 

till Naturvårdsverket om sitt namn, kontaktuppgifter och person- eller 

organisationsnummer. En producent av filter eller tobaksvaror med 

filter ska även lämna uppgifter om hur producenten avser att uppfylla 

kravet på att tillhandahålla ett insamlingssystem för fimpar. 

En producent ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i 

fråga om de uppgifter som har lämnats. 

Producenter av förpackningar ska till Naturvårdsverket lämna upp-

gifter om hur många av förpackningarna som under ett kalenderår 

tillhandahållits på den svenska marknaden som är matlådor för snabb-

mat eller muggar som är engångsplastprodukter, engångsplastlock till 

muggar, flaskor och metallburkar som omfattas av förordningen om 

retursystem för plastflaskor och metallburkar plastflaskor för dryck som 

rymmer mindre än 0,6 liter, andra dryckesbehållare än plastflaskor som 
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rymmer mindre än 0,6 liter eller flexibla omslag. Uppgifterna ska 

specificeras i varje produktkategori. 

En producent av filter, portionssnus, tobaksvaror med filter, ballonger 

eller våtservetter ska senast den 31 mars varje år lämna uppgift till 

Naturvårdsverket om hur många produkter som producenten släppt ut 

på den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret.  

Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om vilka uppgifter som 

ska lämnas.  

Skälen för förslaget: För att produktavgiftens storlek ska kunna 

bestämmas per producent är det avgörande att uppgifter lämnas om hur 

många produkter som varje producent släppt ut på den svenska mark-

naden. Uppgifter om den totala mängden av en viss produkt som släppts 

ut på den svenska marknaden av en producent är därför viktig för att 

Sverige ska kunna leva upp till kraven i engångsplastdirektivet (artikel 8 

och 13). 

Flera av de produkter som omfattas av avgiftsskyldigheten är förpack-

ningar. Information om mängden förpackningar som en producent släppt 

ut på den svenska marknaden ska redan lämnas enligt förpackningsför-

ordningen (73 §). Den nuvarande skyldigheten för producenter att lämna 

uppgifter omfattar endast ett krav att lämna uppgifter om mängden för-

packningar som släppts ut på marknaden i Sverige. Information lämnas 

inte om vilken typ av förpackning som en producent släppt ut på mark-

naden. Uppgifter saknas därför om hur många muggar, flexibla omslag, 

matlådor för snabbmat, lock och dryckesbehållare som släppts ut på den 

svenska marknaden. De uppgifter som redan i dag lämnas om förpack-

ningar som släppts ut på den svenska marknaden bör därför kompletteras 

med ett krav på att producenter ska lämna uppgifter om antal produkter i 

varje kategori som släppts ut eller tillhandahållits på den svenska mark-

naden. För att uppgifterna ska kunna användas för att fastställa produkt-

avgiften bör redovisningen ske i antal och inte vikt. Naturvårdsverket bör 

ges bemyndigande att meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som 

ska lämnas. 

Uppgifter om antalet muggar och matlådor för snabbmat som släppts ut 

eller tillhandahållits på den svenska marknaden av en producent är även 

nödvändiga för att Sverige ska kunna fullgöra sin rapporteringsskyldighet 

enligt engångsplastdirektivet (artikel 13.1). 

Även producenter av ballonger, våtservetter, portionssnus, filter och 

tobaksvaror med filter omfattas av avgiftsskyldigheten. För att kunna 

bestämma vilken avgift som ska betalas av respektive producent bör krav 

ställas på att även producenter av dessa produkter lämnar uppgifter om hur 

många produkter som har släppts ut på den svenska marknaden under ett 

kalenderår. 

För att Naturvårdsverket ska veta vilka producenter som tillhandhåller 

engångsplastprodukter på den svenska marknaden, och därmed ska 

uppfylla krav med avseende på utökat producentansvar, bör producenter 

av förpackningar, ballonger, våtservetter och portionssnus, filter och 

tobaksvaror med filter vara skyldiga att lämna uppgifter till Naturvårds-

verket. Av uppgifterna bör framgå producentens namn, kontaktuppgifter 

och person- eller organisationsnummer. Uppgifterna bör lämnas innan 

producenten gör sin produkt tillgänglig på den svenska marknaden. 
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 Bestämmelser om att en producent ska lämna uppgifter kan meddelas av 

regeringen med stöd av den i promemorian föreslagna lydelsen av 15 kap. 

13 § 2 miljöbalken. Det gäller både enligt den i den här promemorian 

föreslagna lydelsen och enligt nuvarande lydelse av paragrafen. 

10.6 Ytterligare krav med anledning av 

minimikraven för utökat producentansvar enligt 

avfallsdirektivet  

10.6.1 Allmänna minimikrav för system för utökat 

producentansvar i avfallsdirektivet 

I skälen till avfallsdirektivet anges att system för utökat producentansvar 

utgör en väsentlig del av en effektiv avfallshantering men att systemens 

effektivitet och resultat skiljer sig avsevärt mellan medlemsstaterna. I 

avfallsdirektivet har det därför införts bindande bestämmelser, s.k. 

minimikrav, för driften av system för utökat producentansvar (artikel 8a). 

Enligt avfallsdirektivet är ett system för utökat producentansvar ”en 

uppsättning åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit för att säkerställa 

att produkters producenter bär ekonomiskt ansvar eller ekonomiskt och 

organisatoriskt ansvar för hanteringen av avfallsledet i en produkts 

livscykel” (artikel 3.21). Åtgärderna kan innebära krav på att produkters 

producenter bär det ekonomiska eller det ekonomiska och organisatoriska 

ansvaret för avfallshanteringsledet under en produkts livscykel, inklusive 

separat insamling, sortering och behandling. Skyldigheten kan också 

innefatta ansvar att bidra till att förebygga avfall. Åtgärderna får innebära 

att produkters producenter kan fullgöra skyldigheterna kopplade till 

systemet för utökat producentansvar enskilt eller kollektivt. Vad som ska 

anses vara ett system för utökat producentansvar är således mycket brett. 

Om en uppsättning åtgärder bedöms vara ett system för utökat producent-

ansvar ska de allmänna minimikraven tillämpas. Producentansvaren för 

tobaksvaror med filter, våtservetter och ballonger är sådana system för 

utökat producentansvar som avses i avfallsdirektivet och bestämmelser 

som uppfyller minimikraven i avfallsdirektivet bör därför införas i de 

förordningar som reglerar dessa producentansvar. 

I skälen till engångsplastdirektivet anges att minimikraven i avfalls-

direktivet även bör gälla för de system för utökat producentansvar som 

inrättas genom engångsplastdirektivet, oavsett om de genomförs genom en 

lagstiftningsakt eller genom avtal enligt direktivet. Det anges även att 

engångsplastdirektivet har karaktären av lex specialis i förhållande till 

förpackningsdirektivet och avfallsdirektivet. Om de krav som ställs på ett 

system för utökat producentansvar i engångsplastdirektivet står i strid med 

motsvarande krav i dessa direktiv ska bestämmelserna i engångsplast-

direktivet ha företräde inom sitt tillämpningsområde.  

I engångsplastdirektivet anges vidare att huruvida vissa av minimi-

kraven är relevanta beror på produktens egenskaper. Separat insamling är 

t.ex. inte nödvändig för att säkerställa en korrekt behandling i linje med 

avfallshierarkin för våtservetter, ballonger eller tobaksvaror med filter som 
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innehåller plast. Enligt engångsplastdirektivet bör det därför inte vara 

obligatoriskt att inrätta separat insamling för dessa produkter (skäl 22).  

10.6.2 Mål för minskad nedskräpning  

Förslag: I fråga om fimpar, portionssnus och förpackningar som är 

engångsplastprodukter ska målet vara att nedskräpningen utomhus ska 

ha minskat med 50 procent vid den skräpmätning som ska utföras år 

2030 jämfört med den skräpmätning som ska utföras år 2024.  

I fråga om ballonger och våtservetter ska målet vara att nedskräp-

ningen utomhus ska vara försumbar. Målet ska vara uppfyllt år 2030. 

Hur stor nedskräpningen är ska bedömas utifrån de skräpmätningar 

som utförs av Naturvårdsverket. 

En producent av portionssnus, filter, tobaksvaror med filter, förpack-

ningar, ballonger eller våtservetter och insamlingssystemen för fimpar 

och förpackningar samt retursystemet för plastflaskor och metallburkar 

ska effektivt bidra till att nå målen för minskad nedskräpning. Retur-

systemet för plastflaskor och metallburkar ska effektivt bidra till att nå 

målen för materialåtervinning. 

Om Naturvårdsverket bedömer att det finns risk för att målen för 

minskad nedskräpning inte uppnås i tid ska myndigheten föreslå 

ändamålsenliga åtgärder till regeringen. 
 

Skälen för förslaget: Ett av minikraven i avfallsdirektivet för system 

för utökat producentansvar är att det ska fastställas avfallshanteringsmål 

eller andra mål som anses relevanta för producentansvaret (artikel 8a.1b). 

Syftet med att inrätta ett producentansvar för vissa tobaksvaror, 

portionssnus och filter, ballonger och våtservetter är att minska nedskräp-

ningen och åtgärda de negativa effekter för miljön som nedskräpningen 

ger upphov till. Syftet med producentansvaret för dessa produkter är inte 

att produkterna ska materialåtervinnas när de blivit avfall. En separat 

insamling är därför inte nödvändig för att säkerställa en korrekt behandling 

i linje med avfallshierarkin (skäl 22 till engångsplastdirektivet). Det är 

således inte relevant att sätta ett mål för materialåtervinning avseende 

tobaksvaror, ballonger eller våtservetter. Ett relevant mål för portionssnus, 

filter, tobaksvaror med filter, ballonger och våtservetter som rör minskad 

nedskräpning bör därför inrättas.  

Syftet med att inrätta ett producentansvar för förpackningar är både att 

förpackningarna ska materialåtervinnas och att minska nedskräpningen 

från förpackningar. För plastflaskor som omfattas av retursystemet och 

övriga engångsplastförpackningar finns redan mål för materialåtervinning 

i förpackningsförordningen (19 §). Ett mål för minskad nedskräpning bör 

dock inrättas även avseende förpackningar som är engångsplastprodukter.  

I Sverige är all nedskräpning otillåten enligt miljöbalken (15 kap. 26 §). 

Förbudet riktar sig till den som skräpar ned och inte till producenterna av 

produkterna eller till insamlingssystemen. Målen för nedskräpning i 

producentansvaren bör komplettera nedskräpningsförbudet i miljöbalken 

och rikta sig till producenterna, insamlingssystemen och retursystemen. 

En producent av portionssnus, filter, tobaksvaror med filter, förpack-

ningar, ballonger eller våtservetter och insamlingssystemen för fimpar och 
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 förpackningar samt retursystemen för plastflaskor och metallburkar bör 

därför effektivt bidra till att nå målen för minskad nedskräpning. Retur-

systemet för plastflaskor och metallburkar bör även effektivt bidra till att 

nå målen för materialåtervinning. 

Det är rent faktiskt inte producenterna som skräpar ner. Deras möjlighet 

att minska nedskräpningen är således till viss del begränsad och sker 

genom att producenterna exempelvis kan minska användningen av 

engångsplastprodukter, informera konsumenter och öka antalet möjliga 

ställen att slänga fimpar eller förpackningar på. Ett mål där ingen 

nedskräpning ska förekomma är därför orealistiskt.  

Både engångsplastförpackningar och fimpar är sådana produkter som är 

vanligt förekommande vid nedskräpning. Miljöpåverkan från ned-

skräpning av produkter som innehåller plast är stora och nedskräpningen 

av plastprodukter måste minska kraftigt. Nedskräpning är också förbjudet 

enligt miljöbalken (15 kap. 26 §). Målet för nedskräpning bör därför vara 

ambitiöst. Vid införandet av de åtgärder som föreslås i den här 

promemorian för att minska nedskräpningen är det rimligt att målet 

avseende fimpar, portionssnus och engångsplastförpackningar är att ned-

skräpning utomhus ska minska med 50 procent. Vid en beräkning utifrån 

den skräpmätning som utfördes i juni 2020 uppskattas de föreslagna målen 

bl.a innebära att  nedskräpningen vid den skräpmätning som ska utföras år 

2030 från fimpar ska minska till 11 000 000, engångsmuggar ska minska 

till 70 000, flexibla omslag ska minska till 367 500 och portionssnus ska 

minska till 2 400 000. Detta kan minska eller öka utifrån mängden skräp 

som uppmäts vid skräpmätningen som utförs under år 2024 som bör vara 

utgångspunkten för målet om minskad nedskräpning.   

Nedskräpningen bör övervakas genom den skräpmätning som Natur-

vårdsverket ska utföra vart tredje år för att avgifterna för nedskräpning ska 

kunna fastställas (avsnitt 10.4). Minskningen på 50 procent bör ha skett 

vid den skräpmätning som ska utföras år 2030 jämfört med den 

skräpmätning som ska utföras år 2024. 

Ballonger och våtservetter förekommer i betydligt mindre utsträckning 

vid nedskräpning i Sverige än i övriga länder i Europa. Det beror bl.a. på 

att klimatet är kallare och att vi därför vistas mindre utomhus i samman-

hang där våtservetter och ballonger används, t.ex. på stranden och vid olika 

firanden. Om ett förbud mot ballongpinnar införs bör nedskräpningen av 

ballonger minska betydligt (förslagen behandlas i avsnitt 7.1). En 

minskning av nedskräpningen med 50 procent är inte relevant avseende 

ballonger och våtservetter eftersom nedskräpningen redan är begränsad 

och övriga åtgärder som vidtagits kommer leda till att nedskräpningen blir 

ännu mindre. I stället bör målet vara att nedskräpningen utomhus av 

ballonger och våtservetter ska vara försumbar och således i stort sett inte 

förekomma. Målet bör följas upp vid den skräpmätning som åter-

kommande ska utföras. Minskningen av nedskräpningen bör ha skett vid 

den skräpmätning som ska utföras år 2030 jämfört med den skräpmätning 

som ska utföras år 2024.  

Arbete pågår för att ersätta den plast som används i våtservetter med 

andra material som lättare bryts ner. Eftersom producentansvaret för 

våtservetter endast avser våtservetter som innehåller plast kan målet 

uppnås genom att våtservetter med plast byts ut till våtservetter utan plast. 
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Det bör införas bestämmelser om att Naturvårdsverket ska föreslå 

ändamålsenliga åtgärder till regeringen om myndigheten bedömer att det 

finns risk för att målen för nedskräpning inte uppnås i tid. 

Bestämmelser om att en producent effektivt ska bidra till att nå målen 

för minskad nedskräpning kan meddelas av regeringen med stöd av den i 

promemorian föreslagna lydelsen av 15 kap. 13 § 5 miljöbalken eller nu-

varande 15 kap. 40 § miljöbalken. Bestämmelser om att insamlingssyste-

men för fimpar och förpackningar samt retursystemet för plastflaskor och 

metallburkar effektivt ska bidra till att nå målen kan meddelas av rege-

ringen med stöd av den i promemorian föreslagna lydelsen av 15 kap. 15 § 5. 

10.6.3 Ombud i Sverige 

Förslag: Den som ska fullgöra krav som producent av engångsplast-

produkter enligt förordningen om producentansvar för filter och 

tobaksvaror med filter, förordningen om producentansvar för ballonger 

och förordningen om producentansvar för våtservetter och inte är 

etablerad i Sverige får utse ett ombud som är etablerat i Sverige som 

ska fullgöra de skyldigheter som producenten har enligt dessa 

förordningar och förordningen om nedskräpningsavgifter. Motsvarande 

möjlighet ska även ges till den som ska fullgöra krav som producent av 

förpackningar eller förpackade varor enligt förordningen om produ-

centansvar för förpackningar och som inte är etablerad här. Ombudet 

ska utses genom en skriftlig fullmakt.  

Ett ombud som har utsetts av en producent ska anmäla det till 

Naturvårdsverket. Anmälan ska göras innan producenten som utsett 

ombudet släpper ut en produkt som ombudet ska ansvara för på den 

svenska marknaden. En anmälan ska innehålla uppgifter om ombudet, 

producenten, vilka produkter som ombudet ska ansvara för, hur 

produkten kommer att tillhandahållas på den svenska marknaden och 

hur ombudet ska uppfylla de skyldigheter som följer av den aktuella 

förordningen och förordningen om nedskräpningsavgifter. Ombudet 

ska snarast underrätta Naturvårdsverket om någon av uppgifterna som 

lämnats inte längre är korrekt och förändringen har betydelse för 

anmälans syfte. 

Ombudets skyldigheter ska omfatta de produkter som omfattas av 

ombudets anmälan till Naturvårdsverket. 

Skälen för förslaget: I engångsplastdirektivet finns en skyldighet för 

medlemsstaterna att ge produkters producenter, som är etablerade i en 

medlemsstat och som släpper ut produkter på en annan medlemsstats 

territorium där producenten inte är etablerad, en möjlighet att utse ett be-

hörigt ombud som är etablerat i den medlemsstaten. Det behöriga ombudet 

ska ansvara för att det utökade producentansvaret fullgörs på medlems-

statens territorium (artikel 8.6).  

För att ett regelverk om producentansvar ska vara effektivt måste det 

finnas möjligheter att utöva tillsyn över producenten. En effektiv tillsyn är 

endast möjlig gentemot en aktör som är etablerad i Sverige. Genom att de 

skyldigheter som följer med producentansvaret kan läggas på ett ombud 

som är etablerat i Sverige skapas förutsättningar för en effektiv tillsyn även 
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 mot producenter som inte är etablerade i Sverige. En bestämmelse om en 

rätt för producenter att utse ombud i Sverige bör därför införas i förord-

ningen om producentansvar för filter och tobaksvaror med filter, förord-

ningen om producentansvar för ballonger och förordningen om producent-

ansvar för våtservetter. I avsnitt 10.6.4 föreslås att en producent som är 

etablerad i Sverige och säljer engångsplastprodukter till ett annat land i 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska utse ett ombud i det 

landet. En motsvarande bestämmelse ska enligt engångsplastdirektivet 

införas i alla medlemsstater, vilket i praktiken innebär att det alltid 

kommer att utses ombud när en producent som är etablerad i ett annat land 

inom EES men inte i Sverige tillhandahåller en produkt här. Motsvarande 

gäller inte länder utanför EES. Det bedöms dock inte motiverat. 

För att det ska vara möjligt att avgöra vem som ska fullfölja producent-

ansvaret för en viss produkt och på vilket sätt detta ska ske, bör ett ombud 

göra en anmälan till Naturvårdsverket. Av anmälan bör det framgå 

ombudets och producentens namn och kontaktuppgifter, vilka produkter 

som omfattas av ombudets ansvar och uppgift om hur produkten kommer 

att tillhandhållas på den svenska marknaden. Anmälan bör också innehålla 

uppgifter om hur ombudet ska fullgöra producentens skyldigheter enligt 

den aktuella förordningen. Om någon uppgift som ombudet har lämnat inte 

längre är korrekt och förändringen har betydelse för anmälans syftebör 

ombudet vara skyldigt att underrätta Naturvårdsverket. Ett krav på skriftlig 

fullmakt för ombudet bör införas för att säkerställa att ombudet är behörigt 

att uppfylla skyldigheter åt producenten och för att göra det enklare att 

kontrollera vad behörigheten omfattar. Anmälan bör göras innan 

producenten som utsett ombudet släpper ut en produkt som ombudet ska 

ansvara för på den svenska marknaden.  

Ett ombuds skyldigheter bör enbart omfatta de produkter som är angivna 

i den anmälan som ombudet ska göra till Naturvårdsverket. Exempel på 

skyldigheter som föreslås i promemorian är krav på att inrätta insamlings-

system eller se till att någon annan tillhandahåller ett sådant system (se 

avsnitt 10.2.1), krav på att lämna information till konsumenter (se avsnitt 

12) och krav på att lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur många 

produkter som producenten tillhandahållit eller släppt ut på den svenska 

marknaden och uppgifter om hur mycket avfall som har samlats in (se 

avsnitt 10.2.2 och 10.5). Motsvarande bestämmelser finns i förpacknings-

förordningen (42, 71 och 73 §§). I promemorian föreslås även en skyldighet 

för producenter att betala nedskräpningsavgifter (se avsnitt 10.4).  

Enligt förslagen till förordningarna om producentansvar för tobaksvaror, 

portionssnus och filter, producentansvar för ballonger, producentansvar 

för våtservetter och producentansvar för förpackningar ska uttrycket”vara 

etablerad i Sverige” innebära att man har hemvist eller säte i Sverige och 

bedriver en yrkesmässig verksamhet här. Kravet i engångsplastdirektivet 

att ge produkters producenter en rätt att utse en fysisk eller juridisk person 

som ombud är inte begränsat till ombud som bedriver yrkesmässiga 

verksamheter (se artikel 8a.5). Detta torde dock vara en förutsättning för 

att ombudet ska ha tillräckliga ekonomiska, personella och organisatoriska 

resurser för att fullgöra en producents skyldigheter enligt direktivet. Ett 

krav på att ombudet ska vara etablerat i Sverige, dvs. bedriva yrkesmässig 

verksamhet här, bedöms därför vara förenligt med direktivet. 
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Engångsplastdirektivet är upptaget på förteckningen över rättsakter som 

är relevanta för EES. Ordet medlemsstat bör därför förstås så att EES-

stater ska anses vara medlemsstater och inte tredjeländer. 

Bestämmelserna kan meddelas av regeringen med stöd av 15 kap. 14 § 

miljöbalken. 

10.6.4 Ombud i ett annat land inom EES 

Förslag: En producent som är etablerad i Sverige och säljer engångs-

plastprodukter till ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbets-

området (EES) ska utse ett ombud i det landet. Ombudet ska fullgöra 

det ansvar som producenten har i det landet enligt de nationella 

bestämmelser som genomför engångsplastdirektivet. 

Skälen för förslaget: I engångsplastdirektivet finns en skyldighet för 

medlemsstaterna att säkerställa att en producent som är etablerad på dess 

territorium, och som säljer sådana plastprodukter för engångsbruk som 

förtecknas i del E i bilagan till en annan medlemsstat där denne inte är 

etablerad, utser ett behörigt ombud i den medlemsstaten. Ombudet bör 

vara den person som ansvarar för att fullgöra producentens skyldigheter 

enligt engångsplastdirektivet på den andra medlemsstatens territorium 

(artikel 8.6). Av del E i bilagan framgår att vissa förpackningar, våt-

servetter, ballonger och tobaksvaror med filter och filter som marknads-

förs för användning i kombination med tobaksvaror är plastprodukter för 

engångsbruk som omfattas av skyldigheten. Ett krav på att en producent 

som är etablerad i Sverige och säljer engångsplastprodukter till ett annat 

land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där producenten 

inte är etablerad ska utse ett ombud i det landet bör därför införas i 

förordningen om producentansvar för förpackningar, förordningen om 

producentansvar för vissa tobaksvaror och filter, förordningen om 

producentansvar för ballonger och förordningen om producentansvar för 

våtservetter.  

Av del E i bilagan till engångsplastdirektivet framgår att dryckesbe-

hållare, flexibla omslag, tunna plastbärkassar, engångsplastlock till 

muggar och matlådor för snabbmat som är engångsplastprodukter är 

sådana förpackningar som omfattas av skyldigheterna i direktivet att ge 

vissa producenter en möjlighet att utse ombud. Av artikel 8a.5 i avfalls-

direktivet framgår dock att möjligheten att utse ombud är ett minimikrav 

som ska uppfyllas för alla system för utökat producentansvar. Förord-

ningen om producentansvar för förpackningar är ett system för utökat 

producentansvar som omfattar alla förpackningar. Det innebär att även 

producenter av sådana förpackningar som inte omfattas av del E i 

engångsplastdirektivet ska ges en möjlighet att utse ombud. För befintliga 

producentansvar gäller detta fr.o.m. den 5 januari 2023. Kravet bör dock 

införas redan nu för att undvika att bestämmelsen behöver ändras igen 

inom kort.  

Engångsplastdirektivet är upptaget på förteckningen över rättsakter som 

är relevanta för EES. Ordet medlemsstat bör därför förstås så att EES-

stater ska anses vara medlemsstater och inte tredjeländer. 
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 Bestämmelserna kan meddelas av regeringen med stöd av 15 kap. 14 § 

miljöbalken. 

10.6.5 Rutiner för internkontroll 

Förslag: Ett insamlingssystem för filter eller tobaksvaror med filter ska 

ha rutiner för internkontroll för att säkerställa att de avgifter som tas ut 

av producenterna uppfyller kraven i förordningen och för att bedöma 

kvaliteten på de uppgifter som insamlingssystemet ska lämna till 

Naturvårdsverket. Rutinerna ska även säkerställa att kraven i avfalls-

transportförordningen uppfylls. 

En producent av filter eller tobaksvaror med filter eller av ballonger 

eller av våtservetter ska ha en rutin för att bedöma kvaliteten på de 

uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket om hur många 

produkter producenten har släppt ut på marknaden i Sverige.  

Skälen för förslaget: Enligt avfallsdirektivet ska produkters produ-

center eller organisationer som med avseende på utökat producentansvar 

genomför skyldigheter för producenters räkning inrätta lämpliga system 

för egenkontroll (artikel 8a.3 d). Enligt bestämmelsen ska kontrollen 

säkerställa att den ekonomiska förvaltningen är tillfredsställande. Den 

interna kontrollen ska vid behov kompletteras av regelbundna oberoende 

kontroller. Kontrollen ska också säkerställa att kvaliteten på uppgifter som 

producenten ska lämna om avfallshantering och om mängden produkter 

som har släppts ut på marknaden håller en bra kvalitet. Kontrollen ska 

också säkerställa att kraven i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1013/2006 om transport (avfallstransportförordningen) uppfylls. 

Det finns inga krav på hur ett system för egenkontroll ska se ut. Syftet är 

dock att kontrollen ska ske på ett systematiskt sätt. För att inte belasta 

producenter och producentorganisationer med onödiga kostnader och 

omfattande administration bör kravet begränsas till att ta fram rutiner för 

internkontroll.  

Producentens ekonomiska förvaltning av det bolag där verksamheten 

bedrivs regleras utförligt i annan lagstiftning, framför allt i bokförings-

lagen (1999:1078). Någon ytterligare reglering för kontroll i den delen 

bedöms inte vara nödvändig.  

Direktivet kräver även att kontrollen ska säkerställa att producenten 

betalar de kostnader som krävs för att fullgöra sina skyldigheter inom 

utökat producentansvar (artikel 8a.3 d i). Regler om kostnadstäckning 

finns både i avfallsdirektivet och engångsplastdirektivet. Enligt det senare 

direktivet ska producenterna åtminstone täcka kostnaderna för med-

vetandehöjande åtgärder, kostnader för att städa upp och därefter 

transportera och behandla avfallet och kostnaderna för att insamling och 

rapportering av information (artikel 8.3). Om producenterna fullgör sina 

skyldigheter kollektivt finns en skyldighet enligt avfallsdirektivet att 

avgiften som en enskild producent ska betala till det kollektiva systemet 

differentieras om det är möjligt (artikel 8a.4 b, se vidare avsnitt 10.2.3). 

Rutinen för internkontroll bör därför även säkerställa att beräkningen av 

producenternas avgifter är i överensstämmelse med de krav som anges i 
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förordningen om producentansvar för tobaksvaror, portionssnus och filter 

(se 24 §). 

Eftersom det kan bli aktuellt för ett insamlingssystem att ansvara för 

transporter av insamlade fimpar över gränsen för behandling bör rutinerna 

för internkontroll även innebära att insamlingssystemet säkerställer att 

kraven i avfallstransportförordningen uppfylls. 

Enligt avsnitt 10.5 ska producenter av filter och tobaksvaror av filter och 

av ballonger eller våtservetter vara skyldiga att lämna uppgifter till 

Naturvårdsverket om produkter som har släppts ut på den svenska mark-

naden. Detta är uppgifter som omfattas av avfallsdirektivets krav på att 

systematiskt säkerställa kvaliteten på inrapporterade uppgifter. En be-

stämmelse om att dessa producenter ska inrätta en rutin för internkontroll 

för att bedöma kvaliteten på dessa uppgifter bör därför införas.  

I avsnitt 10.2.1 föreslås att insamlingssystem för fimpar ska ansvara för 

att samla in och behandla avfall och därför även få en skyldighet att lämna 

uppgifter till Naturvårdsverket om insamlade mängder. Även detta är 

uppgifter som omfattas av avfallsdirektivets krav på internkontroll. Ett 

krav på rutiner för internkontroll för att säkerställa uppgifternas kvalitet 

bör därför införas.  

Det föreslås inte ett motsvarande krav på ansvar för avfallshantering för 

producenter av ballonger och våtservetter. Rutiner för internkontroll av 

uppgifter om detta behöver därför inte införas. Av samma skäl behövs inte 

heller rutiner för att säkerställa att kraven i avfallstransportförordningen 

följs.  

Bestämmelser om rutiner för internkontroll kan meddelas av regeringen 

med stöd av den i promemorian föreslagna lydelsen av 15 kap. 12 § miljö-

balken. 

10.6.6 Offentliggörande av information 

Förslag: Ett insamlingssystem för fimpar ska på en webbplats 

offentliggöra information om vem som är systemets ägare, vilka 

producenter som är anslutna till insamlingssystemet, hur den avgift som 

producenterna betalar ska beräknas, angett i kronor per såld produkt 

eller per ton produkter som släpps ut på den svenska marknaden, hur 

aktörer som anlitas för avfallshantering väljs ut och hur insamlings-

systemets verksamhet bidrar till att nå målet för nedskräpning. 

Informationen ska offentliggöras på en webbplats. 

Producenter av ballonger eller våtservetter ska på en webbplats 

tillgängliggöra information om hur målet för nedskräpning uppnås. 
 

Skälen för förslaget: I avfallsdirektivet finns en skyldighet för 

medlemsstaterna att se till att en producent av en produkt eller en 

organisation som genomför skyldigheter för en sådan producents räkning 

offentliggör information om hur unionsmål och nationella mål för avfalls-

hantering uppnås och hur andra nationella kvantitativa eller kvalitativa mål 

uppnås som anses relevanta för systemet för utökat producentansvar. Om 

skyldigheterna uppfylls kollektivt ska även information om ägande och 

medlemskap, ekonomiska bidrag som betalas av förpackningens produ-

center per såld förpackning eller per ton av förpackningen som släpps ut 
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 på marknaden och förfarandet för val av aktörer för avfallshantering 

offentliggöras (artikel 8a.3 e). 

Att offentliggöra dessa uppgifter bidrar till att skapa en transparens på 

marknaden. Producenterna kan t.ex. bilda sig en uppfattning om hur 

avgifterna som producenterna betalar till insamlingssystemet beräknas och 

på så vis avgöra om de behandlas lika som andra producenter i detta 

avseende. För att information ska vara lättillgänglig bör den publiceras på 

en webbplats. En bestämmelse med detta innehåll bör därför tas in i 

förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter.  

Förslagen i promemorian innebär inte att producenterna av ballonger 

och våtservetter ska ansvara för att hantera avfall. Producenterna ska i 

stället betala en nedskräpningsavgift (se avsnitt 10.4). Det gör att det inte 

blir aktuellt att offentliggöra uppgifter som är relaterade till insamlings-

system och kostnadstäckning. För att uppfylla kravet om offentliggörande 

av information bör dessa producenter dock offentliggöra information om 

hur målet för nedskräpning uppnås. För att göra informationen tillgänglig 

bör den publiceras på en webbplats.  

Bestämmelserna kan meddelas av regeringen med stöd av 15 kap. 13 § 

2 och 15 § 5 miljöbalken. 

11 Krav på märkning av vissa 

engångsplastprodukter 

Förslag: Sanitetsbindor, tamponger, tampongapplikationer, filter, 

tobaksvaror med filter, våtservetter och muggar som är engångs-

plastprodukter får endast släppas ut eller tillhandahållas på den svenska 

marknaden av en producent om de är märkta. Märkningen ska innehålla 

information om att produkten innehåller plast, hur produkten i enlighet 

med avfallshierarkin ska hanteras när den blivit avfall, de sätt att 

bortskaffa produkten som ska undvikas och de negativa miljöeffekter 

som nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande av produkten ger 

upphov till. Märkningen ska vara framträdande, lätt att läsa och 

outplånlig.  

Naturvårdsverket ska få meddela ytterligare föreskrifter om märk-

ningen. 

Kravet på märkning ska börja gälla den 3 juni 2021. 
 

Skälen för förslaget: Enligt engångsplastdirektivet ska sanitetsbindor, 

tamponger, tampongapplikationer, tobaksvaror med filter, filter som 

marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror, våtservetter 

och muggar märkas för att få släppas ut på marknaden (artikel 7). Det råder 

kunskapsbrist kring dessa engångsplastprodukters materialegenskaper och 

hur avfallet från dessa produkterna ska bortskaffas på bästa sätt. Det gäller 

särskilt kunskap om att fimpar, våtservetter och engångsprodukter som ser 

ut som papper vanligen innehåller även plast. Kunskapsbrist råder även 

kring olämpligheten att spola ner vissa av dessa engångsprodukter i 

avloppet. Fettproppar bildas när rinnande fett spolas ned och stelnar i 
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ledningsnätet. I fettet fastnar andra saker som spolas ned i toaletten, t.ex. 

våtservetter, cigaretter och sanitetsprodukter. Tillsammans bildar de 

betongliknande klumpar som kan vara mycket svåra att få bort. Att felaktig 

spola ner dessa engångsplastprodukter i avloppet orsakar stora skador på 

avloppsnätet genom att pumpar täpps till och rörledningar blockeras. Det 

kan i förlängningen leda till att orenat vatten rinner ut i sjöar och vatten-

drag. År 2018 hittades en stor fettpropp vid Söder Mälarstrand. Proppen 

ledde till att orenat avloppsvatten rann ut i Pålsund vid Hornstull. Kun-

skapsbrist råder även kring hur avfall från muggar ska sorteras och att det 

finns ett krav på att förpackningsavfall ska sorteras ut från annat avfall 

(3 kap. 2 § avfallsförordningen). Bestämmelsen ska börja tillämpas när de 

nya bestämmelserna om insamlingssystem i förpackningsförordningen 

börjar gälla. Dessförinnan gäller liknande krav (28 § förordningen 

(2006:1273) om producentansvar för förpackningar). 

I enlighet med kraven i engångsplastdirektivet bör därför ett krav på att 

dessa produkter ska märkas införas. Märkningen bör innefatta information 

om hur produkten ska hanteras när den blivit avfall. Den informationen 

bör utgå från avfallshierarkin enligt miljöbalken (15 kap. 10 §). Märk-

ningen bör även innehålla information om sätt att bortskaffa produkten 

som ska undvikas, att produkten innehåller plast och den negativa 

miljöpåverkan som nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande av 

produkten ger upphov till.  

En tryckt skrift omfattas av tryckfrihetsförordningen oavsett vilket 

innehåll den har. Tryckfrihetsförordningen gäller för alla skrifter som har 

framställts i tryckpress. Det innebär att även en tryckt förpackning 

omfattas av tryckfrihetsförordningens formella tillämpningsområde. Den 

1 januari 2019 infördes en ny delegationsbestämmelse i tryckfrihets-

förordningen (1 kap. 12 § 4). Undantaget avser krav på att införa, eller på 

visst sätt utforma, varningstext, innehållsdeklaration eller liknande 

produktinformation om syftet med detta är skydd för hälsa, miljö eller 

konsumentskydd. Syftet med det föreslagna kravet på märkning är främst 

att skydda miljön. Delegationsbestämmelsen innebär därför att det inte 

strider mot tryckfrihetsförordningen att införa det föreslagna kravet på 

märkning även om märkningen ska göras på förpackningen, t.ex. på 

förpackningar för tobaksvaror eller på muggar. Delegationsbestämmelsen 

innebär dock inte att det är möjligt att ställa upp vilka krav som helst på 

märkningen. Kraven på texter får inte bli så omfattande att de alltför 

mycket beskär möjligheten för näringsidkaren att förse förpackningar med 

egen text (prop. 2017/18:49 s. 174). 

Kommissionen ska enligt artikel 7.2 i engångsplastdirektivet anta en 

genomförandeakt som fastställer de harmoniserade specifikationerna för 

märkning. Naturvårdsverket bör ges möjlighet att meddela ytterligare 

föreskrifter om märkningen och således en möjlighet att genomföra de 

harmoniserade specifikationerna i föreskrifter. 

Bestämmelser om märkning kan meddelas av regeringen med stöd av 

15 kap. 13 § 1 miljöbalken. Det gäller både enligt den i den här prome-

morian föreslagna lydelsen av 15 kap. 13 § 1 och enligt nuvarande lydelse 

av paragrafen. 
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 12 Information till konsumenter  

12.1 För en hållbar hantering av 

engångsplastprodukter krävs mer information 

till konsumenter  

Förslag: En producent som på den svenska marknaden släpper ut eller 

tillhandahåller sanitetsbindor, tamponger, tampongapplikationer, 

tuggummi, tunna plastbärkassar, flexibla omslag, dryckesbehållare, 

matlådor för snabbmat, muggar, engångsplastlock till muggar, engångs-

plastlock till matlådor för snabbmat, ballonger, våtservetter, portions-

snus, filter eller tobaksvaror med filter ska lämna information till 

konsumenter. Informationen ska lämnas om produkten är en engångs-

plastprodukt. 

Informationen ska innehålla uppgifter om hur produkten ska hanteras 

när den blir avfall och de negativa miljöeffekter som nedskräpning eller 

annat olämpligt bortskaffande av produkten ger upphov till  

För sanitetsbindor, tamponger, tampongapplikationer, tuggummi, 

våtservetter, portionssnus, filter och tobaksvaror med filter ska informa-

tion lämnas även om  de negativa effekter det får på avloppsnätet att 

spola ner produkten i avloppet.  

För våtservetter och förpackningar ska information även lämnas om 

återanvändbara alternativ till produkten och för förpackningar ska även 

information om tillgängliga system för återanvändning lämnas. 

Informationen ska bidra till mindre nedskräpning, en hållbar 

användning av produkterna och att avfallet från produkterna hanteras 

på ett lämpligt sätt.  

Informationen ska vara lättillgänglig, uppmuntra till ett ansvarsfullt 

konsumentbeteende och lämnas återkommande. 

Informationen ska lämnas från den 3 juli 2021. 

Skälen för förslaget  

Bristfällig kunskap om engångsplastprodukter ger upphov till felaktig 
hantering  

Enligt engångsplastdirektivet ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att 

informera konsumenter om vissa engångsplastprodukter (artikel 10 och 

del G i bilagan till direktivet). Krav på att lämna information gäller vissa 

förpackningar (tunna plastbärkassar, flexibla omslag, dryckesbehållare, 

matlådor för snabbmat, muggar, lock till muggar eller lock till matlådor 

för snabbmat), ballonger, våtservetter, filter, tobaksvaror med filter, 

sanitetsbindor, tamponger och tampongapplikationer. Informationen som 

lämnas ska uppmuntra till ett ansvarsfullt konsumentbeteende och en bidra 

till en minskning av skräp från engångsplastprodukter. Konsumenterna ska 

informeras om tillgängligheten av återanvändbara alternativ, system för 

återanvändning och olika avfallshanteringsalternativ. Konsumenterna ska 

även informeras om den inverkan på miljön och effekterna på avloppsnätet 

som nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande av engångsplast-
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produkter ger upphov till. Producenterna av engångsplastprodukter ska stå 

för kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärderna (artikel 8).  

Kunskapen när det gäller vissa engångsplastprodukters material-

egenskaper, hur avfallet från dessa produkterna ska bortskaffas på bästa 

sätt och vilka effekter nedskräpning får på miljön är hos många konsumen-

ter bristfällig. För att minska konsumtionen av engångsplastprodukter, 

förebygga nedskräpning och andra former av olämpliga former av bort-

skaffande av avfall, såsom att spola ner produkter i avloppet, är det viktigt 

att det ges tillräckligt med information. Det gäller särskilt produkter som 

inte ser ut som att de innehåller plast, t.ex. pappersprodukter som är 

bestrukna med en tunn plastfilm. Det finns stora kunskapsbrister kring att 

dessa engångsprodukter innehåller plast, vilket leder till felaktig avfalls-

hantering och nedskräpning. Kunskapsbrist råder dessutom kring olämp-

ligheten att spola ner engångsprodukter i avloppet. Fettproppar bildas när 

rinnande fett spolas ned och stelnar i ledningsnätet. I fettet fastnar andra 

saker som spolas ned i toaletten. Det gäller t.ex. våtservetter, cigaretter och 

sanitetsprodukter. Tillsammans bildar de betongliknande klumpar som 

kan vara mycket svåra att få bort. Att felaktigt spola ner dessa engångs-

plastprodukter i avloppet orsakar stora skador på avloppsnätet genom att 

pumpar täpps till och rörledningar blockeras. Det kan i förlängningen leda 

till att orenat vatten rinner ut i sjöar och vattendrag. 

Det är även viktigt att information lämnas till personer som har kunskap 

om rätt avfallshantering men som ändå skräpar ner. Information är 

nödvändig för att ändra beteenden. Att kontinuerligt lämna informationen 

är även viktig för att se till att den som redan gör sig av med sitt avfall från 

engångsplastprodukter på rätt sätt fortsätter att göra rätt. 

I enlighet med kraven i engångsplastdirektivet bör det därför införas 

krav på att producenter ska lämna information om hur produkten ska 

hanteras när den blir avfall och de negativa miljöeffekter som nedskräp-

ning eller annat olämpligt bortskaffande av produkten ger upphov till 

(artikel 10). Information ska även lämnas om de negativa effekter det får 

på avloppsnätet att spola ner våtservetter, tobaksvaror med filter, filter för 

tobaksvaror, sanitetsbindor, tamponger och tampongapplikationer i 

avloppet. Information ska dessutom lämnas om återanvändbara alternativ 

till de engångsplastförpackningar som omfattas av informationskravet och 

våtservetter och eventuella system för återanvändning för dessa.  

Bestämmelser om att en producent ska lämna information kan meddelas 

med stöd av den i promemorian föreslagna lydelsen av 15 kap. 13 § 5 eller 

enligt nuvarande 15 kap. 40 § miljöbalken. 

Den som släpper ut tuggummi och portionssnus på den svenska 
marknaden bör omfattas av krav på att lämna information 

Enligt Håll Sverige Rents skräprapport för år 2020 är portionssnus en av 

de vanligast förekommande produkterna vid nedskräpning. Räknat i antal 

står snuset för ca 14 procent av allt skräp. Påsen som används till 

portionssnus innehåller plast. Materialet är i princip samma som i tepåsar 

och består i huvudsak av cellulosafibrer och en liten mängd av plasten 

polypropen. Nedskräpning av snus leder därför till att plast tillförs naturen 

och bidrar till tillförseln av mikroplaster i naturen. Till skillnad från 

cigaretter är portionssnus inte reglerat i engångsplastdirektivet. Skälet till 
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 det är sannolikt att snus inte används lika mycket i de övriga europeiska 

länderna som i de nordiska länderna och förekommer därför inte i tillräck-

ligt hög utsträckning i de skräpmätningar som gjorts av kommissionen.  

Även tuggummi är vanligt förekommande vid nedskräpning. Tuggummi 

räknas dock inte med i antalet skräp i Håll Sverige Rents mätningar 

eftersom det är svårt att veta om det är en fläck, ett gammalt tuggummi 

eller ett nytt tuggummi (Håll Sverige Rents skräprapport år 2020). 

Tuggummi är tillverkat av syntetiskt gummi, latex eller vax samt 

elastomerer och innehåller således plast. Tuggummi är även en av de 

svåraste och kostsammaste typerna av skräp att städa upp, då det lämnar 

fläckar efter sig och den kladdiga konsistensen gör att de kan fastna. Inte 

heller tuggummi är reglerat i engångsplastdirektivet. 

Kunskapen när det gäller portionssnus och tuggummins materialegen-

skaper, hur avfallet från dessa produkterna ska bortskaffas på bästa sätt 

och vilka effekter nedskräpning får på miljön är bristfällig. För att minska 

nedskräpningen från portionssnus och tuggummi bör därför portionssnus 

och tuggummi omfattas av kravet på att producenter ska lämna informa-

tion till konsumenter.  

Ett krav på att producenter av portionssnus och tuggummi ska lämna 

information till konsumenter innebär inte ett hinder mot den fria 

rörligheten av varor som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna 

inom EU/EES. Det föreslagna informationskravet är därför förenligt med 

EU-rätten och behöver inte anmälas enligt Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett 

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande 

föreskrifter för informationssamhällets tjänster ska ett utkast till tekniska 

föreskrifter. 

Bestämmelser om att en producent ska lämna information kan meddelas 

med stöd av den i promemorian föreslagna lydelsen av 15 kap. 13 § 5 eller 

enligt nuvarande 15 kap. 40 § miljöbalken. 

12.2 Rapport om vilken information som lämnats 

Förslag: En producent som släpper ut fler än 5 000 förpackningar, 

10 000 ballonger, 10 000 våtservetter eller 10 000 filter, 10 000 

portionssnus eller 10 000 tobaksvaror med filter ska senast den 31 mars 

2024 och därefter var tredje år lämna en rapport till Naturvårdsverket 

om den information som lämnats till konsumenter.  

Rapporten ska innehålla uppgifter om vilken information som 

lämnats, hur informationen lämnats och på vilket sätt informationen 

bidrar till att minska nedskräpningen och åstadkomma en lämplig 

avfallshantering. För förpackningar ska rapporten även innehålla upp-

gifter om på vilket sätt informationen bidrar till en hållbar användning. 

Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om vilken ytterligare 

information som rapporten ska innehålla.  

Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om vilken ytterligare 

information som rapporten ska innehålla.  
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Skälen för förslaget: För att det ska var möjligt att följa upp att produ-

centerna lämnar information i tillräcklig omfattning till konsumenter bör 

information lämnas till Naturvårdsverket om vilken information som 

lämnats. Det är inte kostnadseffektivt och leder heller inte till någon större 

miljönytta att alla producenter lämnar sådana uppgifter. Vissa producenter 

släpper endast ut ett fåtal produkter på marknaden. Dessa mindre företag 

bör undantas från kravet på att lämna en rapport till Naturvårdsverket och 

i stället kontrolleras av Naturvårdsverket inom ramen för annan tillsyn. 

Uppgifterna till Naturvårdsverket bör därför lämnas av de producenter 

som på den svenska marknaden släpper ut eller tillhandahåller fler än 

5 000 förpackningar, 10 000 ballonger, 10 000 våtservetter eller 10 000 

filter, portionssnus eller tobaksvaror med filter.  

För att det ska vara möjligt att bedöma att den information som lämnats 

av producenterna är tillräcklig för att uppnå syftet med att lämna 

informationen kan ytterligare uppgifter behöva lämnas. Naturvårdsverket 

bör därför ges möjlighet att meddela föreskrifter om vilken ytterligare 

information som rapporten ska innehålla. 

Bestämmelser om att producenter ska lämna en rapport kan meddelas av 

regeringen med stöd av 15 kap. 13 § 2 miljöbalken. Det gäller både enligt 

den i den här promemorian föreslagna lydelsen av 15 kap. 13 § 2 och enligt 

nuvarande lydelse av paragrafen. 

13 Utformning av dryckesbehållare  

Förslag: En dryckesbehållare ska endast få tillhandahållas på den 

svenska marknaden av en producent om dryckesbehållaren är utformad 

så att korkar och lock som är gjorda av plast är fästa vid behållaren 

under hela användningen. En dryckesbehållare som uppfyller kraven i 

harmoniserade standarder ska anses uppfylla kraven.  

Kravet ska inte gälla dryckesbehållare i glas eller metall med korkar 

eller lock som helt eller delvis är gjorda av plast och dryckesbehållare 

som är avsedda och används för livsmedel för speciella medicinska 

ändamål. 

Skälen för förslaget  

En dryckesbehållare ska vara utformad så att korkar och lock som är 
gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela användningen  

Enligt engångsplastdirektivet ska medlemsstaterna säkerställa att 

dryckesbehållare som är engångsplastprodukter endast släpps ut på 

marknaden om korkarna och locken förblir fästa vid behållaren under 

produktens tilltänka användningsfas (artikel 6.1). Kravet gäller dryckesbe-

hållare och omfattar således både flaskor gjorda huvudsakligen av plast 

och kompositdryckesförpackningar. 

Korkar och lock som är gjorda av plast och som används till olika 

dryckesbehållare är bland de vanligaste produkterna som påträffas på 

stränderna i EU. Enligt Håll Sverige Rents Skräprapport 2020 är korkar 

och lock av plast också ett av de tio vanligast förekommande produkterna 
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 på stränderna längs Kattegatt, Öresund och Östersjön. Krav bör därför 

ställas som betydligt minskar spridningen i miljön av korkar och lock från 

dryckesbehållare. I enlighet med engångsplastdirektivet bör därför 

dryckesbehållare bara få tillhandahållas på marknaden av en producent om 

korkarna och locken är fästa vid behållaren under hela användningsfasen. 

Kravet bör i enlighet med direktivet inte gälla dryckesbehållare i glas eller 

metall med korkar eller lock som helt eller delvis är gjorda av plast, t.ex. 

metallkapsyler och metallock med plastförsegling, och dryckesbehållare 

som är avsedda och används för livsmedel för speciella medicinska 

ändamål. 

De europeiska standardiseringsorganisationerna ska ta fram harmoni-

serade standarder avseende kraven på att lock och kapsyler ska vara fästa 

vid dryckesbehållaren.  

Bestämmelser om utformningen av en dryckesbehållare kan meddelas 

med stöd av den i promemorian föreslagna lydelsen av 15 kap. 13 § 5 eller 

enligt nuvarande 15 kap. 40 § miljöbalken. 

När bör kraven träda i kraft? 

En dryckesbehållare som uppfyller kraven i en harmoniserad standard ska 

anses uppfylla kraven på att en kork ska vara fäst vid dryckesbehållaren. 

Många företag har redan påbörjat utvecklingen av flaskor där korken sitter 

fast vid flaskan under hela användningsfasen. Vissa företag har redan en 

lösning för hur en flaska ska vara utformad för att locket ska sitta fast. 

Flera andra aktörer har dock uppgett att utformningen av flaskan är mer 

komplicerad vad gäller kolsyrad dryck än för dryck utan kolsyra. 

Dessutom måste de flaskor som omfattas av det svenska retursystemet för 

plastflaskor fungera i pantautomaterna. En pantmaskin har en ekonomisk 

livslängd på sju år. Enligt direktivet ska kravet börja gälla 3 juli 2024. Från 

att direktivet beslutades är således tiden för omställning fem år. Enligt 

direktivet finns ingen möjlighet för medlemsstaterna att ge ytterligare tid 

för omställning. Kravet på att korkar och lock ska vara fästa vid behållaren 

under hela användning ska därför börja gälla den 3 juli 2024.  

14 Åtgärder för förbättrad 

materialåtervinning av förpackningar 

14.1 Materialåtervinning av förpackningar  

14.1.1 Färre förpackningar kommer räknas som 

materialåtervunna 

De svenska målen för materialåtervinning framgår av förpackningsförord-

ningen. Dessa mål genomför materialåtervinningsmålen i förpacknings-

direktivet. Vid bedömningen av om målen är uppfyllda räknas i dag, i 

enlighet med kraven i EU, det som samlats in för materialåtervinning som 

att det har materialåtervunnits. Det gäller oberoende av om förpacknings-

avfallet efter insamlingen faktiskt har materialåtervunnits genom att 
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avfallet upparbetas till produkter, material eller ämnen eller om det in-

samlade förpackningsavfallet i stället i slutändan energiåtervinns.  

Efter revideringen av förpackningsdirektivet har det införts nya krav på 

hur beräkningen av återvinningsmålen ska göras. De innebär att endast 

förpackningsavfall som går in i det materialåtervinningsförfarande vari-

genom avfallsmaterialet faktiskt upparbetas till produkter räknas som 

materialåtervunna. För att säkerställa en enhetlig tillämpning för beräk-

ningen av målen har kommissionen beslutat om enhetliga villkor i genom-

förandebeslut (EU) 2019/665. I praktiken innebär beslutet att beräknings-

punkten flyttas närmare den faktiska materialåtervinningen. Det medför 

att det inte längre kommer vara möjligt att räkna alla förpackningar som 

samlas in för återvinning som materialåtervunna. I stället kommer det i 

större utsträckning vara den del som faktiskt materialåtervinns som kom-

mer att räknas. Färre förpackningar, främst plastförpackningar, kommer 

således att räknas som materialåtervunna. 

Under år 2019 släpptes 1 329 800 ton förpackningar ut på den svenska 

marknaden. Av dessa förpackningar samlades 68 procent in. Mängden 

förpackningar som släpptes ut på den svenska marknaden är troligen 

underskattad eftersom det finns ett okänt antal producenter som sätter 

förpackningar på marknaden utan att uppfylla kraven i producentansvaret 

för förpackningar. Siffran är osäker även mot bakgrund av att förpack-

ningar från distansförsäljning och privatimport sällan rapporteras som 

utsläppta på den svenska marknaden. År 2019 rapporterades 217 200 ton 

plastförpackningar, exklusive pantflaskor av plast, som utsläppta på den 

svenska marknaden. Mängden plastförpackningar som släppts ut på den 

svenska marknaden under ett år har uppskattats uppgå till omkring 

325 000 ton (Smeds rapport ”Kartläggning av plastflöden i Sverige”). Den 

procentuella materialåtervinningsgraden beräknas således på ett för lågt 

värde av antalet förpackningar som släppts ut på den svenska marknaden. 

Den verkliga materialåtervinningsgraden är således betydligt lägre än 

vad som i enlighet med reglerna inom EU hittills har rapporterats som 

materialåtervunnet. 

14.1.2 För att öka materialåtervinningen är det 

avgörande att fler förpackningar samlas in 

Insamlingen av förpackningar ser olika ut för olika materialslag. Av de 

förpackningar som rapporterades som utsläppta på den svenska mark-

naden under 2019 samlades det in 93 procent av glasförpackningarna, 

75 procent av pappersförpackningarna, 41 procent av träförpackningarna 

och 49 procent av plastförpackningarna. I de siffrorna ingår inte metall-

burkar och PET-flaskor som omfattas av krav på att ingå i ett retursystem. 

Av de PET-flaskor och metallburkar som släpptes ut på den svenska 

marknaden samlades det under år 2019 in 84 procent plastflaskor och 84 

procent metallburkar. Under år 2018 samlades 84 procent av metall-

förpackningarna in. 

Det är endast plastförpackningar som måste samlas in i större 

utsträckning för att det ska vara möjligt att nå de nya målen för material-

återvinning i förpackningsdirektivet, dvs. att minst 50 procent av plastför-

packningarna ska materialåtervinnas senast 31 december 2025 (artikel 6.1 i). 
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 Även insamlingen av PET-flaskor och metallburkar ligger under de 

svenska målen för materialåtervinning i förpackningsförordningen (19 och 

23 §§). Skälen till att insamlingen av PET-flaskor och metallburkar inte 

når upp till målen är bl.a. privatutförseln av dryck (se avsnitt 9.2). 

För att en förpackning ska kunna materialåtervinnas måste den först 

samlas in. För att öka materialåtervinningen och åstadkomma en cirkulär 

ekonomi är det därför avgörande att fler förpackningar av samtliga 

materialslag samlas in. Cirka 55 procent av alla plastförpackningar slängs 

i hushållsavfallet vilket omöjliggör materialåtervinning (SOU 2018:84). 

Enligt Avfall Sverige som har gjort beräkningar baserade på plockanalyser 

återfinns 80 procent av plastförpackningarna i restavfallet. Det är därför 

särskilt viktigt är att insamlingen av plastförpackningar förbättras. Inte 

förrän en större andel av plastförpackningarna samlas in till materialåter-

vinning kommer materialåtervinningsgraden att nå en acceptabel nivå.  

14.1.3 Åtgärder för att öka insamlingen av förpack-

ningar 

Genom förpackningsförordningen har regeringen beslutat att insamlings-

systemen för förpackningar ska erbjuda borttransport av hushållens 

förpackningar av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall 

från först 60 procent sedan 100 procent av alla bostadsfastigheter (45 § 

förpackningsförordningen). Bostadsnära insamling av förpackningsavfall 

leder till att andelen avfall som samlas in ökar. Enligt uppgifter från 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen har undersökningar gjorts som 

visar att insamlingen av plastförpackningar ökade med 89 procent vid 

bostadsnära insamling. 

 De två existerande insamlingssystemen för förpackningar (FTI och 

TMR) har ansökt om tillstånd men fått avslag på sina ansökningar 

eftersom ansökan inte levde upp till de krav som ställs på ett 

insamlingssystem i förpackningsförordningen. Naturvårdsverket lämnade 

i juni 2020 in en hemställan till miljödepartementet med en beskrivning av 

de brister som ansökningarna innehöll och förslag om att vissa delar i 

förpackningsförordningen behöver ses över och förtydligas. Regeringen 

beslutade den 24 september att skjuta upp ikraftträdandet av 2018 års 

bestämmelser i två år, till årsskiftet 2022/23. Genom att skjuta upp 

ikraftträdandet av bestämmelserna om tillståndsplikt säkerställs att den 

befintliga insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kan 

fortgå efter årsskiftet, då det enligt 2018 års förordning annars skulle ha 

krävts tillstånd för insamling. Det betyder också att den bostadsnära 

insamling som i dag på frivillig grund erbjuds av kommuner eller 

avfallsföretag också är tillåten efter årsskiftet. I samband med beslutet 

kommunicerade regeringen att bestämmelserna i förpackningsförord-

ningen kommer att ses över.  

Även den separata insamlingen av förpackningar som används på andra 

ställen än i bostäder bör öka. Många snabbmatsförpackningar är engångs-

plastförpackningar. Exempelvis köper många sin lunch i matlåda av plast 

som sedan äts direkt på försäljningsstället, på stan eller på arbetsplatsen. 

På grund av det svenska klimatet är det troligtvis en ganska begränsad tid 

på året som maten konsumeras på stan och matlådor kastas i insamlings-
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kärl i utomhusmiljöer. Det är mer sannolikt att avfallet från snabbmats-

konsumtionen uppstår på försäljningsstället eller på arbetsplatser. Det är 

därför avgörande för insamlingsgraden att det finns krav på separat insam-

ling av förpackningar på bl.a. restauranger och arbetsplatser. 

Enligt avfallsförordningen ska den som har förpackningsavfall sortera 

ut förpackningsavfallet från annat avfall och lämna förpackningsavfallet 

till retursystemet för plastflaskor och metallburkar eller ett insamlings-

system för förpackningar (3 kap. 2 §). Bestämmelsen ska börja tillämpas 

när de nya bestämmelserna om insamlingssystem i förpackningsförord-

ningen börjar gälla. En bestämmelse av samma innebörd finns dock i 2006 

års förpackningsförordning (28 §), som alltjämt gäller i denna del. Det 

innebär att på restauranger, arbetsplatser och på andra plaster där det 

uppkommer förpackningsavfall, t.ex. muggar eller matlådor, ska förpack-

ningsavfallet sorters ut.  

Kravet på att förpackningsavfall ska sorteras ut kompletteras med ett 

krav som innebär att avfall som samlats in separat för att förberedas för 

återanvändning eller materialåtervinnas inte får förbrännas om inte av-

fallet har genomgått en efterföljande behandling och förbränning är den 

lämpligaste behandlingen ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt (3 kap. 19 § 

avfallsförordningen). Det förpackningsavfall som samlats in separat kan 

därför inte förbrännas utan att det först har gjorts ett försök att material-

återvinna förpackningsavfallet. 

Det kan övervägas om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att 

förbättra insamlingen av förpackningsavfall. Effekterna av de krav som 

redan beslutats eller som för närvarande håller på att utredas bör utvärderas 

innan ytterligare åtgärder vidtas för ökad insamling. I denna promemoria 

lämnas därför inga ytterligare förslag när det gäller insamlingen av 

förpackningsavfall. 

14.1.4 Materialåtervinning av insamlat avfall från glas-, 

pappers-, trä och metallförpackningar samt PET-

flaskor och pantburkar fungerar i huvudsak bra  

De flesta glas-, pappers- och metallförpackningar, samt PET-flaskor och 

pantburkar som samlas in blir även till nya produkter. Glasförpack-

ningarna materialåtervinns mestadels till nya glasförpackningar och 

glasull. Pappersfibrer i pappersförpackningar kan återvinnas sex till sju 

gånger innan de är uttjänta. Pappersförpackningar materialåtervinns 

mestadels till ny kartong. Metallförpackningar materialåtervinns till nytt 

stål och aluminium. Aluminiumtackorna används till bl.a. däckfälgar eller 

motordelar. PET-flaskor materialåtervinns till plast som kan användas till 

nya flaskor. En producent får vanligtvis betalt för pappers- och metall-

förpackningsavfall, dvs. avfallets har ett värde. Glas-, pappers- och metall-

förpackningar är således redan i dag till övervägande del materialåter-

vinningsbara och materialåtervinningen av dessa materialslag fungerar i 

huvudsak bra. 

Träförpackningar är till stor del återanvändbara. Det gäller bl.a. trä-

pallar, plywoodlådor och pallkragar. Materialåtervinning av träförpack-

ningar kan ske på många sätt. I tättbefolkade länder med spånskiveindustri 

mals uttjänta produkter ner till råvara. Träförpackningar kan även 
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 materialåtervinnas genom att det använda träet används till byggmaterial. 

Vid reparation av återanvändbara träförpackningar kan trä från trasiga 

förpackningar användas vilket räknas som materialåtervinning. I Sverige 

finns etablerade system för återanvändning och återvinning av träförpack-

ningar. Träförpackningar materialåtervinns dock i mindre utsträckning än 

andra förpackningsslag. Träförpackningar som förbereds för återanvänd-

ning ingår i statistiken över materialåtervinning. 

14.1.5 Materialåtervinning av insamlat avfall från 

plastförpackningar måste öka och förbättras 

Enligt Naturvårdsverkets statistik sattes 217 200 ton plastförpackningar, 

exklusive pantflaskor, av plast på den svenska marknaden år 2019. 

Plastförpackningar utgör ca 39 procent av all plast som används i Sverige 

(Smeds rapport ”Kartläggning av plastflöden i Sverige ”) och utgör således 

en stor del av den plast som används i samhället. Under 2019 sorterades 

106 700 ton plastförpackningar ut för återvinning. Det innebär att 

materialåtervinningsgraden för plastförpackningar, exklusive PET-

flaskor, var 49 procent (Naturvårdsverket). Av de insamlade förpack-

ningarna är det långt ifrån alla som materialåtervinns till ny plast. Vissa 

förpackningar sorteras bort eftersom dessa förpackningar inte går att 

materialåtervinna eller för att efterfrågan på den typen av återvunnen plast 

är för låg (Smeds rapport ”Kartläggning av plastflöden i Sverige”). De 

fraktioner som inte materialåtervinns går till energiåtervinning och eldas 

således upp. Den verkliga materialåtervinningsgraden är därför betydligt 

lägre än 49 procent. Några säkra officiella siffror på vad som faktiskt 

materialåtervinns finns inte. Enligt uppgift från Svensk plaståtervinning är 

den verkliga materialåtervinningsgraden cirka 15–20 procent. Avfall från 

plastförpackningar materialåtervinns således inte i samma utsträckning 

som förpackningar av andra material. 

Den återvunna plasten som kommer från avfall från plastförpackningar 

används vanligen till bl.a. plast- och soppåsar, krukor, hinkar och 

plastmöbler. Den återvunna plasten används sällan till nya förpackningar 

eller andra produkter av motsvarande kvalitet. Förutom att den faktiska 

materialåtervinningsgraden från plastförpackningar är låg är även 

kvaliteten på den återvunna plasten i många fall sämre än den plast som 

användes i förpackningarna från början. Värdet på plasten har därför 

minskat. Endast drygt hälften av ursprungsvärdet bevaras eftersom 

kvaliteten på plasten försämrats (Återvinningsindustrierna – Ett värde-

beständigt svenskt materialsystem). 

Det finns flera skäl till att plastförpackningar materialåtervinns i mindre 

uträckning än förpackningar av andra material. Plast är ett samlingsnamn 

för en stor grupp olika, i huvudsak syntetiska material. I återvinnings-

processen måste de identifieras och eftersorteras var för sig. En del 

polymerer är lätta att sortera och efterbehandla. Valet av polymerer, 

tillsatser, pigmentering, tryck och barriärer påverkar möjligheterna till 

återvinning, kvaliteten på den återvunna plasten och i slutändan priset och 

efterfrågan på den återvunna plasten. Huvudanledningen till att plastför-

packningar i dag inte materialåtervinns i tillräcklig utsträckning är att det 

i förpackningarna används plast av olika sorter som innehåller olika till-
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satser. Plastförpackningar med olika plastinnehåll och tillsatser blandas 

och blir svåra att separera och i förlängningen svåra att materialåtervinna. 

Exempelvis missfärgar färgad plast ofärgad plast, svart plast är svår att 

sortera med IR-teknik och laminat består ofta av flera olika typer av plast 

som sammanfogats i lager som inte går att separera i återvinningspro-

cessen. 

Det finns dock återvinning av plastförpackningar i Sverige som fungerar 

bra. Det gäller främst PET-flaskor som omfattas av retursystemet. Under 

2019 var materialåtervinningsgraden för PET-flaskor 84 procent. Den 

plast som återvinns från dessa flaskor är av mycket hög kvalitet och har 

beviljats undantag från EU:s regler om att återvunnen plast inte får 

användas i kontakt med livsmedel. Det råder hög efterfrågan på åter-

vunnen plast från PET-flaskor som samlats in genom det svenska 

retursystemet. Avgörande faktorer för att retursystemet kan materialåter-

vinna den plast som används i flaskorna till plast av likvärdig kvalitet är 

bl.a. att det är ett slutet system med likadana förpackningar och att de 

flaskor som är anslutna till systemet måste uppfylla krav på t.ex. vilken 

plastsort som får användas, hur etiketter ska vara utformade och fastsatta 

på flaskan och vilket tryck som får användas. 

Åtgärder för bättre materialåtervinning har även vidtagits för andra 

plastförpackningar än PET-flaskor. Svensk plaståtervinning har byggt en 

ny plastsorteringsanläggning i Motala för återvinning av plastförpack-

ningar som invigdes i maj 2019. Den ska göra Sverige självförsörjande på 

sorteringskapacitet. Målet är att bättre sortering ska medföra att så mycket 

som möjligt av plasten med hög kvalitet kan materialåtervinnas. 

14.2 En förpackning som tillhandahålls på den 

svenska marknaden ska gå att materialåtervinna 

Förslag: För att en producent ska få tillhandahålla en förpackning på 

den svenska marknaden ska förpackningen gå att återvinna. En förpack-

ning ska anses kunna återvinnas om minst 75 viktprocent av materialet 

som använts i förpackningen kan materialåtervinnas till säljbart 

material eller säljbara produkter.  

Kravet på att minst 75 procent av förpackningen ska kunna material-

återvinnas ska inte gälla om förpackningen  

a) behövs för att på ett inte obetydligt sätt förlänga hållbarheten hos 

livsmedel,  

b) behövs för att uppfylla kraven i annan författning,  

c) till mer än 50 viktprocent är gjord av återvunnen plast som är av så 

låg kvalitet att förpackningen inte går att materialåtervinna, eller 

d) är en träförpackning. 

Vid bedömningen av om en förpackning behövs ska hänsyn tas till 

vilka möjligheter det finns att byta ut förpackningen till en förpackning 

som tillverkats av ett material som går att materialåtervinna och vilka 

effekter ett sådant materialbyte har på människors hälsa och miljön. 

Naturvårdsverket får i fråga om förpackningar där det finns särskilda 

skäl att använda dem meddela föreskrifter om att de ska anses kunna 
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 återvinnas även om de endast energiåtervinnas, komposteras eller till en 

mindre del än 75 procent kan materialåtervinnas.  

Ett insamlingssystem ska endast få åta sig att ta hand om en förpack-

ning när den blir avfall om systemet har tekniska möjligheter och 

tillräcklig kapacitet för att kunna materialåtervinna minst 75 vikt-

procent av materialet som använts i förpackningen till säljbart material 

eller säljbara produkter eller om insamlingssystemet ser till att någon 

annan materialåtervinner förpackningen. Ett insamlingssystem får även 

åta sig att ta hand om förpackningar som omfattas av undantag från 

kravet på att förpackningen ska gå att materialåtervinna. 

Kraven ska börja gälla den 1 januari 2025. 

Skälen för förslaget 

Materialåtervinningsbara plastförpackningar behövs för en hållbar 
plastanvändning 

En bristande materialåtervinning av plastförpackningar leder till att det går 

åt mer energi vilket leder till högre utsläpp, inte minst utsläpp av koldioxid. 

Det leder till negativa effekter för klimatet. En avsevärt förbättrad 

materialåtervinning av plast medför en ökad tillgång till återvunnen plast 

av hög kvalitet vilket leder till en minskad förbrukning av fossila råvaror. 

Det ger stora miljövinster och är en nödvändighet för att åstadkomma en 

cirkulär plastekonomi och minska konsumtionens effekter på klimatet. En 

dålig materialåtervinning innebär även att samhället förlorar pengar 

eftersom vi eldar upp råvaror och i stället tvingas använda nya råvaror. 

Användningen av plastförpackningar har ökat i Sverige. Enligt Natur-

vårdsverket har mellan åren 2012 och 2018 den totala mängden plast-

förpackningar som släpps ut på den svenska marknaden inom producent-

ansvaret för förpackningar ökat från 191 900 ton till 217 400 ton. 

Ökningen kan inte helt förklaras av en växande befolkning, utan mängden 

förpackningar ökade även per person under samma tid. En ökad använd-

ning av plastförpackningar medför ett ökat behov av att förpackningarna 

tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt när de blir avfall. Plast-

förpackningar används dessutom oftast bara en gång och under en 

begränsad tid. De har således en väldigt kort livslängd.  

Det släpps ut många plastförpackningar på den svenska marknaden som 

inte går att materialåtervinna till en säljbar produkt eller ett säljbart 

material. I många fall är skälen endast estetiska, t.ex. att svart är en fin färg 

som framhåller innehållet i förpackningen eller att en genomskinlig 

förpackning till skillnad från en färgad ser mer kladdig ut.  

Det finns fler och fler producenter som arbetar aktivt med att erbjuda 

förpackningar som går att materialåtervinna. Exempelvis har dagligvaru-

handelsaktörerna Axfood, Bergendahls, Coop, ICA och Lidl satt ett mål 

om att plastförpackningar ska vara materialåtervinningsbara redan år 2022 

(Dagligvaruhandelns färdplan: Mot fossilfria och materialåtervinnings-

bara plastförpackningar till 2030). De konkurrerar dock med andra produ-

center som släpper ut plastförpackningar på marknaden som inte går eller 

är mycket svåra att återvinna och kan därför få konkurrensnackdelar i form 

av ökade kostnader jämfört med dessa producenter. Långa värdekedjor gör 
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det också svårt för detaljhandel att påverka utformningen av förpack-

ningarna fullt ut. 

IKEA, Coca Cola, H&M, Axfood, Tarkett, NCC, Houdini, Återvin-

ningsindustrierna och Spendrups har genom forumet Circular Sweden 

uppgett att de anser att en målsättning för svensk plastanvändning bör vara 

att alla plastförpackningar på svenska marknaden bör vara återvin-

ningsbara år 2025 (https://www.circularsweden.se/nyheter/aktuellt/sve-

rige-behover-en-plaststrategi). Även Orkla har vidtagit åtgärder för en 

förbättrad materialåtervinning och framfört att de anser att det krävs ny 

lagstiftning för att förbättra materialåtervinningen av plast 

(https://www.gp.se/cmlink/för-att-öka-dagens-låga-plaståtervinning 

krävs-ny-lagstiftning-1.34133652?ajax=true&site=2.189&page=2.200 

Hämtad 2020-09-21). 

Insamlingssystemen för förpackningar har också tagit initiativ till för-

bättrad materialåtervinning. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) 

har från den 1 april 2019 infört ett differentierat avgiftssystem där avgiften 

för vissa plastförpackningar är högre än för andra. Det gäller t.ex. svarta 

plastförpackningar.  

Viljan att använda återvunnen plast är stor bland företag. Det beror bl.a. 

på att det bidrar till att minska företagets klimatavtryck. Men eftersom 

utbudet av återvunnen plast av hög kvalitet är osäker och inte tillräckligt 

stor är det inget som producenter av förpackningar vågar förlita sig på. Det 

är således först när det finns en säker tillgång på återvunnen plast av bra 

kvalitet som det uppstår en stabil efterfrågan på återvunnen plast. 

Exempelvis är efterfrågan på återvunnen plast från det svenska 

retursystemet för PET-flaskor mycket hög. För att möta efterfrågan på 

återvunnen plast måste det därför skapas en bättre tillgång på högkvalitativ 

återvunnen plast. Materialåtervinningsgraden av plastförpackningar måste 

därför höjas och plastförpackningar måste återvinnas till plast av högre 

kvalitet än vad de generellt gör i dag.  

Krav på att en förpackning ska gå att materialåtervinna bör ställas 
redan vid utformningen av en förpackning 

Problemen med materialåtervinning av förpackningar kan inte enbart 

åtgärdas av insamlingssystemen eller under materialåtervinningen. För en 

välfungerande materialåtervinning är det avgörande att hänsyn tas till 

förutsättningarna för materialåtervinning redan vid utformningen av 

förpackningen.  

En glas- pappers- eller metallförpackning som i huvudsak består av 

endast ett material kan som huvudregel materialåtervinnas. Endast en 

mindre del av de plastförpackningar som samlas in går dock att 

materialåtervinna. Insamlingen och återvinningen av PET-flaskor inom 

ramen för retursystemet är exempel på en fungerande återvinning av 

plastförpackningar där de återvunna flaskorna i stor utsträckning återvinns 

till nya flaskor. För att det ska vara möjligt har det retursystem som 

plastflaskorna tillhör utarbetat gemensamma krav för alla flaskor så att de 

ska vara möjliga att materialåtervinna. Det gäller t.ex. krav på utform-

ningen av tryck på flaskan, hur en etikett ska utformas och sättas fast och 

vilken typ av plast som får användas i flaskan. Även Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen (FTI) har tagit fram riktlinjer kring vad som är en 
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 materialåtervinningsbar plastförpackning. Kunskap kring de krav som bör 

ställas vid utformningen av en förpackning för att den ska gå att material-

återvinna finns således redan. Ändå utformas många förpackningar, främst 

plastförpackningar, på ett sätt som innebär att de inte går att material-

återvinna. 

Enligt förpackningsförordningen ska en producent se till att en förpack-

ning kan återvinnas (37 § 2). Det innebär att en förpackning antingen kan 

materialåtervinnas eller energiåtervinnas för att uppfylla kraven. För att 

åstadkomma en förbättrad materialåtervinning och genom det en övergång 

till en cirkulär ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande bör de nuvar-

ande bestämmelserna skärpas. En producent bör därför få tillhandahålla en 

förpackning på den svenska marknaden endast om materialet som använts 

i förpackningen kan materialåtervinnas till säljbara ämnen eller produkter.  

Materialåtervinningen av de glas-, pappers- och metallförpackningar 

som samlas in fungerar i huvudsak bra i Sverige. Materialet i dessa 

förpackningar går således redan i dag att materialåtervinna. De föreslagna 

kraven på materialåtervinningsbara förpackningar påverkar därför i 

huvudsak endast plastförpackningar, träförpackningar och förpackningar 

som innehåller flera olika material som inte lätt går att separera. Som 

framgår längre ned bör träförpackningar undantas från kraven. 

Ett krav på att en plastförpackning ska utformas så att den går att 

materialåtervinna är i linje med överenskommelsen ”Cirkulär ekonomi – 

strategi för omställningen i Sverige” som ingåtts mellan regeringspartierna 

och Centern och Liberalerna. Enligt överenskommelsen ska plast särskilt 

prioriteras i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi i det 

kommande nationella arbetet. Om Sverige kan ligga i täten av omställ-

ningen bedöms det gynna svenskt näringsliv och andra aktörer och ge dem 

konkurrensfördelar. 

En viss del av materialet i en förpackning bör vara möjlig att 
materialåtervinna 

En förpackning är en viktig del av marknadsföringen av en produkt. Det 

är därför viktigt att det även i fortsättningen finns möjlighet att utforma 

förpackningar så att de kan särskiljas från andra produkter. Det finns även 

behov av att använda vätskeavskiljande plastytor i vissa pappersförpack-

ningar. Det bör därför vara endast 75 procent av materialet i en förpack-

ning som ska vara möjligt att materialåtervinna till säljbart material. För 

att kunna uppnå en cirkulär ekonomi kan det på sikt finnas behov av att nå 

högre än 75 procent. Inledningsvis är bedömningen dock att 75 procent är 

en rimlig nivå.   

 Det innebär att förpackningar som består av flera olika material kan 

tillhandahållas på den svenska marknaden så länge minst 75 procent av 

materialet kan materialåtervinnas. Det gäller t.ex. vätskekartonger som 

kan bestå av upp till 25 procent plast men fortfarande anses som material-

återvinningsbara eftersom det i Sverige finns ett bruk (Fiskeby Board AB) 

som kan separera plastskiktet i vätskekartonger så att pappersfibern kan 

materialåtervinnas.  

Förpackningar som består av olika materialslag där de olika delarna lätt 

går att separera ska sorteras i respektive materialslag. Producenterna av 

dessa förpackningar har därför goda möjligheter att utforma de olika 
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delarna på ett sätt som gör att de kan materialåtervinnas. Det gäller t.ex. 

kartonger där korken är av plast och pastaförpackningar där tråget är av 

papper och omslaget är av plast.  

Förpackningar som innehåller flera olika material som inte kan separeras 

under återvinningsprocessen kan inte materialåtervinnas. Sådana förpack-

ningar bör som huvudregel inte vara tillåtna.  

Kravet på att en förpackning ska gå att materialåtervinna bör inte gälla 
återanvändbara förpackningar 

Avfallshierarkin i avfallsdirektivet innebär att medlemsstaternas första 

prioritet i lagstiftning och politik ska vara att främja avfallsförebyggande 

åtgärder (artikel 4 i avfallsdirektivet, jfr 15 kap. 10 § miljöbalken). 

Hierarkin anger även en prioriteringsordning vid valet av metod för 

behandling av det avfall som uppstår. Utgångspunkten är att avfallet i 

första hand ska förberedas för återanvändning, i andra hand material-

återvinnas, i tredje hand återvinnas på annat sätt (t.ex. genom energi-

återvinning) och i sista hand bortskaffas. Hierarkin är inte absolut utan 

avvikelser kan göras för enskilda avfallsströmmar för att främja det alternativ 

som ger bäst resultat för miljön som helhet (jfr prop. 2015/16:166 s. 33). 

De återanvändbara förpackningarna som används är främst tillverkade 

av plast och trä. Exempel på återanvändbara träförpackningar är lastpallar, 

pallkragar och lådor av trä. Exempel på återanvändbara plastförpackningar 

är flergångsmuggar och plastbackar som används i detaljhandeln. Återan-

vändbara förpackningar har en betydligt längre livslängd än engångs-

förpackningar. En lastpall i trä kan exempelvis samlas in för att förberedas 

för återanvändning och delar av samma förpackning kan cirkuleras i flera 

år. Innan en lastpall går till energiåtervinning kan den lämnas in flera 

gånger till ett pallretursystem. Att återanvända en förpackning och på så 

sätt förebygga att avfall uppstår och att förbereda avfall för återanvändning 

är miljömässigt bättre än materialåtervinning. När de återanvändbara 

förpackningarna är uttjänta går de ofta till energiåtervinning. För att få 

bästa miljöeffekt är det naturligtvis allra bäst om de uttjänta återanvänd-

bara förpackningarna i stället materialåtervinns. För att det ska vara 

möjligt att återanvända en förpackning många gånger kan det dock krävas 

att träet behandlas med kemikalier eller att plasten har en viss färg så att 

den inte ser sliten ut lika snabbt som transparent plast kan göra. Sådana 

åtgärder kan försvåra materialåtervinningen. Användningen av åter-

användbara förpackningar bör i enlighet med avfallshierarkin prioriteras. 

Återanvändbara förpackningar bör därför inte omfattas av kraven på 

materialåtervinningsbara förpackningar. 

Vissa förpackningar behövs för att förlänga hållbarheten hos livsmedel 

Förpackningar används ofta för att förlänga hållbarheten hos livsmedel. 

Det gäller särskilt plastförpackningar. Även vätskekartonger innehåller 

plast och ibland metall för att öka hållbarheten hos livsmedel. Matsvinn 

ger också upphov till negativa effekter för miljön. Kraven på att en för-

packning ska gå att materialåtervinna bör inte utformas så att de medför 

ett ökat matsvinn. De förpackningar som behövs för att förlänga hållbar-

heten hos livsmedel bör därför inte omfattas av kravet på att minst 

75 procent av förpackningen ska gå att materialåtervinna. Undantaget bör 
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 dock inte gälla om förpackningen endast i en mycket liten omfattning 

bidrar till att öka hållbarheten hos livsmedlet eftersom påverkan på miljön 

av en förpackning som inte går att materialåtervinna i det fallet är större. 

Detta bör utryckas så att kravet inte ska gälla om förpackningen behövs 

för att på ett inte obetydligt sätt förlänga hållbarheten hos livsmedel. Vid 

bedömningen av om en förpackning som inte går att materialåtervinna 

behövs bör hänsyn även tas till vilka möjligheter det finns att byta ut 

förpackningen till en förpackning i ett annat material som går att material-

återvinna och vilka effekter ett sådant byte har på människors hälsa och på 

miljön. 

Vissa förpackningar behövs för att förpackningen ska uppfylla kraven i 
andra författningar 

Det finns krav i andra författningar på hur en förpackning ska vara 

utformad. Det gäller t.ex. kraven om livsmedelsäkerhet. I de fall andra 

författningar ställer krav på utformningen av förpackningar bör kraven på 

materialåtervinningsbara förpackningar inte gälla. En förutsättning bör 

dock vara att det inte är möjligt att byta ut förpackningen till en som går 

att materialåtervinna. Vid bedömningen av om en förpackning som inte 

går att materialåtervinna behövs bör därför hänsyn tas till vilka möjligheter 

det finns att byta ut förpackningen till en förpackning i ett annat material 

som går att materialåtervinna och vilka effekter ett sådant byte har på 

människors hälsa och på miljön. 

Plastförpackningar som tillverkats av återvunnen plast av låg kvalitet 
bör kunna användas 

För att säkerställa att den plast som materialåtervinns inte bara återvinns 

en gång utan är möjlig att cirkulera på ett sätt som innebär att det cirkulära 

kretsloppet inte bryts bör huvudregeln vara att även återvunnen plast som 

används i en förpackning omfattas av kraven på att minst 75 procent av 

plasten som använts i förpackningen ska gå att materialåtervinna till 

säljbar plast. Återvunnen plast av låg kvalitet kommer dock att finnas på 

marknaden även efter det att kraven på materialåtervinningsbara förpack-

ningar har trätt i kraft. Plasten kan t.ex. komma från förpackningar som 

släpptes ut på marknaden innan ikraftträdandet av kraven på materialåter-

vinningsbara förpackningar. Ett material bör användas så länge och så 

många gånger som möjligt för att de positiva effekterna på miljön ska bli 

så stora som möjligt. Det är därför viktigt att även återvunnen plast av låg 

kvalitet som kan användas för att tillverka förpackningar fortsatt kan 

användas i förpackningar även om förpackningen inte går att materialåter-

vinna. Förpackningar som har tillverkats av återvunnen plast som är av så 

låg kvalitet att förpackningen inte går att materialåtervinna bör därför inte 

omfattas av kraven på materialåtervinningsbara förpackningar. 

Kravet på att en förpackning ska gå att materialåtervinna bör inte gälla 
träförpackningar 

År 2016 släpptes 231 500 ton träförpackningar ut på den svenska mark-

naden. Många av dess förpackningar, t.ex. lastpallar, kabeltrummor, pall-

kragar och trälådor, var återanvändbara förpackningar. Mängden engångs-

förpackningar av trä som släpps ut på den svenska marknaden är således 



  

  

 

172 

betydligt lägre än för andra materialslag. En träförpackning som inte 

längre kan användas kan i teorin materialåtervinnas. Förpackningen som 

sådan behöver således inte förändras för att den ska kunna material-

återvinnas. Träförpackningar som inte längre kan användas går dock fram-

för allt till energiåtervinning i Sverige. Enligt Svenskt Trä används uttjänta 

träförpackningar som bränsle efter att möjligheterna enligt avfallshierarkin 

uttömts eller för att transportarbetet blir orimligt för att ta tillbaka det 

tomma emballaget, exempelvis i glesbefolkade områden. Det saknas 

således utbyggda insamlingssystem i Sverige som har möjlighet att 

materialåtervinna alla träförpackningar som samlas in. Träemballage 

tillverkas av ett förnybart material med bra energiinnehåll. Energi-

återvinning av träförpackningar medför således mindre utsläpp än energi-

återvinning av plastförpackningar som är baserade på fossila råvaror. Det 

är dessutom svårt att mäta materialåtervinningen av träförpackningar 

eftersom träförpackningar som förbereds för återanvändning ingår i 

statistiken över materialåtervinning. Det gäller t.ex. om delar av en för-

packning används för att laga en annan förpackning. Sverige klarar EU:s 

materialåtervinningsmål för träförpackningar. Även återanvändbara 

träförpackningar omfattas av målen. Sammantaget finns således skäl att 

undanta engångsförpackningar av trä från kraven på att en förpackning ska 

vara materialåtervinningsbar. 

Naturvårdsverket bör få möjlighet att meddela föreskrifter om undantag 
från kraven om materialåtervinningsbara förpackningar 

Marknaden och användningsområdena för förpackningar är mycket om-

fattande. Det kan därför finnas behov av andra undantag än de som speci-

ficerats i förslaget. Naturvårdsverket bör därför ges möjlighet att meddela 

föreskrifter om undantag från kravet på att minst 75 procent av en förpack-

ning ska kunna materialåtervinnas. 

En producent bör inte få tillhandahålla en förpackning på den svenska 
marknaden om förpackningen inte uppfyller kraven   

Enligt förpackningsförordningen ska en producent se till att en förpack-

ning uppfyller kraven på förpackningars sammansättning, återanvändbar-

het eller återvinningsbarhet (37 §). Det gäller t.ex. kraven på att en för-

packning ska ha en volym och vikt som begränsas till det minimum som 

krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå och kravet på 

att en förpackning ska kunna återanvändas eller återvinnas. Att en 

förpackning är utformad utifrån kraven i förpackningsförordningen är en 

förutsättning för att materialåtervinningen av förpackningar ska fungera 

och att användningen av förpackningar ska medföra en så liten belastning 

på miljön som möjligt. Efterlevnaden av bestämmelserna om en förpack-

nings utformning bör därför övervakas noga. I avsnitt 20.2 föreslås därför 

att överträdelser av bestämmelserna ska vara straffbelagda. Det är i dag 

inte helt klart vad som gäller om en producent inte ser till att förpackningen 

uppfyller kraven. För att det ska vara möjligt att införa straffsanktioner för 

överträdelser av kraven och för att kraven ska bli lättare att tillämpa bör 

bestämmelsen förtydligas. Det bör därför uttryckligen framgå att en 

producent endast får tillhandahålla en förpackning på den svenska 

marknaden om förpackningen uppfyller kraven i förpackningsförord-
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 ningen om förpackningars sammansättning, återanvändbarhet eller 

återvinningsbarhet. 

Kraven på insamlingssystemen bör komplettera kraven på producenterna  

Enligt förpackningsförordningen ska en producent som efter utgången av 

december 2022 släpper ut eller tillhandahåller en förpackning på den 

svenska marknaden se till att den tas om hand i ett insamlingssystem 

(42 §). Liknande krav finns även för förpackningsavfall som släppts ut på 

den svenska marknaden innan utgången av år 2022 (25 § förordningen 

(2006:1273) om producentansvar för förpackningar). Bestämmelserna om 

tillståndspliktiga insamlingssystem enligt förpackningsförordningen 

kommer att ses över mot bakgrund av Naturvårdsverkets hemställan (se  

avsnitt 14.1.3). Förslagen nedan lämnas utifrån den beslutade lydelsen av 

förpackningsförordningen som ska börja tillämpas senast vid utgången av 

år 2022.  

För att ett insamlingssystem ska vara lämpligt ska det inte bara samla in 

avfall utan även behandla det avfall som samlas in, främja 

materialåtervinning och effektivt bidra till att nå målen för 

materialåtervinning (49 § förpackningsförordningen). Med att behandla 

avfall avses återvinna eller bortskaffa avfall (15 kap. 6 § miljöbalken). Ett 

insamlingssystem har således även en roll i själva materialåtervinningen. 

Materialåtervinningen sker dock ofta genom att insamlingssystemen säljer 

eller på annat sätt överför materialet till någon annan som sköter själva 

materialåtervinningen. 

Kravet på producenterna att se till att minst 75 procent av en förpackning 

går att materialåtervinna bör kompletteras med ett krav på insamlings-

systemen. Ett insamlingssystem bör därför endast få åta sig att ta hand om 

en förpackning om systemet har tekniska möjligheter och tillräcklig 

kapacitet för att kunna materialåtervinna minst 75 procent av materialet 

som använts i förpackningen till säljbara ämnen eller produkter eller om 

systemet ser till att någon annan materialåtervinner förpackningen. Kravet 

bör dock inte gälla vilka förpackningar som i slutändan ska få lämnas in 

till ett insamlingssystem. Någon begränsning av vilken typ av förpack-

ningsavfall som systemet i slutändan ska samla in och vilka förpackningar 

som ska få lämnas till systemet bör således inte införas.  

Förslaget innebär att det blir insamlingssystemens kapacitet och de 

tekniska möjligheter som finns till materialåtervinning som blir avgörande 

för vilka förpackningar som ska anses som möjliga att materialåtervinna. 

Avfall som samlats in separat för att förberedas för återanvändning eller 

materialåtervinnas får inte förbrännas om inte avfallet har genomgått en 

efterföljande behandling och förbränning är den lämpligaste behandlingen 

ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt (3 kap. 19 § avfallsförordningen). Det 

förpackningsavfall som samlats in separat kan därför inte förbrännas utan 

att det först gjorts ett försök att materialåtervinna förpackningsavfallet. Det 

bör därför vara tillräckligt att ställa krav på att ett insamlingssystem ska ha 

tekniska möjligheter och tillräcklig kapacitet för att kunna 

materialåtervinna en förpackning om systemet ska få åta sig att ta hand om 

förpackningen när den blir avfall.  

Insamlingssystemen samarbetar ofta med andra aktörer som kan 

materialåtervinna det avfall som insamlingssystemet åtar sig att ta hand 
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om. Det bör därför inte vara ett krav att insamlingssystemet själv har 

tekniska möjligheter och tillräcklig kapacitet för att kunna materialåter-

vinna förpackningsavfallet. De aktörer som avfallet lämnas över till kan 

vara lokaliserade i andra länder både i och utanför EU. För dessa aktörer 

gäller inte avfallsförordningens krav på att avfall som samlats in separat 

för att materialåtervinnas inte får förbrännas om inte avfallet har 

genomgått en efterföljande behandling och förbränning är den lämpligaste 

behandlingen ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt (3 kap. 19 §).  Det är 

därför inte tillräckligt att aktören har tekniska möjligheter och tillräcklig 

kapacitet för att kunna materialåtervinna förpackningen. I stället bör det 

krävas att de aktörer som avfallet lämnas över till faktiskt kommer 

materialåtervinna förpackningen. 

Glas-, pappers- eller metallförpackningar som består av huvudsakligen 

ett material materialåtervinns som huvudregel om de samlas in. Många av 

de plastförpackningar som samlas in materialåtervinns dock inte. De flesta 

plastförpackningar som samlas in i Sverige transporters till Svensk 

Plaståtervinnings sorteringsanläggning i Motala. Förslaget innebär att de 

plastförpackningar som i dag sorteras ut för att gå till energiåtervinning 

som huvudregel inte längre får tillhandahållas av en producent på den 

svenska marknaden eftersom det inte finns något insamlingssystem som 

kan materialåtervinna förpackningarna.  

Vissa förpackningar bör inte omfattas av kravet på att minst 75 procent 

av förpackningen ska gå att materialåtervinna (se avsnitten ovan). Även 

dessa förpackningar måste dock tas om hand när de blir avfall. Mot-

svarande undantag bör därför gälla även för insamlingssystemen. Ett 

insamlingssystem bör således få åta sig att ta hand om en förpackning som 

inte går att materialåtervinna om den behövs för att på ett inte obetydligt 

sätt förlänga hållbarheten hos livsmedel, behövs för att uppfylla kraven i 

annan författning, till mer än 50 viktprocent är gjord av återvunnen plast 

som är av så låg kvalitet att förpackningen inte går att materialåtervinna, 

är en träförpackning eller omfattas av ett undantag som har beslutats av 

Naturvårdsverket. 

Innovationer kan förändra vad som är en materialåtervinningsbar 
förpackning 

Om det inte finns ett insamlingssystem som kan materialåtervinna en 

förpackning, antingen själv eller genom samarbete med en annan aktör, 

kommer förpackningen rent faktiskt inte att materialåtervinnas. Vad som 

är en materialåtervinningsbar förpackning bestäms således av vad insam-

lingssystemet faktiskt kan materialåtervinna.  

Vad som är en materialåtervinningsbar förpackning bör kunna ändras i 

takt med att tekniken för återvinning utvecklas. Eftersom kraven på vad 

som är en materialåtervinningsbar förpackning slutligen avgörs utifrån vad 

ett insamlingssystem faktiskt kan materialåtervinna är kraven inte statiska 

utan kan förändras. Genom att inte precisera vad som är en material-

återvinningsbar förpackning i författning ges utrymme för utveckling.  

I dag är möjligheterna att kemiskt återvinna plast begränsade. Det vore 

därför orimligt att säga att bara för att en förpackning i teorin kan 

återvinnas kemiskt så är den att betrakta som materialåtervinningsbar. Det 

bör krävas att tekniken är tillgänglig och används. Kemisk materialåter-
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 vinning av plast är en metod som bevarar alla ingående komponenter men 

bryter ned strukturen i materialet. Processen kräver tillförsel av mer energi 

än mekanisk materialåtervinning vilket utifrån avfallshierarkin bör placera 

kemisk återvinning någonstans mellan mekanisk materialåtervinning och 

energiåtervinning. Avgörande för hur man i framtiden kommer att betrakta 

kemisk återvinning är troligtvis hur den kommer att användas. Tekniken 

har stor potential att framförallt återvinna plaster som är särskilt svåra att 

materialåtervinna. För engångsförpackningar som har en begränsad an-

vändningstid är det utifrån ett klimatperspektiv bättre att från början ut-

forma förpackningen så att den lämpar sig för mekanisk materialåter-

vinning. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att bland annat 

föreslå hur förutsättningarna för kemisk återvinning av plast kan förbättras 

(M2020/01898). 

Normgivningsbemyndigande 

Bestämmelser om att en producent endast får tillhandahålla en förpackning 

på den svenska marknaden om den går att materialåtervinna kan meddelas 

av regeringen med stöd av 15 kap. 13 § 3 miljöbalken. Bestämmelser om 

kraven på ett insamlingssystem kan meddelas av regeringen med stöd av 

15 kap. 13 § 3 och 15 § 5 miljöbalken. I avsnitt 22.2 föreslås en justering 

av nuvarande 15 kap. 13 och 15 §§ miljöbalken. De föreslagna kraven kan 

meddelas med stöd av både den nuvarande och den föreslagna lydelsen av 

15 kap. 13 och 15 §§ miljöbalken. 

Förslagets förenlighet med EU-rätten 

Enligt förpackningsdirektivet får en förpackning endast släppas ut på 

marknaden om den uppfyller de väsentliga kraven i bilaga 2 till direktivet 

(artikel 9). Enligt de väsentliga kraven i direktivet ska en förpackning 

utformas, framställas och saluföras på ett sådant sätt att den kan återvinnas 

i linje med avfallshierarkin. Den s.k. avfallshierarkin framgår av avfalls-

direktivet (artikel 4). Enligt avfallshierarkin ska materialåtervinning 

prioriteras före energiåtervinning vid utformandet av medlemsstaternas 

lagstiftning och politik som rör bl.a. förebyggande och hantering av avfall. 

För att få släppas ut på marknaden ska således en förpackning i första hand 

utformas så att den kan materialåtervinnas. För att en förpackning ska 

anses som materialåtervinningsbar ska förpackningen framställas på ett 

sådant sätt att det är möjligt att utnyttja en viss del av förpackningen till 

säljbara produkter (punkt 3 a i bilaga 2 till förpackningsdirektivet).  

Enligt förpackningsdirektivet ska medlemsstaterna inte hindra att 

förpackningar som uppfyller kraven i direktivet släpps ut på marknaden 

inom deras territorier (artikel 18). Förpackningar som utan skäl inte går att 

materialåtervinna uppfyller inte de väsentliga kraven i förpacknings-

direktivet och utsläppandet på marknaden av dessa produkter bör därför 

begränsas. 

För att det ska vara möjligt att materialåtervinna förpackningar är det 

avgörande att det redan vid utformningen av en förpackning tas hänsyn till 

materialåtervinningen. Det gäller särskilt plastförpackningar. Kravet på att 

en förpackning ska vara materialåtervinningsbar bör därför i enlighet med 

förpackningsdirektivet ställas redan vid framställningen av förpackningen.  
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Återvunnen plast av så låg kvalitet att det inte finns någon marknad för 

plasten kan inte anses materialåtervunnen eftersom den aldrig kommer till 

användning. För att den återvunna plasten ska anse som materialåter-

vinningsbar är det därför viktigt att den återvunna plasten går att sälja. I 

linje med kraven i förpackningsdirektiven bör därför en förpackning anses 

som materialåtervinningsbar om materialet som använts i förpackningen 

går att återvinna till säljbart material eller säljbara produkter.  

Det är inte rimligt eller proportionellt att en förpackning ska vara hundra 

procent materialåtervinningsbar. En förpackning är en viktig del av mark-

nadsföringen av en produkt och etiketter, korkar och andra mindre delar 

bör vara tillåtna även om de inte går att materialåtervinna. En förpackning 

bör därför i enlighet med förpackningsdirektivet vara materialåtervin-

ningsbar endast till viss del, dvs. 75 procent. 

Avfallshierarkin innebär inte ett absolut krav på att materialåtervinning 

alltid ska väljas framför energiåtervinning. I stället är det den behandling 

av avfallet som bäst skyddar miljön som helhet som ska anses som lämpli-

gast. Hänsyn kan också tas till teknisk genomförbarhet, människors hälsa, 

ekonomi och samhälle (artikel 4.2 i avfallsdirektivet). Det är därför lämp-

ligt att det införs vissa undantag från kravet på att en förpackning ska vara 

materialåtervinningsbar. Undantag föreslås gälla om förpackningen be-

hövs för att öka hållbarheten hos livsmedel, behövs för att uppfylla kraven 

i annan författning, till mer än 50 viktprocent är gjord av återvunnen plast 

som är av så låg kvalitet att förpackningen inte går att materialåtervinna 

eller är en träförpackning. Naturvårdsverket ges även möjlighet att 

meddela föreskrifter om undantag från kravet på att en förpackning ska gå 

att materialåtervinna.  

Det finns även andra bestämmelser i avfalls- och förpackningsdirektiven 

som ställer krav på medlemsstaterna att främja materialåtervinning på 

olika sätt. Enligt avfallsdirektivet ska medlemsstaterna vidta åtgärder för 

att främja materialåtervinning av hög kvalitet (artikel 11.1). Enligt 

förpackningsdirektivet ska medlemsstaterna främja att material som man 

har fått från materialutnyttjande av förpackningsavfall används till nya 

förpackningar och produkter genom att t.ex. förbättra marknadsvillkoren 

(artikel 6.4). Medlemsstaterna ska vidare vidta åtgärder för att främja 

högkvalitativ materialåtervinning av förpackningsavfall (artikel 7.4). För 

att det ska vara möjligt att uppnå dessa krav, främst avseende plast-

förpackningar, krävs att Sverige inför krav på att förpackningar som 

huvudregel ska vara materialåtervinningsbara. 

Inte heller minimimålen för materialåtervinning i förpackningsdirektivet 

är möjliga att uppfylla om det inte ställs krav på att plastförpackningar ska 

vara materialåtervinningsbara. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 

är nödvändiga för att uppnå målen (artikel 6.1). Målet är 50 procent 

materialåtervinning av plastförpackningar år 2025 och 55 procent år 2030 

(se artikel 6.1 i i förpackningsdirektivet). Sveriges materialåtervinnings-

grad var 49 procent år 2019. Materialåtervinningsgraden motsvarar i 

huvudsak insamlat avfall (se avsnitt 14.1.1). Efter översynen av förpack-

ningsdirektivet har beräkningspunkten flyttats närmare den faktiska 

materialåtervinningen. Det medför att det inte längre kommer vara möjligt 

att räkna alla förpackningar som samlas in för återvinning som material-

återvunna. I stället kommer det i större utsträckning vara den del som 

faktiskt materialåtervinns som kommer att räknas. Det kommer innebära 
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 att Sveriges materialåtervinningsgrad kommer att sjunka. Utan åtgärder 

kommer det bli svårt för Sverige att nå minimimålen för materialåter-

vinning av plastförpackningar. Enligt uppgift från Svensk plaståtervinning 

är den verkliga materialåtervinningsgraden av plastförpackningar cirka 

15–20 procent. 

Förslaget om att förpackningar som huvudregel ska gå att materialåter-

vinna är således nödvändigt för att Sverige ska nå upp till kraven i 

förpackningsdirektivet och avfallsdirektivet.  

Det föreslagna kravet innebär ett förbud mot att släppa ut förpackningar 

på den svenska marknaden om de inte går att materialåtervinna. Kravet 

kan således påverka handeln mellan medlemsstaterna inom EU och EES, 

beroende på hur de andra medlemsländerna väljer att genomföra kraven i 

förpackningsdirektivet. Om andra EU-länder väljer ett mindre ambitiöst 

genomförande av förpackningsdirektivet och därför kommer att tillåta 

icke-materialåtervinningsbara förpackningar kan en förpackning som 

lagligen släppts ut på marknaden i en annan medlemsstat vara förbjuden i 

Sverige. Vad som går att materialåtervinna i en medlemsstat skiljer sig åt 

mellan länderna i EU beroende på vilken kapacitet och tekniska möjlig-

heter som finns i landet. Det är därför ofrånkomligt att kraven på vad som 

kan materialåtervinnas kommer att skilja sig åt i olika medlemsländer. Fler 

förpackningar går dock att materialåtervinna till material av hög kvalitet i 

Sverige än i många andra länder i EU och EES. I huvudsak finns i dags-

läget i huvudsak inte några förpackningar som går att materialåtervinna till 

material av hög kvalitet i ett annat land i EU eller EES som inte går att 

materialåtervinna genom insamlingssystemen i Sverige. Det beror bland 

annat på att insamlingssystemen i Sverige samarbetar med aktörer i andra 

länder inom EU.  

Förslaget hindrar inte utsläppandet av en förpackning på den svenska 

marknaden så länge det finns ett insamlingssystem som kan material-

återvinna förpackningen när den blir avfall. Om ett sådant system inte 

finns har producenten möjlighet att själv tillhandahålla ett sådant system.  

Förslaget är icke-diskriminerande och gäller för alla. 

 Det föreslagna kravet är även ändamålsenligt för att nå skyddssyftet, 

proportionerligt och nödvändigt. Det föreslagna kravet motiveras av starka 

miljöskäl kopplade till miljöproblemen med plast. Den höga ökningen av 

användningen av ny plast i kombination med dålig materialåtervinning ger 

utsläpp av fossila växthusgaser vilket ger negativa effekter på klimatet. 

Påverkan på klimatet från vår konsumtion är en av vår tids största 

miljöutmaningar. Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor 

potential att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och 

miljöpåverkan.  

I Sverige har vi haft producentansvar för förpackningar sedan 1994. 

Trots det materialåtervinner vi inte mer än 15–20 procent av de 

plastförpackningar som släpps ut på den svenska marknaden. Det beror 

förutom på att plastförpackningar inte sorteras ut och samlas in i tillräcklig 

utsträckning på att plastförpackningar inte är utformade så att de går att 

materialåtervinna utan att det finns godtagbara skäl för det. Möjligheten 

att på mer frivillig väg få producenter att utforma plastförpackningar på ett 

sätt som gör att de går att materialåtervinna har således prövats utan ett 

tillräckligt gott resultat. För att vi ska kunna åstadkomma en välfungerande 

materialåtervinning förenlig med en cirkulär ekonomi är det därför 
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nödvändigt att ställa bindande krav på hur en förpackning ska vara 

utformad.  

Intresset av en minskad klimat- och miljöpåverkan från förpackningar 

som inte går att materialåtervinna uppväger således de kostnader och de 

andra olägenheter som kraven ger upphov till.  

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 

9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska 

föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets 

tjänster ska ett utkast till tekniska föreskrifter, t.ex. nationella förbud och 

krav på produkters utformning, anmälas till kommissionen innan de 

meddelas av medlemsstaten. En sådan anmälan bör göras av förslaget om 

att en producent ska se till att en förpackning ska gå att materialåtervinna 

för att få tillhandahålla förpackningen på den svenska marknaden. 

Förslagets förenlighet med handelsreglerna i WTO 

De globala handelsreglerna i Världshandelsorganisationen (WTO) bygger 

på frihandel och innehåller ett avtal om tekniska handelshinder, det s k 

TBT-avtalet (Technical Barriers to Trade). Syftet med TBT-avtalet är att 

förebygga och begränsa onödiga tekniska handelshinder. Förslaget om att 

förpackningar som huvudregel ska gå att materialåtervinna genomför delar 

av förpackningsdirektivet och avfallsdirektivet på ett sätt som innebär att 

kraven på utformningen av en förpackning i Sverige kan skilja sig åt 

mellan olika länder i EU. Kravet på att en förpackning ska gå att 

materialåtervinna kan därför ses som sådana tekniska specifikationer som 

hindrar import till Sverige och reglerna bör därför utformas så de 

överensstämmer med TBT-avtalet. Åtgärden får därför inte vara mer 

handelsbegränsande än nödvändigt för att uppfylla legitima syften.  

WTO-reglerna innehåller ett förbud för länder att stoppa import (GATT 

art. XI (1)). Det finns dock möjlighet att göra undantag för bland annat 

importrestriktioner som har till syfte att skydda miljön (människors och 

djurs liv och hälsa samt att skydda icke förnybara resurser) (GATT art. XX 

(b)(g)). För att omfattas av undantagen krävs att miljöskyddet är reellt sett 

till internationellt erkänd miljöhänsyn, att åtgärden är nödvändig eller 

korrelerar med regler för inhemska konsumtionen och att åtgärderna inte 

utgör ett förtäckt handelshinder.  Kravet på att förpackningar som 

huvudregel ska gå att materialåtervinna är nödvändigt för att Sverige ska 

nå upp till kraven i förpackningsdirektivet och avfallsdirektivet. Det 

föreslagna kravet motiveras av starka miljöskäl kopplade till miljö-

problemen med plast. Samma regler gäller för inhemska aktörer och 

kraven är nödvändiga för att nå en förbättrad materialåtervinning av 

plastförpackningar. Av samma skäl som redogjorts för under avsnittet om 

förslagets förenlighet med EU-rätten överensstämmer ett krav på att en 

förpackning ska utformas så att den går att materialåtervinna sannolikt 

med WTO-reglerna som ett undantag för att skydda människors och djurs 

liv och hälsa. 

Kraven bör börja gälla vid en tidpunkt som gör att målen för 
materialåtervinning kan nås 

Senast den 31 december 2025 ska minimimålen i förpackningsdirektivet 

om 50 procent materialåtervinning av plastförpackningar vara uppfyllda 
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 (artikel 6.1 g). De bestämmelser som införs för att genomföra materialåter-

vinningsmålen och de väsentliga kraven i förpackningsdirektivet bör 

genomföras så att åtgärderna bidrar till att nå materialåtervinningsmålen i 

tid. Kraven på materialåtervinningsbara förpackningar kräver dock en viss 

omställning av förpackningsproducenterna. För att ställa om tar det enligt 

Svensk dagligvaruhandel cirka tre till fyra månader för analys och projekt-

plan och därefter cirka tolv till arton månader för att påbörja produktionen 

av den nya förpackningsdesignen och få den nya förpackningen tillgänglig 

för konsumenter (uppgifter från Svensk dagligvaruhandel, M2020/00540). 

En omställning tar således knappt två år. För att de föreslagna åtgärderna 

om materialåtervinningsbara förpackningar ska bidra till att uppnå de EU-

gemensamma målen i tid samtidigt som förpackningsproducenterna ges 

tid för omställning av sin produktion bör kraven på materialåtervinnings-

bara förpackningar börja gälla den 1 januari 2025. Det datumet är också i 

linje med den målsättning som forumet Circular Sweden anser bör ställas 

(se avsnittet ”Materialåtervinningsbara plastförpackningar behövs för en 

hållbar plastanvändning”). Dagligvaruhandeln har satt ett mål om att 

plastförpackningar ska vara materialåtervinningsbara redan år 2022. 

15 Mer återvunnen plast ska användas 

15.1 Krav på återvunnen plast i dryckesflaskor och 

plastförpackningar 

Förslag: Dryckesflaskor som tillverkats av polyetentereftalat (PET) 

ska från år 2025 innehålla minst 25 procent återvunnen plast. Kravet 

ska inte gälla dryckesflaskor som innehåller mer än tre liter och 

dryckesflaskor som är avsedda för och används för livsmedel för 

speciella medicinska ändamål. 

En plastförpackning som är en engångsprodukt ska från år 2030 inne-

hålla minst 30 procent återvunnen plast.  

Kravet ska inte gälla den del av en plastförpackning som är i direkt 

kontakt med livsmedel, läkemedel eller medicintekniska produkter. 

Undantaget gäller inte plastflaskor för dryck. 

Kravet gäller inte heller plastflaskor för dryck som är avsedda för och 

används för livsmedel för speciella medicinska ändamål. 

Det återvunna innehållet ska beräknas som ett genomsnitt av de för-

packningar som tillhandahållits på den svenska marknaden av en 

producent under ett kalenderår. 

En producent som på den svenska marknaden tillhandahåller en 

dryckesflaska eller en annan plastförpackning ska senast den 31 mars 

varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur mycket åter-

vunnen plast som använts i dryckesflaskorna respektive plastför-

packningarna under närmast föregående kalenderår. Naturvårdsverket 

ska få meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas. 
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Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om undantag från kravet 

på återvunnet innehåll i fråga om plastförpackningar som det finns 

särskilda skäl för att tillhandahålla på den svenska marknaden.  

Skälen för förslaget  

PET-flaskor bör innehålla återvunnen plast 

Enligt engångsplastdirektivet ska alla dryckesflaskor som tillverkats av 

polyetentereftalat (PET) som huvudsaklig komponent från och med år 

2025 innehålla minst 25 procent återvunnen plast (artikel 6.5). Kravet 

gäller inte dryckesflaskor som innehåller mer än högst tre liter eller livs-

medel som är avsedda och används för livsmedel för speciella medicinska 

ändamål (del F i bilagan till engångsplastdirektivet). För att säkerställa en 

cirkulär användning av plast måste användningen av återvunnet material 

främjas. Det är först när den återvunna plasten från en förpackning 

används till nya produkter som förpackningen kan anses material-

återvinningsbar. I Sverige finns redan i dag tillgång till återvunnen PET 

från dryckesflaskor. Denna plast används till att tillverka nya dryckes-

flaskor. Många dryckesflaskor av PET innehåller därför redan återvunnen 

plast. Exempelvis använder Coca Cola Sverige 100 procent återvunnen 

plast i sina dryckesflaskor som tillverkas i Sverige (https://www.coca-

cola.se/hallbarhet/vara-forpackningar/100-procent-atervunnen-plast-

fragor-och-svar). I enlighet med kraven i engångsplastdirektivet bör det 

införas krav på att alla dryckesflaskor som tillverkats av PET som huvud-

saklig komponent från och med år 2025 ska innehålla minst 25 procent 

återvunnen plast. I enlighet med direktivet bör kravet inte gälla dryckes-

flaskor som innehåller mer än tre liter och dryckesflaskor som är avsedda 

för livsmedel för speciella medicinska ändamål. 

Enligt engångsplastdirektivet ska innehållet av återvunnen plast beräk-

nas som ett genomsnitt för de flaskor som släppts ut på den svenska 

marknaden (artikel 6.5). Det återvunna innehållet bör därför beräknas som 

ett genomsnitt av de flaskor som tillhandahållits den svenska marknaden 

av en producent under ett kalenderår. 

Plastförpackningar bör innehålla återvunnen plast 

Enligt engångsplastdirektivet ska kravet på att dryckesflaskor ska inne-

hålla återvunnen PET från och med år 2030 utökas så att alla dryckes-

flaskor av plast ska innehålla minst 30 procent återvunnen plast (artikel 

6.5). Ett sådant krav är dock inte tillräckligt för att förbättra den cirkulära 

användningen av plast. Många aktörer efterfrågar förbättrad tillgång till 

återvunnen plast av hög kvalitet så att mer återvunnen plast kan användas. 

Det beror bl.a. på att företagen vill minska sina koldioxidutsläpp.  

Krav på att använda återvunnen plast innebär en minskad användning av 

ny plast vilket minskar användningen av fossila råvaror, energi-

användningen och utsläppen. 

För att uppnå en cirkulär plastekonomi är det nödvändigt att 

plastförpackningar på sikt till mesta möjliga del består av återvunnen plast. 

Ett krav på att återvunnen plast ska användas i fler plastförpackningar 

skulle öka efterfrågan på återvunnen plast och därmed även ge incitament 

till att öka materialåtervinningen av plast samt minska prisobalansen 
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 mellan återvunnen och ny råvara. Återvunnen plast konkurrerar med ny 

plast. Ny plast är billig och har ofta en bättre kvalitet än återvunnen plast. 

Återvunnen plast kan t.ex. vara något grumlig. Dessutom är det lättare att 

säkerställa vad ny plast innehåller. Det finns därför alltid en risk att det är 

enklare att välja ny plast framför återvunnen plast. Dessutom är priset på 

ny plast beroende av oljepriset vilket innebär att om oljepriset är lågt så 

blir även priset på plast lågt. Priset på ny plast är således inte förutsägbart. 

För att öka efterfrågan och användningen av återvunnen plast måste därför 

marknadsvillkoren för återvunnen plast förbättras.  

Kraven på att en plastförpackning måste gå att materialåtervinna och att 

insamlingssystemen faktiskt ska återvinna den plast som samlas in bör 

kompletteras med ett krav på att den återvunna plasten också ska användas. 

Kravet på materialåtervinningsbara förpackningar kommer medföra en 

betydligt högre tillgång till återvunnen plast. Genom ett krav på att åter-

vunnen plast ska användas i förpackningar skapas en marknad för den åter-

vunna plasten vilket ökar förutsättningarna för att den återvunna plasten 

ska anses säljbar. Om användningen av återvunnen plast ökar kommer det 

att bli ekonomiskt lönsamt att satsa på att använda återvunnen plast och 

innovationer som rör användning av återvunnen plast kommer att öka. Ett 

krav på att använda återvunnen plast i förpackningar är således en 

förutsättning för att kraven på materialåtervinningsbara förpackningar ska 

fungera fullt ut och i förlängning en förutsättning för att Sverige ska klara 

materialåtervinningsmålen i förpackningsdirektivet. Vid en utveckling av 

att fler produkter omfattas av krav på innehåll av återvunnen plast även 

inom övriga EU och på andra marknader så kan det faktum att Sverige kan 

ligga i täten av omställningen gynna svenskt näringsliv och andra aktörer 

och ge dem konkurrensfördelar. Ett krav på att alla plastförpackningar ska 

innehålla minst 30 procent återvunnen plast bör därför införas. Det 

återvunna innehållet ska beräknas som ett genomsnitt av de förpackningar 

som tillhandahålls på den svenska marknaden av en producent under ett 

kalenderår. 

I överenskommelsen ”Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i 

Sverige” som ingåtts mellan regeringspartierna och Centern och 

Liberalerna ska plast särskilt prioriteras i omställningen till en cirkulär och 

biobaserad ekonomi i det kommande nationella arbetet.  

Kravet bör inte gälla förpackningar som är i direkt kontakt med 
livsmedel, läkemedel eller medicintekniska produkter 

Enligt engångsplastdirektivet ska de åtgärder som en medlemsstat vidtar 

för att införa kraven på att dryckesflaskor ska innehålla återvunnet material 

vara förenliga med EU:s livsmedelslagstiftning (artikel 11). För livs-

medelsförpackningar finns särskilda bestämmelser om återvunna 

plastmaterial i kommissionens förordning (EG) nr 282/2008 av den 

27 mars 2008 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att 

koma i kontakt med livsmedel och ändringar av förordning (EG) nr 

2023/2006. Enligt förordningen får återvunnen plast som är avsedd att 

komma i kontakt med livsmedel användas endast om den kommer från en 

återvinningsprocess som är godkänd enligt förordningen. Det finns endast 

en begränsad tillgång till sådan plast. Kravet på att förpackningar ska 

innehålla återvunnen plast bör därför inte gälla den del av en förpackning 
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som kommer i direkt kontakt med livsmedel. Detsamma bör gälla även 

läkemedel och medicintekniska produkter eftersom det kan finns särskilda 

behov av att sådana produkter ska förvaras och förpackas på ett visst sätt. 

Kraven i EU:s livsmedelslagstiftning ska inte tillämpas på återvunna 

plastmaterial och plastprodukter där den återvunna plasten används bakom 

en funktionell barriär (artikel 1.2 c). Det går således att använda åter-

vunnen plast även i livsmedelsförpackningar om den återvunna plasten 

inte kommer i kontakt med livsmedlet. Undantaget bör därför gälla endast 

den del av en förpackning som kommer i direkt kontakt med livsmedel, 

läkemedel eller medicintekniska produkter. Om en förpackning består av 

en innerförpackning och en ytterförpackning bör således den yttre 

förpackningen innehålla återvunnet material.  

Undantaget bör dock inte gälla dryckesflaskor eftersom det finns till-

gång till återvunnen plast som uppfyller kraven och sådana flaskor ska 

innehålla återvunnen plast för att uppfylla kraven i engångsplastdirektivet. 

Krav på en förpacknings utformning kan finnas även inom andra 

områden. Naturvårdsverket bör därför ges möjlighet att meddela före-

skrifter om undantag från kravet på att en förpackning ska innehålla 

återvunnen plast. 

Krav på att lämna uppgifter om återvunnet material 

Enligt engångsplastdirektivet ska medlemsstaterna lämna uppgifter till 

kommissionen om den mängd återvunnet material som använts i dryckes-

flaskor (artikel 13). För att det ska vara möjligt och för att öka och förenkla 

tillsynen av kraven på att återvunnet material ska användas i dryckes-

flaskor och övriga plastförpackningar bör ett krav införas om att uppgifter 

om mängden återvunnet material som använts ska lämnas av producenter 

till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket bör få meddela föreskrifter om 

vilka uppgifter som ska lämnas. 

Normgivningsbemyndigande 

Bestämmelser om att en flaska eller annan plastförpackning ska innehålla 

återvunnen plast kan meddelas av regeringen med stöd av 15 kap. 13 § 3 

miljöbalken. Det gäller både enligt den i den här promemorian föreslagna 

lydelsen av 15 kap. 13 § 3 och enligt nuvarande lydelse av paragrafen. 

Förslagets förenlighet med EU-rätten 

Enligt engångsplastdirektivet ska alla dryckesflaskor av plast innehålla 

minst 30 procent återvunnen plast (artikel 6.5). Förslaget om att alla 

plastförpackningar ska innehålla återvunnen plast överensstämmer således 

endast delvis med kraven i engångsplastdirektivet. Den rättsliga grunden 

för engångsplastdirektivet är artikel 192.1 i EUF-fördraget. Det innebär att 

det är möjligt för en medlemsstat att införa strängare nationella regler.  

Förutom engångsplastdirektivet måste en förpackning även uppfylla 

kraven i förpackningsdirektivet. Enligt förpackningsdirektivet ska med-

lemsstaterna inte hindra att förpackningar som uppfyller kraven i direk-

tivet släpps ut på marknaden inom deras territorier (artikel 18). Kravet på 

användning av återvunnen plast innebär inte ett förbud eftersom det inte 

hindrar att en producent släpper ut en viss vara på marknaden så länge 

genomsnittet av de förpackningar som producenten släpper ut på mark-
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 naden innehåller minst 30 procent återvunnen plast. Dessutom är ett krav 

på att använda återvunnen plast en förutsättning för att få avsättning för 

återvunnen plast. Om återvunnen plast från en förpackning inte är säljbar 

är förpackningen inte heller materialåtervinningsbar (punkt 3 a i bilaga 2 

till förpackningsdirektivet). Kravet på att använda återvunnen plast är 

därför en förutsättning för att leva upp till de väsentliga kraven i artikel 9 

och bilaga 2 till förpackningsdirektivet (frågan behandlas närmare under 

avsnitt 14.2). Av förpackningsdirektivet framgår dessutom uttryckligen att 

medlemsstaterna ska främja att material som man har fått från material-

utnyttjande av förpackningsavfall används till nya förpackningar och 

produkter genom att t.ex. förbättra marknadsvillkoren (artikel 6.4 a). 

Enligt avfallsdirektivet får medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att 

uppmuntra till användning av återvunnet material (artikel 8.2). Av skälen 

till engångsplastdirektivet framgår att spridningen på marknaden av 

återvunnet material måste främjas för att säkerställa en cirkulär använd-

ning av plast (skäl 17 till engångsplastdirektivet). 

Det föreslagna kravet innebär ett krav på att förpackningar ska innehålla 

återvunnen plast för att få tillhandahållas av en producent på den svenska 

marknaden. Andelen återvunnen plast ska dock beräknas som ett 

genomsnitt och det är därför inte nödvändigt att varje enskild förpackning 

innehåller återvunnen plast. Det gäller så länge producenten tillhanda-

håller en annan förpackning som innehåller så mycket återvunnen plast att 

förpackningarna i genomsnitt innehåller 30 procent återvunnen plast. 

Kravet kan således påverka handeln mellan medlemsstaterna inom EU och 

EES och en förpackning som lagligen släppts ut på marknaden i en annan 

medlemsstat kan således vara förbjuden i Sverige.  

Enligt artikel 34 i EUF-fördraget är kvantitativa importrestriktioner eller 

åtgärder med motsvarande verkan, dvs. hinder mot den fria rörligheten av 

varor som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna inom EU/EES, 

förbjudna. Eftersom EU-domstolens tolkning avseende vad som utgör 

kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan är 

bred utgör det föreslagna kravet sannolikt en sådan restriktion eller åtgärd. 

Det är dock möjligt att rättfärdiga hinder mot den fria rörligheten genom 

att åberopa de ”tvingande skyddsintressen” som anges i artikel 36 EUF-

fördraget. Miljöskydd nämns inte uttryckligen i artikel 36 men EU-

domstolen har slagit fast att även miljöskydd är ett sådant skyddsintresse 

som kan motivera ett nationellt förbud. Det föreslagna kravet motiveras 

med starka miljöskäl kopplade till miljöproblemen med plast eftersom den 

höga ökningen av användningen av ny plast och nedskräpningen av plast 

i kombination med dålig materialåtervinning är en av vår tids största 

miljöutmaningar (avsnitt 3.2 och 3.5).  

Härutöver krävs att hindret mot den fria rörligheten är ändamålsenlig för 

att nå skyddssyftet, är proportionerligt och nödvändigt. De föreslagna 

åtgärderna kommer att leda till en betydande ökning av användningen av 

återvunnen plast och därmed en minskad användning av ny plast vilket 

minskar energianvändningen och minskar utsläppen. År 2019 rapport-

erades 217 200 ton plastförpackningar, exklusive pantflaskor av plast, som 

utsläppta på den svenska marknaden. Mängden plastförpackningar som 

släppts ut på den svenska marknaden under ett år har uppskattats uppgå till 

omkring 325 000 ton (Smeds rapport ”Kartläggning av plastflöden i 

Sverige”). Om 30 procent återvunnen plast användes i dessa förpackningar 
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skulle mellan cirka 65 000 och 100 000 ton återvunnen plast användas. 

Kravet kommer således att medföra stora positiva effekter framförallt för 

klimatet. Utan de föreslagna åtgärderna kommer de miljöproblem som 

uppstår av en alltför hög användning av ny plast i förpackningar att 

kvarstå. Det är inte heller möjligt att nå samma positiva effekter för miljön 

på ett sätt som i mindre omfattning stör handeln mellan medlemsstaterna 

inom EU/EES.  

Det föreslagna kravet på att alla plastförpackningar ska innehålla 

återvunnen plast bedöms därför vara förenligt med EU-rätten. 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 

september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska 

föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets 

tjänster ska ett utkast till tekniska föreskrifter, t.ex. nationella förbud, 

anmälas till kommissionen innan de beslutas av medlemsstaten. En sådan 

anmälan bör därför göras av förslaget om att plastförpackningar ska 

innehålla återvunnen plast. 

Förslagets förenlighet med handelsreglerna i WTO 

De globala handelsreglerna i Världshandelsorganisationen (WTO) bygger 

på frihandel och innehåller ett avtal om tekniska handelshinder, det s k 

TBT-avtalet (Technical Barriers to Trade). Syftet med TBT-avtalet är att 

förebygga och begränsa onödiga tekniska handelshinder. Förslaget om att 

förpackningar ska innehålla återvunnen plast genomför delar av 

förpackningsdirektivet och avfallsdirektivet på ett sätt som innebär att 

kraven på utformningen av en förpackning i Sverige kan skilja sig åt 

mellan olika länder. Kravet på att en förpackning ska innehålla återvunnen 

plast kan därför ses som sådana tekniska specifikationer som hindrar 

import till Sverige och reglerna bör därför utformas så de överensstämmer 

med TBT-avtalet. Åtgärden får därför inte vara mer handelsbegränsande 

än nödvändigt för att uppfylla legitima syften.  

WTO-reglerna innehåller ett förbud för länder att stoppa import (GATT 

art. XI(1)). Det finns dock möjlighet att göra undantag för bland annat 

importrestriktioner som har till syfte att skydda miljön (människors och 

djurs liv och hälsa samt att skydda icke förnybara resurser) (GATT art. XX 

(b)(g)). För att omfattas av undantagen krävs att miljöskyddet är reellt sett 

till internationellt erkänd miljöhänsyn, att åtgärden är nödvändig eller 

korrelerar med regler för inhemska konsumtionen och att åtgärderna inte 

utgör ett förtäckt handelshinder.   

Det föreslagna kravet på att förpackningar ska innehålla återvunnen 

plast motiveras av starka miljöskäl kopplade till miljöproblemen med 

plast. Samma regler gäller för inhemska aktörer och kraven är nödvändiga 

för att öka användningen av återvunnen plast och förbättra material-

återvinningen av plastförpackningar. De föreslagna åtgärderna kommer 

minska användningen av ny plast vilket minskar energianvändningen och 

minskar utsläppen. Av samma skäl som redogjorts för under avsnittet om 

förslagets förenlighet med EU-rätten överensstämmer ett krav på att en 

förpackning ska innehålla återvunnen plast sannolikt med WTO-reglerna 

som ett undantag för att skydda människors och djurs liv och hälsa. 
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 Ikraftträdande 

Enligt engångsplastdirektivet ska kraven om att PET-flaskor ska innehålla 

återvunnen plast börja gälla 1 januari 2025. De svenska bestämmelser som 

ska införas för att genomföra kravet bör börja gälla samma datum som 

framgår av direktivet. Enligt engångsplastdirektivet ska kravet på att alla 

plastflaskor ska innehålla återvunnen plast börja gälla 1 januari 2030. 

Även förslaget om att alla förpackningar ska innehålla återvunnen plast 

bör börja gälla vid det datumet. För att det ska vara möjligt att kräva att 

förpackningar ska innehålla återvunnen plast måste det finnas tillgång till 

återvunnen plast av bra kvalitet. Det är därför viktigt att bestämmelserna 

om att förpackningar måste vara materialåtervinningsbara trätt i kraft 

innan kravet på att förpackningar ska innehålla återvunnen plast träder i 

kraft. Förslaget om att en förpackning ska gå att materialåtervinna föreslås 

träda i kraft den 1 januari 2025. På så sätt ges producenterna av återvunnen 

plast en möjlighet att producera återvunnen plast av sådan kvalitet att den 

kan användas till nya förpackningar innan kravet på att förpackningar ska 

innehålla återvunnen plast träder i kraft.  

15.2 Kontroll av återvunnet innehåll 

Förslag: Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om beräkning 

och verifiering av kravet på återvunnet innehåll. 
 

Skälen för förslaget: För att kravet på att en förpackning ska innehålla 

minst 30 procent återvunnen plast ska kunna verifieras måste det vara 

möjligt att i tillsynen säkerställa hur mycket återvunnen plast som har 

använts. För att säkerställa krav i lagstiftning finns olika metoder. En 

metod är att med kemisk analys verifiera innehåll. En annan metod är att 

genom dokumentation och beräkning av ingående råvara och utgående 

produkt, så kallad massbalans. Båda metoderna förutsätter ofta standardi-

serade och dokumenterade metoder för att vara jämförbara och jämlika 

mellan olika aktörer. Det är dock ovanligt att själva mätmetoden eller 

standarden är ett krav i författning, även om det förekommer. Efterfrågan 

på olika mätmetoder och standarder uppkommer oftast som en följd av 

krav i författning eftersom det är först då det finns skäl att mäta eller 

standardisera. Innan det finns krav saknas både behovet av metod och 

ekonomiska incitament.  

Det finns i dag ingen exakt metod att genom kemisk analys verifiera 

andelen återvunnen plast som en förpackning eller produkt innehåller. 

Detta beror på att en specifik återvunnen plastpolymer inte på något enkelt 

sätt kan särskiljas från en ny polymer. Därför är metoden med massbalans, 

alltså dokumentation över mängden ingående råvara och mängden 

utgående produkt, troligtvis mest lämpad som mätmetod. Massbalanser är 

en metod som används redan i dag, exempelvis som verifiering för att 

fastställa vilka bränslen som är så kallade biodrivmedel (förordning 

(2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande 

biobränslen). Ett annat tillfälle då massbalser är helt nödvändiga är vid 

fastställande av diffusa utsläpp av organiska flyktiga lösningsmedel. Den 

mängd lösningsmedel som måste tillföras en sluten process motsvarar då 
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den mängd lösningsmedel som förbrukats i ett diffust utsläpp (se 

förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel).  

Senast den 1 januari 2022 ska kommissionen anta genomförandeakter 

med regler och verifiering av hur andelen återvunnen plast i plastflaskor 

ska fastställas. Ramverket för verifiering kommer alltså vara på plats redan 

tre år innan kraven om PET-flaskor träder i kraft och åtta år innan kraven 

på alla plastförpackningar träder kraft. Eftersom plastflaskor är en typ av 

förpackningar så vore det osannolikt att metodiken inte är applicerbar på 

alla engångsplastförpackningar.  

För att kunna verifiera att plastråvaran som används verkligen är åter-

vunnen är det möjligt för en producent att redan i dag använda det euro-

peiska certifieringssystemet för återvunnen plast som heter EuCertPlast. 

Svenskt näringslivs expert i utredningen om skatt på engångsartiklar 

(SOU 2020:48) hänvisar även till detta certifikat i sitt särskilda yttrande 

med argument om att det går att verifiera återvunnen plast.  

SIS, Svenska institutet för Standarder, leder med finansiellt stöd från 

Naturvårdsverket det sekretariat som tar fram och utvecklar globala 

standarder för plaståtervinning. Arbetet med standardiseringen inom plast 

omfattar bland annat provningsmetoder, specifikationer och terminologi. 

Eftersom kravet om återvunnen plast i alla förpackningar ligger så långt 

fram i tiden är förväntningen att en väletablerad internationell standard 

finns då kraven träder i kraft.  

Till följd av den snabba utvecklingen inom olika metoder och standarder 

för att säkerställa användning av återvunnet material bör Naturvårdsverket 

få meddela föreskrifter om beräkning och verifieringen av återvunnet 

innehåll i en förpackning. 

16 Bemyndigande att meddela föreskrifter 

om verkställighet 

Förslag: Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om verkställig-

heten av bestämmelserna i förordningen om engångsprodukter, 

förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus 

och filter, förordningen om producentansvar för ballonger, förord-

ningen om producentansvar för våtservetter och förordningen om 

nedskräpningsavgifter. 
 

Skälen för förslaget: Naturvårdsverket bör få meddela föreskrifter om 

verkställigheten av de nya förordningar som föreslås i promemorian, dvs. 

förordningen om engångsprodukter, förordningen om producentansvar för 

vissa tobaksvaror, portionssnus och filter, förordningen om producent-

ansvar för ballonger, förordningen om producentansvar för våtservetter 

och förordningen om nedskräpningsavgifter. Ett bemyndigande att 

meddela verkställighetsförskrifter innebär dels möjlighet att meddela 

tillämpningsföreskrifter av administrativt slag dels föreskrifter som 

kompletterar en lag utan att tillföra den något väsentligen nytt.  
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 17 Rapportering 

Förslag: Naturvårdsverket ska rapportera till Europeiska kom-

missionen i enlighet med engångsplastdirektivet. 
 

Skälen för förslaget: Enligt engångsplastdirektivet ska medlems-

staterna varje kalenderår rapportera uppgifter om hur många muggar och 

matlådor för snabbmat som släppts ut på den svenska marknaden, hur 

många plastflaskor som samlats in separat jämfört med den mängd som 

släppts ut på den svenska marknaden, återvunnet innehåll i flaskor och 

mängden fimpar som har städats upp (artikel 13.1).  

Naturvårdsverket har enligt förpackningsförordningen ansvar för att 

rapportera in uppgifter som ska rapporteras in till kommissionen enligt 

förpackningsdirektivet för Sveriges räkning (74 §). Det gäller bl.a. 

uppgifter för att visa att materialåtervinningsmålen är uppfyllda. Natur-

vårdsverket bör få i uppgift att rapportera in även de uppgifter som ska 

rapporteras till kommissionen enligt engångsplastdirektivet.  

18 Tillsynsansvar för de föreslagna kraven 

18.1 Tillsynsansvar för de nya och utökade 

producentansvaren 

Förslag: Naturvårdsverket ska ansvara för tillsynen i fråga om 

förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus 

och filter. Det ska gälla med undantag för frågor om hur hanteringen av 

avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i 

förordningen.  

Naturvårdsverket ska även ansvara för tillsynen i fråga om förord-

ningen om producentansvar för ballonger, förordningen om producent-

ansvar för våtservetter, förordningen om nedskräpningsavgifter och de 

nya kraven i förordningen om producentansvar för förpackningar.  

Skälen för förslaget 

Naturvårdsverket bör ha tillsyn över samtliga förordningar om 
producentansvar 

Naturvårdsverket ansvarar i dag för central tillsynsvägledning men utövar 

även tillsyn avseende samtliga förordningarna om producentansvar, t.ex. 

förordningen om producentansvar för förpackningar. Naturvårdsverket 

bör därför ansvara för tillsynen även avseende de nya producentansvaren 

för vissa tobaksvaror, portionssnus och filter och ballonger och våt-

servetter. Naturvårdsverket bör också få ansvar för tillsynen för de nya 

kraven i förordningen om producentansvar för förpackningar. 
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Tillsyn över producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus och 
filter  

De föreslagna kraven i förordningen om producentansvar för vissa 

tobaksvaror, portionssnus och filter där det finns behov av att utöva tillsyn 

för att kontrollera att bestämmelserna följs är främst kraven på att 

producenter av filter och tobaksvaror med filter ska tillhandahålla eller 

vara anslutna till ett insamlingssystem (avsnitt 10.2.1), insamlings-

systemen uppfyller kraven i förordningen (avsnitt 10.2.1), produkterna är 

märkta (avsnitt 11), producenter ska lämna information till konsumenterna 

(avsnitt 12) och producenter och insamlingssystemen ska lämna 

föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket (avsnitt 10.2.2 och 10.5).  

Naturvårdsverket ska också följa upp målet för minskad nedskräpning 

som producenterna ska effektivt bidra till att nå (avsnitt 10.6.2).  

Tillsynen över förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror, 

portionssnus och filter kommer att bedrivas mot producenter och 

insamlingssystemen. Sådan tillsyn bör bedrivas av Naturvårdsverket.  

Kommunerna är bäst lämpade för lokal tillsyn eftersom de har renhåll-

ningsansvar i kommunen och har god lokal kännedom om behoven av att 

samla in fimpar på olika platser. En kommun har redan enligt 26 kap. 3 § 

miljöbalken tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken. 

Tillsynen över hur insamlingen av fimpar som slängs i insamlingskärl i 

utemiljöer lokalt sköts och hanteras av insamlingssystemen i olika 

kommuner bör därför skötas av kommunerna.  

Tillsyn över producentansvaret för ballonger 

De föreslagna kraven i förordningen om producentansvar för ballonger där 

det finns behov av att utöva tillsyn för att kontrollera att bestämmelserna 

följs är främst kraven på att producenterna ska lämna information till 

konsumenterna (avsnitt 12) och föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket 

(avsnitt 10.5). 

Naturvårdsverket ska också följa upp målet för minskad nedskräpning 

som producenterna ska effektivt bidra till att nå (avsnitt 10.6.2).  

Tillsynen över förordningen om producentansvar för ballonger kommer 

att bedrivas mot producenter. Sådan tillsyn bör bedrivas av Naturvårds-

verket. 

Tillsyn över producentansvaret för våtservetter 

De föreslagna kraven i förordningen om producentansvar för våtservetter 

där det finns behov av att utöva tillsyn för att kontrollera att 

bestämmelserna följs är främst kraven på att producenterna ska märka 

produkterna (avsnitt 11), lämna information till konsumenterna (avsnitt 

12) och lämna föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket (avsnitt 10.5). 

Naturvårdsverket ska också följa upp målet för minskad nedskräpning 

som producenterna ska effektivt bidra till att nå (avsnitt 10.6.2).  

Tillsynen över förordningen om producentansvar för ballonger kommer 

att bedrivas mot producenter. Sådan tillsyn bör bedrivas av Naturvårds-

verket. 
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 Tillsyn över producentansvaret för förpackningar 

Naturvårdsverket och i fråga om lokala förhållanden kommunen har redan 

i dag tillsyn över förpackningsförordningen. Förslagen i promemorian 

innebär att kraven på vissa förpackningar förändras, utökas och 

förtydligas. De nya kraven där det finns behov av att utöva tillsyn för att 

kontrollera att bestämmelserna följs är främst kravet på att en förpackning 

ska gå att materialåtervinna (avsnitt 14), att flaskor och förpackningar ska 

innehålla återvunnen plast (avsnitt 15), att korkar ska vara fästa vid en 

dryckesbehållare (avsnitt 13) och kraven på att producenterna ska märka 

engångsplastmuggar (avsnitt 11), lämna information till konsumenterna 

(avsnitt 12) och lämna föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket (avsnitt 

10.5). 

Naturvårdsverket ska också följa upp målet för minskad nedskräpning 

som producenterna ska effektivt bidra till att nå (avsnitt 10.6.2).  

Tillsynen över de nya kraven i förpackningsförordningen kommer att 

bedrivas mot producenter. Sådan tillsyn bör bedrivas av Naturvårdsverket. 

Tillsyn över förordningen om nedskräpningsavgifter 

Att producenterna betalar nedskräpningsavgifter är en del av producent-

ansvaren för förpackningar, ballonger, våtservetter och vissa tobaksvaror, 

portionssnus och filter (avsnitt 10.4). Naturvårdsverket bör därför ha 

ansvar för tillsynen även över förordningen om nedskräpningsavgifter. 

18.2 Tillsynsansvar för förordningen om 

engångsprodukter 

Förslag: Naturvårdsverket ska ansvara för tillsynen i fråga om förord-

ningen om engångsprodukter. Det ska gälla med undantag för frågor 

om hur kravet på att tillhandahålla återanvändbara muggar och matlådor 

för snabbmat och informationskravet för plastbärkassar lokalt uppfyller 

kraven i förordningen. Den tillsynen ska i stället bedrivas av 

kommunerna. 
 

Skälen för förslaget: De föreslagna kraven i förordningen om 

engångsprodukter där det finns behov av att utöva tillsyn för att kontrollera 

att bestämmelserna följs är främst de föreslagna förbuden mot vissa 

engångsplastprodukter (avsnitt 7), kraven på att tillhandahålla 

återanvändbara muggar och matlådor för snabbmat (avsnitt 8), kraven på 

märkning av vissa engångsplastprodukter (avsnitt 11) och kraven på att 

lämna information till konsumenter (avsnitt 12).  

Kraven på att tillhandahålla återanvändbara muggar och matlådor för 

snabbmat och kraven på att lämna information till konsumenter kommer 

att innebära tillsyn både på nationell och lokal nivå eftersom dessa krav 

riktar sig till den aktör som säljer sina produkter främst till konsumenter 

och således ofta är sist i försäljningskedjan. Tillsyn över förbuden och 

kraven på märkning kommer främst att ske på en nationell nivå eftersom 

dessa krav riktar sig till den som först släpper ut produkten på den svenska 

marknaden. 
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Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i frågor om 

klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp 

och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket har 

en central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande och 

samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Naturvårdsverket ansvarar 

för central tillsynsvägledning men utövar även tillsyn direkt gentemot den 

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

en åtgärd. Det gäller främst de olika förordningarna om producentansvar, 

t.ex. förordningen om producentansvar för förpackningar. Naturvårds-

verket har även tillsynsansvar för uppgiftskravet i förordningen om 

plastbärkassar (7 §).  

Flera av bestämmelserna i förordningen om engångsprodukter reglerar 

användningen av förpackningar, t.ex. muggar, matlådor och plastbär-

kassar. Bestämmelserna om märkning och information till konsumenter är 

i huvudsak desamma som motsvarande bestämmelser i förordningarna om 

producentansvar för ballonger, våtservetter och förpackningar. Eftersom 

Naturvårdsverket bör ha ansvar för tillsynen över förordningarna om 

producentansvar måste Naturvårdsverket därför upparbeta en kunskap om 

dessa bestämmelser avseende de produkter som det finns producentansvar 

för. Naturvårdsverket har dessutom redan dialoger och kontakter med 

producenter av förpackningar. Syftet med kraven i engångsförordningen 

är främst att vidta avfallsförebyggande åtgärder. Naturvårdsverket bör där-

för få tillsynsansvar även avseende förordningen om engångsprodukter.  

När det gäller kraven på att tillhandahålla återanvändbara muggar och 

matlådor för snabbmat bör Naturvårdsverket vara ansvarig för att utöva 

tillsyn över de aktörer som verkar på nationell nivå. Det kan ske både 

genom aktivt uppsökande kontakt och genom granskning av dokumen-

tation och rapportering. Detsamma bör gälla kraven på att lämna informa-

tion till konsumenter. Naturvårdsverket bör således inte ha tillsynsansvar 

för att varje enskild aktör lokalt uppfyller kraven på en restaurang eller 

butik. Tillsynen över lokala aktörer som har ansvar för att tillhandahålla 

återanvändbara muggar och matlådor för snabbmat och lämna information 

till konsumenter om engångsmuggar, engångsmatlådor och plastbärkassar 

bör i stället utövas av kommunen. Kommunerna är bäst lämpade för lokal 

tillsyn eftersom de har god kännedom om de tillsynsobjekt som är aktuella.  

18.3 Tillsyn över förbudet mot oxo-nedbrytbar plast  

Förslag: Naturvårdsverket ska ansvara för tillsynen i fråga om förbud 

mot att släppa ut varor på marknaden som har meddelats med stöd av 

15 kap. 40 § miljöbalken (avfallsförebyggande åtgärder). Naturvårds-

verket ska således ansvara för tillsynen över förbudet mot varor som 

innehåller oxo-nedbrytbar plast i förordningen om förbud m.m. i vissa 

fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska 

produkter. 

Skälen för förslaget: Det finns behov av att utöva tillsyn och kon-

trollera att det föreslagna förbudet mot att på den svenska marknaden 

släppa ut varor som innehåller plast med tillsatser som gör att plasten 
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 genom oxidation sönderdelas till plastpartiklar eller andra mikrofragment, 

eller bryts ner kemiskt, s.k. oxo-nedbrytbar plast följs (avsnitt 7.2). De 

produkter där oxo-nedbrytbar plast används är främst förpackningar 

eftersom de oftast är designade för att ha en kort livslängd och inte ska 

återanvändas. Oxo-nedbrytbar plast har t.ex, använts i plastbärkassar. 

Skälen till att reglera varor med oxo-nedbrytbar plast är främst de problem 

som de ger upphov till när de skräpar ner eller de negativa effekter de får 

på plastens kvalitet i materialåtervinningen. Tillsynen över förbudet bör 

därför bedrivas av Naturvårdsverket.  

18.4 Finansiering av tillsyn  

Förslag: För Naturvårdsverkets tillsynsverksamhet ska för varje 

kalenderår  

1. en producent av filter, tobaksvaror med filter eller portionssnus 

betala en avgift med 10 000 kronor,  

2. en producent av förpackningar betala en avgift med 1 000 kronor,  

3. en producent av ballonger eller våtservetter betala en avgift med 

500 kronor, och  

4. den som tillhandahåller ett insamlingssystem för fimpar betala en 

avgift med 100 000 kronor. 
 

Skälen för förslaget: Tillsynsavgifter för statlig tillsyn tas ut i enlighet 

med förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken. Avgifterna ska spegla den kostnad som uppstår för berörda 

myndigheter. Naturvårdsverket har en timkostnad för tillsynsarbete på 

750 kronor. De utökade kraven på förpackningar innebär att tillsynen för 

förpackningar kommer att behöva öka vilket kommer ge högre kostnader 

för tillsynen. Producenter av förpackningar bör därför betala en årlig avgift 

för tillsynen på 1 000 kronor.  

Kraven på producenter av våtservetter och ballonger är färre än för 

förpackningar. Dessa producenter bör därför få betala en årlig avgift för 

tillsynen på 500 kronor.  

Kraven på producenter av portionssnus, filter och tobaksvaror med filter 

är betydligt fler än avseende ballonger och våtservetter. De producenter 

som släpper ut portionssnus, filter och tobaksvaror med filter på den 

svenska marknaden är betydligt färre än avseende förpackningar, 

ballonger och våtservetter vilket leder till att den totala summan som 

behövs för tillsynen måste delas på färre aktörer. Tobaksproducenterna är 

också vanligen betydligt större företag än avseende produkterna som 

omfattas av de andra producentansvaren. Producenter av portionssnus, 

filter och tobaksvaror med filter bör därför få betala en årlig avgift för 

tillsynen på 10 000 kronor. Även insamlingssystemen för fimpar bör 

betala en avgift för Naturvårdsverkets tillsyn. Avgiften bör sättas lägre än 

avgiften på 275 000 kronor som ska betalas av insamlingssystemet för 

förpackningar eftersom färre krav ställs på insamlingssystem för fimpar. 

Insamlingssystemet bör därför betala en årlig avgift för tillsynen på 

100 000 kronor. 

För den lokala tillsynen tas avgifter ut av kommunen och taxan fastställs 

av kommunfullmäktige. För tillsyn som faller under producentansvaret är 
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den ungefärliga avgiften som kommunen tar ut 1 000 kronor i timmen. När 

nya uppgifter tillförs kommer tiden som avsätts för tillsyn att behöva 

utökas. Taxan kan vara densamma men den totala avgiften bli högre 

eftersom tillsynen tar längre tid.  

19 Sekretess 

Förslag: Det ska införas en bestämmelse om sekretess i verksamhet 

som består i utredning enligt förordningen om retursystem för 

plastflaskor och metallburkar, förordningen om producentansvar för 

vissa tobaksvaror, portionssnus och filter, förordningen om 

producentansvar för ballonger, förordningen om producentansvar för 

våtservetter, förordningen nedskräpningsavgifter och förordningen om 

engångsprodukter och vid tillsyn av sådana produkter. Sekretessen ska 

kunna gälla för uppgifter om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, 

uppfinningar eller forskningsresultat och för andra ekonomiska eller 

personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller 

liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens 

verksamhet.  

Sekretessen i fråga om uppgifter i ärenden om tillsyn m.m. enligt 

förordningen om plastbärkassar ska tas bort. 
 

Skälen för förslaget: Offentlighetsprincipen är en grundläggande 

princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförord-

ningen, finns det bestämmelser om bl.a. rätten att ta del av allmänna 

handlingar. Om det krävs med hänsyn till skyddet för enskildas personliga 

eller ekonomiska förhållanden kan denna rätt begränsas genom 

bestämmelser om sekretess (2 kap. 2 §). Enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess i en statlig myndighets 

verksamhet som består i bl.a. utredning och tillsyn med avseende på 

näringslivet för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden 

(30 kap. 23 §). Sådan sekretess gäller endast i den utsträckning som 

regeringen meddelar föreskrifter om det. Av bilagan till offentlighets- och 

sekretessförordningen (2009:641) (OSF) framgår i vilken utsträckning 

sekretess gäller (9 §).  

Vid utredning och tillsyn inom ramen för producentansvaren för 

våtservetter, ballonger och vissa tobaksvaror, portionssnus och filter 

kommer uppgifter som kan anses kommersiellt känsliga att kunna 

framkomma. Det kan t.ex. gälla uppgifter om vad olika produkter 

innehåller för material och hur många produkter som ett visst företag 

säljer. Uppgifterna lämnas bl.a. för att Sverige ska kunna uppfylla sina 

krav på att rapportera uppgifter inom EU och för att tillsyn ska kunna 

bedrivas. Sådana uppgifter kan även framkomma vid utredning eller tillsyn 

över kraven i förordningen om engångsprodukter, förordningen om 

retursystem för plastflaskor och metallburkar och förordningen om 

nedskräpningsavgifter. Känsliga uppgifter kan framkomma även i de 

beslut som fattas inom ramen för tillsynen, t.ex. i förelägganden. 
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 För liknande typer av känsliga uppgifter gäller redan sekretess om 

uppgifterna lämnats för utredning och tillståndsgivning enlig 

förpackningsförordningen och tillsyn av förpackningar enligt 

miljötillsynsförordningen. Motsvarande behov av  att skydda uppgifter om 

en enskilds affärs- eller driftförhållanden gäller även för dessa andra 

produkter.  

Naturvårdsverket har uppgett att vissa verksamhetsutövare ställer sig 

tveksamma till att lämna uppgifter som man anser vara kommersiellt 

känsliga om dessa inte kan omfattas av sekretess. Naturvårdsverket har 

även uppgett att i de fall det getts möjlighet att sekretessbelägga de 

uppgifter som lämnats, t.ex. gällande producentansvaren för elutrustning 

och batterier (punkt 124 i bilagan till OSF), har sekretesskyddet underlättat 

inhämtandet av uppgifter från producenter, insamlingssystem och andra 

berörda aktörer. 

Frågor om miljö och hälsa berör alla medborgare och verksamheter i 

Sverige och det är generellt sett av stor vikt att allmänheten har tillgång till 

information som rör sådana frågor. Det finns därmed ett intresse av att 

allmänheten har möjlighet till insyn i uppgifter som lämnas till t.ex. 

Naturvårdsverket och uppgifter som förekommer i ärenden om tillsyn  

rörande de engångsplastprodukter som nu är aktuella. Allmänhetens 

intresse av insyn i dessa uppgifter får dock generellt sägas vara begränsat. 

Det gäller särskilt i fråga om uppgifter om antalet sålda produkter eftersom 

det oftast inte är en fråga om miljö eller hälsa som berör allmänheten. I 

den mån det föreligger ett starkt insynsintresse kan detta garanteras genom 

att en begränsning i eventuell sekretess införs.  

Mot bakgrund av vad som anges ovan får intresset av skydd för 

uppgifterna bedömas överväga insynsintresset. En sekretessbestämmelse 

som omfattar uppgifterna bör därför införas. Den bör dock begränsas på 

så sätt att sekretessen för uppgifter om en enskilds affärs- eller 

driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat inte ska gälla om 

intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors 

hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har 

sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut. 

I avsnitt 4 föreslås att förordningen om plastbärkassar ska upphävas. 

Bestämmelserna förs i stället in i förordningen om engångsprodukter och 

förpackningsförordningen. Sekretessbestämmelsen avseende förord-

ningen om plastbärkassar kan därför tas bort. 

20 Ansvarsbestämmelser 

Miljöproblemen med användningen av plast är flera. Plastavfall är ett 

särskilt problematiskt avfall när det felaktigt hamnar i miljön via nedskräp-

ning eller bristande avfallshantering. Eftersom plasten inte bryts ner under 

överskådlig tid utan enbart långsamt fragmenteras till mikroplast så 

orsakar plasten skada på det marina och strandnära djurlivet. Storleken på 

problemen ökar kraftigt i takt med den ökade användningen av plast. En 

övergång till cirkulär ekonomi leder också till en minskning av effekterna 

på klimatet. Denna promemoria innehåller en rad förslag för att komma 
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till rätta med de miljöproblem som den ökande användningen av plast ger 

upphov till och åstadkomma en förbättrad materialåtervinning av förpack-

ningar. Det är viktigt att upprätthålla reglerna. I enlighet med kraven i 

engångsplastdirektivet bör överträdelser av centrala bestämmelser vara 

belagda med straff eller administrativa sanktioner i form av miljösank-

tionsavgifter. Sanktionerna ska vara effektiva proportionella och av-

skräckande (artikel 14). 

Det är inte nödvändigt att alla de föreslagna bestämmelserna förenas 

med straff eller miljösanktionsavgifter. Att de föreslagna bestämmelserna 

följs kan också säkerställas genom de möjligheter en tillsynsmyndighet har 

att besluta om olika förelägganden som kan förenas med vite (26 kap. 

miljöbalken). För att säkerställa att de avgifter som ska betalas för ned-

skräpningen betalas in kan även dröjsmålsavgift påföras och verkställighet 

enligt utsökningsbalken tillämpas.  

20.1 Straffansvar för ringa nedskräpning bör införas 

Förslag: Nedskräpningsförseelse ska, från den 1 januari 2022, kunna 

medföra straffansvar även om gärningen är ringa.  

Skälen för förslaget 

Nedskräpning av enstaka produkter är i dag förbjudet men medför inte 
straffansvar 

Det är enligt miljöbalken förbjudet att skräpa ner utomhus på en plats som 

allmänheten har tillträde eller insyn till (15 kap. 26 § miljöbalken). 

Förbudet kompletteras av en straffbestämmelse som innebär att den som 

av uppsåt eller oaktsamhet skräpar ned på sådana platser kan dömas för 

nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år (29 kap. 7 § miljö-

balken). I juni 2011 infördes en bestämmelse som innebär att om nedskräp-

ningen är att anse som mindre allvarlig ska i stället dömas för nedskräp-

ningsförseelse till penningböter. Ordningsboten är i dag 800 kronor 

(Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter 

(1999:178) om ordningsbot för vissa brott (SFS 2011:778)). Genom 

bestämmelsen om nedskräpningsförseelse straffsanktioneras gärningar 

som är mindre allvarliga men som ändå inte kan betraktas som ringa. För 

en nedskräpningsförseelse som är att anse som ringa ska inte dömas till 

ansvar (29 kap. 11 § miljöbalken). En gärning är att anse som ringa om 

den framstår som obetydlig med hänsyn till det intresse som är avsett att 

skyddas genom bestämmelserna.  

För att något ska anses som nedskräpningsförseelse krävs att det är fråga 

om små mängder skräp. Om det gäller stora mängder skräp eller om någon 

skräpar ner i systematisk omfattning blir det fråga om nedskräpning av 

normalgraden. Små mängder bortslängda snabbmatsförpackningar, glas- 

och plastflaskor, olika typer av dryckesbehållare, engångsgrillar och andra 

engångsartiklar är exempel på nedskräpningsförseelser (prop. 

2010/11:125 s. 19). 

Enligt förarbetena till miljöbalken anges att ringaundantaget enbart är 

avsett för bagatellartade förseelser. Vid bedömningen av om en gärning är 
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 ringa ska den sättas i relation till det intresse som regeln omedelbart syftar 

till att skydda. Avvikelsen från normen ska således endast ha varit 

obetydlig (prop. 1997/98:45, Del 2 s. 312). I samband med en lagändring 

som gjordes i naturvårdslagen år 1970 framhöll Lagrådet att sådana 

bagatellartade handlingar som att kasta bort en enstaka bussbiljett, 

cigarettfimp eller likande måste falla utanför det straffbara området. 

Samtidigt underströk Lagrådet att nedskräpning ofta uppkommer som ett 

resultat av ett stort antal var för sig oskyldiga nedskräpningar som till-

sammans blir helt oacceptabla. Vi införandet av straffbestämmelsen för 

nedskräpningsförseelse och införandet av undantaget för ringa brott 

framhölls i förarbetena att slänga ifrån sig ett enstaka kolapapper, en 

enstaka cigarettfimp, biljett eller ett tuggummi även i fortsättningen skulle 

falla utanför det straffbara området (prop. 2010/11:125 s. 42). Det har 

medfört att det i Riksåklagarens författningssamling om ordningsbot för 

vissa brott uttryckligen framgår att kasta bort en bussbiljett, en cigarett-

fimp, ett kolapapper, ett tuggummi eller liknande normalt är att anse som 

en ringa förseelse som inte är förenad med straffansvar.  

All nedskräpning bör kunna medföra straffansvar 

Plast används överallt, är långlivad och har ofta giftiga eller andra skadliga 

effekter. På grund av materialets långa livslängd ökar dessutom plast-

avfallets inverkan år för år, allteftersom mer plast samlas i haven. Plasten 

som inte bryts ned bryts successivt ner till mikroplast. Plastrester återfinns 

nu i många havslevande djur – havssköldpaddor, sälar, valar, fåglar samt 

flera fisk- och skaldjursarter – vilket innebär att plasten blivit en del av 

livsmedelskedjan. Utöver sin miljöpåverkan och sin möjliga negativa 

inverkan på människors hälsa skadar det marina skräpet även verksam-

heter såsom turism, fiske och sjöfart.  

Nedskräpning leder utöver miljöproblematiken till otrygghet. Skräp 

föder skräp, som leder till klotter och skadegörelse, som i sin tur leder till 

otrygghet. Människor uppfattar helt enkelt det som okej att slänga skräp 

på en plats som redan är nedskräpad. Till slut förlorar vi respekten för 

platsen och den skräpiga platsen upplevs som otrygg. 

Ett av syftena med engångsplastdirektivet är att minska vissa plast-

produkters inverkan på miljön, särskilt vad avser nedskräpning. Direktivet 

reglerar de engångsplastprodukter som ger störst miljöpåverkan. Vid 

beräkningar från Europeiska kommissionen som gjorts på stränder har det 

konstaterats att plast står för 80–85 procent av det marina skräpet räknat i 

antal föremål. Engångsplastdirektivet reglerar de föremål som är vanligast 

förekommande vid nedskräpning eller som har störst miljöpåverkan på 

annat sätt (t.ex. för att de är långa, spetsiga och vassa).  

De produkter som räknas upp som exempel på nedskräpning som ska 

anses som ringa och inte falla under det straffbara området innehåller alla 

mer eller mindre mängd plast och både cigaretter och kolapapper regleras 

i direktivet. Sådana produkter är således bland de mest förekommande 

bland nedskräpningen i Europa.  

Cigarettfimpar är den engångsplastprodukt som leder allra mest till 

nedskräpning. Enligt Håll Sverige Rents skräprapport 2020 slängs om-

kring en miljard fimpar på svenska gator och torg varje år. Det motsvarar 

ungefär 108 ton plast. Naturvårdsverket har utfört en nationell 
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skräpmätning under en vecka i juni 2020. Av mätningen framgår att cirka 

62 procent av allt skräp är fimpar. Under den vecka som skräpmätningen 

pågick hittades cirka 21 miljoner fimpar.  

Tuggummi omfattas inte av kraven i engångsplastdirektivet men är ändå 

vanligt förekommande vid nedskräpning. Tuggummi är tillverkat av 

syntetiskt gummi, latex eller vax samt elastomerer och innehåller således 

plast. Det tar ungefär 20–25 år för ett tuggummi att sönderdelas och ännu 

längre för ett tuggummi att brytas ner. Tuggummi tillhör även en av de 

svåraste och kostsammaste typerna av skräp att städa bort, eftersom det 

lämnar fläckar efter sig och den kladdiga konsistensen gör att tuggummit 

kan fastna. Tuggummi räknas inte med i antalet skräp i Håll Sverige Rents 

mätningar eftersom det är svårt att veta om det är en fläck, ett gammalt 

tuggummi eller ett nytt tuggummi (Håll Sverige Rents skräprapport år 

2020). 

Fimpar, tuggummi, kolapapper och andra mindre engångsplastprodukter 

har i huvudsak slängts av enskilda personer en åt gången och är därför 

undantagna från det straffbara området eftersom en sådan nedskräpning 

omfattas av ringaundantaget enligt gällande bestämmelser och således 

anses som bagatellartad.  

Kunskapsnivån om plast, mikroplast och effekterna av nedskräpning av 

plastprodukter har sedan Lagrådets yttrande år 1970 och förarbetena till 

bestämmelsen om nedskräpningsförseelse och undantaget för ringa brott 

år 2011 höjts avsevärt. Med nuvarande kunskap om plastens effekter vid 

nedskräpning är ett sådant undantag från det straffbara området olämpligt. 

Undantaget för ringa brott avseende nedskräpningsförseelse bör därför tas 

bort. Nedskräpningen av mindre skräpföremål är omfattande. Undantaget 

bör därför tas bort så fort som möjligt, dvs. från den 1 januari 2022. 

Nedskräpningsförseelser begås som huvudregel av privatpersoner. Även 

om det inte är omöjligt att införa miljösanktionsavgifter som ska tas ut av 

privatpersoner finns det svårigheter med sådana bestämmelser eftersom 

tillsynsmyndigheten inte har samma befogenheter som polisen. Det gäller 

t.ex. möjligheten att hålla kvar någon på platsen och kräva att en person 

identifierar sig. Dessa problem uppstår inte på samma sätt när det gäller 

yrkesmässig verksamhet eftersom företagen i många fall är registrerade i 

olika register hos myndigheter och har en adress där de går att hitta. 

Nedskräpningsförseelse bör därför inte sanktioneras genom miljösank-

tionsavgifter utan genom straffbestämmelser i miljöbalken. 

20.2 Straffansvar för den som bryter mot en 

föreskrift om förpackningars återvinningsbarhet  

Förslag: Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en före-

skrift om förpackningars återvinningsbarhet som regeringen har med-

delat ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år. Straffbe-

stämmelsen ska börja gälla den 1 januari 2025. 
 

Skälen för förslaget: I dag finns ett så kallat friåkarproblem som rör 

förpackningar. Friåkarna betalar inte förpackningsavgifter eller utformar 

sina förpackningar i enlighet med kraven i förpackningsförordningen 
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 medan hanteringen av deras förpackningar belastar insamlingssystemen 

och således de aktörer som tar sitt producentansvar och betalar avgifterna 

till ett insamlingssystem. Det finns således producenter av förpackningar 

som inte följer gällande bestämmelser om hur en förpackning ska 

utformas, vilket går ut över de producenter som lever upp till kraven. En 

omställning till mer miljövänliga förpackningar kan ge upphov till 

kostnader som speglas i priset på produkterna som förpackningen 

innehåller medan de aktörer som inte följer kraven kan ta ut ett lägre pris 

för sina produkter. Om bestämmelserna inte följs kan därför undergräva 

viljan hos övriga aktörer att följa bestämmelserna. För att nå önskad 

miljöeffekt av kraven i förpackningsförordningen är det därför viktigt att 

alla aktörer tar sitt ansvar och följer bestämmelserna. Det gäller särskilt 

kraven på att en producent endast får tillhandahålla en förpackning på den 

svenska marknaden om den går att materialåtervinna (avsnitt 14). För att 

syftet med bestämmelserna om en förbättrad materialåtervinning och en 

övergång till en cirkulär ekonomi ska uppnås är det viktigt att bestäm-

melserna följs och att detta övervakas noga.  

Bestämmelserna i förpackningsförordningen om förpackningars åter-

vinningsbarhet är beslutade med stöd av 15 kap. 13 § miljöbalken. Över-

trädelser av dessa bestämmelser bör vara straffbelagda. Den som bryter 

mot en föreskrift om förpackningars återvinningsbarhet som regeringen 

har meddelat bör därför kunna dömas till böter eller fängelse i högst två 

år. Straffskalan är i linje med de övriga ansvarsbestämmelserna i 29 kap. 

miljöbalken. 

Att införa en miljösanktionsavgift kan ibland vara mer effektivt för att 

beivra överträdelser och kan ge en bättre styreffekt och innebära mindre 

administrativa kostnader än en straffsanktion. Alla överträdelser lämpar 

sig dock inte för miljösanktionsavgifter. Vilka överträdelser som är sådana 

att de lämpar sig för miljösanktionsavgift är bl.a. beroende av möjligheten 

att konstatera överträdelsen. Bestämmelserna om förpackningars material-

återvinningsbarhet kräver att det görs en bedömning av omständigheterna 

i det enskilda fallet. T.ex. krävs en bedömning av om den aktuella 

förpackningen går att materialåtervinna genom de system för insamling 

som finns tillgängliga eller inte. Det kan således krävas en del utredning 

för att konstatera överträdelsen. Överträdelserna bör därför inte sank-

tioneras genom miljösanktionsavgifter utan genom straffbestämmelser i 

miljöbalken. 

 Straffbestämmelsen bör börja gälla samtidigt som kraven på material-

återvinningsbara förpackningar träder i kraft, dvs. den 1 januari 2025. 

Straffbestämmelsen bör börja gälla samtidigt som kraven på material-

återvinningsbara förpackningar träder i kraft, dvs. den 1 januari 2025. 

20.3 Miljösanktionsavgifter 

Förslag: En miljösanktionsavgift om 10 000 kronor ska kunna tas ut 

för överträdelser av märkningskrav, kravet på att tillhandahålla åter-

användbara muggar och matlådor för snabbmat, förbudet att släppa ut 

en dryckesbehållare utan att korkar och lock av plast är fästa vid 
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behållaren och kraven på att lämna in föreskrivna uppgifter till Natur-

vårdsverket. 

En miljösanktionsavgift om 5 000 kronor ska kunna tas ut för 

överträdelser av kraven om att lämna föreskriven information till 

konsumenter på försäljningsstället. 

En miljösanktionsavgift mellan 5 000 och 50 000 kronor ska kunna 

tas ut för överträdelser av förbud mot att släppa ut varor som innehåller 

oxo-nedbrytbar plast och vissa engångsplastprodukter på den svenska 

marknaden. 

En miljösanktionsavgift om 20 000 kronor ska kunna tas ut för 

överträdelser av kravet på att tillhandahålla ett insamlingssystem för 

fimpar. 

Miljösanktionsavgifterna ska träda i kraft samtidigt som respektive 

bestämmelse som överträdelsen avser träder i kraft. 
 

Skälen för förslaget: Miljösanktionsavgifter prövas och beslutas av 

tillsynsmyndigheten som ett led i tillsynen. Vilken myndighet som ska ha 

ansvar för tillsynen för de föreslagna bestämmelserna behandlas i avsnitt 

18. Eftersom miljösanktionsavgifter beslutas av tillsynsmyndigheterna 

belastar förfarandet inte polis och åklagare i samma utsträckning som 

andra straffsanktioner. Beroende på de resurser som står till buds kan en 

miljösanktionsavgift påföras mer frekvent och efter en kortare tid efter det 

att överträdelsen har ägt rum än vid de straffsanktioner som gäller enligt 

miljöbalken (29 kap.). Tillsynsmyndigheten har även en större kunskap 

inom sitt område som kan underlätta och effektivisera bedömningen av om 

en överträdelse av en regel skett eller inte. Den som överträtt reglerna 

behöver inte ha gjort det uppsåtligen eller av oaktsamhet för att tillsyns-

myndigheten ska besluta om miljösanktionsavgiften. Tillsynsmyndigheten 

kan låta bli att ta ut avgiften om det vore oskäligt med hänsyn till bl.a. 

sjukdom eller att överträdelsen redan lett till straff enligt miljöbalken. 

Tillsynsmyndighetens beslut kan överklagas till miljödomstolen. Att 

införa en miljösanktionsavgift är därför ibland mer effektivt för att beivra 

överträdelser och kan ge en bättre styreffekt och innebära mindre 

administrativa kostnader än en straffsanktion. 

Alla överträdelser lämpar sig inte för miljösanktionsavgifter. Vilka 

överträdelser som är sådana att de lämpar sig för miljösanktionsavgift är 

beroende av möjligheten att konstatera överträdelsen, men även andra 

överväganden som exempelvis vilken styreffekt en avgift kan förväntas få 

(prop. 1997/98:45 s. 536).  

I förordningen om miljösanktionsavgifter regleras vilka överträdelser 

som en miljösanktionsavgift kan tas ut för. Exempel på sådana över-

trädelser är att inte lämna in olika föreskrivna uppgifter i tid och sälja 

produkter som saknar föreskriven märkning. Även att inte lämna in upp-

gifter i tid och sälja produkter utan märkning i strid med kraven som 

föreslås i denna promemoria lämpar sig för miljösanktionsavgifter. Det bör 

därför införas miljösanktionsavgifter för sådana överträdelser. Det bör 

även införas en möjlighet att ta ut miljösanktionsavgifter för överträdelser 

av kraven på att en kork ska sitta fast på en dryckesbehållare, förbuden 

mot att släppa ut vissa engångsplastprodukter eller en vara som innehåller 

oxo-nedbrytbar plast på den svenska marknaden, kraven på att lämna 

information till konsumenter och kravet på att erbjuda servering i en 
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 återanvändbar mugg eller matlåda för snabbmat. Det bör dessutom införas 

en möjlighet att ta ut miljösanktionsavgift för överträdelser av kravet på 

att tillhandahålla ett insamlingssystem för fimpar. 

I de situationer då den som ska fullgöra kraven som producent inte är 

etablerad i Sverige och därför utser ett ombud som är etablerat i Sverige 

som ska fullgöra de skyldigheter som producenten har är ombudet den som 

är skyldig att fullgöra kraven i förordningarna (avsnitt 10.6.3). Vid över-

trädelser av kraven bör miljösanktionsavgifter kunna tas ut av ombuden i 

stället för av producenterna. 

I förordningen om miljösanktionsavgifter regleras även det belopp som 

miljösanktionsavgiften ska omfatta. För att bestämma avgiftens storlek bör 

hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse 

som har överträtts, dvs. det intresse som bestämmelsen ska skydda. Som 

redogörs för i promemorian är effekterna av den ökande plastanvänd-

ningen omfattande. En annan avgörande faktor är att de föreslagna miljö-

sanktionsavgifterna riktar sig mot yrkesmässig verksamhet. Det är därför 

viktigt att avgiften inte sätts för lågt. Beloppet bör även vara i linje med de 

miljösanktionsavgifter som redan finns. Beloppet för en överträdelse av 

förbudet mot att släppa ut varor som innehåller oxo-nedbrytbar plast och 

vissa engångsplastprodukter på den svenska marknaden bör dock fast-

ställas till olika belopp beroende på hur många produkter som sålts. Miljö-

sanktionsavgiften bör därför uppgå till mellan 5 000 och 50 000 kronor. 

Beloppet för överträdelser av kraven om att lämna föreskriven information 

till konsumenter på försäljningsstället bör uppgå till 5 000 kronor. 

Beloppet för överträdelser av kravet på att tillhandahålla ett insamlings-

system för fimpar bör fastställas till 20 000 kronor. Beloppet för övriga 

överträdelser bör fastställas till 10 000 kronor. 

De nya bestämmelserna om miljösanktionsavgifterna bör träda i kraft 

samtidigt som respektive bestämmelse som överträdelsen avser träder i 

kraft.  

Miljösanktionsavgifter kan meddelas av regeringen med stöd av 30 kap. 

1 § miljöbalken.  

21 Renhållningsavgift ska kunna tas ut för 

att informera om avfallshantering 

Förslag: Kommunen ska få meddela föreskrifter om att renhållnings-

avgift ska betalas för åtgärder som kommunen vidtar i syfte att 

informera hushåll och verksamhetsutövare som producerar avfall som 

kommunen ansvarar för om avfallshantering. 

Skälen för förslaget: Miljöbalken innehåller ett bemyndigande för 

kommuner att meddela föreskrifter om s.k. renhållningsavgifter, dvs. 

avgifter för insamling, transport och behandling av avfall (27 kap. 4 §). 

Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 augusti 2020 (SFS 

2020:601) infördes en bestämmelse om att avgiften också ska kunna 

omfatta åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera hushåll och 
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verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för 

enligt 15 kap. 20 § om avfallsförebyggande åtgärder. Det finns dock inget 

uttryckligt stöd för att renhållningsavgiften kan avse åtgärder som 

kommunen vidtar för att informera om hur avfall ska hanteras. 

Kommunens åtgärder för att informera om hur avfall ska sorteras och vart 

avfallet ska lämnas är lika viktiga som information om avfallsföre-

byggande åtgärder. Genom att kommunen informerar om t.ex. miljönyttan 

med att sortera ut matavfall kan hushållens och verksamhetsutövarnas 

kostnader minska, eftersom taxan ofta är lägre för insamling av matavfallet 

än restavfallet. Även information om var avfall som omfattas av 

producentansvar ska lämnas kan bidra till att renhållningsavgiften kan 

hållas nere, eftersom sådant avfall kan komma att lämnas med det rest-

avfall som kommunen ansvarar för. Det bör därför klargöras att renhåll-

ningsavgiften ska kunna omfatta åtgärder som kommunen vidtar för att 

informera om avfallshantering.  

På samma sätt som när det gäller avfallsförebyggande åtgärder bör 

möjligheten att finansiera informationsgivningen med avgift inte 

begränsas till att endast avse information till hushåll. Kommunen bör få 

meddela motsvarande föreskrifter om avgift för åtgärder som kommunen 

vidtar i förhållande till verksamhetsutövare som producerar avfall som 

kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. 

22 Ändringar i 15 kap. miljöbalken 

22.1 Förklaringar av vad som avses med ord och 

uttryck som används 

22.1.1 Ändring av vad som avses med producent 

Förslag: En ändring ska göras i förklaringen i miljöbalken av vad som 

avses med producent vid tillämpning av 15 kap. Med producent ska 

avses den som yrkesmässigt 

1. utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar eller överlåter produkter, 

eller 

2. för in produkter till Sverige. 

Den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som 

kräver särskilda åtgärder av renhållning- eller miljöskäl ska inte längre 

anses vara producent. 

Skälen för förslaget: I 15 kap. miljöbalken avses med producent den 

som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller överlåter en vara eller 

en förpackning, eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar 

avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (15 

kap. 9 §). I de olika förordningarna om producentansvar anges i respektive 

förordning vad som avses med producent i den förordningen. Med 

producent i miljöbalken avses såväl den som yrkesmässigt tillverkar eller 

till Sverige för in en vara eller en förpackning som hela försäljningskedjan 

från grossist till detaljist (prop. 1997/98:45 del 2 s. 187). I dag finns 
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 förordningar om producentansvar för bl.a. batterier, bilar, däck, 

förpackningar, elutrustning, glödlampor och vissa belysningsarmaturer 

samt läkemedel. Exempel på avfall som en producent frambringar i sin 

yrkesmässiga verksamhet och som kräver särskilda åtgärder av 

renhållnings- eller miljöskäl är processavfall och bygg- och rivningsavfall 

(prop. 1997/98:45 del 2 s. 187). 

Det finns ingen definition av ordet producent i den artikel i avfalls-

direktivet som innehåller definitioner (artikel 3). Ordet används dock i 

direktivet och i bestämmelsen om utökat producentansvar anges vad som 

avses med producent (artikel 8.1). Enligt avfallsdirektivet avses med 

producent varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt utvecklar, 

tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer eller importerar produkter. 

Mot bakgrund av att det i direktivet införts omfattande bestämmelser om 

utökat producentansvar genom de allmänna minimikraven som ska 

genomföras i svensk rätt (se avsnitt 10.6.1) finns det anledning att se över 

den svenska bestämmelsen om vad som avses med producent. Betydelsen 

av ordet producent i direktivet är vidare än den nuvarande förklaringen i 

miljöbalken eftersom ordet i direktivet även omfattar den som utvecklar, 

bearbetar och behandlar produkter. Eftersom bestämmelsen i miljöbalken 

anger ramen för vilka föreskrifter som får meddelas när det gäller produ-

center bör denna ordförklaring ha en relativt vid omfattning. Betydelsen 

av producent kan sedan i respektive producentansvarsförordning göras 

mer specifik och anpassas till förutsättningarna för de produkter som 

regleras. I förpackningsförordningen anges t.ex. att den som fyller eller på 

annat sätt använder en förpackning som inte är en serviceförpackning är 

producent. Att fylla en förpackning kan vara en form av bearbetning. 

Därför bör även bearbetning, på samma sätt som i direktivet, omfattas av 

förklaringen i miljöbalken. I den svenska bestämmelsen används ordet 

överlåta i stället för ordet sälja. Eftersom överlåta innefattar både en 

överlåtelse mot betalning och utan kostnad så bedöms detta ord mer 

lämpligt än ordet sälja som används i direktivet. 

Det svenska ordet producent omfattar också den som i sin yrkesmässiga 

verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av 

renhållnings- eller miljöskäl. Eftersom detta inte ingår i direktivets 

definition bör det inte heller ingå i det svenska ordet producent. Den som 

ger upphov till avfall är i stället avfallsproducent enligt miljöbalken (15 

kap. 4 §). Förklaringen av avfallsproducent har även en motsvarighet i 

avfallsdirektivet (artikel 3.5). 

I direktivet används ordet produkt, till skillnad från vara som används i 

den nuvarande förklaringen i miljöbalken. Ordet vara i bestämmelsens 

nuvarande lydelse avser ett ämne eller föremål som inte är avfall. Ordet 

vara används även i 14 kap. miljöbalken. I det kapitlet avses med vara ett 

föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, 

vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer 

dess funktion (14 kap. 2 §). I 14 kap. anges att i det kapitlet avses med en 

kemisk produkt ett kemiskt ämne eller en blandning eller blandning av 

kemiska ämnen som inte är en vara. Ordet vara i den nuvarande 

förklaringen av vad som avses med producent har en vidare betydelse än 

ordet vara i 14 kap. miljöbalken. Även en kemisk produkt kan vara en vara. 

Mot bakgrund av att ordet vara här har en vidare betydelse än i 14 kap. och 
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att ordet produkt används i direktivet så bör ordet produkt ersätta vara i 

förklaringen. 

I den nuvarande bestämmelsen i miljöbalken anges att den som yrkes-

mässigt tillverkar, för in till Sverige eller överlåter en vara eller en förpack-

ning är producent. Eftersom förpackningar är produkter så behöver de inte 

nämnas särskilt i bestämmelsen. 

Den föreslagna ändringen av ordet producent påverkar tillämpnings-

området för bemyndigandena om producentansvar. Bemyndigandena 

omfattar i dag även avfall som producenten frambringat i yrkesmässig 

verksamhet och som fordrar särskilda åtgärder från renhållnings- eller 

miljövårdssynpunkt, t.ex. processavfall eller avfall från byggarbetsplatser 

(15 kap. 12 § och prop. 1997/98:45 del 2 s. 187 f.). Genom ändringen av 

vad som avses med producent kommer bemyndigandena inte längre att 

omfatta sådant avfall. Det har dock nyligen införts bestämmelser om 

avfallsproducentens ansvar i miljöbalken (15 kap. 11 a §, se prop. 

2019/20:156). I 15 kap. miljöbalken finns bemyndiganden som ger 

regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer 

möjlighet att meddela föreskrifter om hur avfall ska hanteras som behövs 

med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö (39 §). Det är 

därför inte nödvändigt att bemyndigandena om producentansvar omfattar 

även avfall som en producent frambringat i sin yrkesmässiga verksamhet 

och som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl. 

22.1.2 Ett nytt uttryck införs: system för utökat 

producentansvar för avfallshantering 

Förslag: Det ska införas en förklaring i miljöbalken av system för 

utökat producentansvar för avfallshantering. Med system för utökat 

producentansvar ska avses åtgärder som vidtas för att säkerställa att 

producenter ansvarar ekonomiskt eller organisatoriskt för hanteringen 

av avfallsledet i en produkts livscykel. 

Skälen för förslaget: Genom den ändring i avfallsdirektivet som 

gjordes 2018 (Europaparlamentets och rådets direktiv [EU] 2018/851 av 

den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall, i det 

följande kallat ändringsdirektivet) infördes en definition av system för 

utökat producentansvar (artikel 3.21). Genom definitionen klargörs att 

system för utökat producentansvar är en uppsättning åtgärder som med-

lemsstaterna vidtagit och som kräver att produkters producenter bär det 

ekonomiska eller det ekonomiska och organisatoriska ansvaret för avfalls-

hanteringsledet under en produkts livscykel, inklusive separat insamling, 

sortering och behandling. Denna skyldighet kan också innefatta organisa-

tionsansvar och ansvar att bidra till att avfall förebyggs och till produkters 

återanvändbarhet och materialåtervinningsbarhet. Produkters producenter 

kan fullgöra skyldigheterna kopplade till systemet för utökat producent-

ansvar enskilt eller kollektivt. Det framhålls att system för utökat produ-

centansvar utgör en väsentlig del av en effektiv avfallshantering (se skäl 

14 och 21 till ändringsdirektivet). Om det är fråga om ett system för utökat 

producentansvar ska de allmänna minimikraven i avfallsdirektivet tilläm-

pas (artikel 8.1). 
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 De svenska bestämmelserna om avfall bygger i stor utsträckning på EU-

rättsliga bestämmelser. De ord och uttryck som används i direktivet 

används även i EU-domstolens domar och vägledning från kommissionen 

som kan vara relevanta vid tolkning av de svenska bestämmelserna. Det är 

därför en fördel att använda de ord och uttryck som används i direktivet 

vid genomförandet i svensk rätt. 

Det bör därför införas en förklaring som motsvarar uttrycket i direktivet 

i miljöbalken. Som en följd av denna ändring bör uttrycket system för 

utökat producentansvar användas i bemyndigandet i 15 kap. 12 § miljö-

balken. 

I avfallsdirektivet anges att medlemsstaterna får vidta lagstiftnings-

åtgärder och andra åtgärder för att garantera att varje fysisk eller juridisk 

person som yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer 

eller importerar produkter (produktens producent) har utökat producent-

ansvar ”för att stärka återanvändning, förebyggande, materialåtervinning 

och annan återvinning av avfall” (artikel 8.1). Detta ger intryck av att 

utökat producentansvar kan innefatta åtgärder som syftar till att stärka 

återanvändning och förebyggande av avfall. Det kan därför övervägas om 

sådana åtgärder ska ingå i förklaringen av uttrycket system för utökat 

producentansvar. En fördel med detta är att det blir tydligare att ett 

producentansvar även kan innebära skyldigheter att utföra avfallsföre-

byggande åtgärder. En nackdel är att förklaringen av uttrycket blir vidare 

än definitionen i direktivet. Bedömningen är att förklaringen i miljöbalken 

bör motsvara definitionen i direktivet men att det i miljöbalken bör finnas 

bemyndiganden som gör det möjligt att föreskriva om skyldigheter för 

producenter att vidta åtgärder även för att stärka återanvändning och andra 

avfallsförebyggande åtgärder (se avsnitt 22.2.2). 

För att det tydligt ska framgå att system för utökat producentansvar 

endast omfattar ansvar för avfallshantering bör detta framgå av uttrycket. 

22.1.3 Ett nytt uttryck införs: 

producentansvarsorganisation 

Förslag: Det införs en förklaring i miljöbalken av producentansvars-

organisation. Med producentansvarsorganisation ska avses en juridisk 

person som förebygger eller hanterar avfall och som producenterna är 

skyldiga att ansluta sig till enligt föreskrifter som har meddelats med 

stöd av miljöbalken. 

Skälen för förslaget: I miljöbalken finns ett bemyndigande för 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela 

föreskrifter om skyldighet för producenter av vissa produkter att se till att 

deras produkter omfattas av ett insamlingssystem och föreskrifter om att 

tillstånd krävs för yrkesmässig drift av sådana system (15 kap. 15 §). 

Möjligheten att meddela sådana föreskrifter infördes efter att det hade 

konstaterats att en stor brist med de dåvarande reglerna om producent-

ansvar för förpackningar och returpapper var att det var svårt för 

kommunen att bedriva en effektiv tillsyn. Detta hörde samman med att 

producenterna hade bildat eller anlitat materialbolag som skötte det 

praktiska arbetet med producentansvaret. Materialbolagen är inte produ-
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center. När det brister i insamlingen blir det inte effektivt för tillsyns-

myndigheterna att vända sig med förelägganden till var och en av de 

ansvariga producenterna. De enskilda producenterna har små möjligheter 

att bestämma över hur materialbolaget bedriver sin verksamhet (se prop. 

2007/08:129 s. 7). 

I avfallsdirektivet anges att producenter kan fullgöra skyldigheter 

kopplade till ett system för utökat producentansvar enskilt eller kollektivt 

(skäl 14 till ändringsdirektivet och artikel 8a i avfallsdirektivet). 

Bestämmelser om krav på tillstånd för insamlingssystem finns bl.a. i 

förordningarna om producentansvar för förpackningaroch elutrustning. 

Insamlingssystemen ansvarar inte bara för insamling av avfall utan även 

för t.ex. behandling av avfall. När avfallshanteringen i unionen förbättras 

för att främja en cirkulär ekonomi kan det bli aktuellt att utveckla fler 

producentansvar där organisationer genomför fler skyldigheter för 

producenternas räkning än i dag. 

Inom ramen för vissa producentansvar finns aktörer som samlar in avfall 

och som inte gör det för producenternas räkning (se t.ex. 67 § förpack-

ningsförordningen). Även det faktum att de nuvarande insamlingssys-

temen ansvarar för mer än enbart insamling gör att det finns skäl att ersätta 

uttrycket insamlingssystem. Ett lämpligare uttryck är producentansvars-

organisation. En förklaring av det uttrycket, till vilken relevanta bemyndi-

ganden knyts, bör införas i 15 kap. miljöbalken. Med producentansvars-

organisation bör avses en juridisk person som förebygger eller hanterar 

avfall och som producenter är skyldiga att ansluta sig till enligt föreskrifter 

som har meddelats med stöd av miljöbalken. 

22.2 Bemyndiganden 

Avsnittet om avfall i miljöbalken innehåller ett stort antal bemyndiganden. 

I dag finns bemyndiganden att meddela föreskrifter om producentansvar i 

15 kap. 12–16 §§ och bemyndiganden om tillstånds- och anmälningsplikt 

för viss avfallshantering i 15 kap. 17–19 §§. Lagrådet har tidigare påpekat 

att det att det är svårt att överblicka hur stort utrymmet för föreskrifter är 

(prop. 2015/16:166 bilaga 8). Detta bör därför tydliggöras. Antalet 

bemyndiganden bör också minskas där det är lämpligt. Som konstateras 

ovan är system för utökat producentansvar en väsentlig del av en effektiv 

avfallshantering. Medlemsstaterna har enligt avfallsdirektivet en 

skyldighet att senast den 5 januari 2023 vidta åtgärder för att säkerställa 

att system för utökat producentansvar som har inrättats före den 4 juli 2018 

uppfyller de allmänna minimikraven i avfallsdirektivet (artikel 8a.7). I 

denna promemoria och den rapport som tagits fram av Havs- och vatten-

myndigheten föreslås att det införs nya producentansvar för bl.a. tobaks-

varor och fiskeredskap. Det pågår även en utredning om producentansvar 

för textil. Mot bakgrund av detta finns det skäl att som huvudregel inte 

begränsa bemyndigandena om producentansvar till vissa produkter. 
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 22.2.1 Bemyndigande att meddela föreskrifter för att 

införa system för utökat producentansvar för 

avfallshantering 

Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

ska, för att införa system för utökat producentansvar för avfallshant-

ering, få meddela föreskrifter om skyldigheter för producenter att 

1. se till att avfall hanteras i enlighet med bestämmelserna om att 

hanteringen inte ska skada eller orsaka risk för skada på människors 

hälsa eller miljön och på ett sätt som möjliggör en lämplig behandling 

enligt avfallshierarkin, 

2. ansvara ekonomiskt för avfallshantering och information om 

hanteringen, 

3. inrätta ett system för att säkerställa att skyldigheter enligt denna 

balk, föreskrifter som är meddelade med stöd av balken och 

skyldigheter som följer av EU-förordningar inom balkens tillämpnings-

område följs, och 

4. vidta åtgärder som möjliggör en effektiv insamling av avfall. 

Föreskrifter ska endast avse avfall som utgörs av sådana produkter 

som producenterna utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, överlåter 

eller för in till Sverige. Föreskrifter om skyldigheter för en producent 

att hantera avfall som utgörs av produkter som producenten inte 

utvecklat, tillverkat, bearbetat, behandlat, överlåtit eller fört in till 

Sverige får endast avse den del av avfallet som motsvarar producentens 

andel av marknaden för nya sådana produkter eller på annat sätt står i 

rimlig proportion till producentens verksamhet. 

Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet eller kommun 

som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om att producenter 

ska betala avgift för insamling, transport och bortskaffande av avfall 

som utförs genom kommunens försorg tas bort. 
 

Skälen för förslaget: Det nuvarande bemyndigandet i 15 kap. 12 § ger 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att 

meddela föreskrifter om skyldighet för producenter att se till att avfall 

samlas in, transporteras bort, återvinns eller bortskaffas på ett hälso- eller 

miljömässigt godtagbart sätt. I förarbetena till miljöbalken anges att det 

ansvar som kan föreskrivas med stöd av bemyndigandet är både det fysiska 

och det därmed sammanhängande ekonomiska ansvaret. Ansvaret kan 

även inskränkas till att omfatta endast något av hanteringens olika led 

(prop. 1997/98:45 del 2 s. 188). Det finns även ett bemyndigande för 

regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer 

att meddela föreskrifter om att producenter ska betala avgift för insamling, 

transport och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens för-

sorg (27 kap. 7 § miljöbalken). 

För att anknyta till terminologin i avfallsdirektivet och den nya 

förklaringen av system för utökat producentansvar för avfallshantering (se 

avsnitt 22.1.2) är det lämpligt att det aktuella bemyndigandet handlar om 

föreskrifter för att införa system för utökat producentansvar för avfalls-

hantering, dvs. åtgärder som vidtas för att säkerställa att producenter 

ansvarar ekonomiskt eller organisatoriskt för hanteringen av avfallsledet i 

en produkts livscykel. Bemyndigandet bör ge möjlighet att meddela före-
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skrifter om skyldigheter för producenter att ansvara ekonomiskt för 

avfallshanteringen och information om hanteringen. Detta innebär att före-

skrifter kan meddelas om att producenter ska betala en avgift för att t.ex. 

finansiera avfallshantering som utförs av en annan aktör och information 

om denna hantering. Föreskrifter kan även meddelas om att producenter 

ska betala en avgift för att finansiera information till avfallsinnehavarna 

om hur avfallet ska sorteras och var det ska lämnas för insamling. 

Bemyndigandet kommer då att överlappa bemyndigandet i 27 kap. om 

avgifter. Skillnaden är att bemyndigandet i 27 kap. även ger regeringen 

möjlighet att överlåta normgivningskompetens till kommuner. Det 

bedöms dock inte finnas behov av detta. Bemyndigandet i 27 kap. 

miljöbalken bör därför tas bort. 

I dag anges i bemyndigandet att avfallet ska hanteras på ett hälso- och 

miljömässigt godtagbart sätt (15 kap. 12 § miljöbalken). Det är lämpligt 

att förtydliga vad som avses med en hälso- och miljömässigt godtagbar 

avfallshantering. I stället för att ange detta syfte bör det anges att före-

skrifter får meddelas om skyldigheter för producenter att se till att avfall 

hanteras i enlighet med bestämmelsen om avfallsinnehavarens ansvar att 

hantera avfall så att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på 

människors hälsa eller miljö (15 kap. 11 §). Denna bestämmelse är central 

både i den svenska regleringen och i avfallsdirektivet. Föreskrifter bör 

även få meddelas om skyldigheter för producenterna att se till att avfall 

hanteras på ett sätt som möjliggör en lämplig behandling i enlighet med 

bestämmelsen om avfallshierarkin (15 kap. 10 §). Avfallshierarkin är 

central både i den svenska avfallsregleringen och i avfallsdirektivet och 

anger den prioriteringsordning som ska gälla vid behandling av avfall. 

De allmänna minimikraven i avfallsdirektivet innebär bl.a. att medlems-

staterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att alla 

produkters producenter och organisationer som med avseende på utökat 

producentansvar genomför skyldigheter för produkters producenters 

räkning inrättar ett lämpligt system för egenkontroll. Egenkontrollen ska 

bl.a. utföras för att bedöma kvaliteten på de uppgifter som samlas in och 

rapporteras i enlighet med det rapporteringssystem som ska inrättas för att 

samla in uppgifter om produkter som släpps ut på medlemsstatens 

marknad och omfattas av utökat producentansvar och uppgifter om insam-

ling och behandling av avfall från dessa produkter. Den ska också utföras 

för att bedöma kvaliteten på de uppgifter som rapporteras enligt förordning 

(EG) nr 1013/2006 (artikel 8a.3). 

För att genomföra detta krav behöver det införas ett bemyndigande för 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela 

föreskrifter om skyldigheter för producenter att inrätta ett system för att 

säkerställa att skyldigheter enligt miljöbalken, föreskrifter som är 

meddelade med stöd av balken och skyldigheter som följer av EU-

förordningar inom balkens tillämpningsområde följs. 

I dag finns ett bemyndigande att meddela föreskrifter om att insamlings-

system för förpackningar för konsumtionsfärdig dryck av plast eller metall 

ska utformas så att de genom utbetalning av pant eller premie uppmuntrar 

att förpackningar lämnas till systemet (15 kap. 16 § 1). I denna prome-

moria föreslås att det nuvarande retursystemet för plastflaskor och metall-

burkar ska utvidgas och omfatta även annat än konsumtionsfärdig dryck 

(se avsnitt 9.1). Regeringen har även tillsatt en särskild utredare som ska 
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 föreslå hur producentansvaren för elutrustning kan kompletteras med pant 

för småelektronik (dir. 2020:61). Bemyndigandet bör därför utvidgas. Det 

saknas skäl att begränsa bemyndigandet till att endast omfatta vissa 

produkter. Det nuvarande bemyndigandet bör därför ersättas av ett bemyn-

digande som ger möjlighet att meddela föreskrifter om skyldigheter för 

producenter att vidta åtgärder som möjliggör en effektiv insamling av 

avfall. Detta skulle bl.a. innefatta en möjlighet att utforma insamlingen av 

avfall på ett sätt som innebär att man genom pant eller premie uppmuntrar 

innehavarna att lämna avfallet till den som samlar in. 

22.2.2 Bemyndigande att meddela föreskrifter för att 

främja avfallsförebyggande åtgärder eller en 

hälso- och miljömässigt godtagbar 

avfallshantering 

Förslag: Bemyndigandet som ger regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer möjlighet att meddela föreskrifter om skyldighet 

för producenter för att främja avfallsförebyggande åtgärder eller en 

hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering ändras på så sätt att 

föreskrifter ska få meddelas om att producenter ska 

– se till att produkter är märkta, i stället för som i dag att de ska märka 

en vara eller förpackning, 

– vidta åtgärder som möjliggör en effektiv insamling av använda 

produkter, och 

– vidta andra avfallsförebyggande åtgärder. 

Ordet produkt ska ersätta vara eller förpackning i bemyndigandet. 

Det införs även en bestämmelse om att föreskrifter om skyldigheter 

för en producent att vidta åtgärder som möjliggör en effektiv insamling 

av använda produkter enbart ska få avse den del av marknaden som 

motsvarar producentens andel av marknaden för sådana produkter eller 

på annat sätt står i rimlig proportion till producentens verksamhet. 

Den nuvarande begränsningen som innebär att föreskrifter om att 

andra varor än förpackningar ska ha viss sammansättning, återanvänd-

barhet och återvinningsbarhet endast får avse sådana skyldigheter som 

behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen tas bort. 

Bemyndigandet att meddela föreskrifter om krav på tillstånd för 

yrkesmässig tappning av konsumtionsfärdig dryck och införsel till 

Sverige av konsumtionsfärdig dryck tas bort. Bemyndigandet att 

meddela föreskrifter om avgift vid införsel, och andra åtgärder som 

behövs för att säkerställa att inhemska och till Sverige införda 

förpackningar kan konkurrera på lika villkor tas bort.  

Skälen för förslagen 

Skyldigheter bör kunna föreskrivas för både producenter och 
producentansvarsorganisationer 

I dag finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vissa skyldigheter för 

producenter för att främja avfallsförebyggande åtgärder eller en hälso- och 
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miljömässigt godtagbar avfallshantering (15 kap. 13 §). Det kan finnas 

behov av att även i fortsättningen kunna meddela föreskrifter om skyldig-

heter för producenter som inte omfattas av att system för utökat producent-

ansvar att vidta åtgärder för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfalls-

hantering. Sådana föreskrifter skulle t.ex. kunna innebära en skyldighet för 

producenter som inte bär ansvar för hanteringen av avfallsledet i en 

produkts livscykel att märka en vara eller lämna uppgifter av betydelse för 

möjligheten att återvinna en produkt. I avsnitt 22.2.3 föreslås att ett 

bemyndigande ska införas som ger möjlighet att meddela föreskrifter om 

skyldighet för en producentansvarsorganisation att fullgöra sådana skyl-

digheter som avses i denna bestämmelse. Bemyndigandet bör därför 

utformas så att sådana skyldigheter ska kunna föreskrivas både för produ-

center och för producentansvarsorganisationer. Det görs lämpligen genom 

att föreskrifterna ska omfatta att producenterna ska ”se till” att produkter 

är märkta i stället för att märka dem. 

Föreskrifter om att varor ska ha en viss sammansättning bör kunna avse 
även andra produkter än förpackningar 

Med miljöbalken infördes en möjlighet att meddela föreskrifter om krav 

på förpackningars sammansättning, återanvändbarhet och återvinnings-

barhet. Bestämmelsen gav regeringen eller den myndighet regeringen 

bestämmer möjlighet att meddela föreskrifter om förpackningar som 

behövs för att Sverige skulle uppfylla kraven i förpackningsdirektivet 

(prop. 1997/98:45 del 2 s. 188). Bemyndigandet utökades senare för att det 

fanns behov av föreskrifter om annat än förpackningar, bl.a. för genom-

förandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 

4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och 

elektronisk utrustning (WEEE-direktivet) och Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av 

användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska 

produkter (RoHS-direktivet). Det konstaterades att det var viktigt att gå 

vidare med arbetet med utveckling av miljöanpassade varor och produkter 

såväl inom EU som nationellt. Samtidigt påpekades att det är viktigt att 

analysera konsekvenserna för industrins konkurrenskraft av att Sverige går 

vidare nationellt. Det konstaterades att möjligheten att meddela före-

skrifter på nationell nivå är begränsad, bl.a. mot bakgrund av att nationella 

krav på varors sammansättning kan utgöra handelshinder som inte 

accepteras av gemenskapsrätten. Eftersom regeringen inte hade några 

konkreta planer på att meddela andra föreskrifter om varors sammansätt-

ning, återanvändbarhet och återvinningsbarhet än vad som följde och 

kunde följa av EU-rättens krav begränsades bemyndigandet till att gälla 

föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska 

unionen (prop. 2002/03:117 s. 68–70). 

När det inte är fråga om genomförande av skyldigheter som följer av 

EU-rätten är möjligheten att meddela föreskrifter på nationell nivå om 

varors sammansättning begränsad. Nationella krav på varors sammansätt-

ning kan utgöra handelshinder som inte är förenliga med EU-rätten. För 

att nationella regler för vissa varor, s.k. tekniska föreskrifter, och e-tjänster 

inte ska skapa hinder i onödan finns det en procedur inom EU som innebär 

att medlemsstater måste anmäla sina nya regelförslag till kommissionen. 
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 Detta regleras genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 

2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande 

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa-

tionssamhällets tjänster. 

I vilken utsträckning tänkta bestämmelser motsvarar skyldigheter som 

behövs till följd av Sveriges medlemskap i EU är ofta en bedömningsfråga. 

Inte sällan innebär bestämmelser i direktiv att medlemsstaterna är skyldiga 

att vidta åtgärder för att uppnå vissa resultat. Det finns ofta flera sätt att 

uppnå dessa resultat och olika åtgärder påverkar olika aktörer på olika sätt. 

Ett exempel på detta är kravet i avfallsdirektivet på att medlemsstaterna 

ska vidta åtgärder för att förebygga avfallsgenerering och att åtgärderna 

bl.a. ska minska avfallsgenereringen i processer inom bygg- och rivnings-

verksamhet. För att genomföra detta har Sverige valt att införa krav på att 

den kontrollplan som ska tas fram i samband med en bygg- eller rivnings-

åtgärd ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återan-

vändas och hur dessa ska tas om hand. Detta var ett sätt av flera tänkbara 

möjligheter att uppfylla kravet (se prop. 2019/20:156 s. 50–53, 81 och 82). 

Även när det gäller t.ex. materialåtervinningsmål kan olika åtgärder vidtas 

för att målet ska uppnås, varav en åtgärd kan vara föreskrifter om att en 

vara ska ha en viss sammansättning för att den ska vara möjlig att material-

återvinna. Det är således ofta svårt att bedöma om det är fråga om 

skyldigheter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i EU och 

därmed omfattas av det nuvarande bemyndigandet. Det bedöms saknas 

anledning att i detta avseende reglera bemyndigandet avseende förpack-

ningar på annat sätt än för andra produkter. Eftersom möjligheten att 

besluta om föreskrifter på nationell nivå ändå är begränsad genom EU-

rätten bör den nuvarande begränsningen av bemyndigandet tas bort. 

Föreskrifter bör kunna meddelas om skyldighet för producenter att vidta 
åtgärder som möjliggör en effektiv insamling även av produkter 

I ändringsdirektivet anges att förebyggande av avfall är det effektivaste 

sättet att förbättra resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan från 

avfall. Det är därför viktigt att medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder 

för att förebygga avfallsgenerering. Som en del av sådana åtgärder bör 

medlemsstaterna främja inrättande av och stöd till nätverk för återanvänd-

ning och reparation, t.ex. pantsystem och system för återlämnande och 

återfyllnad (skäl 29). I bilaga IVa till avfallsdirektivet nämns även pant-

system och andra åtgärder för uppmuntran till effektiv insamling av 

använda produkter och material som exempel på ekonomiska styrmedel 

och andra åtgärder för att ge incitament till tillämpningen av avfalls-

hierarkin. 

I ändringsdirektivet pekas således på vikten av att medlemsstaterna 

främjar inrättande av och stöd till nätverk för återanvändning och 

reparation, t.ex. pantsystem och system för återlämnande och återfyllnad. 

Denna möjlighet bör inte finnas enbart när det gäller avfall utan också för 

produkter, dvs. sådant som inte är avfall. Det bör därför finnas en möjlig-

het att meddela föreskrifter om skyldighet för producenter att vidta åtgär-

der som möjliggör en effektiv insamling även av produkter. Detta inne-

fattar bl.a. en möjlighet att utforma insamlingen av produkter på ett sätt 
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som innebär att man uppmuntrar innehavarna att lämna produkten till den 

som samlar in genom pant eller premie. 

När det gäller skyldigheten att vidta åtgärder som möjliggör en effektiv 

insamling av använda produkter så är det på samma sätt som när det gäller 

skyldigheter för en producent att hantera avfall motiverat att begränsa 

ansvaret för produkter som producenten inte har utvecklat, tillverkat, 

bearbetat, behandlat, överlåtit eller fört in till Sverige. En begränsning bör 

därför införas som innebär att skyldigheten enbart får avse den del av 

marknaden som motsvarar producentens andel av marknaden för sådana 

produkter eller som på annat sätt står i rimlig proportion till producentens 

verksamhet. 

Föreskrifter bör kunna meddelas om skyldigheter för producenter att 
vidta avfallsförebyggande åtgärder 

I ändringsdirektivet framhålls att förebyggande av avfall är det effektivaste 

sättet att förbättra resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan från 

avfall. Det är viktigt att medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder för att 

förebygga avfallsgenerering och främjar återanvändning och reparation 

(skäl 29 till ändringsdirektivet). I direktivet betonas vikten av att medlems-

staterna använder sig av åtgärder för att skapa incitament för en tillämp-

ning av avfallshierarkin som innebär att uppkomsten av avfall i första hand 

ska förebyggas (skäl 15 till ändringsdirektivet). 

Det finns i dag ett bemyndigande att meddela föreskrifter om skyldighet 

för den som driver ett insamlingssystem att vidta åtgärder för att främja 

återanvändning (15 § 3 b). Eftersom regelverket bör utvecklas på ett sätt 

som innebär att avfall i allt större utsträckning förebyggs bör det även i 

fortsättningen finnas ett motsvarande bemyndigande. Ett sådant bemyndi-

gande bör inte finnas enbart när det gäller insamlingssystem utan även för 

producenter. Möjligheten att meddela föreskrifter bör dock inte begränsas 

till åtgärder för att främja återanvändning utan bör omfatta även andra 

avfallsförebyggande åtgärder. På så sätt ges en möjlighet att inom ramen 

för respektive producentansvar utforma lösningar som innebär olika 

avfallsförebyggande åtgärder. Ovan föreslås bl.a. att det ska införas ett 

bemyndigande som ger möjlighet att föreskriva om skyldighet för produ-

center att vidta åtgärder som möjliggör en effektiv insamling av använda 

produkter. Mot bakgrund av det som anges ovan bör det också införas ett 

bemyndigande att meddela föreskrifter om skyldigheter för producenter att 

vidta även andra avfallsförebyggande åtgärder. 

Bemyndigande om tillstånd för tappning och införsel av 
konsumtionsfärdig dryck bör tas bort 

Lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar och lagen (1982:349) 

om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium upphörde att gälla 

2006. I stället infördes bemyndiganden i 15 kap. miljöbalken och bestäm-

melser om förbud för producenter att överlåta eller saluföra förpackningar 

för konsumtionsfärdig dryck gjorda av plast eller metall i förordningen om 

retursystem för plastflaskor och metallburkar. Enligt lagen om återvinning 

av dryckesförpackningar av aluminium krävdes tillstånd för att bedriva 

verksamhet som avser att genom ett pantsystem främja återvinning av 

dryckesförpackningar av aluminium. AB Svenska Returpack var den enda 
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 verksamhet som hade tillstånd enligt lagen. Lagen om vissa dryckes-

förpackningar avsåg endast dryckesförpackningar gjorda av polyetylen-

tereftalat (PET). Vid yrkesmässig försäljning av konsumtionsfärdig dryck 

på PET-flaska krävdes att den som tappade eller importerade drycken på 

flaska hade beviljats ett så kallat hanteringstillstånd av Jordbruksverket. 

För att ett sådant tillstånd skulle beviljas krävdes att PET-flaskan ingick i 

ett retursystem (se prop. 2002/03:117 s. 71–73). I utredningen som före-

gick regeringens förslag att upphäva lagen om vissa dryckesförpackningar 

och lagen om återvinning av dryckesförpackning av aluminium och att 

införa bemyndigande i miljöbalken konstaterades att det förekom ett 

omfattande fusk genom illegal överlåtelse av importerade dryckesförpack-

ningar som borde ingå i pantsystemet. Möjligheten att kräva hanterings-

tillstånd vid import eller införsel övervägdes men bedömningen var att 

införande av gränskontroller var en allt för ingripande åtgärd för att 

komma till rätta med detta problem. EUF-fördragets bestämmelser om fri 

rörlighet för varor och personer innebär att den inre marknaden ska om-

fatta ett område utan inre gränser och med fri rörlighet för bl.a. varor. I 

princip är sådana kontroller som enbart grundas på att en vara passerar en 

gräns inte tillåtna. Vissa undantag finns men gäller främst varor som 

narkotika och vapen. Det föreslogs i stället att en bestämmelse skulle 

införas enligt vilken yrkesmässig överlåtelse av dessa förpackningar 

endast får ske om flaskorna ingår i ett godkänt retursystem (se SOU 

2001:102 s.523). Ett sådant överlåtelseförbud finns i förordningen om 

retursystem för plastflaskor och metallburkar (10 §). Förbudet är meddelat 

med stöd av ett bemyndigande i miljöbalken (15 kap. 16 § 3), se vidare 

nedan i avsnitt 22.2.3. Det bedöms inte finnas behov av bemyndigande att 

meddela föreskrifter om krav på tillstånd för yrkesmässig tappning av 

konsumtionsfärdig dryck eller tillstånd för införsel till Sverige av konsum-

tionsfärdig dryck. Dessa delar av bemyndigandet bör därför utgå (15 kap. 

16 § 4 och 5). 

I dag finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer att i fråga om förpackningar för konsumtionsfärdig 

dryck gjorda av plast eller metall meddela föreskrifter om avgift vid 

införsel, och de andra åtgärder som behövs, för att säkerställa att inhemska 

och till Sverige införda förpackningar av detta slag kan konkurrera på lika 

villkor (15 kap. 16 § 6). Med producent avses i 15 kap. bl.a. den som 

yrkesmässigt för in produkter till Sverige. Det innebär att det är möjligt att 

föreskriva om att den som yrkesmässigt för in produkter till Sverige ska 

uppfylla de krav som ställs på andra producenter. I avsnitt 22.2.3 föreslås 

bl.a. ett bemyndigande som omfattar föreskrifter om skyldighet för produ-

center att ansluta sig till en producentansvarsorganisation som förebygger 

eller hanterar avfall avseende producenternas produkter. I avsnitt 22.2.3 

föreslås också ett bemyndigande som omfattar föreskrifter om hur avgifter 

som en producentansvarsorganisation tar ut från producenterna ska 

bestämmas. Eftersom det med stöd av dessa bemyndiganden är möjligt att 

föreskriva om åtgärder som säkerställer att inhemska och till Sverige 

införda produkter kan konkurrera på lika villkor bör bemyndigandet som 

omfattar föreskrifter om avgift vid införsel m.m. tas bort. 
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22.2.3 Bemyndigande att meddela föreskrifter om 

producentansvarsorganisationer 

Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

ska få meddela föreskrifter om 

1. skyldighet för producenter att ansluta sig till en producentansvars-

organisation som förebygger eller hanterar avfall avseende producent-

ernas produkter, 

2. förbud för producenter att överlåta eller saluföra produkter om de 

inte omfattas av en producentansvarsorganisation, 

3. att det krävs tillstånd eller anmälan för yrkesmässig drift av en 

producentansvarsorganisation, 

4. hur avgifter som en producentansvarsorganisation tar ut från 

producenterna ska bestämmas, och 

5. skyldigheter för en producentansvarsorganisation att fullgöra 

sådana skyldigheter som avses i bemyndigandena som ger möjlighet att 

meddela föreskrifter för att införa system för utökat producentansvar 

för avfallshantering och för att främja avfallsförebyggande åtgärder 

eller en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. 

Skälen för förslaget 

Möjligheten att föreskriva att producenter ska omfattas av en 
producentansvarsorganisation bör inte vara begränsad till vissa 
produkter 

Som anges i avsnitt 10.6.1 har medlemsstaterna skyldighet att vidta 

åtgärder för att säkerställa att alla system för utökat producentansvar som 

har inrättats före den 4 juli 2018 uppfyller de allmänna minimikraven. Det 

finns stora variationer i regleringen av de nuvarande producentansvaren. 

De har olika syften och i arbetet med att se över dessa kommer det att 

finnas behov av olika lösningar för olika produkter. 

I den nuvarande regleringen finns bemyndigande för regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 

skyldighet för producenter av förpackningar, producenter av papper för 

tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger eller andra liknande pappers-

produkter och producenter av elektriska eller elektroniska produkter att se 

till att förpackningarna, papperet eller de elektriska och elektroniska pro-

dukterna omfattas av ett insamlingssystem för behandling eller återanvän-

dning (15 kap. 15 § miljöbalken). I avsnitt 22.1.3 föreslås att uttrycket 

producentansvarsorganisation ska ersätta uttrycket insamlingssystem. I 

denna promemoria föreslås att producenter av tobaksvaror ska vara 

skyldiga att tillhandahålla ett insamlingssystem (se avsnitt 10.2.1). I över-

synen av övriga producentansvar kan detta bli aktuellt även för andra 

produkter. Det finns inte skäl att begränsa bemyndigandet på ett sätt som 

innebär att sådana föreskrifter endast kan meddelas för vissa produkter. 

Bemyndigandet bör i stället ge möjlighet att meddela föreskrifter om 

skyldighet för producenter att se till att deras produkter omfattas av en 

producentansvarsorganisation. Bemyndigandet bör inte heller vara be-

gränsat till en producentansvarsorganisation för behandling eller åter-

användning utan bör utformas så att det gäller skyldighet att ansluta sig till 
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 en producentansvarsorganisation som utför åtgärder för att förebygga eller 

hantera avfall avseende producenternas produkter. 

Föreskrifter om skyldigheter för en producentansvarsorganisation att 
fullgöra skyldigheter 

Som framhålls i avsnitt 22.1.3 infördes bemyndigandet att meddela 

föreskrifter om skyldighet för producenter av vissa produkter att se till att 

deras produkter omfattas av ett insamlingssystem efter att man hade kon-

staterat att en stor brist med reglerna om producentansvar för förpack-

ningar och returpapper var att det var svårt för kommunen att bedriva en 

effektiv tillsyn. Det hörde samman med att producenterna hade bildat eller 

anlitat materialbolag som skötte det praktiska arbetet med producent-

ansvaret. Syftet med förändringen var att det skulle vara möjligt att föra 

över vissa skyldigheter från producenterna till insamlingssystemen. 

Sådana skyldigheter har lagts på tillståndspliktiga insamlingssystem. Det 

har gjorts med stöd av bemyndigandet för regeringen att meddela före-

skrifter om tillstånd för yrkesmässig drift av ett insamlingssystem (15 kap. 

15 § 2). Skyldigheter för insamlingssystemen föreskrivs i de villkor som 

gäller för tillståndet. Det vore dock mer praktiskt om skyldigheter för 

insamlingssystemen inte behövde knytas till tillståndsgivningen. Det bör 

därför införas en uttrycklig möjlighet att meddela föreskrifter om 

skyldighet för en producentansvarsorganisation att fullgöra motsvarande 

skyldigheter som producenterna kan bli skyldiga att fullgöra. Det bör gälla 

både sådana skyldigheter som omfattas av bemyndigandet om föreskrifter 

för att införa system för utökat producentansvar för avfallshantering och 

bemyndigandet om föreskrifter för att främja avfallsförebyggande åtgärder 

eller en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. 

Förhållandet mellan kommunens ansvar och 
producentansvarsorganisationernas ansvar 

I det nuvarande bemyndigandet som omfattar föreskrifter om skyldighet 

för producenter att se till att deras varor omfattas av ett insamlingssystem 

(15 kap. 15 § miljöbalken) finns en begränsning som innebär att sådana 

föreskrifter endast får avse producenter som omfattas av föreskrifter enligt 

12 §, dvs. föreskrifter om skyldighet för producenter att se till att avfall 

samlas in, transporteras bort, återvinns eller bortskaffas på ett hälso- och 

miljömässigt godtagbart sätt (15 kap. 15 § andra stycket). Förklaringen till 

begränsningen framgår av förarbetena där det anges att begränsningen 

motsvarar den bestämmelse som tidigare fanns i 8 § första stycket första 

meningen (prop. 2015/16:166 s. 70). I denna paragraf fanns bestämmelser 

om att varje kommun ska ansvara för att hushållsavfall inom kommunen 

ska transporteras och behandlas om inte annat föreskrivs med stöd av 6 §. 

Motsvarande bestämmelse finns i dag i 21 § där det framgår att regeringen 

eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 

om undantag från kommunens ansvar att transportera bort och behandla 

avfall i fråga om avfall som omfattas av producentansvar enligt föreskrifter 

som har meddelats med stöd av 12 §. Eftersom det föreslås ett bemyndi-

gande som ger möjlighet att meddela föreskrifter med skyldigheter för den 

som driver ett insamlingssystem att fullgöra sådana skyldigheter som 

avses i 12 § behöver en följdändring göras som innebär att det i 21 § görs 
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en hänvisning även till den bestämmelsen. Bemyndigandet i 21 § ger då 

möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från kommunens ansvar 

för att behandla och transportera allt avfall som ska samlas in eller behand-

las av en producent eller en producentansvarsorganisation. Genom detta 

tillägg kan eventuella konflikter mellan producentansvarsorganisationers 

ansvar och kommunens ansvar hanteras genom föreskrifter som meddelas 

med stöd av 21 §. Den nuvarande begränsningen i 12 § kan därför tas bort. 

Möjligheten att föreskriva om överlåtelseförbud bör inte vara begränsat 
till vissa produkter 

Det finns i dag ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer att i fråga om förpackningar för konsumtionsfärdig 

dryck gjorda av plast eller metall meddela föreskrifter om förbud för 

producenter av sådana förpackningar att överlåta eller saluföra dem om de 

inte omfattas av ett insamlingssystem (15 kap. 16§ 3). Det saknas skäl att 

begränsa detta bemyndigande till att endast omfatta dessa produkter. Det 

bör därför införas ett sådant bemyndigande för alla produkter. 

Det bör vara möjligt att föreskriva om anmälningsplikt för 
producentansvarsorganisationer 

Ovan föreslås att det ska vara möjligt att meddela föreskrifter om skyldig-

heter för en producentansvarsorganisation. Som framgår där har sådana 

skyldigheter hittills föreskrivits för tillståndspliktiga insamlingssystem 

men då inom ramen för tillståndsprövningen, där tillståndet kan förenas 

med villkor. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

har i dag möjlighet att meddela föreskrifter om tillstånd för yrkesmässig 

drift av insamlingssystem (15 kap. 15 § 2). För att skyldigheter ska kunna 

åläggas en producentansvarsorganisation bör någon form av registrering 

av producentansvarsorganisationen ske. För att öka möjligheterna att 

utforma lämpliga producentansvar bör det finnas möjlighet att meddela 

föreskrifter om anmälningsplikt för yrkesmässig drift av en producent-

ansvarsorganisation i de fall ett krav på tillstånd bedöms vara för långt-

gående. I denna promemoria föreslås t.ex. en anmälningsplikt för yrkes-

mässig drift av ett sådant system för fimpar (se avsnitt 10.2.1). 

Föreskrifter om avgifter som en producentansvarsorganisation tar ut 
från producenterna 

De allmänna minimikraven i avfallsdirektivet innebär bl.a. att medlems-

staterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att de ekonomiska bidrag som 

betalas av produktens producent för att fullgöra skyldigheter inom utökat 

producentansvar täcker vissa angivna kostnader (artikel 8a.4). Bestäm-

melserna i direktivet om vilka kostnader som de ekonomiska bidragen ska 

täcka är detaljerade. Direktivet innehåller också krav på att medlems-

staterna vid kollektivt fullgörande av skyldigheter inom utökat producent-

ansvar ska se till att bidragen när så är möjligt anpassas till enskilda 

produkter eller produktgrupper. Det anges också vilka hänsyn som ska tas 

vid en sådan anpassning.  

Vidare ska medlemsstaterna säkerställa att bidragen inte överstiger de 

kostnader som krävs för att tillhandahålla avfallshanteringen på ett 

kostnadseffektivt sätt. Kommissionen arbetar för närvarande med en 
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 vägledning om genomförandet av bl.a. dessa delar i de allmänna 

minimikraven. Den reglering som behövs för att genomföra kraven är 

näringsrättslig och handlar om skyldigheter för producentansvars-

organisationen. Det är inte fråga om en civilrättslig reglering och därmed 

inte fråga om den delen av det primära lagområdet där riksdagen inte kan 

bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter (jfr 8 kap. 2 § 

regeringsformen). Bestämmelserna kommer att vara detaljerade och 

lämpar sig att meddela på lägre nivå än lag. Det bör därför införas ett 

bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer att meddela föreskrifter om hur avgifter som en producentans-

varsorganisation tar ut från producenterna ska bestämmas. 

22.2.4 Bemyndigande att meddela föreskrifter om att det 

krävs anmälan för ett yrkesmässigt system för 

återanvändning av förpackningar 

Förslag: Bemyndigandet att meddela föreskrifter om att det krävs 

anmälan för den som driver ett system för återanvändning av förpack-

ningar ska begränsas genom att föreskrifter endast ska få meddelas för 

yrkesmässiga system. Bemyndigandet ska dock utökas så att regeringen 

eller den myndighet som regeringen bestämmer även får möjlighet att 

meddela föreskrifter om att den som avser att driva ett sådant system 

ska anmäla det. 

Skälen för förslaget: I miljöbalken finns ett bemyndigande för 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela 

föreskrifter om skyldighet för den som driver ett system för återanvänd-

ning av förpackningar att anmäla detta (15 kap. 15 § 4 miljöbalken). I 

förpackningsdirektivet har det införts ökade krav på återanvändning av 

förpackningar. Bemyndigandet infördes i miljöbalken för att det ska vara 

möjligt att uppfylla rapporteringskraven i förpackningsdirektivet (prop. 

2019/20:156 s. 63 f.) Bemyndigandet bör dock begränsas så att det endast 

omfattar yrkesmässiga system.  

Det bör även göras en ändring som innebär att regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den 

som avser att driva ett yrkesmässigt system för återanvändning av 

förpackningar ska anmäla det. 

På grund av de ändringar som föreslås av bemyndigandena i 15 § 

miljöbalken är det lämpligt att flytta detta bemyndigande till en egen 

paragraf (16 §). 

22.2.5 Bemyndigande att meddela föreskrifter om 

tillstånds-, anmälnings- eller registreringsplikt för 

avfallshantering 

Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

ska få meddela föreskrifter om att det krävs tillstånd, anmälan eller 

registrering för att yrkesmässigt hantera avfall. Bemyndigandet ska 
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ersätta de nuvarande bemyndigandena om anmälningsplikt för yrkes-

mässig insamling och för yrkesmässiga handlare och mäklare.  

Skälen för förslaget: I miljöbalken finns ett bemyndigande för rege-

ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela före-

skrifter om att det krävs tillstånd eller anmälan för att yrkesmässigt 

transportera avfall (15 kap. 17 §). Det finns också ett bemyndigande som 

ger möjlighet att meddela föreskrifter om att det krävs en anmälan till den 

myndighet som regeringen bestämmer eller till kommunen för att 

yrkesmässigt samla in avfall eller yrkesmässigt köpa eller sälja avfall eller 

förmedla avfall för behandling (15 kap. 18 §). 

Enligt avfallsdirektivet ska medlemsstaterna se till att den nationella 

behöriga myndigheten upprättar register över vissa verksamheter som inte 

omfattas av tillståndskrav. Dessa verksamheter är verksamhetsutövare 

som yrkesmässigt samlar in eller transporterar avfall, handlare eller 

mäklare och verksamhetsutövare som omfattas av undantag från tillstånds-

kraven (artikel 26). Enligt avfallsdirektivet får medlemsstaterna undanta 

verksamhetsutövare från kravet på tillstånd för behandling av avfall 

(artikel 24). 

Naturvårdsverket har utrett möjligheten att göra undantag från tillstånds- 

och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall. Om möjlig-

heten att göra undantag från tillståndsplikten utnyttjas i svensk rätt är det 

lämpligt att det i 15 kap. finns ett bemyndigande som innebär att det kan 

meddelas föreskrifter om krav på registrering. Syftet med ett registrerings-

krav är att det ska finnas ett enklare förfarande där myndigheten som 

mottar registreringen inte ska vara skyldig att utreda om det behövs förbud 

eller förelägganden med anledning av registreringen. Myndigheten ska 

genom registreringen få vetskap om vilka aktörer som finns och kunna 

upprätta ett register som kan användas vid tillsyn av verksamheterna. För 

att tydliggöra skillnaden mellan en anmälan som ska göras enligt 9 kap. 

miljöbalken, miljöprövningsförordningen (2013:251) eller förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och en sådan 

anmälan som ska göras vid t.ex. insamling av avfall kan det finnas skäl att 

använda ordet registrering. 

Viss hantering av avfall är miljöfarlig verksamhet. Regeringen har 

möjlighet att meddela föreskrifter om att det ska vara förbjudet att utan 

tillstånd eller anmälan bedriva viss miljöfarlig verksamhet (9 kap. 6 § 

miljöbalken). Det nuvarande bemyndigandet i 15 kap. överlappar därför 

redan i dag till viss del det bemyndigandet. Detta bedöms dock inte vara 

ett problem. De föreskrifter som meddelas med stöd av de olika bemyndig-

andena har ofta olika syften. När bemyndigandena utnyttjas får hänsyn tas 

till vilka föreskrifter som redan har meddelats. 

Som anges ovan finns det skäl att minska antalet bemyndiganden där det 

är lämpligt för att göra utrymmet för att meddela föreskrifter tydligare. Det 

bedöms lämpligt att ersätta de två bemyndigandena om yrkesmässig 

transport och om yrkesmässig insamling, handlare och mäklare med ett 

bemyndigande där regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer får meddela föreskrifter om att det krävs tillstånd, anmälan 

eller registrering för att yrkesmässigt hantera avfall. 
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 23 Ikraftträdandebestämmelser 

Engångsplastdirektivet ska vara genomfört den 3 juli 2021. Det innebär att 

medlemsstaterna då ska ha beslutat nödvändiga nya författningar och 

författningsändringar. En del av kraven i direktivet ska även börja 

tillämpas den 3 juli 2021. Det gäller dock inte alla krav. Vilket datum 

respektive bestämmelse ska börja gälla behandlas under det avsnitt som 

bestämmelsen behandlas i.  

24 Förslagens konsekvenser 

De mer generella konsekvenserna av förslagen beskrivs i det inledande 

avsnittet. Därefter redovisas de specifika konsekvenser som identifierats 

utifrån enskilda förslag i promemorian. Slutligen, men framförallt under 

respektive förslag i promemorian, redovisas möjligheten till alternativa 

lösningar och en bedömning av förslagens överensstämmelse med 

Sveriges skyldigheter som följd av Sveriges anslutning till EU.  

När det gäller de förslag för vilka konsekvenserna bedömts som små har 

dessa identifierats i de avsnitt som behandlar förslagen i fråga och 

upprepas inte i konsekvensanalysen.  

Det saknas till stor del data för nedskräpning och konsumtion av de 

engångsprodukter som förslaget omfattar och som skulle krävas för att 

fastställa vissa ekonomiska konsekvenser. Det saknas också till viss del 

uppgifter om människors beteende som har direkt effekt på nedskräp-

ningen, även om trender i samhället oftast fångas upp.  

Kommunerna är renhållningsansvariga men saknar av olika skäl möjlig-

het att redovisa vilka kostnader nedskräpningen ger upphov till. Vidare 

innebär kommunernas självbestämmande att de kan välja hur de genomför 

och finansierar sin verksamhet på avfallsområdet. Redovisningarna skiljer 

sig därför åt mellan olika kommuner i så stor utsträckning att kostnaderna 

ofta inte är jämförbara. Även andra aktörer som t.ex. producenter med 

producentansvar har möjlighet att påverka kostnadsbilden utifrån hur de 

väljer att genomföra olika krav.  

I arbetet med promemorian har det i samarbete med Sveriges Kommuner 

och Regioner gjorts försök att genomföra en större förfrågan till 

kommuner om vilka kostnader kommuner har för nedskräpning. Det 

visade sig dock vara information som inte finns tillgänglig på så vis att den 

kan jämföras och är relevant. Konsekvenserna uttrycks därför oftast i mer 

kvalitativa termer. När säkra siffror saknas kompletteras resonemang och 

beskrivningar, i den mån det är möjligt, med uppskattade kostnader eller 

annan kvantitativa data utifrån bästa tillgängliga kunskap. 

I Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning anges att nya 

regler som följer av överordnade bestämmelser, exempelvis direktiv från 

EU, kan motivera en i vissa delar begränsad konsekvensutredning på 

grund av begränsat nationellt handlingsutrymme. 
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24.1 Generella konsekvenser  

Förslagen i promemorian ska genomföra direktiv (2019/904) om 

minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplast-

direktivet) som antogs av Europaparlamentet och rådet den 5 juni 2019.  

Huvudsyftena med direktivet är att förebygga och minska inverkan på 

miljön, särskilt vattenmiljön, från plastprodukter för engångsbruk och 

främja övergången till en cirkulär ekonomi. Förslagen i direktivet syftar 

dessutom till att främja innovativa lösningar för nya affärsmodeller för att 

skapa alternativ för flergångsbruk samt indirekt en övergång till mer 

biobaserade icke syntetiska material i engångsprodukter. Denna 

systemförändring och materialersättning syftar också till att främja 

biobaserade alternativ och en innovativ bioekonomi, vilket skapar nya 

möjligheter för företag och ökar konsumenternas möjlighet till att enklare 

göra bättre val utifrån miljöpåverkan. Den cirkulära ekonomin gör våra 

företag konkurrenskraftigare genom att bidra till att uppnå en resurs-

effektiv och koldioxidsnål ekonomi samt nya arbetstillfällen. 

I promemorian lämnas förslag till lag- och förordningsändringar som 

bedöms nödvändiga för att genomföra engångsplastdirektivet, 

förpackningsdirektivet, avfallsdirektivet och delar av punkt 37 i 

januariavtalet. 

Förslaget består i huvudsak av följande åtgärder: 

• förbud, 

• designkrav, 

• åtgärder för minskad förbrukning, 

• nya och kompletterande krav för producentansvar, 

• insamlingsmål för plastflaskor,  

• märkningskrav, 

• åtgärder för att öka medvetenheten hos allmänheten,  

• åtgärder som syftar till att öka materialåtervinning av förpackningar, 

och  

• åtgärder för att täcka kostnader för nedskräpning. 

24.1.1 Vilka berörs av regleringen  

Följande aktörer har identifierats som berörda av förslaget:  

• statliga myndigheter,  

• domstolarna, 

• kommuner, 

• producenter av engångsplastprodukter,  

• livsmedelsbranschen,  

• restaurang- och besöksnäringen,  

• dagligvaruhandeln,  

• återvinningsindustrin, och 

• konsumenter. 
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 24.1.2 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

Efter att engångsplastdirektivet antogs den 5 juni 2019 har ett flertal 

aktörer redan påbörjat sin anpassning till de kommande kraven för 

engångsplastprodukter. Många frivilliga initiativ och beteendeföränd-

ringar har också skett till följd av den uppmärksamhet problemet med plast 

i den marina miljön redan har och kommer att få framöver. Dessa faktorer 

påverkar de kostnadsmässiga konsekvenserna av förslagen i promemorian. 

Statliga myndigheter  

Förslagen leder till ökade arbetsuppgifter i form av vägledning, 

administration och kontroll av att bestämmelserna följs. Naturvårdsverket 

får också föreskriftsrätt för några av förslagen samt till viss del utökat 

tillsynsansvar, vilket enligt förslaget finansieras av ökade avgifter. 

Förslagen väntas samtidigt ge minskade miljökostnader för staten som en 

följd av att statliga bidrag för att minska nedskräpningens miljöeffekter 

kan minskas då åtgärderna i direktivet trätt i kraft. Nya sanktionsavgifter 

medföra ett ökat antal ärenden för Kammarkollegiet. 

Domstolarna 

En följd av att det införs nya straffbestämmelser blir att domstolarna har 

att pröva eventuella åtal enligt de nya bestämmelserna. Under perioden 

2017–2019 väcktes det mellan 80 och 101 åtal om miljöbrott per år vid 

tingsrätt enligt statistik från Domstolsverket om registrerade mål i denna 

målkategori. Införandet av aktuella straffbestämmelser torde endast ha en 

marginell inverkan på antalet åtal som väcks vid domstolarna. Detta 

särskilt med anledning av att sanktionen för nedskräpningsförseelse  

(29 kap. 7 a § miljöbalken) endast innefattar penningböter och därför inte 

kommer att belasta domstolarna i någon större omfattning.  Sammanfatt-

ningsvis bedöms måltillströmningen kunna hanteras inom befintlig 

budgetram.   

Det finns fem stycken mark- och miljödomstolarna som har i uppgift att 

hantera överklaganden av tillsynsbeslut och beslut om nedskräpning-

savgifter. De allmänna förvaltningsdomstolarna har enligt förslaget i 

uppgift att hantera överklaganden om återbetalning från kommuner av 

nedskräpningsavgifter. Överlag överklagas relativt få beslut om miljö-

sanktionsavgift.  Även överklagade av övriga ärenden antas bli mycket 

begränsat. Detta kan innebära en något ökad arbetsbörda. Kostnaderna 

bedöms dock kunna hanteras inom befintligt anslag.   

Kommuner  

Kommuner kommer i och med förslagen att få minskad nedskräpning och 

ökade intäkter som ska användas för att täcka kommunernas ren-

hållningskostnader. Kommunerna kommer också få viss ökad 

administration i form av årlig återrapportering av hur de nedskräpnings-

avgifter som kommunen tilldelats har använts. Den kostnaden kommer att 

kunna finansieras av nedskräpningsavgifterna. Det lokala tillsynsansvaret 

kommer öka vilket kan finansieras genom möjligheten att ta ut tillsyns-

avgift. 
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Producenter av engångsplastprodukter  

De kostnadsmässiga konsekvenser som identifierats är framför allt förlust 

av intäkt för de företag som inte kan ersätta engångsprodukter som 

antingen blir förbjudna eller omfattas av krav om minskad konsumtion. 

Åtgärderna kan också leda till ökade kostnader om de alternativa 

produkterna i andra material är dyrare. Producenterna för vissa utpekade 

engångsplastprodukter och förpackningar kommer också få ökade kost-

nader genom nedskräpningsavgiften vilket totalt för de producenter som 

omfattas förväntas bli ungefär 800 miljoner kr per år.  

Livsmedelsbranschen  

Livsmedelsbranschen är producenter i det avseendet att de fyller förpack-

ningar. De kommer därför att omfattas av samma konsekvenser som 

övriga producenter av engångsplastprodukter. 

Restaurang- och besöksnäringen  

Regleringen syftar till att ställa om användandet av engångsplastprodukter 

till ökad användning av återanvändbara alternativ, vilket kan medföra 

vissa omställningskostnader. På sikt förväntas inte restaurangnäringen få 

ökade kostnader eftersom kostnaden för flergångsförpackningen bedöms 

kunna överföras till konsumentledet, t.ex. genom att en pant ska betalas 

för muggen eller matlådan, eller att kostnaderna jämnar ut sig eftersom 

kostnaden för engångsalternativet inte längre finns. Variationen på 

storleken på företag inom restaurangbranschen är stor, från globala aktörer 

som är verksamma i hela landet till mindre caféer på landsbygden och 

foodtrucks med varierande lokalisering. Små företag har identifierats som 

den grupp som kan påverkas mest ekonomiskt av förslagen. Förslaget har 

därför kompletterats med undantag där så är möjligt och rimligt för att 

mildra de negativa ekonomiska effekterna.  

Minskad nedskräpning kan ge positiva effekter för besöksnäringen 

eftersom skräpiga miljöer leder till negativa effekter för turismen. 

Förslaget kan också vid en omställning från engångsprodukter till 

flergångsalternativ leda till att skapa nya enkla arbeten som diskare.  

Återvinningsindustrin  

Förslagen förväntas ge positiva ekonomiska effekter för återvinnings-

industrin eftersom efterfrågan på återvunnet plastmaterial väntas öka som 

en följd av krav på materialåtervinningsbara förpackningar och krav om 

återvunnen råvara i plastförpackningar. 

Konsumenter 

Konsumenter som påverkas av förslagen är privatperson som köper 

engångsplastprodukter. 

Vid övergång från engångsplastprodukter till återanvändbara alternativ 

kan kostnaden inledningsvis öka för konsumenter, t.ex. genom att en pant 

ska betalas för muggen eller matlådan. Hur stor den totala effekten blir 

beror bland annat på om priset på snabbmat höjs eller sänks när 

engångsprodukter ersätts av flergångsförpackning och restaurangen 
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 ersätter engångsmuggen eller engångsmatlådan med återanvändbara 

alternativ.  

Om nya designkrav på förpackningar leder till ökade kostnader så 

förväntas priset övervältras på konsument och kan leda till högre pris. Det 

är dock tveksamt om priset för förpackningar designade för 

materialåtervinning generellt är högre än för förpackningar som inte kan 

materialåtervinnas.  

24.1.3 Miljökonsekvenser  

Ett ohållbart och oaktsamt nyttjande av engångsplastprodukter av plast 

innebär ett slöseri av råvaror och energi vilket medför en betydande 

negativ klimatpåverkan. En oaktsam användning av engångsplast-

produkter leder även till nedskräpning som orsakar skador på djur och 

människor.  

Vid ökad användning av flergångsalternativ så minskar förbrukningen 

av naturens resurser vilket medför positiva miljöeffekter såsom minskad 

nedskräpning,  klimatavtryck och minskad kemikalieanvändning (Impact 

assessment, SWD (2018) 254 final).  

Den ökande användningen av plast i många olika kortlivade 

tillämpningar ger upphov till stora mängder plastavfall. Plastprodukter för 

engångsbruk är en viktig orsak till plastläckage i miljön, eftersom de kan 

vara svåra att återvinna, ofta används utanför hemmet och tenderar att 

orsaka nedskräpning (”En europeisk strategi för plast i en cirkulär 

ekonomi”, COM (2018) 28 final).  

Plast består nästan uteslutande av fossil råvara vilket innebär att med en 

minskad konsumtion och förbättrad återvinning finns stor potential att 

minska det klimatavtryck som vår konsumtion av engångsplast ger upphov 

till. Förslagen förväntas minska klimatpåverkan både genom kraven på 

minskad användning av engångsplast och utifrån förslagen om ökad 

materialåtervinning och ökad användning av återvunnen råvara. Detta dels 

för att det kommer kunna leda till minskad förbränning av plast som inte 

materialåtervinns dels därför att materialåtervinning av plast i sig ger 

mindre klimatavtryck än nyproduktion av plast.  

Utöver minskade skador på det marina djurlivet från nedskräpning i 

marin miljö förväntas förslaget även bidra till att minska mängden 

mikroplast som härrör från skräp. En betydande källa till mikroplast i 

vattenmiljö och annan natur kommer ursprungligen från större 

plastfragment som långsamt brutits ned till mikroplast. Minskar mängden 

plastprodukter och plastförpackningar som skräpar ned i miljön förväntas 

således även mängden mikroplast minska i miljön.  

I studier påvisas att mikroplaster bland annat har en påverkan på 

havslevande djur genom minskat födointag samt negativa effekter på 

tillväxten och utvecklingen (www.sapea.info/microplastics).  

Genom de åtgärder i förslaget som främjar en ökad materialåtervinning 

av plast förväntas värdet av plasten öka vilket i sig troligtvis också får 

positiva konsekvenser för miljön eftersom ett ökat värde medför en ökad 

tendens att samla in avfall som kan bli nya produkter vid 

materialåtervinning. 
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Genom en ökad materialåtervinning och återanvändning av produkter 

och förpackningar förväntas belastningen på miljön också minska efter-

som uttag av nya naturresurser inte kommer att behöva ske i lika stor 

utsträckning. 

24.1.4 Sociala, fördelningspolitiska och övriga 

konsekvenser 

Förslaget kan leda till nya arbetstillfällen och affärsmodeller eftersom de 

flesta engångsmatlådor och engångsmuggar inte tillverkas i Sverige och 

därmed inte genererar arbetstillfällen annat än för inköp medan hantering 

av ett rotationssystem för återanvändbara muggar och snabbmatslådor 

måste hanteras lokalt. 

Förslagen bedöms inte påverka sysselsättningen mer än möjligtvis för 

ökat antal diskare, jämställdheten mellan kvinnor och män eller 

möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. Förslaget förväntas ha 

viss positiv för att ge ökad trygghet i utemiljöer  eftersom undersökningar 

(SCB:s medborgarundersökning 2014–2015) visar att nedskräpning i 

förlängningen leder till otrygghet. Studier visar att i förlängningen skapar 

nedskräpningen otrygghet då en plats som är nedskräpad riskerar att dra 

till sig klotter och annan skadegörelse. Följden blir en plats som upplevs 

som otrevlig och otrygg att vistas på. Nedskräpade miljöer ökar risken för 

klotter och skadegörelse. Människor uppfattar det som mer tillåtet att 

skräpa ner på redan nedskräpade platser. Eftersom förslaget i sin helhet 

bör medföra att ett flertal engångsplastprodukter inte längre kommer att 

skräpa ned så är det rimligt att anta att det kan ge positiva sociala 

konsekvenser. 

24.2 Ord och uttryck  

Engångsplastdirektivet innebär behov av nya ordförklaringar samt 

förändringar av andra ordförklaringar. Innebörden av ord och uttryck 

hanteras under avsnitt 5 i promemorian. Syftet med dessa förklaringar av 

olika uttryck och begrepp är att fastställa vilka produkter och producenter 

som omfattas av förslagen. Förslaget återspeglar de definitioner som finns 

i engångsplastdirektivet. De ordförklaringar som får störst konsekvenser 

är förklaringen av vad som avses med engångsplastprodukt och 

förtydligandet av uttrycket producent som innebär att även företag utanför 

Sverige som säljer till privatpersoner i Sverige omfattas av uttrycket 

producent. 

24.2.1 Vilka berörs av förslaget?  

Följande aktör har identifierats som berörda av förslaget: 

• Producenter  



  

  

223 

 24.2.2 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser  

E-handeln med varor från utlandet uppgick till 13,3 miljarder kronor år 

2017, vilket kan jämföras med svenskars totala konsumtion via e-handel 

som var 80 miljarder kronor. Beräkningen från Naturvårdsverket indikerar 

att den utländska e-handeln står för ungefär 3–5 procent av plastför-

packningarna och 10–13 procent av pappersförpackningarna. Ett problem 

med dessa är att de sällan lever upp till kraven om producentansvar. 

Förslaget att även e-handelsförpackningar ska omfattas av kraven kommer 

medföra en ökad kostnad för de företagen men samtidigt en minskad 

kostnad för de företag som redan i dag omfattas av kraven och i praktiken 

bär e-handelns kostnader för insamling och avfallshantering av 

förpackningar. 

E-handeln med varor från utlandet uppgick till 13,3 miljarder kronor år 

2017, vilket kan jämföras med svenskars totala konsumtion via e-handel 

som var 80 miljarder kronor. Beräkningen från Naturvårdsverket indikerar 

att den utländska e-handeln står för ungefär 3–5 procent av plastför-

packningarna och 10–13 procent av pappersförpackningarna. Ett problem 

med dessa är att de sällan lever upp till kraven om producentansvar. 

Förslaget att även e-handelsförpackningar ska omfattas av kraven kommer 

medföra en ökad kostnad för de företagen men samtidigt en minskad 

kostnad för de företag som redan i dag omfattas av kraven och i praktiken 

bär e-handelns kostnader för insamling och avfallshantering av 

förpackningar. 

Förklaringen av vad som avses med plast kommer innebära att de 

producenter som har produkter som omfattas av definitionen kommer 

omfattas av förslaget. Konsekvenserna av förslagen framgår under de 

avsnitt som behandlar respektive förslag. De producenter som har 

förpackningar och produkter som ersätter produkter som träffas av 

definitionen av plast kommer i stället få marknadsfördelar. De producenter 

som väntas få positiva finansiella effekter är de som tillverkar förpack-

ningar och andra produkter som består av papp, papper och kartong 

(naturliga polymerer) samt glas och metall. 

24.3 Förbud mot vissa engångsplastprodukter  

Regleringen innebär ett förbud mot att följande engångsprodukter med 

plastinnehåll släpps ut på den svenska marknaden: bestick (gafflar, knivar, 

skedar, ätpinnar), tallrikar, sugrör, bomullspinnar (tops), omrörare för 

drycker, pinnar som ska fästas vid och bära upp ballonger, matlådor för 

snabbmat och muggar som innehåller expanderad polystyren, muggar som 

består av mer än tio procent plast samt alla produkter av oxo-nedbrytbar 

plast. Dessutom föreslås förbud mot att använda konfetti av plast utomhus. 

Regleringen avser att leda till att dessa produkter slutar att förekomma i 

naturen som ett resultat av nedskräpning. Genom förbud väntas effekten 

bli att miljöproblemen vid nedskräpning från dessa vanligt förekommande 

konsumentprodukter i princip upphör. Avseende förbud av muggar som 

består av mer än tio procent plast så syftar regleringen till att de ska ersättas 

av återanvändbara alternativ eller biobaserade icke syntetiskt framställda 

produkter med större potential att materialåtervinnas.  
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24.3.1 Vilka berörs av förslaget?  

• företag som producerar produkter som omfattas av förbuden, 

• leverantörer och återförsäljare  

• företag som producerar eller saluför alternativ till produkterna som 

förbjuds, 

• företag som producerar råvara till produkter som omfattas av förbuden, 

• statliga myndigheter, och  

• konsumenter  

24.3.2 Konsumenter Kostnadsmässiga och andra 

konsekvenser  

Företag som producerar produkter som omfattas av förbuden 

Det har inte varit möjligt att fastställa antal producenter i Sverige. Vid 

dialog med branschen har det dock framkommit att det vanligaste är att 

själva produktionen av produkterna i huvudsak sker utanför Sverige och 

även utanför EU. En aktör som använder oxo-nedbrytbar plast i trimmer-

tråd till sina grästrimmrar har identifierats. 

Leverantörer och återförsäljare 

Det finns ett flertal aktörer både inom detaljhandeln, dagligvaruhandeln 

och restaurangnäringen som i dag sätter de produkter som omfattas av 

förbuden på marknaden. Antalet har dock inte varit möjligt att fastställa. 

Eftersom det för de flesta av produkterna som förbjuds finns alternativ som 

tillverkas i andra material så bedöms konsekvenser som kan uppstå bero 

på pris- och kvalitetsskillnader som kan finnas mellan de alternativa 

produkterna och de produkter som omfattas av förbudet. Det går dock inte 

att entydigt säga att alternativa produkter är dyrare än de som förbjuds. 

Engångsplastförpackningar behöver inte alltid ersättas av andra 

engångsprodukter utan kan även ersättas av flergångsprodukter. Ersätt-

ningsalternativets kostnad kommer därför att variera utifrån det enskilda 

användningsområdet. 

Något som kan leda till en kostnadsökning för företagen är att många 

företag som i dag använder plastbaserade engångsprodukter enbart vill 

använda så kallad FSC-märkt pappersråvara i sina engångspappers-

produkter vilket leder till en kostnadsökning eftersom FSC-märkt papper 

är dyrare än det pappret som inte klarar de kraven. En sådan kostnads-

ökning baseras på ett hållbarhetsval som många företag gör frivilligt, och 

är på så sätt inte en direkt konsekvens av promemorians förslag. Dessa 

kostnadsökningar är heller inte jämförbara eftersom de plastalternativ som 

de tidigare använt och som förbjuds inte har omfattats av samma 

kvalitetskrav. 

Importörer och återförsäljare av konfetti av plast kan ersätta dessa 

produkter med konfetti helt av papper och förslaget bedöms därför inte få 

några kostnadsmässiga konsekvenser. 
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 Importörer och återförsäljare av konfetti av plast kan ersätta dessa 

produkter med konfetti helt av papper och förslaget bedöms därför inte få 

några kostnadsmässiga konsekvenser. 

Företag som producerar eller saluför alternativ till produkterna som 
förbjuds 

Efterfrågan på alternativ till de engångsplastprodukter som förbjud 

förväntas öka vilket bör ge positiva ekonomiska konsekvenser för pappers- 

och massaindustrin. Eftersom förbuden gäller inom hela EU och pappers- 

och massaindustrin till stor del är lokaliserad i nordliga Europa inkl. 

Sverige så förväntas förslaget kunna ge positiv ekonomisk effekt. 

Företag som producerar råvara till produkter som omfattas av förbud 

I Sverige så importeras nästan all plast som används. Det tillverkas ca 1 

miljon ton PVC och PE i Sverige årligen varav huvuddelen exporteras. 

Stora delar av den plastråvara och de plastinnehållande produkter som 

tillverkas i Sverige exporteras, samtidigt som plastkomponenter och 

produkter av plast importeras i stor utsträckning. IVL har redovisat att 

Sverige importerade 1,3 miljoner ton plast varav den största enskilda 

andelen gick till förpackningar. En detaljerad analys över handelsmönstret 

med plast saknas (”Kartläggning av plastflöden i Sverige”, SMED Rapport 

Nr 01 2019). 

Statliga myndigheter 

På nationell nivå föreslås Naturvårdsverket genom tillsyn bevaka att 

förbuden följs  Det medför en ökad arbetsbörda. 

Konsumenter 

Till stor del har marknaden redan anpassat sig till plastfria alternativ sedan 

direktivet beslutades men i vissa fall kan konsumenter påverkas eftersom 

alternativa produkter utan plast inte alltid har samma prestanda eller 

saknas, t.ex. finns inget etablerat alternativ till ballongpinnar på mark-

naden ännu. 

24.4 Åtgärder för att minska förbrukningen av 

engångsmuggar och engångsmatlådor för 

snabbmat  

Förslaget behandlas i avsnitt 8 i promemorian. Engångsplastdirektivet 

ställer krav på alla medlemsländer att på ett ambitiöst och bestående sätt 

minska konsumtionen av muggar och matlådor för engångsbruk. Förslaget 

syftar till att minska förbrukningen av engångsmuggar och engångsmat-

lådor för snabbmat till förmån för återanvändbara alternativ och att främja 

innovation för engångsprodukter med mindre miljöbelastning. 

Förslaget innebär i korthet att muggar som består av mer än tio procent 

plast förbjuds samt att den som yrkesmässigt tillhandahåller engångs-

muggar och engångsmatlådor för snabbmat för engångsbruk, inkl. lock, 
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ska kunna erbjuda kunden ett flergångsaltnativ och samtidigt främja rota-

tionen av sådana flergångsalterantiv. Den som yrkesmässigt serverar mat 

och dryck i engångsmuggar och engångsmatlådor ska informera om 

miljövinsterna med att välja ett flergångsalterantiv.  

Aktörer som använder mindre än 100 engångsmuggar eller engångs-

matlådor för snabbmat per dag i genomsnitt undantas från kravet om att 

erbjuda flergångsalterantiv. Förslaget innehåller även ett undantag för de 

aktörer som använder engångsmuggar och engångsmatlådor av enbart 

papper eller kartong.  

Förbrukningen av engångsmuggar och engångsmatlådor inkl. lock är 

bland de engångsplastprodukter vars förbrukning ökar snabbast inom EU 

och Sverige. Naturvårdsverket uppskattade 2019 att ca 538 miljoner 

engångsmuggar sattes på den svenska marknaden årligen. IVL har upp-

skattat att antalet engångsmuggar med plastinnehåll som förbrukas i 

Sverige är ca 1 miljard. Det finns med andra ord stora osäkerheter i den 

svenska uppskattningen. På den svenska marknaden utgör enligt Natur-

vårdsverket cirka en femtedel sådana engångsmuggar som enbart består av 

plast och resterande engångsmuggar av papper med en tunn beläggning av 

plastfilm. En ökning av konsumtionen av engångsplastmuggar har skett 

globalt under en längre tid men ökningen har tilltagit de senaste två 

årtiondena. Den årliga förbrukningen av engångsmatlådor för snabbmat i 

Sverige uppskattas av Naturvårdsverket vara ca 570 miljoner med ungefär 

lika många engångsmatlådor i plast som i papper med en tunn plastfilm. 

Det har inte varit möjligt att få tillgång till information om det finns 

engångsmatlådor för snabbmat utan plast tillgängliga på den svenska 

marknaden.  

24.4.1 Vilka berörs av förslaget? 

• producenter (exklusive. fyllare),  

• fyllare av engångsmuggar och engångsmatlådor (restauranger, caféer, 

dagligvaruhandeln, m.fl.),  

• konsumenter,  

• nationella myndigheter, och  

• kommuner.  

24.4.2 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser  

Producenter (exlusive  fyllare av förpackningar)  

Enligt Naturvårdsverkets konsekvensanalys som togs fram till förslaget 

för engångsplastdirektivet (M2018/01858)  tillverkas engångsmuggar och 

engångsmatlådor för snabbmat som innehåller plast nästan uteslutande 

utanför Sverige, endast en svensk tillverkare har identifierats. Skogs-

industrierna har dock informerat om att deras råvara kan ingå i produkterna 

som omfattas av kravet och det kan därför påverka dem negativt. 
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 Restaurangbranschen 

År 2019 fanns det totalt 25 635 restauranger registrerade under bransch-

koden restaurangverksamhet (SNI kod 56.100). Denna SNI-kod innehåller 

även restauranger för snabbmat och kaféer. De flesta av dessa, cirka 70 

procent, är mindre restauranger med färre än fem anställda. Under  2020 

har åtgärder för att minska spridning av covid-19 påverkat branschen svårt 

så antalet har troligtvis minskat.  

Det går inte att fastställa hur många av företagen som kommer att 

påverkas kostnadsmässigt av förslagen men en stor andel restauranger 

erbjuder mat för avhämtning och en del använder engångsprodukter både 

för gäster på plats eller för avhämtning av mat. Undantagsmöjligheten för 

de som använder mindre än 100 engångsmuggar och engångsmatlådor av 

plast medför dock att flera av de restauranger som har både servering av 

mat på plats med vanliga tallrikar och glas men engångsalternativ vid 

avhämtning av mat inte kommer få ekonomiska konsekvenser av förslaget. 

Enligt en undersökning gjord av Novus på uppdrag från Visita (bransch-

organisation för besöks och restaurangnäringen) så ökar antalet måltider 

som inte äts på plats på försäljningsstället (https://www.besoksliv.se/ 

nyheter/undersokning-hamtmat-blir-allt-viktigare/”Hämtat [2020-11-

26]”). Under 2015 serverades nästan 1,75 miljarder måltider utanför 

hemmet. Det innebär att genomsnittssvensken under detta år intog 175 

måltider utanför hemmet (Delfi food serviceguide 2016). Ungefär 51 

procent av alla middagar, 40 procent av alla luncher och 48 procent av alla 

frukostar tas med från restauranger. För de mer traditionella 

restaurangerna så används sällan engångsalternativ vid servering på plats. 

Denna grupp kommer framförallt påverkas avseende mat som säljs för 

avhämtning. 

Åtgärder för att minska konsumtionen av engångsmuggar och engångs-

matlådor för snabbmat riskerar att kunna leda till minskad konsumtion av 

mat och dryck. Ett sätt att förhindra detta är att ersätta engångsalternativen 

med flergångsalterantiv som på ett effektivt sätt kan roteras. Det finns i 

dag inte något etablerat system för återanvändning av muggar och 

matlådor för snabbmat i Sverige men ett försök pågår för närvarande med 

flertal aktörer och som koordineras av IVL. Till följd av covid-19 

pandemin har dock försöket inte kunnat fastställa några säkra data.  

I Bern i Schweiz finns ett etablerat pantsystem, för återanvändbara 

muggar och matlådor för snabbmat, med ca 400 anslutna restauranger. 

Resultaten av en studie om pantsystemet i Bern för matlådor och muggar 

för återanvändning utförd av organisationen Zero waste europé visar att de 

restauranger som anslutit fick ekonomiskt positiva effekter av det till följd 

av att de inte längre själva behövde bekosta muggar och matlådor för 

avhämtning. Kostnaden för konsumenterna blev inledningsvis högre men 

vid flera rotationer så minskade den.  

Systemet bygger på att kunden själv har en form av prenumeration med 

anslutningskostnad på muggar och matlådor som sedan ska återlämnas vid 

någon av de anslutna restaurangerna eller caféerna för att få en ny. Den 

privata aktör som bedriver pantsystemet vill dock inte dela med sig av 

ekonomiska data. Ett system för flergångsalterantiv till muggar och 

matlådor för snabbmat kommer troligtvis kosta mest i ett initialt skede men 

möjlighet finns för den som serverar mat och dryck att föra över kostnaden 
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för muggar och matlådor på konsumenten vilket framförallt är en initial 

kostnad som med tid kan leda till en lägre kostnad än vad 

engångsalternativen utgör. Bedömningen är att priset på måltider eller 

dryck för avhämtning inte bör påverkas över tid. 

En relativt ny företeelse är restaurangaktörer som helt saknar möjlighet 

till att diska och som byggt upp sin verksamhet på möjligheten att servera 

mat och dryck både på plats och för avhämtning i engångsmuggar och 

engångsmatlådor. De aktörer som i dag saknar diskmöjlighet alternativt 

valt bort att diska kommer att få en ökad kostnad vid övergång till 

flergångsalterantiv. Ett exempel på en sådan aktör är så kallade foodtrucks, 

konsekvenserna för dem bedöms bli störst eftersom utrymmesbegräns-

ningar gör det svårare att erbjuda flergångsalterantiv. För att minimera 

dessa konsekvenser finns möjlighet för dem att i så stor utsträckning som 

möjligt använda flexibla omslag i stället för matlådor, dryckesflaskor i 

stället för muggar eller plastfria alternativ för muggar och matlådor för 

snabbmat inkl. lock. Dessa aktörer kommer inte nödvändigtvis behöva 

diska själva utan kan i stället uppdra åt en extern aktör att diska.  

Förslagets undantag för de aktörer som använder mindre än 100 

engångsplastmuggar eller engångsplastmatlådor innebär att inte alla dessa 

aktörer träffas av kraven. Undantaget syftar till att få de större aktörerna 

att gå före och skapa en systemomställning och därmed bära de initiala 

omställningskostnaderna. 

Snabbmatsrestauranger som i dag använder muggar eller matlådor för 

snabbmat som helt består av plast kommer troligtvis i så stor utsträckning 

som det är möjligt att byta ut dessa till alternativ som enbart består av 

papper eller kartong för att inte omfattas av förslaget. Snabbmats-

restauranger har både servering på plats och mat för avhämtning. Sannolikt 

är det enklare att erbjuda flergångsalternativ vid servering på plats än för 

avhämtning. Pizzerior som i dag till huvudsak använder flergångsalter-

nativ vid servering på plats och matlådor för snabbmat för avhämtning i 

enbart papper påverkas inte av regleringen. Inte heller hamburger-

restauranger som använder flexibla omslag och pommes frites behållare 

utan plastbeläggning påverkas av regleringen mer än vad gäller engångs-

plastmuggarna och deras lock. Viss servering i mugg kan ersättas av dryck 

i plastflaskor som omfattas av retursystemet. Detta medför att 

kostnadskonsekvenserna bedöms vara små för dessa aktörer. Det finns 

också initiativ inom några större snabbmatsaktörer att helt eller delvis fasa 

ut engångsprodukter av plast. För dem som redan påbörjat den 

omställningen förväntas konsekvenserna bli mycket mindre samt att deras 

konkurrenssituation kan förbättras av regleringen. 

Kaféer   

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) företagsdatabas finns det ungefär 

23 000 kaféer och restauranger som har färre än tio anställda av totalt 

25 600 kaféer och restauranger i Sverige. Även kaféer har påverkats av 

åtgärder för att minska spridning av covid-19 och därför har antalet aktörer 

troligtvis minskat. 

SCB har också konstaterat att svenskar är beredda att lägga pengar på 

att fika eftersom det är en del av vår kultur. De flesta kaféer erbjuder i dag 
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 servering på plats i porslin men samtidigt används många engångsmuggar 

vid försäljning av dryck som tas med av konsumenten.  

Flertal  större aktörerna har redan påbörjat arbetet med att minska 

engångsanvändningen och många erbjuder i dag flergångsmuggar till 

försäljning. Aktörerna saknar dock system för att effektivt rotera 

flergångsalternativet vilket medför att det är den åtgärden som troligtvis 

kommer leda till den största kostnadsmässiga konsekvensen för kaféer. 

Betalningsviljan för fika i Sverige är dock hög och SCB redovisar att 

utvecklingen för priset på kaffe och bullar har stigit betydligt mer än 

konsumentprisindex (KPI). Sedan 1 januari 2000 har KPI stigit med 26 

procent till år 2015. Under samma period har priset på bullar stigit med 66 

procent och en kopp kaffe med 77 procent. Kostnaden för 

flergångsalternativet kan därför troligtvis överföras på konsumenten utan 

att försäljningen av kaffe påverkas. 

Dagligvaruhandeln 

Dagligvaruhandeln påverkas också av regleringen. I dag säljs färdigmat 

som konsumeras direkt ur behållaren utan vidare beredning även där 

konsumenter köper sina övriga livsmedel. Detsamma gäller på mindre 

affärer och kiosker som ofta är belägna där människor transporterar sig 

eller vistas. Dessa aktörer erbjuder även konsumtionsfärdig dryck. Inom 

detta segment har vissa aktörer börjat erbjuda flergångsalterantiv för 

muggar men inte till matlådor för snabbmat. Det är framförallt för den 

redan färdigpaketerade maten som inte kräver vidare beredning som ett 

alternativ saknas. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag 

från kraven för fall där det är oskäligt att kräva att den som tillhandahåller 

dryck eller snabbmat i en engångsmugg eller engångsmatlåda ska 

tillhandahålla ett återanvändbart alternativ. 

 

Konsumenter 

Konsumenter kommer att påverkas av förslagetgenom att de kommer att 

ges en större möjlighet att påverka vilket klimatavtryck och resursåtgång 

deras förpackningar för mat och dryck får. Hur stor kostnadseffekten för 

konsumenterna blir kommer att avgöras av vilka alternativ 

restaurangnäringen kommer att kunna erbjuda. Troligtvis kommer själva 

förpackningen bekostas till större del av konsumenten själv antingen 

genom ett högre pris eller någon form av pant eller abonnemang på 

matlåda eller mugg. 

Statliga myndigheter 

Naturvårdsverket ska bevaka förbrukningen av engångsmuggar och 

engångsmatlådor för snabbmat och ges möjlighet till föreskrifter om 

undantag från kravet att erbjuda ett flergångsalterantiv till muggar och 

matlådor för snabbmat. I enlighet med förslaget i avsnitt 18.2 

promemorian föreslås Naturvårdsverket få tillsynsansvar för att aktörer på 

nationell nivå tillhandahåller återanvändbara muggar och matlådor för 

snabbmat och lämna information till konsumenter om engångsmuggar, 

engångsmatlådor och plastbärkassar. Tillsynsavgifter för statlig tillsyn tas 
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ut i enlighet med förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken. Avgifterna ska spegla den kostnad som uppstår 

för berörda myndigheter. 

Kommunerna  

Kommunerna föreslås få ansvar för tillsynen över lokala aktörer som har 

ansvar för att tillhandahålla återanvändbara muggar och matlådor för 

snabbmat och lämna information till konsumenter om engångsmuggar, 

engångsmatlådor och plastbärkassar. 

För den lokala tillsynen kan kommunen ta ut avgift och taxan fastställs 

av kommunfullmäktige (27 kap. 1 § miljöbalken). Den ungefärliga 

avgiften som kommunen tar ut är 1 000 kronor i timmen. När nya 

tillsynsuppgifter åläggs kommunerna kommer tiden som avsätts för tillsyn 

att behöva utökas. Taxan kan vara densamma men den totala avgiften bli 

högre eftersom tillsynen tar längre tid. 

24.4.3 Miljökonsekvenser  

En minskad konsumtion av engångsmuggar och engångsmatlådor 

förväntas ge positiva miljöeffekter såsom minskad nedskräpning. Kon-

sumtionen av engångsmuggar har uppskattats vara så hög som en miljard 

per år i Sverige vilket medför att om bara en procent av dessa resulterar i 

nedskräpning så motsvarar det en miljon muggar som skräpar ner i miljön. 

Eftersom det finns ett samband mellan konsumtion av engångsartiklar och 

nedskräpning förväntas därför en minskad konsumtion av muggar leda till 

minskade miljöproblem till följd av dessa. 

Det vore rimligt att förvänta sig att åtgärderna också ökar konsumenters 

medvetenhet och således också leder till minskad nedskräpning av den 

anledningen. Engångsprodukter av plast som hamnar i miljön till följd av 

bristande avfallshantering fragmenteras och slits över tid ned till mikro-

plast och förväntas stå för en stor andel av den mikroplast som finns i havet 

och våra sjöar. Muggar och matlådor som till huvudsak innehåller 

pappersmaterial men som är strukna med en tunn plastfilm bidrar också 

till utsläpp av plast och mikroplast eftersom pappersmaterialet bryts ned 

medan plasten fragmenteras till mikroplast i naturen. 

En minskning av muggar och matlådor för engångsbruk till förmån för 

flergångsalternativ kommer även leda till minskat resursnyttjandet då 

samma material kan användas flera gånger i stället för en gång. Det är dock 

av stor vikt att flergångsalternativet roteras effektiv under lång tid för att 

se en betydande positiv effekt för miljön. Utifrån EU:s avfallshierarki som 

även är införd i svensk lag ska man alltid sträva mot att förebygga avfall, 

återanvända och först efter det uteslutits som möjlighet materialåtervinna 

en produkt.  

En minskad konsumtion leder till minskad klimatpåverkan. IVL har i en 

studie från 2019 på uppdrag åt organisationen Håll Sverige Rent (Rapport 

U 6129 - Miljöbedömning av kaffemuggar) jämfört miljöpåverkan mellan 

engångsmuggar och flergångsmuggar och kom fram till att det lönar sig 

klimatmässigt att använda flergångsmuggar i stället för engångsmuggar. 

Redan efter 15 användningar blev det mindre klimatpåverkan från fler-
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 gångsmuggen av bambu än engångsmuggen och för termosmuggen blev 

klimatpåverkan mindre efter 45 användningar. Vid användning under ett 

helt år så har en pappersmugg med tunn plastbeläggning tre gånger högre 

klimatpåverkan än termosmuggen av metall enligt studien. Det har inte 

genomförts någon jämförbar studie på matlådor av snabbmat som för 

muggar men eftersom materialen är jämförbara så bör även de positiva 

klimateffekterna vara jämförbara.  

24.5 Utökat retursystem  

Enligt engångsplastdirektivet ska medlemsländerna säkerställa separat 

insamling av plastflaskor för dryck så att minst 77 procent samlas in år 

2025 och minst 90 procent samlas in är 2029. För att uppnå detta bör 

retursystemet för plastflaskor och metallburkar utökas (förslaget finns i 

avsnitt 9). Förslaget innebär att plastflaskor och metallburkar med dryck 

som inte är konsumtionsfärdig och grönsak-, frukt-, och bärjuice ska ingå 

i ett godkänt retursystem senast 5 januari 2023. Även plastflaskor och 

metallburkar med dryck som huvudsakligen innehåller mjölk ska omfattas 

av retursystem från 1 januari 2029. 

24.5.1 Vilka berörs av förslaget?  

• producenter av plastflaskor, metallburkar och dryck som inte är 

konsumtionsfärdig, grönsak-, frukt-, och bärjuice och dryck som 

huvudsakligen innehåller mjölk,  

• retursystemet för plastflaskor och metallburkar, och 

• statliga myndigheter. 

24.5.2 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser  

Producenter 

De producenter som tillverkar plastflaskor och metallburkar för dryck som 

i dag inte ingår i ett retursystem för plastflaskor och metallburkar utan 

enbart ingår i producentansvaret för förpackningar kommer att få en ökad 

kostnad för dessa flaskor och burkar då det är mer kostsamt med separat 

insamling i det system som returpack har än i förpackningsinsamlingen. 

Returpack ställer krav på flaskor och burkars utformning samt innehåll 

både vad avser själva flaskan och burken samt drycken.  

Flertal aktörer omfattas redan i dag frivilligt i retursystemet och får då 

inga ekonomiska konsekvenser av förslaget. Förslaget om att en 

förpackning måste gå att materialåtervinna (avsnitt 14.2) kommer medföra 

att kraven på en flaska som omfattas av retursystemet kommer bli mer 

likvärdigt de krav som ställs på övriga förpackningar. Detaljerad 

beskrivning finns i promemorian avsnitt 9.1.Även plastflaskor som 

innehåller mejeriprodukter omfattas av kravet i engångsplastdirektivet. 

Det finns dock svårigheter vid insamling av dessa flaskor då de ger upphov 
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till dålig lukt och kan bidra till bakterier och mögel. Det finns därför en 

risk att butiker inte vill ta emot dessa flaskor vid insamling.  

För producenter av mejeriprodukter finns möjligheten att övergå till en 

alternativ förpackning så som vätskekartong eller skapa en egen separat 

insamling för att uppnå kraven i förslaget. Hur enskilda producenter av 

mjölkdryck väljer att agera påverkar de ekonomiska konsekvenserna. Vid 

skapande av ett eget separat insamlingssystem väntas kostnaderna bli höga 

medan en övergång till vätskekartong för att inte behöva omfattas av 

kravet om separat insamling inte väntas ge annat initiala kostnadsökningar 

vilka troligtvis blir försumbara med tanke på den långa tid som återstår 

innan kraven träder i kraft. Dessutom använder producenter av 

mjölkprodukter redan i dag en stor andel vätskekartong till sina produkter. 

Retursystemet för plastflaskor och metallburkar 

Retursystemet för returflaskor och metallburkar, returpack, förväntas få 

fler anslutna producenter till deras system i och med förslaget. Ett utökat 

antal anslutna aktörer kan medföra ökade kostnader men också ökade 

intäkter vilket medför att förslaget väntas ge små ekonomiska konse-

kvenser för retursystemet. 

För att kunna följa upp hur Sverige lever upp till de gemensamt 

beslutade målen för insamling av plastflaskor så ska retursystemet på 

Naturvårdsverkets begäran lämna uppgifter om hur många flaskor och 

burkar som förs in och ut ur Sverige av privatpersoner. Den uppgiften 

kommer att medföra en ny administrativ uppgift för retursystemet.  

Statliga myndigheter 

Jordbruksverket är tillsynsansvarig för det svenska retursystemet för 

plastflaskor och metalburkar. Med fler producenter anslutna till systemet 

så innebär det ett utökat behov av tillsyn och därmed en ökad arbetsbörda 

på tillsynsmyndigheten. Eftersom avgiften för tillsyn ska bekosta det 

tillsynsarbete som utförs förväntas inga ekonomiska konsekvenser 

uppkomma för den utökade arbetsuppgiften. Även Naturvårdsverket kan 

få en ökad arbetsbörda i samband med arbetet med rapportering av 

uppgifter till kommissionen enligt kraven i engångsplastdirektivet. 

24.6 Materialåtervinningsbara förpackningar  

Förslaget innebär att förpackningsproducenten ska se till att förpackningen 

kan materialåtervinnas. En förpackning ska anses kunna material-

återvinnas om minst 75 viktprocent av materialet som använts i förpack-

ningen kan materialåtervinnas till säljbart material eller säljbara produkter. 

Förslaget syftar till att öka andelen förpackningar som kan material-

återvinnas. Materialåtervinningen av förpackningar för de flesta material-

slag fungerar relativt väl. I princip materialåtervinns de förpackningar som 

samlas in, även om vissa delar av förpackningarna kan räknas bort, 

exempelvis så återvinns inte plastskiktet i en vätskekartong utan enbart 

pappersfibern. Insamlingsgraden i Sverige år 2019 var enligt FTI, 

förpacknings och tidningsinsamlingen, 73 procent för pappersförpack-
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 ningar, 93 procent för glasförpackningar, 44,4 procent för plastförpack-

ningar och 96 procent för metallförpackningar. 

För plastförpackningar är dock materialåtervinningsgarden låg i relation 

till insamlingsgraden. En uppskattning av svensk plaståtervinning, plast-

förpackningarnas materialbolag, materialåtervinns endast 15–20 procent 

av de insamlade plastförpackningarna som når sorteringsanläggningen. Av 

det som faktiskt materialåtervinns är det bara ungefär hälften av plasten 

som kan återvinnas till plast av jämförbar kvalité. 

Enligt en Sifo-undersökning som utförts på uppdrag av Återvinnings-

industrierna i september 2019 anser 67 procent av de tillfrågade att staten 

ska ställa krav på producenterna att varor inkl. förpackningar ska vara 

materialåtervinningsbara. Det innebär att det redan finns en bred acceptans 

och vilja att använda materialåtervinningsbara förpackningar. 

Ofta kan det vara billigare att tillverka en materialåtervinningsbar 

förpackning eftersom förpackningen blir enklare och saknar pigment. 

Generellt går det inte att säga att det är dyrare att göra en material-

återvinningsbar förpackning. Det kan också vara svårt att uppskatta vilka 

kostnader som uppstår eftersom det ofta kan vara fråga om att tänka nytt 

och skapa nya typer av förpackningar. Exempelvis kan en svart 

plastförpackning som inte kan materialåtervinnas men behövs för en ljus- 

och fuktkänslig produkt ersättas med en genomskinlig återvinningsbar 

plastförpackning med en avskiljbar och återvinningsbar pappersförpack-

ning ovanpå, något som är vanligt på kaffeförpackningar. 

24.6.1 Vilka berörs av förslaget?  

• producenterna av förpackningar (i huvudsak endast plastförpack-

ningar), 

• återvinningsindustrin,  

• företag som producerar ny plastråvara,  

• konsumenter,  och 

• staten. 

Det finns enligt FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen, drygt 

10 000 producenter av förpackningar i Sverige. Enligt SCB:s statistik-

databas fanns ca 150 tillverkare av plastförpackningar i Sverige år 2017. 

Begreppet producent är dock bredare än tillverkning av förpackningar och 

omfattar även andra aktörer som sätter förpackningar på den svenska 

marknaden. 

24.6.2 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

Producenter av förpackningar, främst av plastförpackningar 

I grunden är det inte mer kostsamt för en producent att välja att använda 

eller tillverka en materialåtervinningsbar plastförpackning. Omställningen 

från en förpackning till en annan medför dock omställningskostnader, men 

effekten förväntas bli liten eftersom kraven träder i kraft först år 2025 

vilket innebär att omställningstiden är lång.  
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För i princip alla förpackningar förutom för plastförpackningar och vissa 

förpackningar av blandmaterial så uppnås redan kravet, det innebär således 

inga kostnadskonsekvenser för de förpackningsproducenterna. 

Genom regleringen snävas frihetsgraderna för hur en plastförpackning 

ska utformas in i viss grad. Exempelvis är det olämpligt med färgtryck som 

fäster i själva polymeren för plastförpackningar utan vattenlösliga tryck är 

bättre lämpade. Även själva valet av plastpolymer begränsas. Eftersom 

andrahandsvärdet för olika polymerer varierar krävs för att en plastprodukt 

ska anses vara materialåtervinningsbar att förpackningen är tillverkad av 

en sådan polymertyp som det finns en marknad för när den är återvunnen. 

Den mest svåröverblickbara konsekvensen som identifierats är den som 

uppkommer för importvaror av färdigförpackade varor av små kvantiteter, 

där Sveriges marknad är marginell för producenten. Hur stor den 

konsekvensen blir beror på i vilket utsträckning producenten är beredd att 

ställa om till de svenska kraven om att huvuddelen av en förpackning ska 

vara materialåtervinningsbar. Även om kravet är linje med EU:s krav 

måste förpackningen anpassas utifrån svenska förutsättningar för 

materialåtervinning eftersom det är här förpackningsavfallet samlas in och 

förbereds för behandling. Generellt bör detta inte bli en konsekvens vid 

import av varor av större kvantiteter eftersom svensk dagligvaruhandel 

redan 2022 har ställt de kraven på alla producenter och därmed anser 

kravet vara rimligt och möjligt för deras typer av förpackningar. Det pågår 

också globalt en omställning mot mer cirkulär hantering av både 

förpackningar och varor av plast. T.ex. har Kina tagit fram en strategi för 

att minska miljöeffekterna av plast i vilken ett stort fokus är E-handeln, 

leveransindustrin och måltidsleveranser som i ökande grad ska övergå till 

att använda miljövänliga förpackningar som kan återanvändas eller 

materialåtervinnas. 

Positivt är att förslaget är i linje med de krav som många svenska företag 

satt upp frivilligt. En betydande andel av det svenska näringslivet både 

stödjer och uppmanar regeringen att ställa krav som leder till en cirkulär 

omställning av plast. Circular Sweden är ett forum för företag som skapar 

mer cirkulära materialflöden.  medlemmar i forumet är företag som 

Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, Spendrups Bryggeri, SSAB, 

Tarkett och Återvinningsindustrierna. I en artikel i Dagens industri den 4 

februari 2020 uppmanar dessa företag bland annat till att senast år 2025 ha 

en målsättning om att alla förpackningar som släpps ut på den svenska 

marknaden ska vara materialåtervinningsbara. Redan i april 2018 tog 

svensk dagligvaruhandel fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft, i 

vilken de satt upp ett mål om att alla plastförpackningar redan år 2022 ska 

vara materialåtervinningsbara, dvs. långt innan förslaget kravet på 

materialåtervinningsbara förpackningar som behandlas i den här 

promemorian förslås börja gälla. 

En möjlig konsekvens av förslaget är svårigheter för producenter att 

kontrollera om deras förpackningar är materialåtervinningsbara. Eftersom 

det inom ramen för producentansvaret för plastförpackningar tagits fram 

en manual som tydligt visar på vilka plaster och tillsatser med mera som 

är lämpliga för materialåtervinning så är informationen tillgänglig. 

Dessutom har svensk plaståtervinning investerat 260 miljoner kronor i en 

ny plastsorteringsanläggning i Motala som invigdes i maj 2019 som är en 

av Europas modernaste anläggningar. Där kan även förpackningars 
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 materialåtervinningsbarhet testas. Eventuella konsekvenser bedöms därför 

endast vara av marginell omfattning. 

Återvinningsindustrin 

Förslaget väntas innebära positiva effekter för återvinningsindustrin. Både 

mängden och kvalitén på insamlat förpackningsavfall väntas öka. 

Framförallt mängden plast som lämpar sig för att återvinna kommer att 

öka med förslaget. Risken för den som återvinner att inte kunna använda 

material till följd av kvalitetsbrist och innehåll minskar. 

Konsumenter 

Förslaget förväntas öka konsumenters förtroende för att sorterade och rätt 

lämnade förpackningar hanteras korrekt i avfallsledet, vilket i sin tur kan 

leda till att fler konsumenter är villiga att sortera dem korrekt när de blir 

avfall. Priset på en förpackning behöver inte öka eftersom det oftast är de 

mer komplexa förpackningarna som är dyrast. 

Staten 

Åren 2021 till 2027 kommer en del av EU avgiften för medlemsländerna 

bestå av så kallade egna medel som bland annat baseras på mängden icke 

återvunnet avfall från plastförpackningar. Det innebär att avgiften som 

staten ska betala kommer att minska om mängden plastförpackningar som 

återvinns ökar och tvärtom. Avgiften är fastställd till 0,8 euro per ton icke 

återvunnen plast från plastförpackningar. År 2019 rapporterades 217 200 

ton plastförpackningar, exklusive pantflaskor av plast, som utsläppta på 

den svenska marknaden. Mängden plastförpackningar som släppts ut på 

den svenska marknaden under ett år har uppskattats uppgå till omkring 

325 000 ton (Smeds rapport ”Kartläggning av plastflöden i Sverige”). Den 

förväntade faktiska materialåtervinningen i Sverige för år 2020 ligger på 

15–20 procent av de plastförpackningar som sätts på marknaden. Med ett 

krav som innebär att huvudregeln är att alla plastförpackningar ska var 

möjliga att materialåtervinna förväntas materialåtervinningsgraden att öka 

markant. Eftersom avgiften tas ut genom att vikta Sveriges förmåga att 

materialåtervinna plastförpackningar så går det inte att fastställa exakt hur 

mycket den svenska kostnaden kommer att bli utifrån förslaget men 

bedömningen är att förslaget leder till att kostnaden för avgiften minskar 

I Sverige finns goda förutsättningar att på ett högkvalitativt vis sortera 

plastförpackningar vilket i kombination med förslaget på att en 

förpackning ska gå att materialåtervinna förväntas leda till en markant 

ökad materialåtervinning av plastförpackningar. 

24.6.3 Miljökonsekvenser 

Förslaget skulle innebära betydande positiva konsekvenser för miljön 

såsom minskad förbrukning av nytillverkat material, minskad nedskräp-

ning och minskad förbränning av material som kan användas igen. Ut-

vinning och bearbetning av naturresurser står för mer än 90 procent av 
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förlusten av världens biologiska mångfald och vattenbrist samt ungefär 

50 procent av klimatpåverkan global sett (M2020/01133). 

Förslaget bör få konsekvenser som ökad resurseffektivitet avseende 

materialförbrukningen i samhället. Den andel plast som i dag går till för-

bränning av plastförpackningar (ca 80 procent av den insamlade mängden) 

kan i stället nyttjas som resurs i nya förpackningar. Det skulle innebära en 

betydande minskad användning av fossil råvara och därmed minskat uttag 

av en ändlig resurs. Det finns positiva konsekvenser för klimatet och 

resurseffektivitet med att öka materialåtervinningen av alla material men 

för plastförpackningar bedöms miljövinsten som störst. 

Förslaget medför framförallt positiva konsekvenser för klimatet. Genom 

materialåtervinning kan man ersätta nya råvaror och det leder i de flesta 

fall också till sparad energi och minskade utsläpp av växthusgaser. 

Möjligheten att materialåtervinna en förpackning leder till minskade 

klimatgasutsläpp eftersom mindre plast går till avfallsförbränning som ger 

fossila utsläpp. I stället kommer de insamlade förpackningsavfallet 

användas i nya förpackningar i stället för ny råvara. 

Många av naturens resurser är begränsade eller har konkurrerande 

användningsområden. Europas invånare konsumerar i dag mer natur-

resurser per invånare än man gör i de flesta andra delar av världen. Den 

genomsnittliga användningen av material per person inom EU bör ligga på 

ungefär en fjärdedel av dagens nivåer (SPREAD (2013) Sustainable 

lifestyles 2050). Det innebär att en genomsnittlig europé lever ca fyra 

gånger över de resurser som naturen har att tillgå. Bedömningen är att 

förslaget om att alla förpackningar ska kunna materialåtervinnas bör ge ett 

minskat uttag av naturresurser. 

24.7 Krav på innehåll av återvunnen råvara i 

plastförpackningar 

Förslaget innebär att alla PET-flaskor senast år 2025 ska innehålla 

25 procent återvunnen råvara och alla plastförpackningar, med vissa 

undantag, år 2030 ska innehålla minst 30 procent återvunnen plast. 

Förslaget behandlas i avsnitt 15 i promemorian, där även en del 

konsekvenser tar upp. 

24.7.1 Vilka berörs av förslaget?  

• producenter av plastförpackningar,  

• producenter av ny plastråvara,  

• återvinningsindustrin, 

• konsumenter, och  

• allmänheten. 
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 24.7.2 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

Producenter av plastförpackningar 

Förslaget om att PET-flaskor ska innehålla minst 25 procent återvunnet 

material är sannolikt redan till stor del uppfyllt för producenter i Sverige. 

Sverige har sedan 1994 ett välfungerande pantsystem för PET-flaskor och 

återvinningsgraden för flaskor som är anslutna till retursystemet var 84 

procent för år 2019. Det ställs krav på utformning och innehåll på flaskor 

som ska vara anslutna till retursystemet vilket medfört att den återvunna 

råvaran har ett högre pris än återvunnen plast annars normalt sett har. 

Många producenter av plastförpackningar vill gärna använda återvunnen 

plast, men beroende på låg kvalité, osäkert utbud och osäker spårbarhet så 

går producenterna ändå inte över till att använda återvunnen plast i sin 

tillverkning. För att säkra tillgången till återvunnen plast av hög kvalitet 

och därmed undvika onödiga kostnadseffekter är det en förutsättning att 

kravet om materialåtervinningsbara förpackningar införs med god 

tidsmarginal innan kravet på att en förpackning ska innehålla återvunnen 

plast införs. Bedömningen är att det år 2030 ska finnas tillräckligt stor 

mängd återvunnen råvara för att minimera eventuella negativa kostnads-

effekter.  

En viktig kostnadsmässig konsekvens av kravet på innehåll av åter-

vunnen råvara är prisrelationen mellan återvunnen och ny plastråvara. Ser 

man bakåt så är bilden inte entydig, men återvunnen plastråvara är oftast 

billigare än ny plastråvara. Den återvunna plastråvaran varierar mycket i 

pris beroende på kvalité, medan priset på den nya råvaran varierar i pris 

beroende på oljepriset. Den vanligaste prisrelationen är att återvunnen 

plast är väsentligt billigare än ny. Ju högre kvalité på den återvunna desto 

mindre prisskillnad. Att prognosticera framtida utveckling av priserna är 

mycket svårt, särskilt när marknaden kommer att förändras i grunden i och 

med utredningens förslag på krav på innehåll av återvunnen råvara, och 

beror på en mängd olika parametrar. Därmed är det svårt att entydigt slå 

fast hur en övergång till mer återvunnen råvara kommer att påverka 

produktionen av förpackningar. Det kan mycket väl vara så att 

inkörningsproblem kommer att tillfälligt skapa en kostnadsökning för 

förpackningsproducenterna, men det kan kompenseras av att den 

återvunna plasten kommer att vara billigare i inköp för förpacknings-

producenterna. 

Det finns redan i dag aktörer som vill minska sina klimatavtryck och 

därför väljer att använda återvunnen råvara i så hög utsträckning som 

möjligt. Eftersom det inte är ett krav i dag finns en risk att dessa aktörer 

bär en högre kostnad än de mindre miljöambitiösa aktörerna vilket medför 

att förslaget bör jämna ut konkurrenssituationen mellan miljöambitiösa 

aktörer och de aktörer som främst vill hitta en billig förpackning. 

Återvinningsindustrin 

Materialåtervinningen av plast i Sverige är i dag bristfällig. Det finns 

många olika förklaringar till varför det är så. Återvinningsindustrierna å 

sin sida vittnar om avsaknad av efterfrågan på den återvunna plast som 

tillhandahålls och låg betalningsvilja för höjd kvalité på den återvunna 
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plasten. Det är en situation som liknar moment 22. Ett krav på innehåll av 

återvunnen råvara i plastförpackningar är tänkt att skapa en stabil konti-

nuerlig efterfrågan på återvunnen plast av hög kvalité. Genom att införa 

detta krav så är det meningen att dödläget ska brytas på återvinnings-

marknaden och återvinningsindustrin ska uppleva en stabilare efterfrågan 

på högkvalitativ plast. När efterfrågan på återvunnen plast är mer stabil, 

bör det leda till att utbudet ökar och även incitamenten för investeringar 

som leder till högre kvalité på den återvunna plasten. Bedömningen är 

således att förslaget bör leda till positiva finansiella effekter för åter-

vinningsindustrin. 

Kravet medför också att en viss stabilitet skapas på återvinnings-

marknaden. Eftersom plast tillverkas i huvudsak av fossil olja så minskar 

efterfrågan på återvunnen råvara när oljepriset går ner vilket ger negativa 

effekter på återvinningen. Genom att ställa kravet på minst 30 procent 

återvunnen råvara så jämnas efterfrågan ut vilket skapar möjlighet för 

företag att våga investera i bra återvinning. 

24.7.3 Miljökonsekvenser  

Förslaget väntas ge flera positiva konsekvenser för miljön. Minskad för-

brukning av nytillverkat material, minskad nedskräpning och minskad 

förbränning av material som ger utsläpp av klimatgaser. I dag förbränns ca 

80 procent av de plastförpackningar som samlats in separat (plastkretsen 

2019), vilket i stället kan nyttjas som resurs i nya förpackningar. 

Åtgärden förväntas ge betydande minskning av klimatpåverkan från 

plastförpackningar. År 2019 gick ca 40 procent av all plast i Europa till att 

tillverka plastförpackningar. Vid bättre design av plastförpackningar kan 

den råvaran ersättas med återvunnen råvara. Den genomsnittliga 

klimatpåverkan i kg CO2-ekvivalenter per kg material för ny råvara är 2,29 

kg CO2-ekvivalenter och 0,66 kg CO2-ekvivalenter för återvunnet 

material. Det innebär en genomsnittlig minskad klimatpåverkan på 1,63 

kg CO2-ekvivalenter för varje kilo plastförpackningar som kan 

materialåtervinnas i stället för att förbrännas. Det finns dock skillnader 

mellan klimatpåverkan för olika typer av plast. Skillnaden mellan 

materialen med störst och minst klimatpåverkan är 1,43 kg CO2-

ekvivalenter för ny råvara och 0,26 kg CO2ekvivalenter för återvunnet 

material. 

Utgår man från den genomsnittliga CO2-ekvivalenten för plast innebär 

det att ett ton med plastförpackningar där råvaran ersatts med återvunnen 

råvara medför en minskning på 1,63 ton CO2-ekvivalenter. Enligt 

Naturvårdsverkets statistik sattes 217 200 ton plastförpackningar, 

exklusive pantflaskor, av plast på den svenska marknaden år 2019.  

Utöver minskad klimatpåverkan vid tillverkning av plastförpackningar 

med återvunnen råvara så skulle klimatpåverkan minska eftersom minst 

30 procent av den insamlade plasten inte längre skulle förbrännas. Enligt 

Naturvårdsverket så kommer växthusgasutsläppen från avfallsförbränning 

i huvudsak från plast, som nästan uteslutande produceras av fossil olja och 

naturgas. De nationella utsläppen från förbränning av den fossila delen av 

avfallet i el och fjärrvärmesektorn var 2,6 miljoner ton koldioxid-

ekvivalenter 2018, vilket var hälften av sektorns utsläpp. 
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 Materialåtervinning och användning av den återvunna råvaran för 

plastförpackningar innebär utöver en minskad klimatpåverkan från 

produktion och avfallshantering flera positiva miljöeffekter så som 

minskad förbrukning av icke förnybara resurser och kemikalier. 

24.7.4 Sociala och fördelningsmässiga konsekvenser 

Genom en ökad användning av återvunnen plastråvara förväntas allmän-

hetens förtroende för plastförpackningar att öka. I dag finns en med-

vetenhet hos allmänheten om miljöproblemen med plast och det har 

medfört att många vill undvika plast helt av miljöskäl. En ökad återvinning 

förväntas därför leda till ökat förtroende för användning av plast som 

material. 

24.8 Designkrav för dryckesbehållare 

I engångsplastdirektivet ställs krav om att plastflaskor för engångsbruk ska 

ha korkar som sitter fast vid behållaren under hela produktens tilltänkta 

användningsfas (artikel 6). Kravet har införts till följd av att många korkar 

finns i statistiken över de tio mest nedskräpande plastkategorierna på 

Europas stränder. Förslaget beskrivs närmare i avsnitt 13 i promemorian. 

24.8.1 Vilka berörs av förslaget?  

• producenter,  

• retursystemet, och 

• producenter av automater för pantflaskor kommer eventuellt beröras, 

något som helt beror på hur korkarna kommer att utformas, vilket inte 

kommer att fastställas innan standarden för hur utformningen av 

korkarna är klar. 

24.8.2 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser  

Producenter 

Initialt kommer kraven medföra ökade kostnader för bryggerinäringen och 

andra livsmedelsaktörer exempelvis mejerier och safttillverkare som sätter 

korkar på dryckesbehållare. Det kan krävas nya maskiner och eventuellt 

mer råvara. En standard kommer att färdigställas under hösten 2020 av EU 

kommissionen i enlighet med kraven i engångsplastdirektivet (artikel 6.3). 

Att standarden kommer så pass sent medför att omställningstiden blir kort 

och det medför extra kostnader och merarbete för de producenter som 

kommer att omfattas av kraven. Standarden är dock bara ett sätt för en 

producent att veta att flaskan uppfyller kraven. En producent kan även på 

annat sätt visa att dryckesbehållaren är utformad så att korkar och lock som 

är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela användningen. 
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Retursystemet 

Beroende på hur den EU gemensamma standarden för korkens utformning 

blir så kan insamlingssystemet få ökade kostnader. I dag samlas flaskor in 

i särskilda pantautomater. Pantautomaterna är inte konstruerade för att 

hantera utstickande delar från flaskorna, skulle standarden fastställas att 

korken måste ha en utstickande del så kan det innebära att flertalet 

pantautomater behöver bytas ut. I Sverige finns det i dag runt 4 200 pant-

automater i drygt 3 100 butiker och 46 återvinningscentraler. Butikerna 

äger maskinerna själva. En maskin kostar från ungefär 125 000 kronor till 

uppemot 1,5 miljoner beroende på storlek, kapacitet och tillverkare. De 

har i dag ett totalt uppskattat ekonomiskt värde efter avskrivningar på 

ungefär 650 miljoner kronor. En nyanskaffning vid byte av samtliga 

maskiner hamnar på ungefär 1 miljard kronor. En maskin uppskattas ha en 

ekonomisk livslängd på 7 år. Sverige har dock verkat för att standarden 

inte ska medföra att någon del av korken ska sticka ut från flaska. 

24.8.3 Miljökonsekvenser 

Förekomsten av korkar och lock till dryckesbehållare vid nedskräpning 

förväntas minska väsentligt. Korkar och lock förekommer i dag i 

betydande utsträckning i nedskräpningsstatistiken. Enligt den nationella 

skräpmätning som utfördes i juni år 2020 så hittades 140 000 korkar, 

kapsyler och lock i naturen. Detta trots det faktum att Sverige har ett 

välfungerande pantsystem för plastflaskor med dryck. Korkar försvinner 

lätt från flaskor under användningsfasen både till följd av oförsiktighet och 

ren olyckshändelse. Korkar och lock orsakar skador på det marina 

djurlivet, fåglar och terrestra djurlivet. Korkar återfinns i magar på flertal 

djur, både stora som små (” Harm caused by Marine Litter”, JRC technical 

reports 2019). 

De korkar som inte samlas in på ett korrekt sätt kommer inte att vara 

möjliga att materialåtervinna vilket även innebär en resursförlust. 

24.9 Krav på märkning av vissa 

engångsplastprodukter  

Många engångsprodukter är utformade på ett sådant sätt att det kan vara 

svårt att vid visuell bedömning avgöra om en produkt innehåller plast, hur 

den lämpligast bör avfallshanteras samt vilken skada produkten kan orsaka 

i miljön vid ett olämpligt bortskaffande. I engångsplastdirektivet finns 

därför krav på märkning för sanitetsbindor (dambindor), tamponger och 

tampongapplikatorer, muggar, våtservetter, dvs. på förhand våta servetter 

för personlig hygien eller användning i hushåll, filter och tobaksvaror med 

filter. Syftet med märkningen är att informera konsumenter. 

24.9.1 Vilka berörs av förslaget?  

• producenter av 

– Sanitetsbindor (dambindor), tamponger och tampongapplikatorer 
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 – Våtservetter 

– Tobaksprodukter med filter och filter som marknadsförs för 

användning i kombination med tobaksvaror  

– Muggar 

• statliga myndigheter  

• kommuner, och 

• konsumenter. 

24.9.2 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser  

Producenter 

De harmoniserade specifikationerna för märkning ska fastställas av 

kommissionen. Senast den 3 juli 2020 skulle kommissionen enligt 

engångsplastdirektivet anta en genomförandetakt som fastställer de 

harmoniserade specifikationerna för märkningen. Arbetet med 

fastställandet av de harmoniserade specifikationerna för märkning har 

dock till följd av covid-19 pandemin blivit försenade vilket kommer 

påverka de ekonomiska konsekvenserna av förslaget eftersom 

omställningstiden för producenter blir förkortad.  

De harmoniserade specifikationerna för märkningen leder till att kraven 

blir samma i hela EU och kostnaderna för svenska producenter bör vara 

samma som för övriga producenter i EU.  

Statliga myndigheter 

Naturvårdsverket föreslås få tillsynsansvaret för kontroll av att produ-

centerna märkt produkterna korrekt vilket innebär en utökad uppgift i 

samband med tillsyn över producentansvar. Tillsynsavgifter för statlig 

tillsyn tas ut i enlighet med förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgifterna ska spegla den kostnad 

som uppstår för berörda myndigheter. 

Kommuner 

Att spola ner våtservetter, cigarettfimpar och sanitetsprodukter är en 

felaktig avfallshantering som får stora konsekvenser för avloppsnäten och 

leder till stora kostnader för kommunerna. Att cigarettfimpar, våtservetter 

och sanitetsprodukter spolas ned felaktigt i toaletten sker både medvetet 

men också till viss del av okunskap. Märkning på produkten eller 

produktens förpackning kan minska okunskapen som medför felaktig 

avfallshantering. Märkningen väntas ge minskad negativ effekt på de 

kommunala avloppsnäten så som stopp och fettklumpar. De så kallade 

fettklumparna som uppkommer i kommunala avloppsnät är en blandning 

av felaktigt nedspolat avfall som inte löser upp sig likt toalettpapper och 

stora mängder fett. 
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Konsumenter  

Ökad information förväntas leda till ökad medvetenhet hos konsumenter 

och kan medföra ett förändrat konsumentbeteende.  

24.9.3 Miljökonsekvenser och sociala konsekvenser  

Regleringen väntas leda till ökad medvetenhet och kunskap hos kon-

sumenter och därmed påverka deras delaktighet i att bidra till lämplig 

avfallshantering något som bör leda till minskad nedskräpning och felaktig 

avfallshantering från produkterna som omfattas av kravet. Ökad insamling 

av avfall som kan materialåtervinnas väntas leda till minskad resursför-

brukning och minskad klimatpåverkan som de produkterna ger upphov till. 

Korrekt hantering av avfall får också betydelse för avloppsnätet eftersom 

produkter i dag spolas ner helt felaktigt i toaletten. När avloppsnätet inte 

fungerar optimalt så risker det att leda till miljöskada. 

24.10 Tre nya producentansvar och avgift för åtgärder 

vid nedskräpning av engångsplastprodukter 

Förslaget som genomför delar av artikel 8 i engångsplastdirektivet innebär 

tre nya producentansvar för produkter som orsakar problem vid ned-

skräpning. De nya producentansvaren gäller ballonger, våtservetter och 

filter, tobaksvaror med filter och portionssnus. För producenter av tobaks-

varor med filter innebär producentansvaret att producenterna ska bekosta 

insamlingen av fimpar som uppkommer i utemiljöer. Samtliga tre nya 

producentansvar innebär att producenterna ska bekosta städning vid 

nedskräpning i utemiljöer och genomföra informationskampanjer för att 

motverka nedskräpning och informera om korrekt avfallshantering. Hur 

kravet på informationskampanjer har genomförts ska rapporteras till 

Naturvårdsverket var tredje år. Förslagen hanteras i avsnitt 10 och 12 i 

promemorian. 

Producenter av muggar, matlådor för snabbmat, flexibla omslag, 

engångsplastlock till mugg eller matlåda och dryckesbehållare som inne-

håller mindre än 0,6 liter dryck omfattas av producentansvaret för 

förpackningar. Även dessa producenter ska bekosta städning vid nedskräp-

ning i utemiljöer. 

Städning vid nedskräpning i utemiljöer ska bekostas genom uttag av en 

avgift. Förslaget innebär att nedskräpningsavgiften ska grundas på en 

nationell skräpmätning som ska utföras var tredje år. I skräpmätningen 

fastställs hur stor andel av den totala nedskräpningen som respektive 

produktgrupp står för. Kostnaderna för nedskräpningen fördelas sedan på 

respektive produktgrupp utifrån produktens andel av nedskräpningen. 

Denna kostnad fördelas sedan på antal sålda produkter i respektive kate-

gori föregående år. Varje producent av produkter som omfattas av kraven 

ska betala en avgift som årligen betalas in till Naturvårdsverket som 

därefter fördelar pengarna till kommunerna som hanterar nedskräpningen 

inom ramen för sitt renhållningsansvar. Kostnaderna för förslagen om 

ombud och interna rutiner för internkontroll bedöms vara försumbara. 
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 24.10.1 Vilka berörs av förslaget? 

• producenter av filter, tobaksprodukter med filter och portionssnus,  

• producenter av ballonger,  

• producenter av våtservetter,  

• producenter av: 

– muggar, inkl. lock  

– matlådor för snabbmat, inkl. lock  

– flexibla omslag 

– dryckesbehållare som rymmer mindre än 0,6 liter dryck  

• statliga myndigheter,  

• kommuner och 

• konsumenter. 

24.10.2 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

Producenter av filter, tobaksprodukter med filter och portionssnus 

Det finns tre producenter av tobaksvaror med filter i Sverige men antalet 

producenter av filter som är avsedda för användas med tobak är okänd. Det 

säljs ungefär 5 miljarder cigaretter årligen i Sverige och ungefär 

157 miljoner lösa filter. Den största kostnadsmässiga konsekvensen för 

producenterna bedöms uppkomma till följd av den avgift som ska bekosta 

den nedskräpning som deras produkter orsakar. Kostnaden uppskattas bli 

drygt 640 miljoner kronor totalt för samtliga producenter. Kostnaden 

beskrivs utförligare i promemorian (avsnitt 10.4). Hur stor kostnaden blir 

för enskilda producenter beror av hur stor andel av den totala försäljningen 

de står för. En annan kostnad som förslaget medför är kostnaden för det 

insamlingssystem som producenterna ska upprätta. Kostnaden för 

insamlingssystemet beror i stor utsträckning av hur frekvent det kommer 

behöva tömmas. Cigarettfimpar måste inte enligt förslaget sorteras separat 

vilket möjliggör lösningar när dessa kan slängas i blandat avfall. 

Producenterna har dock ett incitament i att motverka nedskräpning för att 

få en lägre kostnad för nedskräpningen. Vid en bättre insamling minskar 

kostnaderna för nedskräpningen.  

Priserna för askkoppar avsedda för utomhusbruk varierar mellan 1 000–

5 000 kronor. 

Ett insamlingssystem ska också för varje kalenderår betala en avgift till 

Naturvårdsverket med 100 000 kronor för verkets tillsynsverksamhet. En 

producent för vissa tobaksvaror, portionssnus och filter ska för varje 

kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 10 000 kronor för 

verkets tillsynsverksamhet. 

Utöver kostnaden för infrastruktur för insamling av avfallet så upp-

kommer kostnader för de informationsinsatser som ska utföras av 

producenterna. Kostnaden är svår att uppskatta eftersom utformning av 

kampanjen påverkar priset. Det exempel som finns på kampanjer som 

utförs av ett insamlingssystem för att bland annat motverka nedskräpning 

är de som utförs av Returpack genom ”Panta mera” kampanjerna. Retur-

pack använder drygt 50 miljoner kronor per år för kampanjerna. För 

tobaksproducenterna är det inte fullt ut jämförbart eftersom de har en 
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mycket mindre konsumentgrupp. I Sverige röker enbart ca sju procent av 

befolkningen dagligen och kampanjer kan därför riktas tydligare till en 

mindre konsumentkrets för att uppnå målet. Sådana kampanjer får inte 

strida mot reglerna om marknadsföring i lagen (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter. 

Producenter av portionssnus omfattas inte av insamlingskravet i förslag 

till förordning om producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus och 

filter vilket innebär att de kostnader som uppkommer för snusproducenter 

avser kostnader för nedskräpningsavgiften och kostnader vid informa-

tionsinsatser till konsumenter. Årsavgiften per producent av portionssnus 

föreslås bli 500 kronor per år. Den totala kostnaden för portionssnus 

uppskattas till ungefär 141 miljoner kronor per år vilket innebär en 

produktavgift på 3,9 öre per portion eller 78 öre per dosa med 

portionssnus. 

Producenter av ballonger 

Antalet producenter inkl. importörer i Sverige är okänt men Naturvårds-

verket har uppskattat att det sätts 45 miljoner ballonger på marknaden i 

Sverige årligen (år 2018).. Vid den nationella skräpmätningen i juni 2020 

påträffades ca 35 000 ballonger i naturen. Producenter av ballonger ska 

betala en årsavgift på 500 kronor som ska bekosta Naturvårdsverkets 

administration och skräpmätning. Den totala kostnaden för ballonger för 

nedskräpningen uppskattas till ungefär en miljon kronor vilket innebär en 

produktavgift på 2,3 öre per ballong.  

Ballongproducenter kommer även få en ökad kostnad för de informa-

tionsinsatser till konsumenter som de ska genomföra samt en ökad 

administrativ börda till följd av den rapport som ska redovisa hur 

informationsinsatser genomförts. Förslaget är dock att enbart producenter 

som tillhandhåller fler än 10 000 ballonger per kalenderår ska redovisa hur 

informationsinsatser genomförts eftersom den administrativa bördan för 

mindre verksamheter annars bedöms vara orimlig. 

En producent av ballonger ska för varje kalenderår betala en avgift till 

Naturvårdsverket med 500 kronor för verkets tillsynsverksamhet. 

Producenter av våtservetter 

Det finns ett flertal både tillverkare och importörer av våtservetter i 

Sverige. Ett exakt antal har inte kunnat fastställas. Enligt Naturvårds-

verkets uppskattning såldes drygt 1 miljard paket med olika typer av 

våtservetter år 2018. Försäljningen av våtservetter ökar kontinuerligt och 

på senare år har fler och fler användningsområden för våtservetter till-

kommit exempelvis städservetter, fönstertvättservetter, sminkborttagning 

och intimservetter. Tidigare används våtservetter mest för hygienbruk.  

Förslaget innebär initialt ökade kostnader för producenter i och med nya 

märkningskrav för våtservetter. Kostnaden blir till stor del endast en 

omställning eftersom de flesta producenter i Sverige redan frivilligt 

märker sina våtservetter med bland annat information om att de inte bör 

spolas ner i toaletten.  

Producenter kommer i och med förslaget få kostnader för de informa-

tionsinsatser som ska bedrivas mot konsument. Uppskattningsvis är den 
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 kostnad som Panta mera kampanjen har för informationsinsatser på 

50 miljoner kronor årligen jämförbar för våtservettsproducenterna 

eftersom det likt dryck är en vanligt förekommande produkt med stor 

konsumentgrupp. 

Utöver kostnaden med informationskampanjen kommer förslaget 

innebära en administrativ börda i form av en rapport till Naturvårdsverket 

vart tredje år i vilken producenterna som släpper ut mer än 10 000 

våtservetter på den svenska marknaden per år ska redovisa hur de lever 

upp till informationskravet. 

En producent av våtservetter ska för varje kalenderår betala en avgift till 

Naturvårdsverket med 500 kronor för verkets tillsynsverksamhet. 

Producenter av muggar och matlådor för snabbmat samt av lock 
avsedda för muggar och matlådor och producenter av flexibla 
omslag 

Antalet producenter av muggar, matlådor för snabbmat, lock till muggar 

och matlådor samt producenter av flexibla omslag är inte känt, men de 

utgör en delmängd av producenterna av förpackningar som är ca 10 000 i 

Sverige. Producenter av förpackningar omfattas redan i dag av 

producentansvar enligt förpackningsförordningen. 

Enligt Naturvårdsverket sätts mellan 500 000 till en miljard engångs-

muggar årligen på marknaden i Sverige. IVL har uppskattat försäljningen 

till 1 miljard. Naturvårdsverket har uppskattat att det årligen sätts ca 

600 miljoner flexibla omslag, strax under 600 miljoner matlådor för 

snabbmat och nästan 380 miljoner lock till muggar på marknaden i 

Sverige. Det saknas uppskattning på antal lock till matlådor för snabbmat 

men troligtvis är locket ofta inkluderad i matlådan för snabbmat. 

För producenter av muggar, matlådor för snabbmat, lock och flexibla 

omslag innebär förslaget att de ska stå för kostnaderna som nedskräp-

ningen ger upphov till. För producenter av muggar väntas den årliga totala 

kostnaden bli 4,12 miljoner kronor, för matlådor för snabbmat väntas den 

totala årliga kostnaden bli 10,3 miljoner kronor, för lock till muggar väntas 

den årliga totala kostnaden bli 4,12 miljoner kronor och för flexibla omslag 

väntas den årliga totala kostnaden bli 21,03 miljoner kronor. En 

beskrivning av hur avgifterna för olika produktkategorier har fastställts 

finns i promemorian avsnitt 10.4. 

Utöver nedskräpningskostnader kommer producenterna även få en kost-

nad till följd av de informationsinsatser som ska riktas till konsumenter. 

Dessutom ska producenterna som på den svenska marknaden släpper ut 

eller tillhandahåller fler än 5 000 förpackningar per år i en rapport till 

Naturvårdsverket vart tredje år redovisa hur de lever upp till informations-

kravet.  

Den avgift en producent av förpackningar ska betala till 

Naturvårdsverket för verkets tillsynsverksamhet föreslås höjas från 500 

kronor till 1 000 kronor per år. 
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Producenter för dryckesbehållare som rymmer mindre än 0,6 liter 
dryck 

År 2019 var 288 producenter anslutna till pantsystemet för plastflaskor och 

aluminiumburkar. Förslaget omfattar enbart plastflaskorna. Engångs-

plastdirektivet ställer krav på att producenter av dryckesbehållare upp till 

tre liter står för kostnaderna som nedskräpningen ger upphov till. Stora 

dryckesbehållare, t.ex. mjölkförpackningar och 1,5 liters PET-flaskor 

förekommer endast i mycket begränsad omfattning vid nedskräpning. 

Något krav på att betala en avgift för dryckesbehållare som rymmer mer 

än 0,6 liter dryck föreslås därför inte. 

Producenterna av dryckesbehållare som rymmer mindre än 0,6 liter 

dryck får dock en kostnad till följd av de informationsinsatser som ska 

riktas till konsumenter. Dessutom ska producenterna som på den svenska 

marknaden släpper ut eller tillhandahåller fler än 5 000 dryckesbehållare 

per år i en rapport till Naturvårdsverket vart tredje år redovisa hur de lever 

upp till informationskravet. 

Producenter av tunna plastbärkassar 

I Sverige infördes en skatt på tunna plastbärkassar på 3 kronor för de större 

påsarna och 30 öre för de mindre påsarna i maj 2020. Bedömningen är att 

skatten som syftar till att minska nedskräpningen av tunna plastbärkassar 

kommer att få en betydande effekt på förekomsten av dessa. Det är rimligt 

att skräpmätningen som utfördes i juni 2020 inte reflekterade denna effekt. 

Det föreslås därför ingen produktavgift för producenter av tunna 

plastbärkassar utan enbart en årsavgift som ska bekosta administration och 

skräpmätningar. Det innebär att producenter av tunna plastbärkassar 

föreslås betala en årsavgift på 300 kronor. 

Statliga myndigheter 

Naturvårdsverket är den myndighet som föreslås få det administrativa 

ansvaret över förslaget. Det väntas inte ge upphov till några statsfinansiella 

kostnader eftersom Naturvårdsverkets uppgifter ska bekostas av intäkterna 

från årsavgifterna. 

Kommuner 

Kostnaden för nedskräpning uppskattas till mellan 500 miljoner och 

2 miljarder kronor årligen. I dag bekostas nedskräpningen i huvudsak av 

kommunerna. Det finns dock stora osäkerheter i den faktiska kostnaden 

dels därför att det saknas statistik dels eftersom  kostnaden för 

nedskräpning ingår i kostnaderna för annat renhållningsarbete. 

Ambitionen i arbetet med nedskräpning varierar mellan kommunerna och 

kostnaderna  finns inom olika förvaltningar i kommunen.  

Av de 803 miljonerna som enligt förslaget ska fördelas till kommunerna 

ska 80 procent fördelas utifrån antalet invånare i kommunerna och 

resterande 20 procent till kommuner med särskilda nedskräpningsproblem 

som orsakas av turism. Förslaget leder till att 803 miljoner kronor av 

kommunerna kostnader finansieras genom nedskräpningsavgiften i stället 
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 för via kommunernas renhållningsavgift, vilket kan komma att frigöra 

resurser hos landets alla kommuner.  

Konsumenter  

Förslagen kan medföra höjt pris som förs över på konsumenten. Hur stor 

och om det innebär en faktisk prisökning beror dels på hur många 

produkter som sätts på marknaden och hur stor extra kostand enskilda 

producenter får.  

24.10.3 Miljökonsekvenser 

Förslaget som är i linje med principen om att förorenaren betalar, förväntas 

leda till insatser från producenterna både genom innovation mot bättre 

miljöval av material och minskad nedskräpning. 

Vid en övergång till minskad användning av plast i material så förväntas 

klimatpåverkan minska från engångsplastprodukterna. Det är dock av vikt 

att övergången till alternativa material inte sker till material med minskad 

möjlighet för materialåtervinning eller en övergång till material med större 

klimatpåverkan än plast, exempelvis aluminium. Prisskillnaden mellan 

plast och aluminium bedöms dock var större än storleken på 

nedskräpningsavgiften vilket medför att övergång till aluminium generellt 

sett inte bedöms vara trolig. Dessutom är aluminium inte lämpligt för 

flertal av de applikationer som avses. 

Förslaget väntas ge minskad nedskräpning både som en konsekvens av 

att producenterna vidtar åtgärder för att minska sina 

nedskräpningskostnader och därför att kommunerna får mer ekonomiska 

resurser för att städa bort skräp som redan hamnat i naturen. 

Minskad nedskräpning ger minskade skador på vilda djur så som 

intrasslingsskador, kvävningsskador och minskat näringsupptag till följd 

av plastföremål i magen (” Harm caused by Marine Litter”, JRC technical 

reports 2019). Nedskräpning har också negativa konsekvenser för turism 

och dessa förväntas minska av förslaget. 

24.11 Krav om information till konsumenter 

Utöver de aktörer som omfattas av producentansvar så föreslås även att de 

som på den svenska marknaden släpper ut sanitetsbindor, tamponger, 

tampongapplikationer och tuggummi ska lämna information till konsu-

menter. Förslaget hanteras i avsnitt 12 i promemorian. Informationen ska 

innehålla uppgifter om hur produkten ska hanteras när den blir avfall, de 

negativa miljöeffekter som nedskräpning eller annat olämpligt 

bortskaffande av produkten ger upphov till och de negativa effekter det får 

på avloppsnätet att spola ner produkten i avloppet. 

24.11.1 Vilka berörs av förslaget? 

• producenter av 

sanitetsprodukter  
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tuggummi  

• kommuner och 

• konsumenter  

24.11.2 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

Producenter 

Producenterna väntas få ökade kostnader för de informationsinsatser som 

förslaget kommer att medföra. De kostnaderna är dock små i relation för 

de kostnaders som det allmänna måste bära för de kostnader som dessa 

produkter orsakar vid nedskräpning. Producenterna kan också sänka sina 

nedskräpningskostnader förutsatt att informationsinsatserna har effekt på 

konsumenters beteende. 

Kommuner 

Kommunerna är renhållningsansvariga och dess invånare får bära de 

kostnader som uppkommer vid nedskräpning. Förslaget om ökade 

infomationsinsatser  förväntas kunna minska nedskräpningen och på så vis 

kan det leda till minskade kostnader för kommunerna. 

Konsumenter 

Kostnader för informationsinsatser kommer troligtvis överföras på konsu-

menter. Konsumenters beteende kan dessutom påverkas av information 

både vad gäller köpbeteende samt hantering av produkter för att undvika 

att de leder till nedskräpning. 

24.11.3 Miljökonsekvenser 

Tuggummi är ett svårbedömt skräp vid mätning men Håll Sverige rent och 

Naturvårdsverket kan konstatera att det är ett av det mest förekommande 

skräpet i Sverige. Eftersom tuggummi är vanligt förekommande skräp så 

väntas informationsinsatser till konsumenter av dessa produkter ge 

minskade negativa effekter i miljön. Tuggummi är små och utformade på 

så vis att de lätt kan misstas för föda av djur och på så vis orsaka skada. 

24.12 Förslagens överenstämmelse med EU-rätten 

Regler med ursprung i EU-direktiv innebär ett begränsat nationellt 

handlingsutrymme. Engångsplastdirektivet är ett minimidirektiv, vilket 

ger medlemsstaterna möjlighet att föreskriva strängare åtgärder. I 

engångsplastdirektivet finns även visst nationellt handlingsutrymme vad 

gäller kravens exakta utformning även om samma mål måste uppnås inom 

hela EU.  Förslagens överenstämmelse med EU-rätten behandlas under 

respektive förslag i promemorian (se avsnitt 7.3, 7.4, 8, 10.4, 12.1, 14.2 

och 15.1) 



  

  

249 

 Alla bestämmelser måste genomföras i nationell rätt inom den tidsram 

som anges i engångsplastdirektivet. Genomförandet kontrolleras av 

kommissionen. Ett försenat eller bristfälligt genomförande av EU-

lagstiftning innebär att ett överträdelseärende initieras av kommissionen 

som ytterst kan resultera i en straffavgift som utgörs av ett standardbelopp 

för att bestraffa själva överträdelsen och ett löpande vite tills bristerna 

åtgärdats. 

25 Författningskommentar  

25.1 Förslaget till lag om ändring i miljöbalken 

15 kap. 

8 a § 

I paragrafen anges vad som avses med producent i kapitlet. Den genomför 

delvis artikel 8.1 i avfallsdirektivet. Den motsvarar delvis den nuvarande 

bestämmelsen i 9 §. 

Förklaringen av ordet producent ändras genom att även den som 

yrkesmässigt utvecklar, bearbetar eller behandlar en produkt är producent. 

Att bearbeta en produkt kan vara att vidta åtgärder som en förberedelse för 

att släppa ut en produkt på marknaden, t.ex. att fylla en förpackning. Som 

framhålls i tidigare förarbeten inkluderar ordet överlåta även byte och gåva 

(prop. 2015/16:166 s. 67). 

Det görs en ändring som innebär att ordet produkt ersätter ordet vara. 

Eftersom en förpackning är en produkt nämns förpackningar inte längre 

särskilt i bestämmelsen. Detta är endast språkliga ändringar och ingen 

skillnad i sak är avsedd. 

I förhållande till nuvarande lydelse görs en begränsning av betydelsen 

av ordet producent genom att bestämmelsen i nuvarande andra punkten tas 

bort. Den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som 

kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl är i stället avfalls-

producent enligt 4 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 22.1.1. 

9 § 

I paragrafen, som är ny, anges vad som vid tillämpning av miljöbalken 

avses med system för utökat producentansvar för avfallshantering och 

producentansvarsorganisation. Paragrafen genomför artikel 3.21 i avfalls-

direktivet. 

Vad som avses med producent anges i 8 a §. Vad som avses med 

avfallsförebyggande åtgärder anges i 2 §. Den förklaringen är relevant för 

vad som avses med att förebygga avfall. Vad som avses med hantera avfall 

anges i 5 §. Uttrycket system för utökat producentansvar används i bemyn-

digandet i 12 §. Uttrycket producentansvarsorganisation används i 15 och 

21 §§ och 29 kap. 4 § 1 n. I många fall ansvarar producenterna både 

ekonomiskt och organisatoriskt för avfallshanteringen. Som framgår av 

bestämmelsen behöver inte producenterna ansvara både ekonomiskt och 
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organisatoriskt i ett system för utökat producentansvar. Ett sätt att ansvara 

ekonomiskt utan att ansvara organisatoriskt är om producenterna genom 

t.ex. avgifter finansierar en avfallshantering som utförs av någon annan. 

Med system för utökat producentansvar avses i avfallsdirektivet åtgärder 

som vidtas för att säkerställa att producenter bär ekonomiskt eller 

ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för hanteringen av avfallsledet i en 

produkts livscykel. I den svenska förklaringen anges att det ska vara fråga 

om åtgärder som vidtas för att säkerställa att producenter ansvarar 

ekonomiskt eller organisatoriskt. Det kan noteras att ett system som 

innebär att producenter endast ansvarar organisatoriskt inte är ett system 

för utökat producentansvar enligt avfallsdirektivet och skulle därför inte 

behöva uppfylla de allmänna minimikraven i direktivet (artikel 8 och 8a). 

I praktiken kommer det dock sannolikt inte vara aktuellt att införa ett 

organisatoriskt ansvar där producenterna inte bekostar den organisation 

den ska inrätta. 

Övervägandena finns i avsnitt 22.1.2 och 22.1.3. 

12 § 

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vissa skyldig-

heter för producenter för att införa system för utökat producentansvar för 

avfallshantering. 

En ändring görs som innebär att det anges att föreskrifter får meddelas 

för att införa system för utökat producentansvar för avfallshantering. Detta 

uttryck är nytt och förklaras i 9 §. I förhållande till den nuvarande lydelsen 

ersätts syftet att behandling ska ske på ett hälso- och miljömässigt 

godtagbart sätt med en precisering i en punktlista av vad föreskrifterna får 

handla om. 

Föreskrifter får enligt första punkten meddelas om skyldighet för 

producenter att se till att avfall hanteras i enlighet med 11 § och på ett sätt 

som möjliggör en lämplig behandling i enlighet med 10 §. I 11 § finns 

bestämmelser om avfallsinnehavarens ansvar som innebär att avfall ska 

hanteras så att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på 

människors hälsa eller miljö (se närmare prop. 2019/20:22 s. 15 f.). 

Skyldigheten att se till att avfall hanteras på ett sätt som möjliggör en 

lämplig behandling enligt 10 § innebär krav på en behandling i enlighet 

med avfallshierarkin. Avfallshierarkin är en prioritetsordning för behand-

ling av avfall (se närmare prop. 2015/16:166 s. 38 f.). Bestämmelserna är 

generella till sin karaktär och kan således preciseras med stöd av denna 

punkt. Punkten motsvarar delvis det nuvarande bemyndigandet i 12 §. Vad 

som avses med behandla avfall anges i 6 §. 

Föreskrifter får enligt andra punkten meddelas om skyldighet för produ-

center att ansvara ekonomiskt för avfallshantering och information om 

hanteringen. Detta innebär att föreskrifter t.ex. kan meddelas om att 

avfallshanteringen ska utföras av en annan aktör än producenten och att 

producenten ska ansvara ekonomiskt för denna hantering. Det möjliggör 

även att vissa producenter samlar in och ansvarar för efterföljande 

hantering av avfall och att andra producenter ansvarar ekonomiskt i 

förhållande till sin andel av marknaden. I det ekonomiska ansvaret kan 

även ingå ansvar för kostnaden för information om avfallshantering, t.ex. 
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 om hur avfall ska sorteras ut och var det ska lämnas. Denna punkt 

motsvarar delvis den nuvarande bestämmelsen i 27 kap. 7 § miljöbalken. 

Föreskrifter får enligt tredje punkten meddelas om skyldighet för 

producenter att inrätta ett system för att säkerställa att skyldigheter enligt 

balken, föreskrifter som är meddelade med stöd av balken och skyldigheter 

som följer av EU-förordningar inom balkens tillämpningsområde följs. 

Denna bestämmelse är ny. Bestämmelsen innebär att föreskrifter kan 

inrättas om t.ex. system för egenkontroll för att säkerställa att de uppgifter 

som lämnas till myndigheter är korrekta. 

Föreskrifter får enligt fjärde punkten meddelas om skyldighet för 

producenter att vidta åtgärder som möjliggör en effektiv insamling av 

avfall. Vad som avses med samla in avfall anges i 7 §. Bemyndigandet 

motsvarar delvis det nuvarande bemyndigandet i 12 § och delvis nu-

varande 16 § 1. Åtgärder som möjliggör en effektiv insamling av avfall 

kan vara t.ex. krav på att inrätta insamlingsplatser eller krav på att införa 

ett pantsystem. 

Enligt andra stycket får föreskrifter för att införa system för utökat 

producentansvar för avfallshantering endast avse avfall som utgörs av 

sådana produkter som producenterna utvecklar, tillverkar, bearbetar, 

behandlar, överlåter eller för in till Sverige. Denna begränsning motsvarar 

i huvudsak nuvarande 12 § första stycket andra meningen. Av förarbetena 

framgår att föreskrifter om producentansvar får meddelas även i fråga om 

avfall som utgörs av sådana produkter som producenten är ansvarig för, 

dvs. den typen av produkter oavsett om någon annan är producent för den 

specifika produkten (prop. 2006/07:40 s. 27–30). Bestämmelsen anpassas 

efter de ändringar görs i bestämmelsen om vad som avses med producent 

(8 a §). 

Andra meningen i andra stycket motsvarar i huvudsak nuvarande andra 

stycket. Även här anpassas bestämmelsen efter de ändringar som görs i 

bestämmelsen om vad som avses med producent. 

I andra stycket görs även en ändring som innebär att ordet produkter 

ersätter varor. Denna ändring är endast språklig. Eftersom förpackningar 

är produkter nämns förpackningar inte längre särskilt i bestämmelsen. 

Övervägandena finns i avsnitt 22.2.1. 

13 § 

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vissa skyldig-

heter för producenter för att främja avfallsförebyggande åtgärder eller en 

hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. 

Vad som avses med avfallsförebyggande åtgärder anges i 2 § och vad 

som avses med hantera avfall anges i 5 §. En ändring görs i paragrafen 

som innebär att ordet produkter ersätter varor. Eftersom förpackningar är 

produkter nämns förpackningar inte längre särskilt i bestämmelsen. Dessa 

ändringar är endast språkliga. 

I första punkten görs en ändring som innebär att föreskrifter får med-

delas om skyldighet för producenterna att se till att produkter är märkta i 

stället för om skyldighet att märka. Detta är en anpassning till tillägget i 

15 § 5 som innebär att föreskrifter även kan innebära krav på att en 
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producentansvarsorganisation ska se till att någon annan märker pro-

dukterna. 

Ändringen i andra punkten innebär att föreskrifter kan meddelas om 

skyldighet att lämna information och uppgifter. Begränsningen ”av bety-

delse för producentansvaret” tas bort. Avsikten med ändringen är att 

tydliggöra att det även kan vara fråga om information till t.ex. konsument-

er och avfallsproducenter om t.ex. nyttan av att återanvända en produkt, 

om hur avfall ska sorteras och i vilken utsträckning avfall kan material-

återvinnas. 

Även i tredje punkten görs en ändring som innebär att föreskrifter får 

meddelas om skyldighet för producenterna att ”se till” att produkter har en 

viss sammansättning, återanvändbarhet och återvinningsbarhet. Detta 

innebär att föreskrifter både kan innebära krav på att producenterna ska 

uppfylla kravet eller att producentansvarsorganisationerna ska ansvara för 

att någon annan uppfyller kravet genom den hänvisning till paragrafen som 

föreslås i 15 § 5. Begränsningen i fråga om andra varor än förpackningar i 

nuvarande andra stycket utgår. Föreskrifter som meddelas med stöd av 

bemyndigandet måste dock överensstämma med krav i andra författningar 

t.ex. EU:s bestämmelser om handelshinder. 

Enligt fjärde punkten, som är ny, får föreskrifter meddelas om skyldig-

het för producenter att vidta åtgärder som möjliggör en effektiv insamling 

av använda produkter. Pant är ett exempel på en åtgärd som kan 

möjliggöra en effektiv insamling av använda produkter. Att bemyndigan-

det omfattar insamling av produkter innebär att det även är möjligt att 

föreskriva om insamling av produkter som inte blivit avfall för att de ska 

kunna användas igen och på så sätt förebygga avfall. 

Enligt femte punkten, som är ny, får föreskrifter meddelas om skyldig-

heter för producenter att vidta andra avfallsförebyggande åtgärder än 

sådana som omfattas av 1–4. Bemyndigandet motsvarar delvis det nu-

varande bemyndigandet i 15 § 3 b där det finns bemyndigande att meddela 

föreskrifter om sådana skyldigheter för den som driver ett insamlings-

system. 

Andra stycket, som är nytt, motsvarar delvis 12 § andra stycket. Be-

stämmelsen innebär att möjligheten att meddela föreskrifter som möjlig-

gör en effektiv insamling av använda produkter avgränsas till att endast 

motsvara den del av marknaden som motsvarar producentens andel av 

marknaden för sådana produkter eller på annat sätt står i rimlig proportion 

till producentens verksamhet. Att det anges att det är fråga om sådana 

produkter innebär att det är den typen av produkter. Det behöver inte vara 

fråga om de specifika produkterna som producenten satt på marknaden. 

Övervägandena finns i avsnitt 22.2.2. 

15 § 

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om producent-

ansvarsorganisationer. 

Ordet producentansvarsorganisation ersätter insamlingssystem i para-

grafen. Vad som avses med producentansvarsorganisation anges i 9 §. 

I första punkten ändras bemyndigandet genom att begränsningen som 

innebär att bemyndigandet endast kan användas för vissa produkter tas 
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 bort. Det görs även en ändring som innebär att uttrycket hantera avfall 

ersätter behandling. Vad som avses med hantera avfall anges i 5 §. Det 

görs även en ändring som innebär att föreskrifter får meddelas om 

skyldighet för producenter att ansluta sig till en producentansvars-

organisation i stället för om skyldighet för producenter att se till att 

produkter omfattas av ett insamlingssystem. Detta är endast en språklig 

ändring och ingen ändring i sak är avsedd. 

I andra punkten införs en ny bestämmelse som ger möjlighet att meddela 

föreskrifter om förbud för producenter att överlåta eller saluföra produkter 

som inte omfattas av en producentansvarsorganisation. Bestämmelsen 

motsvarar delvis det nuvarande bemyndigandet i 16 § 3 men är inte be-

gränsad till vissa produkter. En överlåtelse kan ske både mot betalning och 

utan kostnad. Med saluföra avses att hålla en produkt tillgänglig för 

överlåtelse. 

Tredje punkten motsvarar delvis den nuvarande andra punkten. 

Bestämmelsen ändras så att föreskrifter även får meddelas om att det krävs 

anmälan för yrkesmässig drift av en producentansvarsorganisation. 

Det nuvarande bemyndigandet i punkt 3 a ersätts delvis av bemyn-

digandet i 13 § 2. Det nuvarande bemyndigandet i punkt 3 b ersätts delvis 

av bemyndigandet i 13 § 5. 

I fjärde punkten införs ett bemyndigande att meddela föreskrifter om hur 

avgift som en producentansvarsorganisation tar ut från producenterna ska 

bestämmas. Detta bemyndigande ger möjlighet att meddela föreskrifter 

som kan genomföra artikel 8a.4 i avfallsdirektivet. Det nuvarande bemyn-

digandet överförs till 16 §. 

I femte punkten, som är ny, införs ett bemyndigande att meddela före-

skrifter om skyldigheter för en producentansvarsorganisation att genom-

föra sådana skyldigheter som kan föreskrivas för producenter enligt 12 och 

13 §§. Detta innebär att t.ex. föreskrifter om skyldigheter att vidta åtgärder 

som möjliggör en effektiv insamling av avfall enligt 12 § 3 får meddelas 

för både producenter och producentansvarsorganisationer. Se kommen-

taren till 12 och 13 §§. 

Det görs också en ändring som innebär att begränsningen i det nuvar-

ande andra stycket tas bort. Det föreslås i stället ett tillägg i 21 § där det 

framgår att föreskrifter om undantag från kommunens ansvar enligt 20 och 

20 a §§ för att behandla och transporter bort avfall får meddelas i fråga om 

avfall som samlas in eller behandlas av en producent eller en producent-

ansvarsorganisation. 

Övervägandena finns i avsnitt 22.2.3. 

16 § 

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om att den som 

driver eller avser att driva ett yrkesmässigt system för återanvändning av 

förpackningar ska anmäla det. 

Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 15 § 4. Det görs en ändring som 

innebär att bemyndigandet begränsas till yrkesmässiga system. 

De nuvarande bemyndigandena i paragrafen tas bort. Det nuvarande 

bemyndigandet i första punkten ersätts av bemyndigandet i 12 § 4 och 
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13 § 4. Bemyndigandet i andra punkten ersätts av bemyndigandet i 13 § 1. 

Bemyndigandet i tredje punkten ersätts av bemyndigandet i 15 § 2. 

Övervägandena finns i avsnitt 22.2.4. 

17 § 

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om att det krävs 

tillstånd, anmälan eller registrering för att yrkesmässigt hantera avfall. 

En ändring görs som innebär att bemyndigandet utökas till att omfatta 

all yrkesmässig avfallshantering. Genom ändringen ersätter denna para-

graf även det nuvarande bemyndigandet i 18 § som ger regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att meddela före-

skrifter om att det krävs en anmälan till den myndighet som regeringen 

bestämmer eller till kommunen för att yrkesmässigt samla in avfall eller 

yrkesmässigt agera som handlare eller mäklare av avfall. Bemyndigandet 

utökas vidare till att även omfatta möjlighet att meddela föreskrifter om 

registrering för att yrkesmässigt hantera avfall. Med registrering avses ett 

enklare förfarande där den som mottar registreringen inte är skyldig att 

utreda om det behövs förbud eller förelägganden med anledning av regist-

reringen. 

Vad som avses med hantera avfall anges i 5 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 22.2.5. 

21 § 

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om undantag från 

kommunens ansvar enligt 20 och 20 a §§. 

En ändring görs som innebär att föreskrifter om undantag från kommun-

ens ansvar får meddelas i fråga om avfall som samlas in eller behandlas av 

en producent eller en producentansvarsorganisation i stället för avfall som 

omfattas av producentansvar. Vidare görs en hänvisning även till 15 §, 

eftersom det är med stöd av den paragrafen som en producentansvars-

organisation kan åläggas skyldigheter att samla in eller behandla avfall. 

Ändringen är en följdändring till den ändring som görs i 15 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 22.2.3. 

27 kap. 

4 § 

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för kommunen att ta ut avgifter 

för den avfallshantering som kommunerna är skyldiga att utföra och för 

vissa avfallsförebyggande åtgärder. 

I första stycket andra punkten görs ett tillägg som innebär att renhåll-

ningsavgiften även får avse information om avfallshantering när det gäller 

sådant avfall som kommunen ansvarar för. Sådan information kan t.ex. 

handla om hur olika typer av avfall ska sorteras och vilken miljönytta en 

viss hantering kan innebära. 

Övervägandena finns i avsnitt 21. 
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 29 kap. 

4 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om straff för otillåten miljöverk-

samhet. 

Det görs en ändring i första stycket första punkten n som innebär att 

uttrycket producentansvarsorganisation för producenter av elektriska och 

elektroniska produkter ersätter insamlingssystem för avfall från elektriska 

och elektroniska produkter. Vad som avses med producentansvarsorgani-

sation anges i 15 kap. 9 a §. Ändringen är en följdändring till ändringen i 

15 kap. 15 §. 

8 §  

Paragrafen innehåller straffbestämmelser. 

Det införs en ny punkt, punkt 15, som innebär att den som med uppsåt 

eller oaktsamhet bryter mot en föreskrift om förpackningars återvinnings-

barhet som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 13 § miljöbalken 

ska dömas till böter eller fängelse i högst två år.  

Bestämmelsen innebär att en producent som bryter mot de krav som 

finns i förpackningsförordningen om att förpackningar ska kunna åter-

vinnas kan dömas till ansvar (se 37 och 38 a §§ förpackningsförordningen 

och författningskommentaren till de bestämmelserna för innebörden av de 

olika kraven). 

Om gärningen är att anse som ringa döms inte till ansvar. En gärning är 

att anse som ringa om den framstår som obetydlig med hänsyn till det 

intresse som är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen (11 §). 

Övervägandena finns i avsnitt 20.2. 

11 §  

Paragrafen reglerar straffrihet i vissa fall. 

I första stycket tas hänvisningen till 7 a § om nedskräpningsförseelse 

bort. Det innebär att ringaundantaget för nedskräpningsförseelse inte 

längre gäller, dvs. det kan dömas till ansvar även för ringa nedskräpnings-

förseelse. För nedskräpningsförseelse döms till penningböter. Penning-

boten för nedskräpningsförseelse är i dag 800 kronor (Riksåklagarens före-

skrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter [1999:178] om ordnings-

bot för vissa brott [SFS 2011:778]). Att ringaundantaget tas bort innebär 

att det är straffbart att skräpa ned en enstaka cigarettfimp, godis- eller 

glasspapper, tuggummi eller andra mindre föremål som i dag inte omfattas 

av straffansvar. För straffbarhet krävs att gärningen begåtts med uppsåt 

eller av oaktsamhet. 

Övervägandena finns i avsnitt 20.1. 

25.2 Förslaget till förordning om engångsprodukter 

Förordningen om engångsprodukter är ny. Genom förordningen upphävs 

förordningen (2016:1041) om plastbärkassar. Bestämmelserna i förord-

ningen om plastbärkassar flyttas till förordningen om engångsprodukter 

och förpackningsförordningen. 
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1 §     

Paragrafen innehåller upplysning om vilka bemyndiganden de olika be-

stämmelserna i förordningen grundar sig på. 

2 §     

I paragrafen beskrivs förordningens syfte. 

 

3 §     

Paragrafen är en upplysningsbestämmelse om att det finns ytterligare 

bestämmelser om engångsprodukter i andra författningar. Uppräkningen 

är inte uttömmande. 

Övervägandena finns i avsnitt 6. 

4 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med polymer. Ordförklaringen mot-

svarar artikel 3.1 i engångsplastdirektivet. Med polymer avses detsamma 

som en polymer i den mening som avses i artikel 3.5 i Reach-förordningen. 

5 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med plast. Ordförklaringen mot-

svarar artikel 3.1 i engångsplastdirektivet.  

Med plast avses enligt första stycket en polymer som kan användas som 

huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, oavsett om polymeren har 

tillförts tillsatser eller andra ämnen.  

Färger, bläck och lim omfattas inte av uttrycket om dessa inte är en 

huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukten. Den tunna plastfilm som 

vissa pappersprodukter invändigt klätts med omfattas av uttrycket efter-

som användningen av polymeren är en förutsättning för att produkten ska 

kunna användas på det sätt som är avsett.  

Enligt andra stycket ska en polymer som förekommer naturligt i miljön 

och som inte har modifierats på kemisk väg inte anses vara plast enligt 

förordningen. Plast som tillverkas av modifierade naturliga polymerer, 

eller plast som tillverkas av biobaserade, fossila eller syntetiska utgångs-

ämnen, förekommer inte naturligt och omfattas därför av uttrycket. 

Förklaringen av plast omfattar både polymerbaserade syntetiska gummi-

föremål och biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast, oavsett om de 

tillverkas av biomassa eller är avsedda att brytas ner biologiskt med tiden.  

Om den ingående och den slutliga polymeren i materialet har samma 

kemiska struktur och ungefär samma molekylviktsfördelning anses poly-

meren vara oförändrad och därför inte vara modifierad på kemisk väg.   

Ytterligare förtydliganden av vad som avses med plast kommer att finns 

i den vägledning som håller på att tas fram av kommissionen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.3. 

6 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med uttrycken tillhandahålla på den 

svenska marknaden och släppa ut på den svenska marknaden. 

Förklaringen av tillhandahålla på den svenska marknaden motsvarar 

artikel 3.7 i engångsplastdirektivet. Med uttrycket avses att göra en 
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 produkt tillgänglig för distribution, förbrukning eller användning på den 

svenska marknaden i samband med yrkesmässig verksamhet, mot betal-

ning eller gratis. Alla överföringar mellan aktörer som sker omfattas av 

uttrycket. Det gäller t.ex. överföringar från tillverkare eller importörer till 

distributörer och slutanvändare, från distributör till distributör eller från en 

distributör till en slutanvändare. Endast tillhandahållande av varor i 

yrkesmässig verksamhet omfattas. Icke-vinstdrivande organisationer kan 

anses bedriva yrkesmässig verksamhet om de är verksamma i ett sådant 

sammanhang. Detta kan endast bedömas från fall till fall genom att ta 

hänsyn till leveransernas frekvens, vilken produkt som tillhandahålls, 

leverantörens avsikter m.m. Enstaka leveranser av välgörenhetsorganisa-

tioner eller privata användare bör normalt inte anses ske yrkesmässigt. 

Uttrycket tillhandahålla på den svenska marknaden inkluderar således 

även det första utsläppandet på den svenska marknaden. När uttrycket 

tillhandahålla på den svenska marknaden används avses således även 

utsläppande på den svenska marknaden. 

Förklaringen av släppa ut på den svenska marknaden motsvarar artikel 

3.6 i engångsplastdirektivet. Med uttrycket avses att för första gången 

tillhandahålla en produkt på den svenska marknaden, dvs. att för första 

gången göra en produkt tillgänglig för distribution, förbrukning eller 

användning på den svenska marknaden i samband med yrkesmässig 

verksamhet, mot betalning eller gratis. Det är vanligtvis tillverkare eller 

importörer som släpper ut produkter på marknaden. När en tillverkare eller 

en importör gör en produkt tillgänglig för första gången för en distributör 

eller en slutanvändare är produkten utsläppt på marknaden. Den som 

importerar en vara för eget bruk har inte släppt ut varan på den svenska 

marknaden. Däremot kan den som har sålt varan till den som för in varan 

i Sverige ha släppt ut varan på den svenska marknaden. Det gäller t.ex. 

produkter som erbjuds till försäljning av onlinebaserade aktörer om 

försäljningen är specifikt inriktad på Sverige. När en onlinebaserad aktör 

levererar till Sverige, tar emot betalningar från konsumenter eller andra 

användare i Sverige eller använder svenska på sin hemsida kan det ses som 

att aktören uttryckligen har valt att leverera produkter till Sverige. 

Uttrycken släppa ut på den svenska marknaden och tillhandahålla på den 

svenska marknaden innefattar både erbjudanden om att köpa (t.ex. en 

inbjudan att köpa och reklamkampanjer) och skriftliga eller muntliga avtal 

om överlåtelse eller innehav av produkten. Det kan röra sig om försäljning, 

lån, hyra, leasing och gåva. Ett fysisk överlämnande av produkten behöver 

inte ha skett. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

7 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med engångsprodukt och engångs-

plastprodukt. Förklaringarna motsvarar artikel 3.2 i engångsplast-

direktivet.  

Med engångsprodukt avses en produkt som inte utformats, konstruerats 

eller släppts ut på den svenska marknaden för att under sin livscykel 

användas flera gånger genom att återanvändas för samma ändamål som 

den utformades för eller sändas tillbaka till en producent för att återfyllas. 

Engångsprodukter är således avsedda att användas endast en gång eller 
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under en kortare tidsperiod. Produkter som är avsedda att användas flera 

gånger omfattas inte av uttrycket. Det gäller t.ex. matlådor i plast, plast-

flaskor eller muggar i plast som säljs för att fyllas på flera gånger. Inte 

heller plastbestick av bra kvalitet, som kan diskas och användas flera 

gånger är en engångsprodukt. Många engångsprodukter kan diskas och 

användas flera gånger. Avgörande är inte om det är möjligt att återanvända 

produkten eller om produkten faktiskt återanvänds. I stället är det avsikten 

när produkten konstruerades, utformades eller släpptes ut på marknaden 

som är avgörande. Exempelvis är en tunn plastmugg som tillhandahålls 

utan avgift vid försäljning av dryck inte avsedd att användas mer än en 

gång även om konsumenten kan välja att fylla på samma mugg flera 

gånger. Detsamma gäller bestick som delas ut gratis på restauranger och 

som restaurangen slänger efter att de har använts.  

Med engångsplastprodukt avses en engångsprodukt som helt eller delvis 

består av plast. Det är tillräckligt att en produkt innehåller endast mycket 

lite plast för att omfattas av uttrycket. Någon nedre gräns finns inte. Även 

produkter som innehåller flera olika material, t.ex. komposit-

förpackningar, omfattas av uttrycket. Det gäller bland annat dryckes-

behållare, muggar och matlådor som är gjorda i papp som klätts med en 

tunn plastfilm.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

8 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med mugg, engångsmugg och 

dryckesbehållare.  

Med mugg avses ett glas, en kopp eller en mugg, med eller utan lock, 

som är avsedd för kall eller varm dryck som vanligtvis dricks direkt ur 

muggen. Med mugg avses sådana dryckesbehållare som har liknande form 

som dricksglas tillverkade i glas eller koppar och muggar tillverkade i 

porslin. T.ex. har sådana dryckesbehållare vanligtvis en stor öppning 

avsedd att dricka ur. Flaskor omfattas inte av uttrycket. Förklaringen 

innebär att både muggar som används på restauranger eller andra 

försäljningsställen och muggar som är avsedda att tas med omfattas av 

uttrycket. 

Med engångsmugg avses en mugg som är en engångsprodukt. Muggar 

som är avsedda att användas flera gånger omfattas inte av uttrycket. 

Förklaringen av dryckesbehållare motsvarar del C, del E punkt 3 och 

del G punkt 3 i bilagan till engångsplastdirektivet. Med uttrycket avses en 

dryckesflaska, en kompositförpackning eller annat kärl som är en 

engångsplastprodukt, har en kapacitet på högst tre liter, är avsedd för 

dryck, och inte är en mugg. Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda för att 

dryckesbehållaren ska omfattas av uttrycket. Förklaringen innebär att 

produkter som är kompositdryckesförpackningar omfattas av uttrycket, 

t.ex. mjölk- och juiceförpackningar. Även dryckesflaskor omfattas, t.ex. 

PET-flaskor för läsk och annan dryck.  

Med dryck avses t.ex. läsk, öl, vin, vatten, juice, drickyoghurt eller 

mjölk. Plastflaskor som innehåller t.ex. matolja omfattas inte av uttrycket 

eftersom matolja inte är en dryck.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 
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 9 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med snabbmat, matlåda och en-

gångsmatlåda.  

Förklaringen av snabbmat motsvarar del A punkt 2, del E punkt 1 och 

del G punkt 1 i bilagan till engångsplastdirektivet. Med uttrycket avses mat 

som är avsedd att ätas direkt eller i nära anslutning till försäljningen, äts 

på försäljningsstället eller på annan plats, vanligtvis äts direkt ur 

förpackningen och är färdig att ätas utan ytterligare tillagning, 

uppvärmning eller annan beredning som utförs av konsumenten. Samtliga 

rekvisit måste vara uppfyllda för att maten ska omfattas av uttrycket. 

Förklaringen innebär att både mat som säljs för avhämtning och mat som 

äts på en restaurang omfattas av uttrycket. För att omfattas av uttrycket ska 

maten vanligtvis ätas direkt ur förpackningen som den säljs i, t.ex. 

omfattas hamburgare, sallad, sushi och färdiga smörgåsar som äts direkt 

ur förpackningen.  

Endast mat som är färdig att ätas utan ytterligare tillagning, uppvärm-

ning eller annan beredning omfattas av förklaringen. Det innebär att mat 

som kräver att konsumenten tillför kokande vatten eller mat som säljs fryst 

för att värmas i mikrovågsugn inte omfattas. Inte heller omfattas torkad 

mat som kräver ytterligare beredning eller kall mat som behöver värmas. 

Både mat som säljs varm och mat som ska ätas kall omfattas av för-

klaringen. Även färska och bearbetade livsmedel omfattas. T.ex. omfattas 

frukter, grönsaker och ost som säljs i portionsförpackningar avsedda att 

ätas direkt ur förpackningen. Mat som säljs i flerpack omfattas inte. 

Ytterligare förtydliganden av vad som avses med snabbmat, matlåda och 

engångsmatlåda kommer att finns i den vägledning som håller på att tas 

fram av kommissionen. 

Förklaringen av matlåda motsvarar vad som avses med livsmedels-

behållare i del A punkt 2, del B punkt 7, del E punkt 1 och del G punkt 1 i 

bilagan till engångsplastdirektivet. Med ordet avses en förpackning, med 

eller utan lock, som är formgjuten eller förblir väsentligen oförändrad i 

formen efter det att innehållet läggs till eller tas bort. Förklaringen omfattar 

t.ex. matlådor som är gjorda av hård plast och papplådor. Flexibla omslag 

omfattas inte av ordet matlåda, se författningskommentaren till 10 b § 

förpackningsförordningen. Förpackningar som är gjorda av mjuk plast 

eller tunt papper som klätts med en plastfilm omfattas således inte av 

förklaringen eftersom det materialet ändras i formen vid påfyllning. Det 

innebär att påsar med dressing, sås eller andra tillbehör till måltider inte 

omfattas av uttrycket. Inte heller omfattas plastbestruket papper och mjuk 

plast som används runt smörgåsar eller hamburgare. Samtliga rekvisit 

måste vara uppfyllda för att matlådan ska omfattas av uttrycket. 

Med engångsmatlåda avses en matlåda som är en engångsprodukt. 

Matlådor som är avsedda att användas flera gånger omfattas inte av 

förklaringen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

10 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med rotation. Förklaringen motsvarar 

med vissa språkliga och redaktionella ändringar samt anpassningar till den 

materiella bestämmelsen definitionen av rotation i artikel 1.1 f och g i 
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kommissionens beslut av den 22 mars 2005 om fastställande av tabell-

format för databassystemet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 

94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, i dess lydelse enligt 

kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/665.  

Med rotation avses den resa som en återanvändbar mugg eller matlåda 

gör från det att den tillhandahålls på den svenska marknaden tillsammans 

med den dryck eller den mat som den är avsedd att innehålla, skydda, 

leverera eller presentera till dess att den lämnas till ett system för 

återanvändning av muggar eller matlådor för snabbmat i syfte att på nytt 

tillhandahållas på den svenska marknaden tillsammans med den dryck 

eller den mat som den är avsedd för. Med system för återanvändning avses 

organisatoriska, tekniska eller finansiella arrangemang som säkerställer att 

återanvändbara muggar och matlådor gör flera rotationer. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

11 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med bärkasse, plastbärkasse, tjock 

plastbärkasse och tunn plastbärkasse. Uttrycken motsvarar nuvarande 5 § 

förordningen (2016:1041) om plastbärkassar.  

Bärkassar som är mycket tunna och behövs av hygienskäl eller tillhanda-

hålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt omfattas 

av uttrycket ”tunn plastbärkasse”. Det gäller t.ex. påsar för frukt som säljs 

i lösvikt. 

Bärkassar avsedda för varaktigt bruk, t.ex. s.k. IKEA-kassar, nylonpåsar 

som går att vika ihop för att förvaras i handväskan eller liknande eller 

andra påsar som är avsedda att användas flera gånger omfattas inte av 

uttrycket bärkasse.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

12 §     

Paragrafen innebär att de ord och uttryck som inte omfattas av ordför-

klaringarna i 4–11 §§ har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken. Det 

gäller t.ex. uttrycken återanvändning som förklaras i 15 kap. 4 § 

miljöbalken (jfr prop. 2015/16:166 s. 45 f. och 62) och bortskaffa avfall 

som förklaras i 15 kap. 6 § miljöbalken (jfr prop. 2019/20:22 s. 28). 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

13 §     

Paragrafen innehåller förbud mot att släppa ut vissa engångsplastprodukter 

på den svenska marknaden. Paragrafen genomför artikel 5 i engångsplast-

direktivet och del B i bilagan till engångsplastdirektivet.  

Av förklaringen till ”släppa ut på den svenska marknaden” i 6 § följer 

att de varor som släppts ut på den svenska marknaden innan förbuden 

börjar gälla fortfarande får säljas.  

Förbuden gäller endast engångsplastprodukter. Av förklaringen till 

”engångsplastprodukt” i 7 § framgår att för att omfattas av förbudet måste 

produkten innehålla plast. Produkten är förbjuden även om den bara 

innehåller väldigt lite plast. T.ex. är tallrikar som är gjorda av papper som 

är bestruket med en tunn plastfilm förbjudna. Produkter som inte 

innehåller plast är tillåtna även om produkten räknas upp i paragrafen. 
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 Tops som är gjorda av hårt rullat papper, bestick och ätpinnar av trä, sugrör 

av papper och tallrikar av enbart papper eller palmblad är således tillåtna. 

Det gäller även om de är engångsprodukter.  

Förbuden gäller inte heller återanvändbara produkter. Tallrikar och 

sugrör som är avsedda att användas flera gånger omfattas således inte av 

förbudet. Det gäller även om de är gjorda av plast.  

Tredje punkten innebär att matlådor för snabbmat och muggar som 

innehåller expanderad polystyren inte får släppas ut på den svenska 

marknaden. Med ”expanderad polystyren” avses plast som består av små 

pärlor av polystyren som expanderas så att de till stor del består av 

tomrum. Frigolit är ett exempel på expanderad polystyren. 

Förbuden sanktioneras genom miljösanktionsavgifter i 11kap. 21 § för-

ordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.1. 

14 §     

Paragrafen innehåller undantag från förbudet mot att släppa ut vissa 

engångsplastprodukter på den svenska marknaden.  

Enligt första stycket gäller förbuden i 13 § 1 och 8 inte för bomullspinnar 

och sugrör som är medicintekniska produkter. Bestämmelsen genomför 

punkt 1 och 4 i del B i bilagan till engångsplastdirektivet.  

Med medicinteknisk produkt avses instrument, apparat, anordning, 

programvara, implantat, reagens, material eller annan artikel som enligt 

tillverkaren är avsedd att, antingen separat eller i kombination, användas 

på människor för vissa uppräknande medicinska ändamål, t.ex. diagnos, 

behandling eller lindring av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning (jfr 

artikel 2 i förordning (EU) 2017/745).  

Enligt andra stycket gäller förbudet i 13 § 7 inte ballongpinnar som är 

avsedda för industriell eller annan yrkesmässig användning och som inte 

distribueras till konsumenter. Bestämmelsen genomför punkt 6 i del B i 

bilagan till engångsplastdirektivet.  

Övervägandena finns i avsnitt 7.1. 

15 § 

Paragrafen innehåller förbud mot att på den svenska marknaden släppa ut 

engångsmuggar som innehåller mer än tio procent plast.  

Av förklaringen till släppa ut på den svenska marknaden i 6 § följer att 

de varor som släppts ut på den svenska marknaden innan förbuden börjar 

gälla fortfarande får säljas. I 5 § förklaras av som avses med plast. 

Av förklaringen till engångsmugg i 8 § framgår att förbuden inte gäller 

återanvändbara produkter. Muggar som är avsedda att användas flera 

gånger omfattas således inte av förbudet. Det gäller även om de är gjorda 

av mer än tio procent plast.  

Förbudet gäller utöver förbudet mot muggar som innehåller expanderad 

polystyren i 13 §. Pappersmuggar som är bestrukna med en tunn plastfilm 

innehåller vanligtvis mindre än tio procent plast och är således fortfarande 

tillåtna. Av ordförklaringen till ordet mugg i 8 § framgår att en mugg ska 

vara avsedd för dryck för att omfattas av uttrycket och således även av 

förbudet. Muggar som används för att dosera läkemedel omfattas inte av 
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förbudet eftersom läkemedel inte är en dryck. Det gäller oavsett om 

läkemedlet är i flytande eller fast form.  

Förbudet sanktioneras genom miljösanktionsavgifter i 11 kap. 21 § för-

ordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.4. 

16 §  

Paragrafen innebär att Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om 

undantag från förbudet mot att på den svenska marknaden släppa ut en-

gångsmuggar som innehåller mer än tio procent plast i fråga om engångs-

muggar som det finns särskilda skäl för att släppa ut på den svenska 

marknaden.  

För att Naturvårdsverket ska få besluta föreskrifter om undantag krävs 

att det föreligger särskilda skäl. Det kan t.ex. föreligga särskilda skäl om 

muggarna behövs för medicinskt bruk eller forskning. Enbart ekonomiska 

skäl som utgörs av att det blir en förhöjd kostnad att använda en annan 

engångsmugg utgör inte ett särskilt skäl.  

Undantagen får inte omfatta muggar som innehåller expanderad poly-

styren eftersom de är förbjudna enligt 13 § 3, eller muggar av oxo-

nedbrytbar plast eftersom de är förbjudna enligt 4 c § förordning 

(1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel 

och utförsel av kemiska produkter (jfr artikel 5 och bilagan del B punkt 9 

i engångsplastdirektivet). Med expanderad polystyren avses plast som 

består av små pärlor av polystyren som expanderas så att de till stor del 

består av tomrum. Frigolit är ett exempel på expanderad polystyren. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.4. 

17 §     

Paragrafen innehåller förbud mot att använda konfetti som innehåller plast 

utomhus.  

Med konfetti avses små vanligtvis kulörta plastbitar som vid festliga 

tillfällen sprids i luften eller kastas på en person som ska hyllas. Förbudet 

gäller endast konfetti som innehåller plast (se 5 § för innebörden av plast). 

Konfetti som består enbart av papper omfattas således inte av förbudet. 

Nedskräpningsförbudet i 15 kap. 26 § miljöbalken omfattar dock all kon-

fetti. Sådan konfetti måste därför samlas in efter att den använts. Använd-

ning av konfetti som innehåller plast är fortfarande tillåtet inomhus. 

 

Övervägandena finns i avsnitt 7.3.   

18 §     

Paragrafen innehåller krav på att den som tillhandahåller dryck i en en-

gångsmugg ska erbjuda en möjlighet att få drycken serverad i en åter-

användbar mugg och vidta effektiva åtgärder så att de återanvändbara 

muggarna och deras lock roterar flera gånger. Den återanvändbara muggen 

ska tillhandahållas av den som tillhandahåller drycken oavsett om drycken 

ska tas med eller drickas på försäljningststället. Paragrafen genomför 

delvis artikel 4 i engångsplastdirektivet.  

Av ordförklaringen till uttrycket engångsmugg i 8 § följer att kravet på 

att tillhandahålla en återanvändbar mugg är tillämpligt när dryck serveras 
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 i en mugg som är en engångsprodukt. Kravet gäller alla engångsmuggar 

oavsett vilket material de är tillverkade av. Av ordförklaringen av mugg 

framgår också att dryck som serveras i en dryckesflaska inte omfattas av 

kraven. Kraven i bestämmelsen gäller förutom muggar även lock som 

används till muggarna.  

Av ordförklaringen till uttrycket tillhandahålla på den svenska mark-

naden i 6 § framgår att det endast är dryck som serveras i en yrkesmässig 

verksamhet som omfattas av kraven i bestämmelsen. Det innebär att dryck 

som tillhandahålls på t.ex. restauranger, festivaler, caféer, foodtrucks, 

kiosker och matbutiker omfattas av kraven. Dryck som serveras av en 

ideell förening, t.ex. vid idrottsarrangemang där föräldrar säljer kaffe 

omfattas vanligtvis inte av kraven. Kravet på att tillhandahålla återanvänd-

bara muggar gäller i alla försäljningsled. Kravet gäller oavsett om drycken 

ska drickas på försäljningsstället eller tas med och drickas på annan plats. 

Enligt första punkten ska den som tillhandahåller drycken erbjuda en 

möjlighet att få drycken serverad i en återanvändbar mugg. Det är således 

tillåtet att servera dryck i engångsprodukter, om de inte omfattas av 

förbudet i 13 eller 15 §, så länge det även finns en möjlighet för kunden 

att få drycken serverad i en återanvändbar mugg. Den som serverar dryck 

i en mugg som är en engångsplastprodukt ska också effektivt bidra till att 

nå målen för minskad förbrukning (24 och 25 §). Med en återanvändbar 

mugg avses en mugg som är avsedd att användas igen för att fylla samma 

funktion som den ursprungligen var avsedd för. Bestämmelsen hindrar inte 

att de återanvändbara muggarna är gjorda av plast. 

Enligt andra punkten ska den som tillhandahåller dryck i en mugg vidta 

effektiva åtgärder så att de återanvändbara muggarna och deras lock 

roterar flera gånger.  Ordet rotation förklaras i 10 §. Bestämmelsen innebär 

att den som tillhandahåller drycken måste göra en aktiv insats för att 

försöka få tillbaka muggen och dess lock så att muggen och locket kan 

användas igen. Det kan ske på många olika sätt. Vid servering på plats kan 

servering ske i återanvändbara muggar som är gjorda av glas, porslin eller 

plast som sedan samlas in och diskas för att användas igen. Vid servering 

av dryck för avhämtning kan rotation främjas t.ex. genom att erbjuda rabatt 

på drycken om kunden tar med sig muggen tillbaka, införa pant på muggen 

eller sälja abonnemang på dryck som innebär att man köper en mugg som 

man får fylla på.  

Enligt andra punkten ska den som tillhandahåller dryck i en mugg vidta 

effektiva åtgärder så att de återanvändbara muggarna och deras lock 

roterar flera gånger. Ordet rotation förklaras i 10 §. Bestämmelsen innebär 

att den som tillhandahåller drycken måste göra en aktiv insats för att 

försöka få tillbaka muggen och dess lock så att muggen och locket kan 

användas igen. Det kan ske på många olika sätt. Vid servering på plats kan 

servering ske i återanvändbara muggar som är gjorda av glas, porslin eller 

plast som sedan samlas in och diskas för att användas igen. Vid servering 

av dryck för avhämtning kan rotation främjas t.ex. genom att erbjuda rabatt 

på drycken om kunden tar med sig muggen tillbaka, införa pant på muggen 

eller sälja abonnemang på dryck som innebär att man köper en mugg som 

man får fylla på.  

För att de åtgärder som vidtas ska vara tillräckliga måste de effektivt 

bidra till en rotation av muggarna. Det är således inte tillräckligt att vidta 

åtgärder som endast har en begränsad effekt på antalet återanvändbara 
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muggar som lämnas tillbaka och återanvänds. Det är därför viktigt att t.ex. 

rabatten eller panten är tillräckligt stor för att kunden ska komma tillbaka 

med muggen och att panten eller rabatten kombineras med information 

eller andra åtgärder. För att uppfylla kravet på att de åtgärder man vidtar 

ska bidra till en effektiv rotation av de återanvändbara muggarna kan t.ex. 

flera aktörer gå samman och samarbeta i större system för återanvändning 

av muggar som innebär bättre möjligheter för kunderna att lämna tillbaka 

de återanvändbara muggarna. Det är inte tillräckligt att tillhandahålla 

återanvändbara muggar som sedan endast ska användas hemma. För att 

uppfylla kravet på rotation är det avgörande att muggen kan återanvändas 

till samma sak som den användes för från början, dvs. återanvändas för 

dryck som serveras på en restaurang eller på ett annat försäljningsställe.  

För att åtgärderna ska anses uppfylla kravet på effektiv rotation ska det 

inte krävas att den som använt muggen själv diskar den för att den ska få 

användas igen. I stället bör restaurang-, kafé- eller butiksägaren ta tillbaka 

muggen, diska den och i stället erbjuda en annan mugg till den nya drycken 

som kunden köper.  

Vid utformning av ett system för återanvändning av muggar är det upp 

till ägaren av en restaurang, ett kafé eller en butik att utforma systemet och 

återlämningen av använda muggar på ett sätt som lever upp till hygien-

kraven i livsmedelslagstiftningen. 

Enligt 69 a § förpackningsförordningen ska den som yrkesmässigt 

driver ett system för återanvändning av förpackningar anmäla detta till 

Naturvårdsverket med uppgift om namn, kontaktuppgifter och person- 

eller organisationsnummer.  

För att kraven i andra stycket ska vara uppfyllda ska den återanvändbara 

muggen tillhandahållas av den som tillhandahåller drycken. Det gäller 

oavsett om drycken ska tas med eller drickas på försäljningststället. 

Kunden ska kunna välja servering i en återanvändbar mugg även om 

kunden inte själv tagit med en mugg. Det är inte tillräckligt att enbart godta 

att kunden tar med sig en egen mugg. Bestämmelsen hindrar dock inte att 

även det alternativet godtas.  

Överträdelser av kravet på att erbjuda en möjlighet att få dryck serverad 

i en återanvändbar mugg sanktioneras genom miljösanktionsavgifter i 

11 kap. 22 § förordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

19 §     

Paragrafen innehåller krav på att den som på den svenska marknaden 

tillhandahåller snabbmat i en engångsmatlåda ska erbjuda en möjlighet att 

få snabbmaten serverad i en återanvändbar matlåda och vidta effektiva 

åtgärder så att de återanvändbara matlådorna och deras lock roterar flera 

gånger. En återanvändbar matlåda ska tillhandahållas av den som 

tillhandahåller maten oavsett om maten ska tas med eller ätas på 

försäljningststället. Paragrafen genomför delvis artikel 4 i 

engångsplastdirektivet.  

Uttrycken snabbmat och engångsmatlåda förklaras i 9 §. Av ordförk-

laringen till uttrycket engångsmatlåda följer att kravet gäller alla engångs-

matlådor oavsett vilket material de är tillverkade av. I 18 § finns mot-
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 svarande bestämmelser vad gäller muggar, se kommentaren till den 

bestämmelsen för innebörden av kraven. 

Överträdelser av kravet på att erbjuda en möjlighet att få snabbmat 

serverad i en återanvändbar matlåda sanktioneras genom miljösanktions-

avgifter i 11 kap. 22 § förordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

20 §    

Paragrafen innehåller krav på att den som på den svenska marknaden 

tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångs-

matlåda ska på försäljningsstället informera konsumenter. Paragrafen 

genomför delvis artikel 4 i engångsplastdirektivet.  

I 6 § förklaras vad som avses med uttrycket tillhandahålla på den 

svenska marknaden. I 8 och 9 §§ förklaras vad som avses med uttrycken 

engångsmugg, engångsmatlåda och snabbmat.  

Enligt första stycket första punkten ska information lämnas om möjlig-

heten att få drycken eller snabbmaten serverad i en återanvändbar mugg 

eller matlåda. Det kan t.ex. ske genom att det återanvändbara alternativet 

ställs fram på disken med tillhörande information om vad systemet för 

återanvändning av muggar och matlådor innebär. 

Enligt första stycket andra och tredje punkten ska information lämnas 

om den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och 

engångsmatlådor för snabbmat ger upphov till och fördelarna med en 

minskad förbrukning av engångsmuggar och engångsmatlådor. Informa-

tion kan t.ex. lämnas om effekterna av nedskräpning av engångsplast-

produkter och betydelsen för miljön av en cirkulär ekonomi och en 

övergång till återanvändbara alternativ.  

Informationen ska lämnas på försäljningsstället. Informationen ska 

således lämnas i samband med försäljningen av maten eller drycken. Det 

är endast konsumenter som ska informeras. Bestämmelsen omfattar inte 

försäljning mellan grossister och butiker eller restauranger. 

Enligt andra stycket ska informationen vara väl synlig på 

försäljningsstället och vara lätttillgänglig för konsumenten  . Det innebär 

att informationen måste ha en framträdande och synlig plats. Information 

kan t.ex. lämnaspå en skylt. Hur informationen lämnas kan anpassas 

utifrån situationen i det enskilda fallet så länge den är väl synlig på 

försäljningsstället och lätttillgänglig för konsumenten.   

Överträdelser av kravet på att lämna information till konsumenter på 

försäljningsstället sanktioneras genom miljösanktionsavgifter i 11 kap. 

23 § förordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

21 §    

Paragrafen innehåller undantag från kravet på att den som på den svenska 

marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en 

engångsmatlåda ska erbjuda en möjlighet att få drycken eller snabbmaten 

serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda (18 och 19 §§) och kravet 

på att lämna information (20 §).  

Undantaget gäller för den som serverar dryck i en engångsmugg eller 

snabbmat i en engångsmatlåda som helt består av papper eller kartong som 
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inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer nedbrytningen. För 

att en engångsmugg eller engångsmatlåda för snabbmat i papper eller 

kartong ska omfattas av undantaget får den inte innehålla någon plast.  

Papper och kartong skiljer sig åt genom att de har olika ytvikt. Båda 

materialen består av pappersmassa. Massan består av separerade fibrer 

eller fiberdelar, dvs. cellulosafibrer. Papper består också vanligtvis av så 

kallade fyllnadsmedel med syfte att förstärka eller skapa volym i mater-

ialet. Vanliga fyllnadsmedel i papper är krita, lera eller sand.  

Papper och kartong som omfattas av undantaget får inte ha behandlats 

kemiskt på ett sätt som innebär att den tid det tar för produkten att brytas 

ner i naturlig miljö, inklusive marin miljö, fördröjs. Det räcker således inte 

att produkten kan brytas ner under särskilda omständigheter såsom i en 

kompostanläggning. Nedbrytningstiden kan variera även för naturligt 

förekommande polymerer i naturens egna processer. Det är därför möjligt 

att omfattas av undantagen även om nedbrytningstiden varierar för olika 

material. För att omfattas av undantaget är det avgörande att dessa 

naturliga processer fortsatt fungerar.  

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

22 § 

Paragrafen innehåller undantag från kravet på att den som på den svenska 

marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en 

engångsmatlåda ska erbjuda en möjlighet att få drycken eller snabbmaten 

serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda (18 och 19 §§) och kravet 

på att lämna information (20 §).  

Enligt första stycket gäller undantaget för den som på den svenska 

marknaden tillhandahåller dryck eller snabbmat i färre än 100 engångs-

muggar och engångsmatlådor per dag som verksamheten är öppen. 

I 6 § förklaras vad som avses med uttrycket tillhandahålla på den 

svenska marknaden. I 8 och 9 §§ förklaras vad som avses med orden och 

uttrycken engångsmugg, matlåda, engångsmatlåda och snabbmat. Av 

förklaringen till matlåda framgår att flexibla omslag inte omfattas av ordet 

matlåda. I beräkningen av möjligheten till undantag ska användningen av 

flexibla omslag därför inte räknas med i totalsumman över hur många 

engångsmatlådor och engångsmuggar som använts. 

För att omfattas av undantaget ska färre än totalt 100 engångsmuggar 

och engångsmatlådor tillhandahållas per dag som verksamheten är öppen. 

Den som serverar dryck i 49 engångsmuggar och snabbmat i 50 engångs-

matlådor omfattas således av undantaget. Den som serverar dryck i 99 en-

gångsmuggar och snabbmat i 10 engångsmatlådor omfattas inte av undan-

taget.  

Möjligheten till undantag beräknas på alla engångsmuggar och 

engångsmatlådor som används oavsett vilket material de är tillverkade av. 

Det gäller dock inte engångsmuggar och engångsmatlådor av papper eller 

kartong som inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer nedbryt-

ningen eftersom dessa omfattas av undantaget i 21 §. Dessa ska således 

inte räknas med i totalsumman över hur många engångsmatlådor och 

engångsmuggar som använts.  

Det kan vara lättare att ställa om till återanvändbara muggar än till 

återanvändbara matlådor. För att komma under gränsen kan en restaurang 
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 välja att enbart tillhandahålla återanvändbara engångsmuggar och i stället 

använda 99 engångsmatlådor. För att komma under gränsen finns också 

möjlighet att endast erbjuda engångsmuggar och engångsmatlådor vid 

avhämtning av mat och dryck och således på plats i restaurangen använda 

muggar och tallrikar av t.ex. porslin som sedan diskas. 

Enligt andra stycket ska den som omfattas av undantaget i första stycket 

och som inte tillhandahåller återanvändbara muggar och matlådor ha 

rutiner för att säkerställa att inte fler än 100 engångsmuggar och engångs-

matlådor tillhandahålls per dag i genomsnitt. Den som tillhandahåller färre 

än 100 engångsmuggar och engångsmatlådor men som väljer att ändå till-

handahålla ett återanvändbart alternativ måste inte inrätta sådana rutiner.  

Rutinerna ska underlätta för Naturvårdsverket och kommunerna att vid 

tillsyn kontrollera att bestämmelserna följs. Rutinerna är också ett sätt för 

verksamhetsutövaren att vid kontroll visa hur många engångs-muggar och 

engångsmatlådor som tillhandahållits i verksamheten. 

Enligt tredje stycket ska antalet engångsmuggar och engångsmatlådor 

som tillhandahålls beräknas som ett genomsnitt av de engångsmuggar och 

engångsmatlådor som tillhandahålls under ett kalenderår. Det är således 

tillåtet att tillhandahålla 150 engångsmuggar och engångsmatlådor en dag 

och 35 engångsmatlådor och engångsmuggar en annan dag så länge 

genomsnittet understiger 100. Genomsnittet ska beräknas på de dagar som 

verksamheten är öppen. En dag som verksamheten är stängd får således 

inte räknas in i genomsnittet. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

23 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om att Naturvårdsverket får meddela 

föreskrifter om undantag från kraven på att tillhandahålla en återanvändbar 

mugg eller matlåda för snabbmat (18 och 19 §§) och kravet på att lämna 

information (20 §).  

Enligt första stycket får föreskrifter om undantag från kraven meddelas 

för fall där det är oskäligt att kräva att den som tillhandahåller dryck eller 

snabbmat i en engångsmugg eller engångsmatlåda ska tillhandahålla ett 

återanvändbart alternativ. 

Det kan t.ex. vara oskäligt att snabbmat som industriellt förpackats i 

enportionsförpackningar omfattas av kraven om det inte är möjligt att 

bibehålla livsmedelsäkerheten vid en övergång till återanvändbara alter-

nativ. Det gäller främst snabbmat som vanligtvis säljs i en dagligvaru-

handel och inte på en restaurang och som är svår att servera i återanvänd-

bara förpackningar, t.ex. yoghurt eller fruktpuréer i enportionsförpack-

ningar. Föreskrifter om undantag kan även meddelas om engångsmatlådan 

eller engångsmuggen behövs för att på ett inte obetydligt sätt förlänga 

hållbarheten hos livsmedel. Det kan gälla snabbmat som inte tillverkas för 

att säljas samma dag och som ska ha en längre hållbarhet än vad som 

vanligtvis är fallet för snabbmat. Det gäller t.ex. mjölkbaserade efterrätter, 

gröt eller yoghurt.  

Undantagen kan gälla för en viss typ av mugg eller matlåda eller för ett 

visst användningsområde.  

Enligt andra stycket får föreskrifter om undantag inte meddelas i fråga 

om engångsmuggar eller engångsmatlådor om ett undantag kan antas 
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medföra en risk för betydande nedskräpning eller medföra att Sverige inte 

uppfyller målen för minskad förbrukning i 24 §.  

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

24 §     

Paragrafen innehåller mål för minskad förbrukning av muggar och mat-

lådor som är engångsplastprodukter. Paragrafen genomför delvis artikel 4 

i engångsplastdirektivet.  

I fråga om muggar och matlådor som är engångsplastprodukter ska 

förbrukningen ha minskat med 50 procent år 2026 jämfört med förbruk-

ningen år 2022. Orden och uttrycken engångsplastprodukt, mugg och 

matlåda förklaras i 8 och 9 §§. Av förklaringarna av mugg och matlåda 

framgår att även lock till en mugg eller matlåda omfattas av målet för 

minskad förbrukning. Av uttrycket engångsplastprodukt framgår att målet 

endast gäller engångsprodukter som innehåller plast. Det finns ingen nedre 

gräns för hur mycket en mugg eller matlåda kan innehålla. En 

pappersmugg eller pappersmatlåda som invändigt klätts med en tunn 

plastfilm omfattas således av målet för minskad förbrukning.  

Av 73 a § förpackningsförordningen framgår att en producent av för-

packningar varje år ska lämna uppgift om det antal muggar och matlådor 

för snabbmat som är engångsplastprodukter och engångsplastlock till 

muggar som producenten har tillhandahållit på den svenska marknaden 

under ett kalenderår. Lock till engångsmatlådor säljs vanligen inte separat 

utan tillsammans med matlådan och omfattas därför av antalet matlådor 

som släppts ut på marknaden. Om målet för minskad förbrukning är 

uppfyllt eller inte kan bedömas utifrån dessa uppgifter. 

Den som yrkesmässigt tillhandahåller eller använder muggar och 

matlådor som är engångsplastprodukter ska effektivt bidra till att nå målet 

för minskad förbrukning (25 §).  

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

25 §    

Paragrafen innehåller bestämmelser om att den som tillhandahåller eller 

använder muggar och matlådor som är engångsplastprodukter i en 

yrkesmässig verksamhet ska effektivt bidra till att nå målet för minskad 

förbrukning (24 §). Det innebär att den som på den svenska marknaden 

tillhandahåller dryck i en mugg eller snabbmat i en matlåda ska vidta 

åtgärder och arbeta aktivt för att minska förbrukningen av engångsmuggar 

och engångsmatlådor som innehåller plast. Även de företag eller andra 

aktörer som yrkesmässigt tillhandahåller eller använder engångsmuggar 

på t.ex. kontor eller andra arbetsplatser eller inom offentlig verksamhet ska 

effektivt bidra till att nå målet för minskad förbrukning. För att nå målet 

kan återanvändbara muggar och matlådor användas i stället för engångs-

produkter. Det innebär t.ex. att engångsmuggar i fikarummet på ett kontor 

kan bytas ut till porslinsmuggar eller att en restaurang kan övergå till 

återanvändbara muggar och matlådor både vid avhämtning och servering 

på plats.  Ett annat sätt att nå målet är att övergå till engångsprodukter som 

helt är tillverkade av papper eller kartong (jfr 21 §). 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 
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 26 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om att sanitetsbindor, tamponger och 

tampongapplikationer som är engångsplastprodukter ska vara märkta för 

att få släppas ut på den svenska marknaden. Paragrafen genomför delvis 

artikel 7 i engångsplastdirektivet och punkt 1 i del D i bilagan till 

direktivet.  

Uttrycket engångsplastprodukt förklaras i 7 §. Med tampong-

applikationer avses t.ex. hylsan till tamponger som används för att göra 

det lättare att föra in tampongen. Enligt första stycket första punkten ska 

märkningen innehålla information om att produkten innehåller plast. Ordet 

plast förklaras i 5 §.  

Enligt första stycket andra punkten ska märkningen innehålla informa-

tion om hur produkten i enlighet med avfallshierarkin ska hanteras när den 

blivit avfall. Kravet innebär att information ska lämnas om på vilket sätt 

som man lämpligast ska göra sig av med produkterna när de blir avfall. 

Avfallshierarkin innebär att avfallsförebyggande åtgärder ska främjas. 

Hierarkin anger även en prioriteringsordning vid valet av metod för 

behandling av det avfall som uppstår. Utgångspunkten är att avfallet i 

första hand ska förberedas för återanvändning, i andra hand material-

återvinnas, i tredje hand återvinnas på annat sätt (t.ex. genom energi-

återvinning) (se prop. 2015/16:166 s. 67). Eftersom sanitetsbindor, 

tamponger och tampongapplikationer i dagsläget inte materialåtervinns 

bör information lämnas om hur de ska slängas för att de ska kunna energi-

återvinnas.  

Enligt första stycket tredje och fjärde punkterna ska märkningen inne-

hålla information om de sätt att bortskaffa produkten som ska undvikas 

och de negativa miljöeffekter som nedskräpning eller annat olämpligt 

bortskaffande av produkten ger upphov till. Det innebär t.ex. att informa-

tion ska lämnas om att sanitetsbindor, tamponger och tampongapplika-

tioner inte ska spolas ner i avloppen och vilka effekter det får på 

reningsverken och miljön om produkterna spolas ner i avloppet. Det 

innebär också att information ska lämnas om att produkterna inte ska 

slängas i naturen och vad nedskräpningen av engångsprodukter som 

innehåller plast får för effekter på miljön. 

Märkningen ska anpassas till vilka åtgärder och problem med felaktig 

hantering som är relevanta för den aktuella produkten.  

Uttrycket släppa ut på den svenska marknaden förklaras i 6 §. Av för-

klaringen framgår att kravet på märkning gäller första gången en vara görs 

tillgänglig i Sverige. Varor som släpps ut på marknaden efter att kraven på 

märkning trätt i kraft träffas av kraven och ska således vara märkta för att 

få släppas ut på den svenska marknaden. Varor som släppts ut på den 

svenska marknaden innan kravet på märkning började gälla behöver dock 

inte vara märkta även efter det att kraven på märkning trätt i kraft. Om 

omärkta varor som borde vara märkta påträffas först i senare led i 

försäljningskedjan kan information inhämtas om varifrån varorna köpts 

och vem det är som släppt ut varorna på den svenska marknaden. Tillsyns-

åtgärder kan riktas mot den som felaktigt släppt ut varan på den svenska 

marknaden. Det kan innefatta olika förelägganden som kan förenas med 

vite (26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken). Förelägganden kan innefatta krav 
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på att de felaktiga varorna ska återkallas eller förbud mot att sälja omärkta 

varor. 

Enligt andra stycket ska märkningen placeras på förpackningen eller 

produkten. Den ska vara framträdande, lätt att läsa och outplånlig. 

Att släppa ut en produkt på den svenska marknaden som inte är märkt 

sanktioneras genom miljösanktionsavgifter i 11 kap. 24 § förordningen om 

miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 11. 

27 §     

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för Naturvårdsverket att meddela 

ytterligare föreskrifter om märkningen enligt 26 §.  

Föreskrifterna kan handla om var märkningen ska placeras och hur 

märkningen ska utformas.  

Senast den 3 juli 2020 skulle kommissionen beslutat om en genom-

förandeakt som fastställer de harmonierade specifikationerna för märk-

ningen. Genomförandeakten har blivit försenad. Bemyndigandet gör det 

möjligt att genomföra specifikationerna för märkningen i föreskrifter.  

Övervägandena finns i avsnitt 11. 

28 §    

Paragrafen innebär att den som på den svenska marknaden släpper ut 

sanitetsbindor, tamponger, tampongapplikationer eller tuggummin som är 

engångsplastprodukter ska lämna information till konsumenter. Paragra-

fen genomför delvis artikel 10 i engångsplastdirektivet och punkt 9 i del G 

i bilagan till direktivet. Kraven på tuggummi går utöver kraven i engångs-

plastdirektivet.  

Uttrycken släppa ut på den svenska marknaden och engångsplastprodukt 

förklaras i 6 och 7 §§.  

Kravet på att lämna information gäller utöver kraven på märkning i 26 §. 

Att märka en produkt är således inte tillräckligt för att uppfylla kraven i 

paragrafen. Information måste lämnas även på annat sätt än genom märk-

ning. 

Kravet på att lämna information gäller endast sådana produkter som är 

avsedda att användas av konsumenter. Produkter som är avsedda att endast 

användas inom t.ex. sjukvården omfattas således inte av kraven. 

Enligt första stycket första punkten ska information lämnas om hur 

produkten ska hanteras när den blir avfall. Den informationen kan skilja 

sig åt på olika platser och för olika produkter. Informationen ska anpassas 

till vilka åtgärder som bör vidtas och vilka problem med felaktig hantering 

som är relevanta för den aktuella produkten.  

Enligt första stycket andra punkten ska information lämnas om de 

negativa miljöeffekter som nedskräpning eller annat olämpligt bort-

skaffande av produkten ger upphov till. Det innebär att information t.ex. 

kan lämnas om att produkterna innehåller plast och vilka effekter det får 

på miljön när produkter som innehåller plast slängs på marken och skräpar 

ner. Det gäller i synnerhet nedskräpningens påverkan på den marina 

miljön. 

Enligt första stycket tredje punkten ska information lämnas om de 

negativa effekter det får på avloppsnätet att spola ner produkten i avloppet. 
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 Information kan t.ex. lämnas om att sanitetsbindor, tamponger, tampong-

applikationer och tuggummi inte ska spolas ner i avloppen och vilka 

effekter det får på reningsverken och miljön om produkterna spolas ner i 

avloppet. 

Enligt andra stycket ska informationen bidra till mindre nedskräpning 

och att avfallet från engångsplastprodukter hanteras på ett lämpligt sätt. 

Det är således den målsättningen som informationen ska bidra till att 

uppnå och med det syftet som informationen ska lämnas. Informationen 

kan behöva lämnas på olika sätt utifrån olika målgrupper och olika mycket 

information kan behöva lämnas beroende på hur stor effekt den lämnade 

informationen får. 

Enligt tredje stycket ska informationen vara lättillgänglig, uppmuntra till 

ett ansvarsfullt konsumentbeteende och lämnas återkommande. För att 

vara lättillgänglig ska informationen lämnas via en kanal som används av 

de konsumenter som vanligtvis använder den aktuella varan. Det innebär 

även att innehållet i informationen ska vara lätt för konsumenter att ta till 

sig. För att informationen ska anses lämnas återkommande är det inte 

tillräckligt att information lämnas vid ett tillfälle. Informationen ska i 

stället lämnas kontinuerligt. 

I lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter finns bestämmel-

ser om reklam och annan marknadsföring av tobaksvaror. Den information 

som lämnas enligt denna paragraf får inte strida mot kraven i den lagen. 

Övervägandena finns i avsnitt 12.1. 

29 §     

Paragrafen innehåller krav på att den som i en yrkesmässig verksamhet 

tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter ska lämna viss information. 

Första stycket motsvarar med vissa språkliga ändringar nuvarande 6 § 

förordningen (2016:1041) om plastbärkassar.  

Enligt andra stycket gäller informationsskyldigheten inte plastbärkassar 

som tillhandahålls på distans eller plastbärkassar vars vägg är tunnare än 

15 mikrometer och behövs av hygienskäl eller tillhandahålls som primära 

förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt. Andra stycket motsvarar 

nuvarande 3 § förordningen (2016:1041) om plastbärkassar.  

Enligt tredje stycket, som är nytt, ska informationen vara lättillgänglig, 

uppmuntra till ett ansvarsfullt konsumentbeteende och lämnas åter-

kommande. För att vara lättillgänglig ska informationen lämnas via en 

kanal som används av de konsumenter som vanligtvis använder den 

aktuella varan. Det innebär även att innehållet i informationen ska vara lätt 

för konsumenter att ta till sig. För att informationen ska anses lämnas 

återkommande är det inte tillräckligt att information lämnas vid ett tillfälle. 

Informationen ska i stället lämnas kontinuerligt. 

Överträdelser av kraven på att lämna information sanktioneras genom 

miljösanktionsavgifter i 11 kap. 25 § förordningen om miljösank-

tionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 4. 
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30 §     

Paragrafen innebär att Naturvårdsverket ska bevaka att förbrukningen av 

plastbärkassar och muggar och matlådor för snabbmat som är engångs-

plastprodukter minskar.  

Första stycket första punkten motsvarar delvis nuvarande 9 § förord-

ningen (2016:1041) om plastbärkassar.  

Enligt första stycket andra punkten ska Naturvårdsverket bevaka om 

förbrukningen av muggar och matlådor för snabbmat som är engångsplast-

produkter har minskat med 50 procent under kalenderåret 2026 jämfört 

med förbrukningen under kalenderåret 2022 (24 §). 

Andra stycket motsvarar delvis nuvarande 3 § förordningen (2016:1041) 

om plastbärkassar.  

Enligt tredje stycket ska Naturvårdsverket om myndigheten bedömer att 

förbrukningen av plastbärkassar och muggar och matlådor för snabbmat 

som är engångsplastprodukter inte minskar föreslå ändamålsenliga åt-

gärder till regeringen. Bestämmelsen motsvarar avseende plastbärkassar 

nuvarande 9 § förordningen (2016:1041) om plastbärkassar.  

Övervägandena finns i avsnitt 4 och 8. 

31 §     

Paragrafen innehåller en skyldighet för Naturvårdsverket att rapportera till 

Europeiska kommissionen i enlighet med engångsplastdirektivet.  

Enligt engångsplastdirektivet ska medlemsstaterna varje kalenderår 

rapportera uppgifter om hur många muggar och matlådor för snabbmat 

som släppts ut på den svenska marknaden, hur många plastflaskor som 

samlats in separat jämfört med den mängd som släppts ut på den svenska 

marknaden, återvunnet innehåll i flaskor och mängden fimpar som har 

städats upp (artikel 13.1). 

Övervägandena finns i avsnitt 17. 

32 §     

Paragrafen är en upplysningsbestämmelse om att det finns bestämmelser 

om tillsyn i miljötillsynsförordningen (2011:13).  

Naturvårdverket har tillsynsansvar för förordningen med undantag för 

frågor om hur kraven på att tillhandahålla återanvändbara muggar och 

matlådor för snabbmat och information till konsumenter om plastbärkassar 

uppfylls lokalt i en kommun (2 kap. 24 § miljötillsynsförordningen). Hur 

kraven uppfylls lokalt i en kommun har i stället kommunen tillsyn över 

(2 kap. 31 § miljötillsynsförordningen). 

Övervägandena finns i avsnitt 6. 

33 §     

Paragrafen är en upplysningsbestämmelse om att det finns bestämmelser 

om miljösanktionsavgifter i förordningen om miljösanktionsavgifter.  

I förordningen om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om att 

miljösanktionsavgift ska betalas för överträdelser av 13 eller 15 § genom 

att släppa ut en förbjuden produkt på den svenska marknaden, 18 eller 19 § 

genom att inte erbjuda en möjlighet att få dryck eller mat serverad i en 

återanvändbar mugg eller matlåda, 20 eller 29 § genom att inte lämna 
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 föreskriven information till konsumenter om muggar, matlådor och 

plastbärkassar och 26 § genom att släppa ut en produkt som inte är märkt 

på den svenska marknaden.  

Övervägandena finns i avsnitt 6. 

34 §     

I paragrafen ges Naturvårdsverket bemyndigande att meddela föreskrifter 

om verkställigheten av förordningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 16. 

25.3 Förslaget till förordning om ändring i 

förordningen (2021:XX) om engångsprodukter 

22 § 

Paragrafen innehåller undantag från kravet på att den som på den svenska 

marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en 

engångsmatlåda ska erbjuda en möjlighet att få snabbmaten serverad i en 

återanvändbar mugg eller matlåda (18 och 19 §§) och kravet på att lämna 

information (20 §).  

Ändringen i paragrafen innebär att gränsen för att omfattas av undan-

taget sänks från 100 till 50 engångsmuggar och engångsmatlådor per dag 

som verksamheten är öppen. 

Gränsen sänks från den 1 januari 2026. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 
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25.4 Förslaget till förordning om producentansvar 

för vissa tobaksvaror, portionssnus och filter 

1 §     

Paragrafen innehåller en upplysning om vilka bemyndiganden de olika be-

stämmelserna i förordningen grundar sig på. 

2 §     

I paragrafen beskrivs förordningens syfte. 

3 §     

Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse om att det finns ytter-

ligare bestämmelser om tobaksvaror i annan författning.  

Övervägandena finns i avsnitt 6. 

4 §     

Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse om att det finns ytter-

ligare bestämmelser om anmälnings- och tillståndsplikt för hantering av 

avfall och nedskräpningsavgifter i andra författningar.  

Övervägandena finns i avsnitt 6. 

5 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med polymer. Ordförklaringen mot-

svarar artikel 3.1 i engångsplastdirektivet och är densamma som ordför-

klaringen i 4 § förordningen om engångsprodukter, se författnings-

kommentaren till den paragrafen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.3. 

6 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med plast. Ordförklaringen mot-

svarar artikel 3.1 i engångsplastdirektivet och är densamma som ordförk-

laringen i 5 § förordningen om engångsprodukter, se författningskommen-

taren till den paragrafen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.  

7 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med insamlingssystem och engångs-

plastprodukt.  

Med insamlingssystem avses en juridisk person som yrkesmässigt 

samlar in fimpar. Ett insamlingssystem är en producentansvars-

organisation (15 kap. 9 a § miljöbalken). Av miljöbalken framgår vad som 

avses med samla in avfall (15 kap. 7 §). Endast en juridisk person kan vara 

ett insamlingssystem . En enskild person kan således inte vara ett 

insamlingssystem. 

Förklaringen av engångsplastprodukt motsvarar definitionen av plast-

produkt för engångsbruk i artikel 3.2 i engångsplastdirektivet och är 

densamma som ordförklaringen i 7 § förordningen om engångsprodukter, 

se författningskommentaren till den paragrafen. 
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 Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

8 § 

I paragrafen förklaras vad som avses med tobaksvaror, filter, fimpar och 

portionssnus.  

Med tobaksvaror avses produkter som kan förbrukas och som helt eller 

delvis består av blad och andra naturliga, bearbetade eller obearbetade 

delar av tobaksväxter. Förklaringen av tobaksvaror motsvarar artikel 3.18 

i engångsplastdirektivet och artikel 2.4 i direktiv 2014/40/EU. Ordet 

tobaksvaror omfattar både cigaretter och snus.  

Med filter avses filter som är engångsplastprodukter och används eller 

marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror. Uttrycket 

engångsplastprodukt förklaras i 9 §.  

Med fimpar avses avfall som utgörs av använda tobaksvaror med filter. 

Med avfall avses ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser 

eller är skyldig att göra sig av med (se 15 kap. 1 § miljöbalken). Det kan 

t.ex. röra sig om en cigarett som någon rökt färdigt och vill göra sig av 

med. Både cigaretter som köps med filter och filter som köps separat för 

att sedan användas i kombination med tobaksvaror kan utgöra en fimp när 

de blir avfall. 

Med portionssnus avses portionspåse som är en engångsplastprodukt 

och som innehåller tobaksvaror eller snus som består av fyllnadsmedel 

med nikotin eller aromer. För att omfattas av uttrycket krävs att produkten 

är en engångsplastprodukt. Av förklaringen till engångsplastprodukt i 7 § 

framgår att produkten måste innehålla plast för att omfattas av uttrycket. 

Det finns ingen nedre gräns för hur mycket plast som produkten ska 

innehålla för att omfattas. Så fort en produkt innehåller minsta mängd plast 

omfattas den således av uttrycket. En produkt som inte innehåller någon 

plast alls omfattas inte av uttrycket och inte heller av kraven i 

förordningen.  

Med snus avses vanligen en tobaksblandning som man lägger under 

läppen, varpå nikotin frigörs i saliven och tas upp i kroppen via 

slemhinnorna. Förutom sådant snus omfattas även både tobaksfritt och 

nikotinfritt snus som förpackats i portionspåsar av uttrycket.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

9 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med producent. Ordförklaringen 

motsvarar definitionen av producent i artikel 3.11 i engångsplastdirektivet.  

Enligt första punkten är den som yrkesmässigt för in portionssnus, filter 

eller tobaksvaror med filter till Sverige en producent. Med uttrycket ”föra 

in” avses import eller införsel. Med import avses att ett företag eller en 

privatperson tar in en vara till EU från ett land utanför EU. Med införsel 

avses att en vara förs in till Sverige från ett annat land inom EU. Det är 

således den som är importör eller den som för in varan till Sverige som ska 

anses som producent. En exportör, dvs. den som säljer en vara från ett land 

utanför EU till en yrkesmässig aktör i Sverige, är vanligtvis inte att anse 

som den som för in varan i Sverige. I de situationer då ett utländskt företag 

säljer en tobaksvara med filter, filter eller portionssnus till en yrkesmässig 

aktör i Sverige ska därför det utländska företaget inte anses som en 



  

  

 

276 

producent. I dessa situationer är det i stället det svenska företaget som 

köper varan som är producent.  

Enligt andra punkten är den som yrkesmässigt tillverkar portionssnus, 

filter eller tobaksvaror med filter i Sverige en producent. 

Enligt tredje punkten är den som yrkesmässigt säljer portionssnus, filter 

eller tobaksvaror med filter från ett land utanför Sverige till en privat-

person i Sverige en producent. Det gäller t.ex. då ett onlinebaserat företag 

säljer en sådan vara till en privatperson i Sverige. När en onlinebaserad 

aktör levererar till Sverige, tar emot betalningar från konsumenter eller 

andra användare i Sverige eller använder svenska på sin hemsida ska det 

ses som att aktören uttryckligen har valt att leverera produkter till Sverige. 

Det innebär att denne ska uppfylla de krav som ställs på producenter i 

förordningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.2. 

10 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med uttrycken tillhandahålla på den 

svenska marknaden, släppa ut på den svenska marknaden och vara 

etablerad i Sverige. 

Förklaringarna av tillhandahålla på den svenska marknaden och släppa 

ut på den svenska marknaden motsvarar artikel 3.6 och 3.7 i engångsplast-

direktivet och är desamma som ordförklaringarna i 6 § förordningen om 

engångsprodukter, se författningskommentaren till den paragrafen. 

Med uttrycket vara etablerad i Sverige avses att ha hemvist eller säte i 

Sverige och bedriva en yrkesmässig verksamhet här. Med hemvist i 

Sverige avses att någon är stadigvarande bosatt i Sverige och har för avsikt 

att bo kvar i Sverige. Ett företag som har sin hemvist i Sverige betalar 

vanligen skatt i Sverige. Ett företag anses ha skatterättslig hemvist i 

Sverige om det betraktas som en svensk juridisk person. Som svenska 

juridiska personer anses juridiska personer som är registrerade i Sverige 

och sådana juridiska personer som inte är skyldiga att registrera sig, men 

som har sin ledning i Sverige. Ett säte är den ort där företagets styrelse 

finns, men kan även vara den fysiska adress där ett företag bedriver 

verksamhet. Ett företags årsredovisning ska innehålla uppgift om 

företagets säte (2 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554)). 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

11 § 

Paragrafen innebär att de ord och uttryck som inte omfattas av ordför-

klaringarna i 5–10 §§ har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken. Det 

gäller t.ex. uttrycken avfall, samla in avfall och behandla avfall. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

12 §    

Paragrafen innehåller mål för minskad nedskräpning av fimpar och 

portionssnus. Den genomför delvis artikel 8a.1b i avfallsdirektivet.  

I fråga om fimpar är målet att nedskräpningen utomhus ska ha minskat 

med 50 procent år 2030 jämfört med år 2024. Hur stor nedskräpningen är 

ska bedömas utifrån de skräpmätningar som utförs av Naturvårdsverket 

enligt 35 § förordningen om nedskräpningsavgifter. Uttrycken fimpar och 
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 portionssnus förklaras i 8 §. Producenter och insamlingssystemen för 

fimpar ska enligt 13 och 20 §§ effektivt bidra till att nå målet för minskad 

nedskräpning. Bestämmelsen kompletterar nedskräpningsförbudet i 

15 kap. 26 § miljöbalken.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2 

13 §    

Paragrafen innehåller bestämmelser om att en producent av filter, portions-

snus eller tobaksvaror med filter effektivt ska bidra till att nå målet för 

minskad nedskräpning i 12 §. Det innebär att en producent ska vidta 

åtgärder och arbeta aktivt för att minska nedskräpningen av fimpar och 

portionssnus. Åtgärderna kan t.ex. bestå av den information som ska 

lämnas till konsumenter enligt 36 §.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2. 

14 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om att i de fall Naturvårdsverket 

bedömer att det finns risk för att målet för minskad nedskräpning inte 

uppnås i tid ska myndigheten föreslå ändamålsenliga åtgärder till rege-

ringen. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2. 

15 §  

Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet för en producent att i 

vissa fall utse ett ombud som ska fullgöra skyldigheter i ett annat land 

inom EES. Paragrafen genomför delvis artikel 8.7 i engångsplast-

direktivet. 

I engångsplastdirektivet finns bestämmelser om producentansvar för 

plastprodukter för engångsbruk. De tobaksvaror med filter och filter som 

omfattas av förordningen är engångsplastprodukter (se 7 och 8 §§). 

Eftersom direktivet ska genomföras i alla stater inom EES kommer 

producenter som är etablerade i Sverige och säljer filter eller tobaksvaror 

med filter till ett annat land inom EES att vara skyldiga att uppfylla de krav 

på producentansvar i nationell lagstiftning som genomför direktivet. Enligt 

denna bestämmelse ska en producent som är etablerad i Sverige och säljer 

filter eller tobaksvaror med filter till ett annat land i Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet (EES) där producenten inte är etablerad, 

utse ett ombud. Ombudet ska fullgöra det ansvar som producenten har 

enligt de nationella bestämmelser som genomför engångsplastdirektivet i 

det landet.  

I 9 § anges vad som avses med producent och i 10 § anges vad som avses 

med att vara etablerad i Sverige.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.4. 

16 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om en möjlighet för en producent att 

i vissa fall utse ett ombud som ska fullgöra skyldigheter som producenten 

har enligt förordningen och förordningen om nedskräpningsavgifter. 

Paragrafen genomför delvis artikel 8.6 i engångsplastdirektivet. 
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Enligt första stycket får en producent som är etablerad i ett land inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) men inte i Sverige utse 

ett ombud som här som ska fullgöra de skyldigheter som producenten har 

enligt denna förordning och den nya förordningen om nedskräpnings-

avgifter. Ombudet ska vara etablerat i Sverige och ska utses genom en 

skriftlig fullmakt. Bestämmelsen innebär inte en skyldighet att utse ett 

ombud utan ger producenten en rätt att göra det. Eftersom engångs-

plastdirektivet ska genomföras i alla länder inom EES kommer dock alla 

producenter att behöva utse ombud i de EES-länder till vilka producenten 

säljer produkter utan att själv vara etablerad där.  

I andra stycket finns en skyldighet för ett ombud att i stället för produ-

centen fullgöra skyldigheterna i denna förordning och förordningen om 

nedskräpningsavgifter. Skyldigheten gäller de produkter som omfattas av 

ombudets anmälan till Naturvårdsverket (se kommentaren till 17 §). 

Skyldigheten omfattar bl.a. att tillhandahålla ett insamlingssystem för in-

samling av fimpar som uppkommer på platser utomhus eller se till att 

någon annan tillhandahåller ett sådant system (18 §), att lämna uppgifter 

till Naturvårdsverket (28, 32 och 33 §§) och ge information till konsu-

menter (36 §). Kraven omfattar även att betala avgifter som ska täcka 

kostnaderna för bl.a. hantering av avfall som utgörs av fimpar (se 7 och 

8 §§ förordningen om nedskräpningsavgifter). 

I 9 § anges vad som avses med producent och i 10 § anges vad som avses 

med att vara etablerad i Sverige. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.3. 

17 §  

Paragrafen innehåller bestämmelser om uppgifter som ska anmälas till 

Naturvårdsverket av ett ombud.  

Enligt första stycket ska ett ombud som har utsetts enligt 16 § anmäla 

detta till Naturvårdsverket. Anmälan ska göras innan producenten släpper 

ut en produkt som ombudet ska ansvara för på den svenska marknaden.  

I andra stycket anges vilka uppgifter som en anmälan till Naturvårds-

verket ska innehålla.  

Enligt första punkten ska anmälan innehålla uppgift om ombudets namn, 

kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer och en kopia på den 

fullmakt genom vilken ombudet utses av producenten.  

Enligt andra punkten ska uppgift om producentens namn, kontakt-

uppgifter och skatteregistreringsnummer anges i anmälan.  

Enligt tredje punkten ska anmälan innehålla uppgift om vilken produkt 

som ombudet ska ansvara för. Syftet är att tydligt avgränsa ombudets 

ansvar. Sådana uppgifter kan t.ex. vara produktens varumärke.  

Enligt fjärde punkten ska anmälan innehålla uppgift om hur produkten 

kommer att tillhandahållas på den svenska marknaden. Sådan information 

kan t.ex. vara vilka typer av säljkanaler som är tänkta att användas.  

I femte punkten anges slutligen att anmälan ska innehålla uppgifter om 

hur ombudet ska uppfylla de skyldigheter som följer av denna förordning 

och förordningen om nedskräpningsavgifter. Producentens skyldigheter 

omfattar ett krav på att tillhandahålla ett insamlingssystem eller se till att 

någon annan tillhandahåller ett sådant system (18 §). Vilket insamlings-

system som ska samla in och fortsatt hantera de fimpar som utgörs av 
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 produkter som ombudet ansvarar är en sådan uppgift som ska anges. 

Likaså ska ombudet beskriva på vilket sätt ombudet har för avsikt att ge 

information till konsumenterna (36 §). Det inkluderar t.ex. vilka typer av 

informationskanaler som ombudet har tänkt utnyttja. Det inkluderar dock 

inte specifik information om innehållet i informationen. 

I tredje stycket anges att ombudet snarast ska underrätta Naturvårds-

verket om någon av uppgifterna som lämnats inte längre är korrekt och 

förändringen har betydelse för anmälans syfte. Exempel på sådana 

ändringar är nya kontaktuppgifter till ombudet eller om en produkt som 

ombudet ansvarar för inte längre tillhandahålls på marknaden. Syftet med 

anmälan är att myndigheten ska veta vem som är ansvarig för att uppfylla 

producentansvaret för de produkter som omfattas av anmälan. 

I 10 § anges vad som avses med att tillhandahålla en produkt på den 

svenska marknaden.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.3. 

18 §     

Paragrafen innehåller krav på att producenter som på den svenska 

marknaden släpper ut filter eller tobaksvaror med filter ska tillhandahålla 

ett insamlingssystem som innebär att fimparna samlas in och som 

uppfyller kraven i 19–29 §§, eller se till att någon annan tillhandahåller ett 

sådant system. Paragrafen genomför artikel 8.3 i engångsplastdirektivet 

och del III i del E i bilagan till engångsplastdirektivet.  

I 10 § finns förklaringar av uttrycken släppa ut på den svenska markna-

den och tillhandahålla på den svenska marknaden. Uttrycken är desamma 

som ordförklaringarna i 6 § förordningen om engångsprodukter, se författ-

ningskommentaren till den paragrafen. Vad som avses med tobaksvaror, 

filter, fimpar, producent och insamlingssystem framgår av 7–9 §§. 

Kraven om att en producent ska tillhandahålla ett insamlingssystem 

gäller inte för producenter av portionssnus utan endast producenter av 

filter och tobaksvaror med filter. 

Bestämmelsen innebär att en producent antingen själv kan tillhandahålla 

ett insamlingssystem eller komma överens med någon annan som till-

handahåller ett insamlingssystem om att den ska åta sig att ta hand om de 

filter eller tobaksvaror med filter som producenten släpper ut på den 

svenska marknaden när de blir fimpar. Producenterna har således ansvaret 

för att det finns ett insamlingssystem.  

Insamlingssystemet kan även anlita olika aktörer för att utföra det arbete 

som insamlingssystemet ska utföra. Insamlingssystemet kan således anlita 

t.ex. en kommun för att sätta upp askkoppar, samla in fimpar och hantera 

de fimpar som samlas in. Även om kommunerna utför själva jobbet 

behöver de alltså inte driva ett insamlingssystem.  

En överträdelse av kravet på att tillhandahålla ett insamlingssystem 

sanktioneras genom miljösanktionsavgifter i 11 kap. 26 § förordningen om 

miljösanktionsavgifter.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.2.1. 

19 §      

Paragrafen innehåller bestämmelser om på vilka platser och i vilken 

omfattning som insamlingen av fimpar ska ske. Paragrafen genomför 
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artikel 8.3 i engångsplastdirektivet och del III i del E i bilagan till engångs-

plastdirektivet.  

I 7 och 8 §§ finns förklaringar av vad som avses med fimpar och 

insamlingssystem.  

Avfall från tobaksvaror, dvs. fimpar, behöver inte samlas in skilt från 

annat avfall (skäl 22 till engångsplastdirektivet). Avsikten med insam-

lingen är inte att fimparna ska materialåtervinnas utan att dessa inte ska 

skräpa ner. Det är således tillåtet att fimpar samlas in tillsammans med 

annat avfall som ska förbrännas. 

Enligt första stycket ska ett insamlingssystem samla in fimpar på platser 

utomhus om många människor normalt vistas där och kommunen har 

renhållningsansvar på platsen. Samtliga rekvisit ska var uppfyllda för att 

det ska krävas att ett insamlingssystem ska samla in fimpar på platsen.  

Insamlingssystemet ska se till att den som vill lämna en fimp till 

systemet kan göra det enkelt och utan att betala något (20 § 2). 

Insamlingssystemet får således inte ta betalt av den som vill lämna en fimp 

till systemet. 

Kravet på insamling omfattar endast fimpar som slängs på platser 

utomhus. Fimpar som slängs på andra platser, exempelvis hemma eller på 

platser inomhus exempelvis i köpcenter, omfattas inte av kraven.  

Med uttrycket platser där många människor normalt vistas avses platser 

där det typiskt sett vistas många människor. Skulle flera personer välja att 

träffas på en enslig plats där normalt endast enstaka personer uppehåller 

sig behöver således inte insamlingssystemet samla in avfall på platsen. 

Platser där det normalt endast vistas ett fåtal människor, t.ex. i skog och 

mark eller längs med stora vägar, omfattas inte av uttrycket och således 

inte kraven på insamling i utemiljöer. Däremot kan rastplatser längs med 

vägarna eller samlingsplatser i skog och mark omfattas.  

Enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhåll-

ning och skyltning (renhållningslagen) har kommunen renhållningsansvar 

på gator, torg, parker och andra allmänna plaster som är redovisade som 

en allmän plats i en detaljplan. Enligt plan- och bygglagen (PBL) är en 

allmän plats en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som 

enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov (1 kap. 4 §). Kom-

munen har dock endast renhållningsansvar för allmänna platser där kom-

munen är huvudman. Enligt 4 kap. 7 § PBL är huvudregeln att kommunen 

är huvudman för de allmänna platserna. Om det finns särskilda skäl för att 

ha enskilt huvudmannaskap kan kommunen bestämma detta i detaljplanen. 

Vid enskilt huvudmannaskap åligger ansvaret för en allmän plats i stället 

fastighetsägarna gemensamt. Kommunerna har således inte renhållnings-

ansvar för allmänna platser med enskilt huvudmannaskap. Kommunens 

renhållningsansvar gäller inte heller om åtgärderna ska utföras av staten 

som väghållare. Det gäller de flesta allmänna vägar. Undantaget är de 

allmänna vägar som ingår i kommunal väghållning. Kommunen är inte 

heller renhållningsansvarig för kvartersmark som har iordningsställts och 

begagnas för allmän trafik. Enligt 1 kap 4 § PBL är kvartersmark mark 

som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats. Användning av 

kvartersmark kan t.ex. vara bostäder, handel eller industri. För dessa 

platser är fastighetsinnehavare renhållningsansvariga. 

Kommunerna har även renhållningsansvar för andra plaster än de som 

är allmänna platser. Det gäller de platser där allmänheten får färdas fritt 
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 (4 § renhållningslagen). Med platser där allmänheten får färdas fritt avses 

som huvudregel platser som omfattas av allemansrätten (jfr 2 kap. 15 § 

regeringsformen). Exempel på platser där allmänheten får färdas fritt men 

som inte alltid är allmänna plaster är t.ex. badplatser och naturområden. 

Enligt andra stycket ska insamlingssystemet samla in fimpar i den 

omfattning som behövs för att motverka nedskräpning och är skälig utifrån 

omständigheterna på platsen. Hur ofta och var fimparna ska samlas in är 

således beroende av hur mycket avfall som uppstår på platsen vid en viss 

tidpunkt. Det kan skilja sig åt beroende på hur välbesökt en plats är och 

beroende på årstid. Vissa platser, t.ex. badplatser och skidbackar, utnyttjas 

mer vissa tider på året. En annan faktor som är avgörande för i vilken 

omfattning fimparna ska samlas in för att motverka nedskräpning och 

således hur ofta insamlingskärlen ska tömmas är hur snabbt kärlen blir 

fulla. T.ex. slängs fler fimpar under helgerna än under vardagar i 

stadsmiljöer, särskilt i närheten av restauranger och andra uteställen. Om 

ett kärl inte töms när det är fullt leder det till nedskräpning eftersom 

fimparna då slängs på marken i stället.  

Bestämmelsen i andra stycket innebär både ett förtydligande om hur ofta 

fimpar ska samlas in och en möjlighet att under perioder inte alls samla in 

fimpar på en plats. I vilken omfattning och på vilka plaster fimpar ska 

samlas in ska behandlas under samrådet med kommunen (22 §).  

Ett insamlingssystem ska inte samla in fimpar på plaster där rökning är 

förbjuden enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Det 

är inte tillåtet att sätta upp askkoppar på områden där det råder rökförbud. 

Det är dock tillåtet att sätta upp askkoppar i närheten av en plats där det 

råder rökförbud om det finns behov av det för att minska nedskräpningen. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.2.1. 

20 §     

Paragrafen innehåller villkor som ett insamlingssystem ska uppfylla. Den 

genomför artikel 8.3 i engångsplastdirektivet och del III i del E i bilagan 

till engångsplastdirektivet och delvis artikel 8a.3 i avfallsdirektivet.  

Enligt första punkten ska insamlingssystemet vara rikstäckande. För att 

uppfylla kraven i förordningen måste således fimpar samlas in i alla 

kommuner i Sverige. Det är således inte möjligt att ett insamlingssystem 

endast samlar in fimpar i en kommun eller på en viss plats.  

Enligt tredje punkten ska insamlingssystemet effektivt bidra till att nå 

målet för minskad nedskräpning av fimpar. Målet för nedskräpning anges 

i 12 §. Ett insamlingssystem kan t.ex. bidra till att nå målet genom att ställa 

upp många askkoppar och tömma dessa när de är fulla. 

Enligt fjärde punkten ska insamlingssystemet samverka med andra 

insamlingssystem för fimpar om hur kostnaderna för att hantera fimpar 

som samlats in ska fördelas och placeringen och utformningen av 

insamlingskärl. Om det finns flera insamlingssystem för fimpar ska dessa 

samverka så att inte fler askkoppar behöver sättas upp på samma plats. 

Enligt femte punkten ska insamlingssystemet ha de ekonomiska och 

organisatoriska resurser som krävs för att fullgöra skyldigheterna enligt 

förordningen.  

Enligt sjätte punkten ska insamlingssystemet drivas på ett hälso- och 

miljömässigt godtagbart sätt. Separat insamling av fimpar är inte nödvän-
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dig för att säkerställa korrekt hantering i linje med avfallshierarkin (skäl 22 

till engångsplastdirektivet). Fimpar ska inte materialåtervinnas utan 

energiåtervinnas. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.2.1 och 10.6.2. 

21 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om hur ett insamlingssystem ska 

hantera det insamlade avfallet. 

Enligt första punkten ska insamlingssystemet ansvara för att de 

insamlade fimparna genomgår ett fullständigt behandlingsförfarande i 

enlighet med avfallshierarkin (15 kap. 10 § miljöbalken). Avfallshierarkin 

innebär att avfallsförebyggande åtgärder ska främjas. Hierarkin anger även 

en prioriteringsordning vid valet av metod för behandling av det avfall som 

uppstår. Utgångspunkten är att avfallet i första hand ska förberedas för 

återanvändning, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand återvinnas 

på annat sätt (t.ex. genom energiåtervinning) och i sista hand bortskaffas, 

(se närmare prop. 2015/16:166 s. 67).  

Separat insamling av fimpar är inte nödvändig för att säkerställa korrekt 

hantering i linje med avfallshierarkin (skäl 22 till engångsplastdirektivet). 

Fimpar ska på grund av sitt innehåll inte materialåtervinnas utan 

energiåtervinnas. 

I andra punkten klargörs att insamlingssystemet ansvarar för kostnad-

erna för att hantera avfallet.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.2.1. 

22 §     

Paragrafen innehåller en skyldighet för ett insamlingssystem att samråda 

med kommunerna om insamlingen av fimpar. 

Samrådet ska åtminstone omfatta lämpliga platser för placering av 

insamlingskärl, hur många kärl som ska tillhandahållas, utformningen av 

insamlingskärlen och hur ofta kärlen ska tömmas. Fler än de uppräknade 

frågorna kan behandlas under samrådet.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.2.1. 

23 §   

I paragrafen anges att insamlingssystem ska underrätta Naturvårdsverket 

om vad som kommer fram vid det samråd som ska hållas enligt 22 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.2.1. 

24 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om den avgift som ett insamlings-

system tar ut av producenter som ansluter sig till systemet. Paragrafen 

genomför delvis artikel 8a.1 d. 

Av paragrafen framgår att vid beräkningen av den avgift en enskild 

producent ska betala till ett insamlingssystem ska hänsyn tas till mängden 

filter eller tobaksvaror med filter som producenten släpper ut på markn-

aden i Sverige. Mängden produkter som släpps ut på marknaden behöver 

inte vara den enda beräkningsgrunden men mängden ska alltid beaktas vid 

avgiftssättningen. Syftet är att säkerställa en likabehandling mellan produ-
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 centerna och att avgiftssättningen ska spegla principen om att förorenaren 

betalar. 

I 10 § anges vad som avses med att släppa ut en produkt på den svenska 

marknaden.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.2.3. 

25 §    

Paragrafen innehåller bestämmelser om att ett insamlingssystem för fim-

par får bedrivas endast om systemet har anmälts till Naturvårdsverket. 

Bestämmelsen innebär att om ett insamlingssystem inte har anmälts kan 

en producent inte heller anses ha uppfyllt kravet på att tillhandahålla ett 

insamlingssystem enligt 18 §. 

Med insamlingssystem avses en producentansvarsorganisation som 

yrkesmässigt samlar in fimpar (7 §). Endast en juridisk person kan vara en 

producentansvarsorganisation (15 kap. 9 a § miljöbalken). En enskild 

person kan inte vara en producentansvarsorganisation och därmed inte 

heller ett insamlingssystem. Det är således en juridisk person som ska 

anmälas till Naturvårdsverket. 

Anmälan ska göras skriftligen av insamlingssystemet innan 

verksamheten börjar bedrivas.  

Om det inträffar väsentliga förändringar som rör insamlingssystemet ska 

insamlingssystemet snarast skriftligen anmäla detta till Naturvårdsverket. 

Det är således endast viktiga och betydande förändringar som ska anmälas. 

Mindre förändringar eller förändringar som saknar betydelse behöver inte 

anmälas. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.2.1. 

26 §   

Paragrafen innehåller bestämmelser om vad en anmälan av ett insamlings-

system ska innehålla. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.2.1. 

27 §    

Paragrafen innehåller bestämmelser om ett insamlingssystems skyldighet 

att tillgängliggöra information och hur det ska ske. Bestämmelsen genom-

för artikel 8a.3e och delvis artikel 8.2 i avfallsdirektivet. 

I paragrafen anges vilken information som ett insamlingssystem ska 

göra tillgänglig. Av första och andra punkterna framgår att information 

som anger insamlingssystemets ägare och vilka producenter som är 

anslutna till insamlingssystemet ska göras tillgänglig på 

insamlingssystemets webbplats. I tredje punkten anges att information ska 

göras tillgänglig om hur den avgift som de anslutna producenterna ska 

betala beräknas, angett i kronor per såld produkt eller per ton produkter 

som släpps ut på marknaden. Av 24 § framgår att den som driver ett 

insamlingssystem ska ta hänsyn till mängden tobaksvaror med filter och 

filter som en producent släpper ut på marknaden i Sverige när avgiften till 

insamlingssystemet bestäms. Om insamlingssystemet använder ytterligare 

beräkningsgrunder för avgiften ska även dessa tillgängliggöras. Bestämm-

elsen innebär inte att insamlingssystemet är skyldigt att tillgängliggöra 

avgiften för enskilda producenter. I fjärde punkten anges hur aktörer som 
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anlitas för att hantera avfall väljs ut. Kravet innebär att de urvalskriterier 

som ligger till grund för att anlita någon som hanterar avfall åt 

insamlingssystemet ska göras tillgänglig. Kravet innebär dock inte att 

information om enskilda aktörer som har eller ska anlitas behöver göras 

tillgänglig. Av femte punkten framgår att information om hur insamlings-

systemets verksamhet bidrar till att nå målet för nedskräpning som anges 

i 12 § ska tillgängliggöras. Målet innebär att nedskräpning i form av fimpar 

ska ha minskat med 50 procent fram till år 2030 med utgångspunkt i den 

nedskräpning som ska uppmätas år 2024 (jfr kommentaren till 12 §). 

Kravet innebär att insamlingssystemet regelbundet ska redogöra för hur 

målet uppnås och hur verksamheten har bidragit till detta, t.ex. genom att 

bygga ut infrastrukturen för insamling eller genom informationskampanjer 

(jfr 36 §). 

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.6. 

28 § 

Paragrafen innehåller krav på att insamlingssystemet ska lämna uppgifter 

till Naturvårdsverket om vikten i kilogram på de fimpar som samlats in av 

systemet.  

Om fimparna samlas in separat kan de insamlade fimparna vägas. Om 

fimparna inte samlats in separat utan tillsammans med annat avfall kan 

mängden insamlade fimpar uppskattas genom t.ex. plockanalyser.  

Med hjälp av de uppgifter som lämnas kan Naturvårdsverket uppfylla 

rapporteringskravet i artikel 13.1 f i engångsplastdirektivet. 

En försenad inlämning av uppgifterna sanktioneras genom miljösank-

tionsavgifter i 11 kap. 27 § förordningen om miljösanktionsavgifter.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.2.2. 

29 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om att den som driver ett insamlings-

system ska inrätta rutiner för internkontroll. Bestämmelsen genomför 

delvis artikel 8a.3 d i avfallsdirektivet. 

Rutinerna ska enligt första punkten bl.a. säkerställa att beräkningen av 

de avgifter som tas ut av producenterna uppfyller de krav som anges i 24 §. 

Enligt 24 § ska producenternas ta hänsyn till mängden filter eller tobaks-

varor med filter som producenten släpper ut på marknaden i Sverige när 

avgiften bestäms, se författningskommentaren till den bestämmelsen.  

I andra punkten anges att rutinerna även ska säkerställa kvaliteten på de 

uppgifter som insamlingssystemet ska lämna till Naturvårdsverket enligt 

28 §. De uppgifter som avses är den vikten i kilogram på de fimpar som 

samlats in under det närmast föregående kalenderåret.  

Av tredje punkten följer att det även ska finnas en rutin för att säkerställa 

att insamlingssystemet uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall. 

I förordningen finns bestämmelser om förfaranden och kontrollsystem för 

gränsöverskridande avfallstransporter. I förordningen finns t.ex. bestäm-

melser om hur transporter ska genomföras, krav på skriftlig förhands-

anmälan av transporter och dokumentations- och informationskrav.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.5. 
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 30 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om att en kommun ska underlätta för 

ett insamlingssystem för fimpar att placera insamlingskärl på de platser 

och i den omfattning som avses i 19 §. 

Bestämmelsen innebär att kommunen ska hjälpa till och understödja 

insamlingssystemet i arbetet med att placera ut insamlingskärl på mark där 

kommunen har renhållningsansvar. För att ett insamlingssystem för fimpar 

ska kunna samla in fimpar krävs att de får placera ut insamlingskärl. 

Insamlingskärlen ska tillhandahållas av insamlingssystemet i den omfatt-

ning som behövs för att insamlingssystemen ska kunna uppfylla kraven på 

insamling i 19 §. Det innebär att insamlingskärlen ska tillhandahållas för 

att placeras på de platser som många människor normalt vistas på och 

kommunen har renhållningsansvar för, i den omfattning som är skäligt 

utifrån omständigheterna på platsen och som behövs för att motverka ned-

skräpning. Kommunerna ska således underlätta för insamlingssystemet att 

placera ut insamlingskärl så att systemet kan uppfylla dessa krav i 

förordningen. 

Marken i en kommun kan dock inte enbart tas upp av insamlingskärl så 

en avvägning mellan nedskräpningsproblemen och övriga användnings-

områden av marken ska ske under det samråd med kommunen som ska 

ske enligt 22 §. Under samrådet kan insamlingssystemet och kommunen 

komma överens om att insamlingssystemet ska placera ut insamlings-

kärlen eller att kommunen själva väljer att placera ut kärlen efter att 

insamlingssystemen tillhandahållit kärlen. De kan även komma överens 

om utseendet på insamlingskärlen.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.2.1. 

31 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om producenters skyldighet att lämna 

uppgifter till Naturvårdsverket. Paragrafen genomför delvis artikel 8a.2 i 

avfallsdirektivet. 

Innan en producent släpper ut portionssnus, filter eller tobaksvaror med 

filter på den svenska marknaden ska producenten lämna uppgifter till 

Naturvårdsverket om sitt namn, sina kontaktuppgifter, sitt person- eller 

organisationsnummer och information om hur en producent av filter eller 

tobaksvaror med filter avser att uppfylla kravet att tillhandahålla insam-

lingssystem för fimpar (se kommentaren till 18 §). 

Producenten ska underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga om 

de uppgifter som har lämnats. 

En försenad inlämning av uppgifterna sanktioneras genom miljösank-

tionsavgifter i 11 kap. 27 § förordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.5. 

32 §     

Paragrafen innehåller krav på att en producent av portionssnus, filter, eller 

tobaksvaror med filter ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur 

många produkter som producenten släppt ut på den svenska marknaden 

under ett kalenderår. Paragrafen genomför delvis artikel 8.3 engångsplast-

direktivet.  
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Uppgifterna ska som huvudregel lämnas i antal. Vid behov kan 

Naturvårdsverket begära att få in uppgifterna även i vikt. Det kan t.ex. vara 

fallet om det behövs för att uppfylla kraven på rapportering till 

kommissionen enligt engångsplastdirektviet. Av 13 § förordningen om 

nedskräpningsavgifter framgår att de produktavgifter som en producent 

ska betala ska fastställas utifrån hur många produkter som släppts ut på 

marknaden närmast föregående kalenderår. Paragrafen kompletterar 

således den bestämmelsen. 

Producenten ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i 

fråga om de uppgifter som har lämnats. 

En försenad inlämning av uppgifterna sanktioneras genom miljösank-

tionsavgifter i 11 kap. 27 § förordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.5. 

33 §     

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för Naturvårdsverket att meddela 

föreskrifter om vilka ytterligare uppgifter som ska lämnas enligt 28, 32 

och 33 §§. Naturvårdsverket ges således bemyndigande att meddela före-

skrifter om de uppgifter som ska lämnas om hur många produkter som 

tillhandahållits eller släppts ut på den svenska marknaden i Sverige under 

ett kalenderår, mängden insamlade fimpar och vilka uppgifter som ska 

lämnas av en producent innan producenten gör sina produkter tillgängliga. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.5. 

34 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om att filter och tobaksvaror med 

filter ska vara märkta för att få släppas ut på den svenska marknaden. 

Paragrafen genomför delvis artikel 7 i engångsplastdirektivet och punkt 3 

i del D i bilagan till direktivet.  

Kraven om att en produkt ska vara märkt gäller inte för portionssnus 

utan endast filter och tobaksvaror med filter. 

Enligt första stycket första punkten ska märkningen innehålla informa-

tion om att produkten innehåller plast. Ordet plast förklaras i 6 §.  

Enligt första stycket andra punkten ska märkningen innehålla informa-

tion om hur produkten i enlighet med avfallshierarkin ska hanteras när den 

blivit avfall. Kravet innebär att information ska lämnas om på vilket sätt 

som man lämpligast ska göra sig av med produkterna när de blir avfall. 

Avfallshierarkin innebär att avfallsförebyggande åtgärder ska främjas. 

Hierarkin anger även en prioriteringsordning vid valet av metod för 

behandling av det avfall som uppstår. Utgångspunkten är att avfallet i 

första hand ska förberedas för återanvändning, i andra hand material-

återvinnas, i tredje hand återvinnas på annat sätt (t.ex. genom energiåter-

vinning) och i sista hand bortskaffas (se närmare prop. 2015/16:166 s. 67). 

Eftersom fimpar i dagsläget inte materialåtervinns bör information lämnas 

om hur de ska slängas för att de ska kunna energiåtervinnas.  

Enligt första stycket tredje och fjärde punkterna ska märkningen inne-

hålla information om de sätt att bortskaffa produkten som ska undvikas 

och de negativa miljöeffekter som nedskräpning eller annat olämpligt 

bortskaffande av produkten ger upphov till. Det innebär t.ex. att informa-

tion ska lämnas om att fimpar inte ska spolas ner i avloppen och vilka 
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 effekter det får på reningsverken och miljön om fimpar spolas ner i 

avloppet. Det innebär också att information ska lämnas om att fimpar inte 

ska slängas i naturen eller på marken i stan och vad nedskräpningen av 

fimpar får för effekter på miljön. 

Uttrycket släppa ut på den svenska marknaden förklaras i 10 §. Av för-

klaringen framgår att kravet på märkning gäller första gången en vara görs 

tillgänglig i Sverige. Varor som släpps ut på marknaden efter att kraven på 

märkning trätt i kraft träffas av kraven och ska således vara märkta för att 

få släppas ut på den svenska marknaden. Varor som släppts ut på den 

svenska marknaden innan kravet på märkning började gälla behöver dock 

inte vara märkta när kraven på märkning trätt i kraft. Om omärkta varor 

som borde vara märkta påträffas först i senare led i försäljningskedjan kan 

information inhämtas om varifrån varorna köpts och vem det är som släppt 

ut varorna på den svenska marknaden. Tillsynsåtgärder kan riktas mot den 

som felaktigt släppt ut varan på den svenska marknaden. Det kan innefatta 

olika förelägganden som kan förenas med vite (26 kap. 9 och 14 §§ 

miljöbalken). Förelägganden kan innefatta krav på att de felaktiga varorna 

ska återkallas eller förbud mot att sälja omärkta varor. 

Enligt andra stycket ska märkningen placeras på förpackningen eller 

produkten. Den ska vara framträdande, lätt att läsa och outplånlig. 

Naturvårdsverket kan med stöd av bemyndigandet i 35 § meddela 

ytterligare föreskrifter om märkningen. 

Att släppa ut en produkt på den svenska marknaden som inte är märkt 

sanktioneras genom miljösanktionsavgifter i 11 kap. 28 § förordningen om 

miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 11. 

35 §  

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för Naturvårdsverket att besluta 

ytterligare föreskrifter om märkningen enligt 35 §. Sådana föreskrifter kan 

innefatta föreskrifter om var märkningen ska placeras och hur märkningen 

ska utformas.  

Senast den 3 juli 2020 skulle kommissionen ha beslutat om en genom-

förandeakt som fastställer de harmonierade specifikationerna för märk-

ningen. Genomförandeakten har blivit försenad. Bemyndigandet gör det 

möjligt att genomföra specifikationerna för märkningen i föreskrifter.  

Övervägandena finns i avsnitt 11. 

36 §    

Paragrafen innehåller krav på att den som på den svenska marknaden 

släpper ut portionssnus, filter eller tobaksvaror med filter ska lämna viss 

information till konsumenter. Paragrafen genomför delvis artikel 10 i 

engångsplastdirektivet och punkt 5 i del G i bilagan till direktivet.  

Uttrycket släppa ut på den svenska marknaden förklaras i 10 §.  

Kravet på att lämna information gäller utöver kraven på märkning i 34 §. 

Att märka en produkt är således inte tillräckligt för att uppfylla kraven i 

paragrafen. Information måste lämnas även på annat sätt än genom märk-

ning. 
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Enligt första stycket första punkten ska information lämnas om hur 

produkten ska hanteras när den blir avfall. Den informationen kan skilja 

sig åt på olika platser.  

Enligt första stycket andra punkten ska information lämnas om de 

negativa miljöeffekter som nedskräpning eller annat olämpligt bort-

skaffande av produkten ger upphov till. Det innebär att information t.ex. 

kan lämnas om att produkten innehåller plast och vilka effekter det får på 

miljön när produkter som innehåller plast slängs på marken och skräpar 

ner. Det gäller i synnerhet nedskräpningens påverkan på den marina 

miljön. 

Enligt första stycket tredje punkten ska information lämnas om de 

negativa effekter det får på avloppsnätet att spola ner fimpar och portions-

snus i avloppet. Information ska lämnas om att fimpar och portionssnus 

inte ska spolas ner i avloppen och vilka effekter det får på reningsverken 

och miljön om produkterna spolas ner i avloppet. 

Enligt andra stycket ska informationen bidra till mindre nedskräpning 

och att fimparna och portionssnuset hanteras på ett lämpligt sätt. Det är 

således den målsättningen som informationen ska bidra till att uppnå och 

med det syftet som informationen ska lämnas. Informationen kan behöva 

lämnas på olika sätt utifrån olika målgrupper och olika mycket information 

kan behöva lämnas beroende på hur stor effekt den lämnade informationen 

får.  

Enligt tredje stycket ska informationen vara lättillgänglig, uppmuntra till 

ett ansvarsfullt konsumentbeteende och lämnas återkommande. För att 

vara lättillgänglig ska informationen lämnas via en kanal som används av 

de konsumenter som vanligtvis använder den aktuella varan. Det innebär 

även att innehållet i informationen ska vara lätt för konsumenter att ta till 

sig. För att informationen ska anses lämnas återkommande är det inte 

tillräckligt att information lämnas vid ett tillfälle. Informationen ska 

i stället lämnas kontinuerligt. 

I lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter finns bestämmel-

ser om reklam och annan marknadsföring av tobaksvaror. Den information 

som lämnas enligt denna paragraf får inte strida mot kraven i den lagen. 

Övervägandena finns i avsnitt 12. 

37 §    

Paragrafen innehåller krav på att den producent som ska lämna informa-

tion enligt 36 § ska lämna en rapport till Naturvårdsverket. Paragrafen 

genomför delvis artikel 10 i engångsplastdirektivet och punkt 5 i del G i 

bilagan till direktivet. 

Rapporten ska lämnas för att Naturvårdsverket ska kunna bedöma om 

den information som lämnats är tillräcklig och bidrar till att nå syftet med 

att lämna informationen. Vad informationen ska bidra till att uppnå 

framgår av 36 §.  

Rapporten ska endast lämnas av de producenter som släpper ut fler än 

10 000 produkter per kalenderår. Rapporten ska innehålla uppgifter om 

vilken information som lämnats, hur informationen lämnats och på vilket 

sätt informationen bidrar till att minska nedskräpning och åstadkomma en 

lämplig hantering av fimpar och portionssnus. 
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 En försenad inlämning av uppgifterna sanktioneras genom miljösank-

tionsavgifter i 11 kap. 27 § förordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 12. 

38 §     

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för Naturvårdsverket att meddela 

föreskrifter om vilken ytterligare information som den rapport som ska 

lämnas enligt 37 § ska innehålla. 

Övervägandena finns i avsnitt 12. 

39 §      

Paragrafen är en upplysningsbestämmelse om att det finns bestämmelser 

om tillsyn i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen.  

Naturvårdverket har tillsynsansvar för förordningen med undantag för 

frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen 

lokalt uppfyller kraven i förordningen (2 kap. 24 § miljötillsynsförord-

ningen). En kommun har tillsyn inom kommunen över avfallshanteringen 

enligt 15 kap. miljöbalken (26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken). Kom-

munen har således tillsynen över hur kraven om insamlingen av fimpar 

fungerar lokalt. 

Övervägandena finns i avsnitt 6 och 18. 

40 § 

Paragrafen är en upplysningsbestämmelse om att det finns bestämmelser 

om miljösanktionsavgifter i förordningen om miljösanktionsavgifter.  

I förordningen finns möjlighet att besluta om att miljösanktionsavgift 

ska betalas för överträdelser av 18 § genom att inte tillhandahålla ett 

insamlingssystem för fimpar, 28, 32 eller 33 § genom att vara försenad 

med att lämna föreskrivna uppgifter och 34 § genom att släppa ut en 

produkt som inte är märkt på den svenska marknaden. 

Övervägandena finns i avsnitt 6 och 20. 

41 §     

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för Naturvårdsverket att meddela 

föreskrifter om verkställigheten av förordningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 16. 

  



  

  

 

290 

25.5 Förslaget till förordning om producentansvar 

för ballonger 

1 §     

Paragrafen innehåller en upplysning om vilka bemyndiganden de olika be-

stämmelserna i förordningen grundar sig på. 

2 §     

I paragrafen beskrivs förordningens syfte. 

3 §     

Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse om att det finns bestäm-

melser om nedskräpningsavgifter i förordningen om nedskräpningsav-

gifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 6. 

4 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med polymer. Ordförklaringen mot-

svarar artikel 3.1 i engångsplastdirektivet och är densamma som ordförk-

laringen i 4 § förordningen om engångsprodukter, se författningskommen-

taren till den paragrafen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.3. 

5 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med plast. Ordförklaringen mot-

svarar artikel 3.1 i engångsplastdirektivet och är densamma som ordförkla-

ringen i 5 § förordningen om engångsprodukter, se författningskommen-

taren till den paragrafen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.  

6 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med producent. Ordförklaringen 

motsvarar artikel 3.11 i engångsplastdirektivet och är densamma som 

ordförklaringen i 9 § förordningen om producentansvar för vissa tobaks-

varor, portionssnus och filter, se författningskommentaren till den para-

grafen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.  

7 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med uttrycken tillhandahålla på den 

svenska marknaden, släppa ut på den svenska marknaden och vara 

etablerad i Sverige. 

Förklaringarna av tillhandahålla på den svenska marknaden och släppa 

ut på den svenska marknaden motsvarar artikel 3.6 och 3.7 i engångsplast-

direktivet och är desamma som ordförklaringarna i 6 § förordningen om 

engångsprodukter, se författningskommentaren till den paragrafen. 

Förklaringen av uttrycket vara etablerad i Sverige är densamma som 

ordförklaringen i 10 § förordningen om producentansvar för vissa tobaks-
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 varor, portionssnus och filter, se författningskommentaren till den para-

grafen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

8 §  

I paragrafen förklaras vad som avses med engångsplastprodukt och 

ballong. Förklaringen av engångsplastprodukt motsvarar definitionen av 

plastprodukt för engångsbruk i artikel 3.2 i engångsplastdirektivet och är 

densamma som ordförklaringen i 7 § förordningen om engångsprodukter, 

se författningskommentaren till den paragrafen. 

Med ordet ballong avses i förordningen en ballong som är en engångs-

plastprodukt.  

Förklaringen innebär att ballonger som är avsedda för yrkesmässig 

användning men som även tillhandahålls till konsumenter omfattas av 

uttrycket ballong i förordningen. En konsument är en fysisk person som 

handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

9 §     

Paragrafen innebär att de ord och uttryck som inte omfattas av ordför-

klaringarna i 4–8 §§ har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken. Det 

gäller t.ex. orden och uttrycken avfall och bortskaffa avfall. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

10 §    

Paragrafen innehåller mål för minskad nedskräpning av ballonger. Den 

genomför delvis artikel 8a.1 b i avfallsdirektivet.  

I fråga om ballonger är målet att nedskräpningen utomhus senast år 2030 

ska vara försumbar. Hur stor nedskräpningen är ska bedömas utifrån de 

skräpmätningar som Naturvårdsverket utför enligt 35 § förordningen om 

nedskräpningsavgifter. Med att nedskräpningen ska vara försumbar avses 

att nedskräpning från ballonger inte ska förekomma eller vara obetydlig. 

Ordet ballonger förklaras i 8 §. Bestämmelsen kompletterar 

nedskräpningsförbudet i 15 kap. 26 § miljöbalken. Av 11 § framgår att en 

producent av ballonger effektivt ska bidra till att nå målet för minskad 

nedskräpning. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2. 

11 §    

Paragrafen innehåller bestämmelser om att en producent av ballonger 

effektivt ska bidra till att nå målet för minskad nedskräpning i 10 §. Det 

innebär att en producent ska vidta åtgärder och arbeta aktivt för att minska 

nedskräpningen av ballonger. Åtgärderna kan t.ex. bestå av den informat-

ion som ska lämnas till konsumenter enligt 17 §. Enligt 12 § ska en produ-

cent tillgängliggöra information om hur målet uppnås. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2. 
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12 § 

Paragrafen innehåller krav på producenter att tillgängliggöra information. 

Paragrafen genomför delvis artikel 8a.3 e i avfallsdirektivet. 

Av första stycket framgår att producenten ska tillgängliggöra informa-

tion om hur målet för nedskräpning uppnås. Målet är att nedskräpningen 

från ballonger utomhus senast år 2024 ska vara försumbar (10 §). Hur stor 

nedskräpningen är ska bedömas utifrån de skräpmätningar som Natur-

vårdsverket utför enligt förordningen om nedskräpningsavgifter (35 §). 

Kravet innebär att producenten regelbundet ska redogöra för hur målet 

uppnås.  

Av andra stycket framgår att informationen ska göras tillgänglig på en 

webbplats. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.6. 

13 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om att i de fall Naturvårdsverket 

bedömer att det finns risk för att målet för minskad nedskräpning inte upp-

nås i tid ska myndigheten föreslå ändamålsenliga åtgärder till regeringen. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2. 

14 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om en skyldighet för svenska produ-

center att utse ombud i andra EES-länder. Paragrafen genomför delvis 

artikel 8.7 i engångsplastdirektivet. 

I engångsplastdirektivet finns bestämmelser om producentansvar för 

plastprodukter för engångsbruk. De ballonger som omfattas av förord-

ningen är sådana engångsplastprodukter (se 8 §).  

Av paragrafen framgår att en producent som är etablerad i Sverige och 

säljer ballonger till ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbets-

området (EES) där producenten inte är etablerad, ska utse ett ombud i det 

landet. Enligt paragrafen ska ombudet fullgöra det ansvar som producen-

ten har i det landet enligt de nationella bestämmelser som genomför 

engångsplastdirektivet i det landet. 

I 6 § anges vad som avses med producent och i 7 § anges vad som avses 

med att vara etablerad i Sverige.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.4. 

15 §     

Paragrafen reglerar en rätt för producenter att utse ombud här. Paragrafen 

genomför delvis artikel 8.6 i engångsplastdirektivet. 

Av första stycket framgår att en producent som inte är etablerad i Sverige 

får utse ett ombud här som ska fullgöra de skyldigheter som producenten 

har enligt denna förordning och förordningen om nedskräpningsavgifter. 

Rätten att utse ett ombud omfattar såväl producenter inom EES-länder som 

producenter utanför EES. 

Enligt paragrafen har producenten en rätt, men inte en skyldighet att utse 

ett ombud här. Eftersom engångsplastdirektivet ska genomföras i alla 

länder inom EES kommer dock alla producenter att behöva utse ombud i 

de EES-länder till vilka producenten säljer produkter utan att själv vara 
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 etablerad där i (jfr artikel 8.7 och kommentaren till 14 §). I paragrafen 

anges att ett ombud ska utses genom en skriftlig fullmakt. 

I andra stycket anges att ombudet är skyldigt att i stället för producenten 

fullgöra skyldigheterna i denna förordning och förordningen om nedskräp-

ningsavgifter. Skyldigheten gäller de ballonger som ombudet har anmält 

till Naturvårdsverket (se kommentaren till 16 §).  

I 6 § anges vad som avses med producent och i 7 § anges vad som avses 

med att vara etablerad i Sverige.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.3. 

16 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om uppgifter som ska anmälas till 

Naturvårdsverket av ett ombud.  

Av första stycket framgår att ett ombud som har utsetts enligt 15 § ska 

göra en anmälan till Naturvårdsverket innan producenten släpper ut en 

ballong som ombudet ska ansvara för på den svenska marknaden. Av 7 § 

framgår vad som avses med att släppa ut en ballong på den svenska 

marknaden. 

I andra stycket anges vilka uppgifter som en anmälan till Naturvårds-

verket ska innehålla.  

Enligt första punkten ska anmälan innehålla uppgift om ombudets namn, 

kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer och en kopia på den 

fullmakt genom vilken ombudet utses av producenten.  

Enligt andra punkten ska uppgift om producentens namn, kontakt-

uppgifter och skatteregistreringsnummer anges i anmälan.  

Enligt tredje punkten ska anmälan innehålla uppgift om vilken produkt 

som ombudet ska ansvara för. Syftet är att tydligt avgränsa ombudets 

ansvar. Sådana uppgifter kan t.ex. vara produktens varumärke.  

Enligt fjärde punkten ska anmälan innehålla uppgift om hur produkten 

kommer att tillhandahållas på den svenska marknaden. Sådan information 

kan t.ex. vara vilka typer av säljkanaler som är tänkta att användas.  

I femte punkten anges slutligen att anmälan ska innehålla uppgifter om 

hur ombudet ska uppfylla de skyldigheter som följer av denna förordning 

och förordningen om nedskräpningsavgifter. Skyldigheterna omfattar att 

ge information till konsumenter och att lämna uppgifter till Naturvårds-

verket (17 och 18 §). 

I tredje stycket anges att ombudet snarast ska underrätta Naturvårds-

verket om någon av uppgifterna som lämnats inte längre är korrekt och 

förändringen har betydelse för anmälans syfte. Syftet med anmälan är att 

tillsynsmyndigheten ska veta vem som är ansvarig för att uppfylla 

producentansvaret för de produkter som omfattas av anmälan.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.3. 

17 §    

Paragrafen innehåller en skyldighet för en producent som på den svenska 

marknaden släpper ut ballonger att lämna viss information till konsumen-

ter. Paragrafen genomför delvis artikel 10 i engångsplastdirektivet och 

punkt 7 i del G i bilagan till direktivet.  

Ordet ballong förklaras i 8 §. Uttrycket släppa ut på den svenska mark-

naden förklaras i 7 §.  
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Enligt första stycket första punkten ska information lämnas om hur 

produkten ska hanteras när den blir avfall. Den informationen kan skilja 

sig åt beroende på förhållandena på platsen som avfallet uppkommer på.  

Enligt första stycket andra punkten ska information lämnas om de nega-

tiva miljöeffekter som nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande 

av produkten ger upphov till. Det innebär att information ska lämnas om 

att produkten innehåller plast och vilka effekter det får på miljön när 

produkter som innehåller plast slängs på marken och skräpar ner. Det 

gäller i synnerhet nedskräpningens påverkan på den marina miljön. 

Exempelvis kan information lämnas om att det är förbjudet med ballong-

släpp enligt 15 kap. 26 § miljöbalken om inte alla de ballonger som släpps 

ut städas upp och vilka negativa effekter nedskräpningen från ballongsläpp 

ger upphov till. 

Enligt andra stycket ska informationen bidra till mindre nedskräpning 

och att avfallet från ballonger hanteras på ett lämpligt sätt. Det är således 

den målsättningen som informationen ska bidra till att uppnå och med det 

syftet som informationen ska lämnas. Informationen kan behöva lämnas 

på olika sätt utifrån olika målgrupper och olika mycket information kan 

behöva lämnas beroende på hur stor effekt den lämnade informationen får.  

Enligt tredje stycket ska informationen vara lättillgänglig, uppmuntra till 

ett ansvarsfullt konsumentbeteende och lämnas återkommande. För att 

vara lättillgänglig ska informationen lämnas via en kanal som används av 

de konsumenter som vanligtvis använder den aktuella varan. Det innebär 

även att innehållet i informationen ska vara lätt för konsumenter att ta till 

sig. För att informationen ska anses lämnas återkommande är det inte 

tillräckligt att information lämnas vid ett tillfälle. Informationen ska 

i stället lämnas kontinuerligt. 

Övervägandena finns i avsnitt 12. 

18 §    

Paragrafen innehåller krav på att den producent som ska lämna informa-

tion enligt 17 § ska lämna en rapport till Naturvårdsverket. Paragrafen 

genomför delvis artikel 10 i engångsplastdirektivet och punkt 7 i del G i 

bilagan till direktivet. 

Rapporten ska lämnas för att Naturvårdsverket ska kunna bedöma om 

den information som lämnats är tillräcklig och bidrar till att nå syftet med 

att lämna informationen. Vad informationen ska bidra till att uppnå 

framgår av 17 §.  

Rapporten ska endast lämnas av de producenter som släpper ut fler än 

10 000 produkter per kalenderår. Rapporten ska innehålla uppgifter om 

vilken information som lämnats, hur informationen lämnats och på vilket 

sätt informationen bidrar till att minska nedskräpning och åstadkomma en 

lämplig avfallshantering av ballonger.  

En försenad inlämning av uppgifterna sanktioneras genom miljösank-

tionsavgifter i 11 kap. 29 § förordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 12. 
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 19 §     

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för Naturvårdsverket att meddela 

föreskrifter om vilken ytterligare information som den rapport som ska 

lämnas enligt 18 § ska innehålla. 

Övervägandena finns i avsnitt 12. 

20 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om producenters skyldighet att lämna 

uppgifter till Naturvårdsverket. Paragrafen genomför delvis artikel 8a.2 i 

avfallsdirektivet. 

Innan en producent släpper ut ballonger på den svenska marknaden ska 

producenten lämna uppgifter till Naturvårdsverket om sitt namn, kontakt-

uppgifter och person- eller organisationsnummer.  

Producenten ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i 

fråga om de uppgifter som har lämnats. 

En försenad inlämning av uppgifterna sanktioneras genom miljösank-

tionsavgifter i 11 kap. 29 § förordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.5. 

21 §     

Paragrafen innehåller krav på att en producent av ballonger ska lämna 

uppgifter till Naturvårdsverket om hur många produkter som producenten 

släppt ut på den svenska marknaden under ett kalenderår. Paragrafen 

genomför delvis artikel 8.3 engångsplastdirektivet.  

Uppgifterna ska som huvudregel lämnas i antal. Vid behov kan Natur-

vårdsverket begära att få in uppgifterna även i vikt. Det kan t.ex. vara fallet 

om det behövs för att uppfylla kraven på rapportering till kommissionen 

enligt engångsplastdirektivet. Av 13 § förordningen om nedskräpnings-

avgifter framgår att de produktavgifter som en producent ska betala ska 

fastställas utifrån hur många produkter som släppts ut på marknaden 

närmast föregående kalenderår. Paragrafen kompletterar således den 

bestämmelsen. 

En försenad inlämning av uppgifterna sanktioneras genom miljösank-

tionsavgifter i 11 kap. 29 § förordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.5. 

22 § 

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för Naturvårdsverket att meddela 

föreskrifter om ytterligare information som en producent ska lämna till 

Naturvårdsverket innan producenten släpper ut en ballong på den svenska 

marknaden och om antal ballonger som producenten släpper ut på den 

svenska marknaden. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.5. 
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23 § 

Paragrafen innehåller en bestämmelse om att en producent ska inrätta en 

rutin för att bedöma kvaliteten på de uppgifter som producenten ska lämna 

enligt 21 §. Paragrafen genomför delvis artikel 8a.3 d i avfallsdirektivet. 

De uppgifter som avses är hur många ballonger som har släppts ut på 

den svenska marknaden under de föregående tre åren.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.5. 

24 § 

Paragrafen är en upplysningsbestämmelse om att det finns bestämmelser 

om tillsyn i miljötillsynsförordningen.  

Naturvårdverket har tillsynsansvar för förordningen (2 kap. 24 § miljö-

tillsynsförordningen).  

Övervägandena finns i avsnitt 6 och 18. 

25 § 

Paragrafen är en upplysningsbestämmelse om att det finns bestämmelser 

om miljösanktionsavgifter i förordningen om miljösanktionsavgifter.  

I förordningen finns möjlighet att besluta om att miljösanktionsavgift 

ska betalas för överträdelser av 18, 20 eller 21 § genom att vara försenad 

med att lämna föreskrivna in uppgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 6 och 20. 

26 §     

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för Naturvårdsverket att meddela 

föreskrifter om verkställigheten av förordningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 16. 

25.6 Förslaget till förordning om producentansvar 

för våtservetter  

1 §     

Paragrafen innehåller upplysning om vilka bemyndiganden de olika be-

stämmelserna i förordningen grundar sig på. 

2 §     

Paragrafen innehåller information om förordningens syfte. 

3 §     

Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse om att det finns bestäm-

melser om nedskräpningsavgifter i förordningen om nedskräpnings-

avgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 6. 
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 4 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med polymer. Ordförklaringen mot-

svarar artikel 3.1 i engångsplastdirektivet och är densamma som ordför-

klaringen i 4 § förordningen om engångsprodukter, se författningskom-

mentaren till den bestämmelsen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.3. 

5 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med plast. Ordförklaringen mot-

svarar artikel 3.1 i engångsplastdirektivet och är densamma som ordför-

klaringen i 5 § förordningen om engångsprodukter, se författningskom-

mentaren till den bestämmelsen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.  

6 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med producent. Ordförklaringen 

motsvarar artikel 3.11 i engångsplastdirektivet och är densamma som 

ordförklaringen i 9 § förordningen om producentansvar för vissa tobaks-

varor, portionssnus och filter, se författningskommentaren till den bestäm-

melsen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.  

7 §     

I paragrafen förklaras vad som avses med uttrycken tillhandahålla på den 

svenska marknaden, släppa ut på den svenska marknaden och vara 

etablerad i Sverige. 

Förklaringarna av tillhandahålla på den svenska marknaden och släppa 

ut på den svenska marknaden motsvarar artikel 3.6 och 3.7 i engångs-

plastdirektivet och är desamma som ordförklaringarna i 6 § förordningen 

om engångsprodukter, se författningskommentaren till den bestämmelsen. 

Förklaringen av uttrycket vara etablerad i Sverige är densamma som 

ordförklaringen i 10 § förordningen om producentansvar för vissa tobaks-

varor, portionssnus och filter, se författningskommentaren till den bestäm-

melsen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

8 §  

I paragrafen förklaras vad som avses med engångsplastprodukt och 

våtservetter. Förklaringen av engångsplastprodukt motsvarar definitionen 

av plastprodukt för engångsbruk i artikel 3.2 i engångsplastdirektivet och 

är densamma som ordförklaringen i 7 § förordningen om engångs-

produkter, se författningskommentaren till den bestämmelsen. 

Med våtservett avses i förordningen servetter som på förhand är våta och 

som används för för personlig hygien eller  i hushåll och som är engångs-

plastprodukter. Förklaringen av våtservetter motsvarar definitionen av 

våtservetter i punkt 2 i del D, punkt 1 i del II i del E och punkt 6 i del G i 

bilagan till engångsplastdirektivet. Med våtservetter avses servetter som är 

våta redan när du köper dem. Torra tvättlappar i skumgummi omfattas 

således inte av uttrycket.  
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Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

9 §     

Paragrafen innebär att de ord och uttryck som inte omfattas av ordför-

klaringarna i 4–8 §§ har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken. Det 

gäller t.ex. orden och uttrycken avfall och bortskaffa avfall. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

10 §    

Paragrafen innehåller mål för minskad nedskräpning av våtservetter och 

genomför delvis artikel 8a.1b i avfallsdirektivet.  

I fråga om våtservetter är målet att nedskräpningen utomhus senast år 

2030 ska vara försumbar. Hur stor nedskräpningen är ska bedömas utifrån 

de skräpmätningar som Naturvårdsverket utför enligt 35 § förordningen 

om nedskräpningsavgifter. Med att nedskräpningen ska vara försumbar 

avses att nedskräpning från våtservetter inte ska förekomma eller vara 

obetydlig. Ordet våtservetter förklaras i 8 §. Bestämmelsen kompletterar 

nerskräpningsförbudet i 15 kap. 26 § miljöbalken. Av 11 § framgår att en 

producent av våtservetter effektivt ska bidra till att nå målet för 

nedskräpning. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2. 

11 §    

Paragrafen innehåller bestämmelser om att en producent av våtservetter 

effektivt ska bidra till att nå målet för minskad nedskräpning i 10 §. Det 

innebär att en producent ska vidta åtgärder och arbeta aktivt för att minska 

nedskräpningen av våtservetter. Åtgärderna kan t.ex. bestå av den informa-

tion som ska lämnas till konsumenter enligt 19 §. Av förklaringen av 

våtservetter framgår att endast våtservetter som innehåller plast omfattas 

av kraven i förordningen (8 §). Ett sätt för producenter att uppnå målet är 

således att övergå till våtservetter som inte innehåller plast.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2. 

12 § 

Paragrafen innehåll krav på att tillgängliggöra information. Paragrafen 

genomför delvis artikel 8a.3 e) i avfallsdirektivet. 

Av första stycket framgår att producenten ska tillgängliggöra informa-

tion om hur målet för nedskräpning uppnås. Målet är att nedskräpningen 

från våtservetter utomhus senast år 2030 ska vara försumbar (10 §). Hur 

stor nedskräpningen är ska bedömas utifrån de skräpmätningar som 

Naturvårdsverket utför enligt 35 § förordningen om nedskräpnings-

avgifter. Kravet innebär att producenten regelbundet ska redogöra för hur 

målet uppnås.  

Av andra stycket framgår att informationen ska göras tillgänglig på en 

webbplats. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.6. 
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 13 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om att i de fall Naturvårdsverket 

bedömer att det finns risk för att målet för minskad nedskräpning inte 

uppnås ska myndigheten föreslå ändamålsenliga åtgärder till regeringen. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2. 

14 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om en skyldighet för svenska 

producenter att utse ombud i andra EES-länder. Paragrafen genomför 

delvis artikel 8.7 i engångsplastdirektivet. 

I engångsplastdirektivet finns bestämmelser om producentansvar för 

plastprodukter för engångsbruk. De våtservetter som omfattas av förord-

ningen är sådana engångsplastprodukter (se 8 §).  

Av paragrafen framgår att en producent som är etablerad i Sverige och 

säljer våtservetter till ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbets-

området (EES) där producenten inte är etablerad, ska utse ett ombud i det 

landet. Enligt paragrafen ska ombudet fullgöra det ansvar som produ-

centen har i det landet enligt de nationella bestämmelser som genomför 

engångsplastdirektivet i det landet (jfr kommentaren till 15 §). 

Det finns inget krav i förordningen på att ombudet ska vara en juridisk 

person utan även en privatperson kan anlitas som ombud.  

I 6 § anges vad som avses med producent och i 7 § anges vad som avses 

med att vara etablerad i Sverige.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.4. 

15 §     

Paragrafen reglerar en rätt för producenter från andra EES-länder att utse 

ombud här. Paragrafen genomför delvis artikel 8.6 i engångsplast-

direktivet. 

Av första stycket framgår att en producent som är etablerad i ett land 

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde (EES) men inte i Sverige 

får utse ett ombud här som ska fullgöra de skyldigheter som producenten 

har enligt denna förordning. Av bestämmelsen framgår att producenten har 

en rätt, men inte en skyldighet att få utse ett ombud här. Eftersom 

engångsplastdirektivet ska genomföras i alla länder inom EES kommer 

dock alla producenter att behöva utse ombud i länder som producenten 

säljer produkter till men inte är etablerad i (jfr artikel 8.7 och kommentaren 

till 14 §). I första stycket anges även att ett ombud ska utses genom en 

skriftlig fullmakt.  

Enligt andra stycket ska ombudet i stället för producenten fullgöra 

skyldigheterna i denna förordning och i förordningen om nedskräpnings-

avgifter. Skyldigheten gäller de våtservetter som ombudet har anmält till 

Naturvårdsverket (se kommentaren till 16 §). Det innebär bl.a. att ombudet 

ska ge information till konsumenter om hur våtservetterna ska hanteras när 

de blir avfall och vilka negativa effekter som nedskräpning ger upphov till. 

Kraven innebär även att ombudet ska lämna information till Naturvårds-

verket om hur många våtservetter som den producent som ombudet 

företräder har släppt ut på den svenska marknaden (se kommentarerna till 

23 §). Det finns inget krav i förordningen på att ombudet ska vara en 

juridisk person utan även en privatperson kan anlitas som ombud. 
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I 6 § anges vad som avses med producent och i 7 § anges vad som avses 

med att vara etablerad i Sverige.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.3. 

16 §     

Paragrafen innehåller en skyldighet för ett ombud att anmäla uppgifter till 

Naturvårdsverket.  

Av första stycket framgår att ett ombud som har utsetts enligt 15 § ska 

göra en anmälan till Naturvårdsverket innan producenten släpper ut en 

våtservett som ombudet ska ansvara för på den svenska marknaden. Av 

7 § framgår vad som avses med att släppa ut en våtservett på den svenska 

marknaden. 

I andra stycket anges vilka uppgifter som en anmälan till Naturvårds-

verket ska innehålla. Enligt första punkten ska anmälan innehålla uppgift 

om ombudets namn, kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer 

och en kopia på den skriftliga fullmakten. Enligt andra punkten ska uppgift 

om producentens namn, kontaktuppgifter och skatteregistreringsnummer 

anges i anmälan. Enligt tredje punkten ska anmälan innehålla uppgift om 

vilken produkt som ombudet ska ansvara för. Syftet är att tydligt avgränsa 

ombudets ansvar. Sådana uppgifter kan t.ex. vara produktens varumärke. 

Enligt fjärde punkten ska anmälan innehålla uppgift om hur produkten 

kommer att tillhandahållas på den svenska marknaden. Sådan information 

kan t.ex. vara vilka säljkanaler som är tänkta att användas. I punkten 5 

anges slutligen att anmälan ska innehålla uppgifter om hur ombudet ska 

uppfylla de skyldigheter som följer av denna förordning och förordningen 

om nedskräpningsavgifter. Skyldigheterna omfattar att ge information till 

konsumenter och att lämna uppgifter till Naturvårdsverket (se 19 och 22 

och 23 §§). 

I tredje stycket anges att ombudet snarast ska underrätta Naturvårds-

verket om någon av uppgifterna som lämnats inte längre är korrekt och 

förändringen har betydelse för anmälans syfte. Syftet med anmälan är att 

tillsynsmyndigheten ska veta vem som är ansvarig för att uppfylla 

producentansvaret för de produkter som omfattas av anmälan.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.3. 

17 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om att våtservetter ska vara märkta 

för att få släppas ut på den svenska marknaden. Paragrafen genomför 

delvis artikel 7 i engångsplastdirektivet och punkt 2 i del D i bilagan till 

direktivet.  

Enligt första stycket första punkten ska märkningen innehålla 

information om att produkten innehåller plast. Ordet plast förklaras i 5 §.  

Enligt första stycket andra punkten ska märkningen innehålla 

information om hur produkten i enlighet med avfallshierarkin ska hanteras 

när den blivit avfall. Kravet innebär att information ska lämnas om på 

vilket sätt som man lämpligast ska göra sig av med produkterna när de blir 

avfall. Avfallshierarkin innebär att avfallsförebyggande åtgärder ska 

främjas. Hierarkin anger även en prioriteringsordning vid valet av metod 

för behandling av det avfall som uppstår. Utgångspunkten är att avfallet i 

första hand ska förberedas för återanvändning, i andra hand material-
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 återvinnas, i tredje hand återvinnas på annat sätt (t.ex. genom energi-

återvinning) och i sista hand bortskaffas, jfr. författningskommentaren till 

15 kap. 10 § miljöbalken för den närmare innebörden av avfallshierarkin 

(prop. 2015/16:166 s. 67). Eftersom våtservetter i dagsläget inte material-

återvinns bör information lämnas om hur de ska slängas för att de ska 

kunna energiåtervinnas.  

Enligt första stycket tredje och fjärde punkterna ska märkningen 

innehålla information om de sätt att bortskaffa produkten som ska 

undvikas och de negativa miljöeffekter som nedskräpning eller annat 

olämpligt bortskaffande av produkten ger upphov till. Det innebär t.ex. att 

information ska lämnas om att våtservetter inte ska spolas ner i avloppen 

och vilka effekter det får på reningsverken och miljön om våtservetter 

spolas ner i avloppet. Det innebär också att information ska lämnas om att 

våtservetter inte ska slängas i naturen eller på marken i stan och vad 

nedskräpningen av våtservetter får för effekter på miljön. 

Uttrycket släppa ut på den svenska marknaden förklaras i 7 §. Av för-

klaringen framgår att kravet på märkning gäller första gången en vara görs 

tillgänglig i Sverige. Varor som släpps ut på marknaden efter att kraven på 

märkning trätt i kraft träffas av kraven och ska således vara märkta för att 

få släppas ut på den svenska marknaden. Varor som släppts ut på den 

svenska marknaden innan kravet på märkning började gälla behöver dock 

inte vara märkta även efter det att kraven på märkning trätt i kraft. Om 

omärkta varor som borde vara märkta påträffas först i senare led i försälj-

ningskedjan kan information inhämtas om varifrån varorna köpts och vem 

det är som släppt ut varorna på den svenska marknaden. Tillsynsåtgärder 

kan riktas mot den som felaktigt släppt ut varan på den svenska 

marknaden. Det kan innefatta olika förelägganden som kan förenas med 

vite (26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken). Förelägganden kan innefatta krav 

på att de felaktiga varorna ska återkallas eller förbud mot att sälja omärkta 

varor. 

Enligt andra stycket ska märkningen placeras på förpackningen eller 

produkten. Den ska vara framträdande, lätt att läsa och outplånlig. 

Naturvårdsverket kan i föreskrifter besluta ytterligare föreskrifter om 

märkningen (18 §). 

Att släppa ut en produkt på den svenska marknaden som inte är märkt 

sanktioneras genom miljösanktionsavgifter i 11 kap. 30 § förordningen om 

miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 11. 

18 §  

Paragrafen innebär att Naturvårdsverket ges möjlighet att besluta 

ytterligare föreskrifter om märkningen enligt 17 §. Det kan innefatta före-

skrifter om var märkningen ska placeras och hur märkningen ska utformas. 

Senast den 3 juli 2020 skulle kommissionen ha beslutat om en genom-

förandeakt som fastställer de harmonierade specifikationerna för märk-

ningen. Genomförandeakten har blivit försenad. Bemyndigandet möjlig-

gör att Naturvårdsverket genomför specifikationerna för märkningen i 

föreskrifter.  

Övervägandena finns i avsnitt 11. 
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19 § 

Paragrafen innebär att den som på den svenska marknaden släpper ut 

våtservetter ska lämna information till konsumenter. Paragrafen genomför 

delvis artikel 10 i engångsplastdirektivet och punkt 6 i del G i bilagan till 

direktivet.  

Uttrycket släppa ut på den svenska marknaden förklaras i 7 §. Ordet 

våtservetter förklaras i 8 §. 

Kravet på att lämna informationen gäller endast sådana våtservetter som 

är avsedda att användas av konsumenter. Våtservetter som är avsedda att 

endast användas av sjukvården omfattas således inte av kraven. 

Enligt första stycket första punkten ska information lämnas om 

återanvändbara alternativ till produkten. Med återanvändning avses att 

något används igen för att fylla samma funktion som det ursprungligen var 

avsett för (15 kap. 4 § miljöbalken). 

Enligt första stycket andra punkten ska information lämnas om hur 

produkten ska hanteras när den blir avfall. Den informationen kan skilja 

sig åt på olika platser.  

Enligt första stycket tredje punkten ska information lämnas om de 

negativa miljöeffekter som nedskräpning eller annat olämpligt bort-

skaffande av produkten ger upphov till. Det innebär att information ska 

lämnas om att produkten innehåller plast och vilka effekter det får på 

miljön när produkter som innehåller plast slängs på marken och skräpar 

ner. Det gäller i synnerhet nedskräpningens påverkan på den marina 

miljön.  

Enligt första stycket fjärde punkten ska information lämnas om de 

negativa effekter det får på avloppsnätet att spola ner våtservetter i 

avloppet. Information ska lämnas om att våtservetter inte ska spolas ner i 

avloppen och vilka effekter det får på reningsverken och miljön om 

produkterna spolas ner i avloppet. 

Enligt andra stycket ska informationen bidra till mindre nedskräpning 

och att avfallet från våtservetter hanteras på ett lämpligt sätt. Det är således 

den målsättningen som informationen ska bidra till att uppnå och med det 

syftet som informationen ska lämnas. Informationen kan behöva lämnas 

på olika sätt utifrån olika målgrupper och olika mycket information kan 

behöva lämnas beroende på hur stor effekt den lämnade informationen får.  

Enligt tredje stycket ska informationen vara lättillgänglig, uppmuntra till 

ett ansvarsfullt konsumentbeteende och lämnas återkommande. För att 

vara lättillgänglig ska informationen lämnas via en kanal som används av 

de konsumenter som vanligtvis använder den aktuella varan. Det innebär 

även att innehållet i informationen ska vara lätt för konsumenter att ta till 

sig. För att informationen ska anses lämnas återkommande är det inte 

tillräckligt att information lämnas vid ett tillfälle. Informationen ska i 

stället lämnas kontinuerligt. 

Övervägandena finns i avsnitt 12. 

20 §    

Paragrafen innehåller krav på att den producent som ska lämna informa-

tion enligt 19 § ska lämna en rapport till Naturvårdsverket. Paragrafen 

genomför delvis artikel 10 i engångsplastdirektivet och punkt 6 i del G i 

bilagan till direktivet. 
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 Rapporten ska lämnas för att Naturvårdsverket ska kunna bedöma om 

den information som lämnats är tillräcklig och bidrar till att nå syftet med 

att lämna informationen. Vad informationen ska bidra till att uppnå 

framgår av 19 §.  

Rapporten ska endast lämnas av de producenter som släpper ut fler än 

10 000 produkter per kalenderår. Rapporten ska innehålla uppgifter om 

vilken information som lämnats, hur informationen lämnats och på vilket 

sätt informationen bidrar till att minska nedskräpning och åstadkomma en 

lämplig avfallshantering av våtservetter.  

En försenad inlämning av uppgifterna sanktioneras genom miljösank-

tionsavgifter i 11 kap. 31 § förordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 12. 

21 §     

Paragrafen innebär att Naturvårdsverket ges möjlighet att meddela 

föreskrifter om vilken ytterligare information som den rapport som ska 

lämnas enligt 20 § ska innehålla. 

Övervägandena finns i avsnitt 12. 

22 § 

Paragrafen innehåller krav på att innan en producent släpper ut våtservetter 

på den svenska marknaden ska producenten lämna uppgifter till 

Naturvårdsverket om sitt namn, kontaktuppgifter och person- eller 

organisationsnummer. Producenten ska snarast underrätta Naturvårds-

verket om ändringar i fråga om de uppgifter som har lämnats. 

En försenad inlämning av uppgifterna sanktioneras genom miljösank-

tionsavgifter i 11 kap. 31 § förordningen om miljösanktionsavgifter 

Övervägandena finns i avsnitt 10.5. 

23 §     

Paragrafen innehåller krav på att en producent av våtservetter ska lämna 

uppgifter till Naturvårdsverket om hur många produkter som producenten 

släppt ut på den svenska marknaden under ett kalenderår. Paragrafen 

genomför delvis artikel 8.3 engångsplastdirektivet.  

Uppgifterna ska som huvudregel lämnas i antal. Vid behov kan Natur-

vårdsverket begära att få in uppgifterna även i vikt. Det kan t.ex. vara fallet 

om det behövs för att uppfylla kraven på rapportering till kommissionen 

enligt engångsplastdirektivet. Av 13 § förordningen om nedskräpnings-

avgifter framgår att de produktavgifter som en producent ska betala ska 

fastställas utifrån hur många produkter som släppts ut på marknaden 

närmast föregående kalenderår. Paragrafen kompletterar således den 

bestämmelsen. 

En försenad inlämning av uppgifterna sanktioneras genom miljösank-

tionsavgifter i 11 kap. 31 § förordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.5. 

24 §     

Paragrafen innebär att Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka 

ytterligare uppgifter som ska lämnas enligt 22 och 23 §§. Naturvårdsverket 
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ges således bemyndigande att meddela föreskrifter om de uppgifter som 

ska lämnas om hur många produkter som släppts ut på den svenska 

marknaden i Sverige under ett kalenderår och vilka uppgifter som ska 

lämnas av en producent innan producenten gör sina produkter tillgängliga. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.5. 

25 § 

Paragrafen innehåller en bestämmelse som innebär att en producent eller 

ett ombud som har utsetts enligt 14 § ska inrätta en rutin för att bedöma 

kvaliteten på de uppgifter som producenten ska lämna enligt 23 § De 

uppgifter som avses är hur många våtservetter som har släppts ut på den 

svenska marknaden.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.5. 

26 § 

Paragrafen är en upplysningsbestämmelse om att det finns bestämmelser 

om tillsyn i miljötillsynsförordningen. Naturvårdverket har tillsynsansvar 

för förordningen (2 kap. 24 § miljötillsynsförordningen).  

Övervägandena finns i avsnitt 6 och 18. 

27 § 

Paragrafen är en upplysningsbestämmelse om att det finns bestämmelser 

om miljösanktionsavgifter i förordningen om miljösanktionsavgifter. I 

förordningen finns möjlighet att besluta om att miljösanktionsavgift ska 

betalas för överträdelser av 17 § genom att släppa ut en omärkt vara på 

marknaden eller 20, 22 eller 23 § genom att vara försenad med att lämna 

föreskrivna in uppgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 6 och 20. 

28 §     

I paragrafen ges Naturvårdsverket bemyndigande att meddela föreskrifter 

om verkställigheten av förordningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 16. 

25.7 Förslag till förordning om 

nedskräpningsavgifter  

1 §     

Paragrafen innehåller en upplysning om vilka bemyndiganden de olika be-

stämmelserna i förordningen grundar sig på. 

2 §     

I paragrafen beskrivs förordningens syfte. 

3 §     

Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse om att det finns ytter-

ligare bestämmelser om engångsplastprodukter i andra författningar.  
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 Övervägandena finns i avsnitt 6. 

4 §     

Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse om att det finns bestäm-

melser om anmälnings- och tillståndsplikt för hantering av avfall i andra 

författningar.  

Övervägandena finns i avsnitt 6. 

5 §  

Paragrafen innehåller bestämmelser om att ord och uttryck som används i 

förordningen har samma betydelse som i vissa andra förordningar.  

Orden och uttrycken producent, släppa ut på den svenska marknaden, 

tillhandahålla på den svenska marknaden, polymer, plast och engångs-

plastprodukt har samma betydelse som i förordningen (2018:1462) om 

producentansvar för förpackningar (förpackningsförordningen), förord-

ningen om producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus och filter, 

förordningen om producentansvar för ballonger och förordningen om 

producentansvar för våtservetter. Orden och uttrycken har samma 

innebörd i de olika förordningarna men avser olika produkter. Det gäller 

med undantag för ordet producent i förpackningsförordningen som har en 

annan innebörd i förpackningsförordningen än i de andra producent-

ansvarsförordningarna. Det beror på att en förpackning kan säljas både 

utan och med innehåll. 

Orden och uttrycken snabbmat, matlåda, mugg, dryckesbehållare, 

bärkasse, plastbärkasse och tunn plastbärkasse har samma betydelse som 

i förordningen om engångsprodukter.  

Ordet plastflaska har samma betydelse som i förordningen (2005:220) 

om retursystem för plastflaskor och metallburkar. 

Ordet flexibelt omslag har samma betydelse som i förpackningsförord-

ningen. 

Orden och uttrycken tobaksvaror, filter, fimpar och portionssnus har 

samma betydelse som i förordningen om producentansvar för vissa 

tobaksvaror, portionssnus och filter, 

Ordet ballong har samma betydelse som i förordningen om producent-

ansvar för ballonger. 

Ordet våtservetter har samma betydelse som i förordningen om produ-

centansvar för våtservetter.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

6 §  

Paragrafen innebär att de ord och uttryck som inte omfattas av ordför-

klaringarna i 5 § har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken. Det 

gäller t.ex. uttrycket behandla avfall som förklaras i 15 kap. 6 § miljö-

balken. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

7 § 

Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse om att det finns bestäm-

melser i andra förordningar om att en producent som inte är etablerad i 
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Sverige får utse ett ombud som ska fullgöra de skyldigheter som en 

producent har enligt förordningen.  

I första–fjärde anges att dessa bestämmelser finns i 15–17 §§ förord-

ningen om producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus och filter, 

14–16 §§ förordningen om producentansvar för ballonger, 14–16 §§ 

förordningen om producentansvar för våtservetter och 36 a–36 c §§ för-

packningsförordningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.3. 

8 §      

Paragrafen innehåller krav på att producenter som tillhandhåller vissa 

engångsplastprodukter på den svenska marknaden ska betala nedskräp-

ningsavgifter till Naturvårdsverket varje år. Paragrafen genomför artikel 

8.2–8.4 i engångsplastdirektivet.  

Avgiftsskyldigheten enligt första stycket gäller producenter av ball-

onger, våtservetter, dryckesbehållare, filter, portionssnus, tobaksvaror 

med filter, flexibla omslag, tunna plastbärkassar, engångsplastlock till 

muggar och muggar och matlådor för snabbmat som är engångsplast-

produkter. Vad som avses med de olika orden och uttrycken förklaras i 

5 §. Av förklaringen till flexibelt omslag framgår att med uttrycket avses 

förpackningar som används till livsmedel som är avsedda att ätas direkt ur 

förpackningen utan ytterligare beredning. Det kan t.ex. vara godis, snacks, 

snabbmat eller glass (se författningskommentaren till 10 b § för-

packningsförordningen). Av ordförklaringen till dryckesbehållare framgår 

att det innefattar plastflaskor för dryck (se författningskommentaren till 

8 § förordningen om engångsprodukter). 

Av ordförklaringen till producent framgår att avgiftsskyldigheten inte 

gäller i alla försäljningsled utan i huvudsak endast första gången en 

produkt görs tillgänglig i Sverige även om skyldigheten gäller då 

produkten tillhandahålls på den svenska marknaden (5 §). Eftersom 

avgiftsskyldigheten gäller bl.a. förpackningar måste dock uttrycket 

tillhandahålla på den svenska marknaden användas eftersom en förpack-

ning först kan säljas av en producent för att sedan paketeras med ett 

innehåll av en annan producent. Båda dessa producenter ska omfattas av 

avgiftsskyldigheten eftersom båda producenterna inte alltid återfinns i 

Sverige. I de situationer flera producenter är avgiftsskyldiga för samma 

produkt kan Naturvårdsverket sätta ned avgiften (19 §). För de produkter 

som omfattas av avgiftsskyldigheten som inte är förpackningar finns bara 

en producent som tillhandahåller produkten på marknaden. För dessa 

produkter är det således ingen skillnad om uttrycket släppa ut på den 

svenska marknaden eller tillhandahålla på den svenska marknaden 

används så länge det görs tillsammans med ordet producent. 

Enligt andra stycket gäller avgiftsskyldigheten avseende förpackningar 

både den som släpper ut en förpackning utan innehåll och den som släpper 

ut en förpackning med innehåll. Avgiftsskyldigheten gäller således inte 

bara när något säljs som en förpackning för att sedan paketeras med ett 

innehåll. Även en förpackad vara omfattas av avgiftsskyldigheten. T.ex. 

kan en dryckesbehållare eller mugg säljas både som förpackning till någon 

som säljer dryck och när en dryck säljs. Dessa olika aktörer återfinns inte 

alltid i Sverige och är därför inte alltid avgiftsskyldiga. Av 19 § framgår 
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 att avgiften kan sättas ner om flera olika producenter är avgiftsskyldiga för 

samma produkt. 

Enligt tredje stycket ska nedskräpningsavgifter tas ut som en rörlig 

produktavgift (11–13 §) och en fast årsavgift (14 och 15 §§).  

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

9 §  

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka kostnader som produkt-

avgiften ska täcka. Paragrafen genomför artikel 8.2–8.4 i engångsplast-

direktivet.  

Enligt första stycket första punkten ska produktavgiften täcka kostnad-

erna för att städa upp engångsplastprodukter som skräpats ned på de 

platser som kommunen har renhållningsansvar för enligt renhållnings-

lagen. De kostnader som avgifterna ska täcka omfattar de produkter som 

felaktigt hamnat på marken eller andra platser. Kostnaderna för hantering 

av sådant avfall som slängts i och ligger kvar i insamlingskärl ska inte 

täckas av avgifterna. Vad som avses med engångsplastprodukt förklaras i 

5 §. 

Enligt renhållningslagen har kommunen renhållningsansvar på gator, 

torg, parker och andra allmänna plaster som är redovisade som en allmän 

plats i en detaljplan. Enligt plan- och bygglagen (PBL) är en allmän plats 

en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en 

detaljplan är avsett för ett gemensamt behov (1 kap. 4 §). Kommunen har 

dock endast renhållningsansvar för allmänna platser där kommunen är 

huvudman. Enligt 4 kap. 7 § PBL är huvudregeln att kommunen är huvud-

man för de allmänna platserna. Om det finns särskilda skäl för att ha enskilt 

huvudmannaskap kan kommunen bestämma detta i detaljplanen. Vid 

enskilt huvudmannaskap åligger ansvaret för en allmän plats i stället 

fastighetsägarna gemensamt. Kommunerna har således inte renhållnings-

ansvar för allmänna platser med enskilt huvudmannaskap. Kommunens 

renhållningsansvar gäller inte heller om åtgärderna ska utföras av staten 

som väghållare. Det gäller de flesta allmänna vägar. Undantaget är de all-

männa vägar som ingår i kommunal väghållning. Kommunen är inte heller 

renhållningsansvarig för kvartersmark som har iordningsställts och be-

gagnas för allmän trafik. Enligt 1 kap 4 § PBL är kvartersmark mark som 

enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats. Användning av kvarters-

mark kan t.ex. vara bostäder, handel eller industri. För dessa platser är 

fastighetsinnehavare renhållningsansvariga. 

Kommunerna har även renhållningsansvar för andra plaster än de som 

är allmänna platser. Det gäller de platser där allmänheten får färdas fritt 

(4 § renhållningslagen). Med platser där allmänheten får färdas fritt avses 

som huvudregel platser som omfattas av allemansrätten (jfr 2 kap. 15 § 

regeringsformen). Exempel på platser där allmänheten får färdas fritt men 

som inte alltid är allmänna plaster är t.ex. badplatser och naturområden. 

Enligt andra punkten ska produktavgiften täcka kostnaderna för att 

transportera bort och behandla det avfall som städats upp. Med behandling 

avses att återvinna eller bortskaffa avfall (15 kap. 6 § miljöbalken). 

Enligt tredje punkten ska produktavgiften täcka kostnaderna för den att 

administrera och planera den verksamhet som avses i första och andra 

punkterna. 
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Enligt fjärde punkten ska produktavgiften täcka kostnaderna för att sam-

la in och rapportera uppgifter som ska lämnas enligt förordningen. Det 

gäller t.ex. de uppgifter som ska lämnas enligt 32 §. Punkten genomför 

artikel 8.3 c i engångsplastdirektivet.  

Enligt femte punkten ska produktavgiften täcka kostnaderna för att 

sprida information. De intäkter från avgifter som inte tas i anspråk för 

Naturvårdsverkets eller kommunernas verksamhet ska användas för att 

sprida information för att uppnå syftet med förordningen. Sådan informa-

tion ska spridas av Naturvårdsverket eller av den som Naturvårdsverket 

ger i uppdrag att sprida sådan information (36 §). 

Enligt andra stycket ska avgifterna inte täcka kostnaderna för att samla 

in avfall som har flutit i land på havsstränder. En kommun kan i stället få 

bidrag för att samla in sådant skräp enligt förordningen (2018:58) om 

bidrag till strandstädning.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

10 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka kostnader som årsavgiften 

ska täcka. Paragrafen genomför artikel 8.2–8.4 i engångsplastdirektivet.  

Enligt första punkten ska årsavgiften täcka kostnaderna för Naturvårds-

verkets handläggning av de uppgifter som ska lämnas för att fastställa 

nedskräpningsavgifterna, administration av avgifterna och utbetalningen 

av dessa. 

Enligt andra punkten ska årsavgiften täcka kostnaderna för den skräp-

mätning som ska utföras enligt 35 §. Resultatet av skräpmätningen ska 

användas för att se över avgifterna (37 §). 

Enligt tredje punkten ska årsavgiften täcka kostnaderna för att sprida 

information. De intäkter från avgifter som inte tas i anspråk för Natur-

vårdsverkets eller kommunernas verksamhet ska användas för att sprida 

information för att uppnå syftet med förordningen. Sådan information ska 

spridas av Naturvårdsverket eller av den som Naturvårdsverket ger i 

uppdrag att sprida sådan information (36 §).  

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

11 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om produktavgiftens storlek för 

respektive produkt. Paragrafen genomför artikel 8.2–8.4 i engångsplast-

direktivet.  

Bestämmelsen innebär att en produktavgift ska betalas för varje produkt 

som en producent tillhandahåller på den svenska marknaden under ett 

kalenderår. Storleken på avgiften varierar beroende på produkten. Den 

totala produktavgiften som en producent ska betala är således en rörlig 

avgift. Av 13 § framgår att produktavgiften ska betalas för de produkter 

som en producent tillhandahållit på den svenska marknaden under det 

närmast föregående kalenderåret.  

Vad som avses med de olika orden och uttrycken förklaras i 5 §. Av 

ordförklaringen till producent och tillhandahålla på den svenska mark-

naden framgår att kravet inte gäller i alla försäljningsled utan i huvudsak 

endast första gången en produkt görs tillgänglig i Sverige. Enligt 19 § kan 
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 avgiften sättas ner om fler producenter är avgiftsskyldiga för samma 

produkt. 

Avgiften ska betalas första gången för produkter som tillhandahållits på 

den svenska marknaden under kalenderåret 2022. Hur många produkter en 

producent tillhandahållit på den svenska marknaden under år 2022 ska 

rapporteras till Naturvårdsverket senast den 31 mars 2023. Naturvårds-

verket ska därefter fatta beslut om avgifternas storlek per producent (18 §). 

Produktavgiften ska betalas in under 2023 vid det datum som anges i 

Naturvårdsverkets beslut.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

12 §  

Paragrafen innehåller bestämmelser om produktavgiftens storlek för 

våtservetter och ballonger. Paragrafen genomför artikel 8.2–8.4 i 

engångsplastdirektivet.  

För varje våtservett som en producent släpper ut på den svenska 

marknaden under ett kalenderår ska en produktavgift betalas med 0,3 öre. 

För varje ballong som en producent släpper ut på den svenska marknaden 

under ett kalenderår ska en produktavgift betalas med 2,3 öre. 

Avgiften ska betalas för varje våtservett och ballong som en producent 

tillhandahåller på den svenska marknaden. Den totala produktavgiften som 

en producent ska betala är således en rörlig avgift. Av 13 § framgår att 

produktavgiften ska betalas för de produkter som en producent släppt ut 

eller tillhandahållit på den svenska marknaden under det närmast 

föregående kalenderåret.  

Vad som avses med de olika orden och uttrycken förklaras i 5 §. Av 

ordförklaringen till producent och tillhandahålla på den svenska mark-

naden framgår att kravet inte gäller i alla försäljningsled utan i huvudsak 

endast första gången en produkt görs tillgänglig i Sverige. 

Avgiften för ballonger och våtservetter regleras i en egen paragraf 

eftersom avgiften ska börja betalas vid ett senare datum än avgifterna i 11 

§. Avgiften ska betalas första gången för produkter som tillhandahållits på 

den svenska marknaden under kalenderåret 2024. Hur många produkter en 

producent tillhandahållit på den svenska marknaden under år 2024 ska 

rapporteras till Naturvårdsverket senast den 31 mars 2025. Naturvårds-

verket ska därefter fatta beslut om avgifternas storlek per producent (18 §). 

Produktavgiften ska betalas in under 2025 vid det datum som står i 

Naturvårdsverkets beslut.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

13 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om hur den totala produktavgiften per 

producent ska beräknas. Paragrafen genomför artikel 8.2–8.4 i engångs-

plastdirektivet.  

Enligt första stycket ska produktavgiften beräknas på grundval av de 

uppgifter som har lämnats om hur många produkter som en producent har 

släppt ut eller tillhandahållit på den svenska marknaden enligt 73 och 

73 a §§ förpackningsförordningen, 32 § förordningen om producentansvar 

för vissa tobaksvaror, portionssnus och filter, 21 § förordningen om 

producentansvar för ballonger och 23 § förordningen om producentansvar 
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för våtservetter. Det innebär att den totala produktavgiften för en 

producent som tillhandahåller 50 000 muggar under ett kalenderår blir 200 

kronor (50 000*0,4 öre=200 kronor). 

Enligt andra stycket ska produktavgiften betalas för de produkter som 

tillhandahållits på den svenska marknaden under det närmast föregående 

kalenderåret. Enligt förpackningsförordningen, förordningen om produ-

centansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus och filter,  förordningen om 

producentansvar för ballonger och förordningen om producentansvar för 

våtservetter ska producenterna av produkterna senast den 31 mars varje år 

lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur många produkter som 

producenten tillhandahållit eller släppt ut på den svenska marknaden under 

föregående år. Senast den 31 mars får således Naturvårdsverket uppgifter 

om vilket antal produkter som produktavgiften ska beräknas utifrån. 

Utifrån dessa uppgifter fattar Naturvårdsverket beslut om produkt-

avgifterna (18 §).  

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

14 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om årsavgiftens storlek. Paragrafen 

genomför artikel 8.2–8.4 i engångsplastdirektivet.  

Vad som avses med de olika orden och uttrycken förklaras i 5 §. 

Enligt första stycket ska en producent som på den svenska marknaden 

tillhandahåller filter, portionssnus, flexibla omslag, dryckesbehållare som 

rymmer mindre än 0,6 liter, engångsplastlock till muggar eller muggar 

eller matlådor som är engångsplastprodukter för varje kalenderår betala en 

årsavgift med 500 kronor.  

Enligt andra stycket ska en producent som på den svenska marknaden 

släpper ut tobaksvaror med filter ska för varje kalenderår betala en 

årsavgift med 3 000 kronor. 

Enligt tredje stycket ska en producent som på den svenska marknaden 

släpper ut tunna plastbärkassar ska för varje kalenderår betala en årsavgift 

med 300 kronor. 

Avgiften ska betalas för varje produktkategori. Det innebär att en produ-

cent som släpper ut både muggar och matlådor för snabbmat på den 

svenska marknaden ska betala två årsavgifter.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

15 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om årsavgiftens storlek. Paragrafen 

genomför artikel 8.3 och 8.4 i engångsplastdirektivet. 

Enligt paragrafen ska producenter som på den svenska marknaden 

släpper ut våtservetter och ballonger betala en årsavgift på 500 kronor. Vad 

som avses med de olika orden och uttrycken förklaras i 5 §. 

Avgiften för ballonger och våtservetter regleras i en egen paragraf 

eftersom avgiften ska börja betalas vid ett senare datum än avgifterna i 

14 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 
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 16 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om att den som är skyldig att betala 

avgift enligt förordningen är skyldig att till Naturvårdsverket lämna de 

uppgifter som behövs för att avgiftens storlek ska kunna bestämmas.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

17 § 

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för Naturvårdsverket att meddela 

föreskrifter om vilka ytterligare uppgifter som ska lämnas för att avgiftens 

storlek ska kunna bestämmas. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

18 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om beslut om nedskräpningsavgifter.  

Enligt första stycket är det Naturvårdsverket som fattar beslut om 

avgifterna. Av beslutet ska bl.a. avgiftens storlek och när avgiften ska 

betalas framgå. Beslut kan fattas både avseende produktavgiften och 

årsavgiften. Om en avgift sätts ned efter ett överklagande ska ränta enligt 

5 § räntelagen (1975:635) betalas för tiden från den dag avgiften betalades 

till och med den dag avgiften återbetalas (24 §). 

Av andra stycket framgår att beslutet gäller omedelbart. Det innebär att 

beslutet kan verkställas enligt utsökningsbalken även om det överklagas 

(23 §). 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

19 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om att Naturvårdsverket efter en 

skriftlig ansökan kan sätta ner eller efterskänka nedskräpningsavgifterna 

om flera olika producenter är avgiftsskyldiga för samma produkt.  

Både produktavgiften och årsavgiften kan sättas ner. Avgiften kan sättas 

ner helt eller delvis. 

Av ordförklaringen till producent och tillhandahålla på den svenska 

marknaden framgår att avgiftsskyldigheten inte gäller i alla försäljningsled 

utan i huvudsak endast första gången en produkt görs tillgänglig i Sverige 

(5 §). Avgiftsskyldigheten gäller dock inte bara när något säljs som en 

förpackning för att sedan paketeras med ett innehåll utan även en för-

packad vara omfattas av avgiftsskyldigheten. Samma förpackning kan 

således omfattas av avgiftsskyldigheten två gånger. Det gäller t.ex. om en 

producent släpper ut en tom mugg på den svenska marknaden och en annan 

producent tillhandahåller muggen med innehåll på den svenska mark-

naden. Dessa olika aktörer återfinns inte alltid i Sverige och är därför inte 

alltid avgiftsskyldiga för samma produkt men i de situationer flera 

producenter är avgiftsskyldiga för samma produkt kan Naturvårdsverket 

sätta ned avgiften. För övriga produkter finns bara en producent som till-

handahåller produkten på marknaden. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 
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20 §     

Paragrafen reglerar en möjlighet att göra avsteg från bestämmelser om att 

och hur nedskräpningsavgifter ska betalas om det finns särskilda skäl. 

Enligt första stycket får Naturvårdsverket i det enskilda fallet besluta att 

nedskräpningsavgifterna ska betalas kvartalsvis, sättas ned eller efter-

skänkas. Beslutet kan omfatta både årsavgiften och produktavgiften. Båda 

dessa avgifter kan sättas ner eller efterskänkas för samma producent.  

För att Naturvårdsverket ska fatta ett beslut om att avgifterna ska betalas 

kvartalsvis eller sätta ner eller efterskänka avgifterna krävs att den som ska 

betala avgiften har ansökt om det och i ansökan redogjort för vilka 

särskilda skäl som föreligger. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

21 §        

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för Naturvårdsverket att meddela 

föreskrifter om vilka uppgifter en ansökan om att sätta ner nedskräpnings-

avgifterna eller en ansökan om att avgifterna ska betalas kvartalsvis, sättas 

ner eller efterskänkas ska innehålla. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

22 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om dröjsmålsavgift. Paragrafen inne-

håller också en upplysning om att bestämmelser om betalningsanstånd 

finns i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar. 

I paragrafen föreskrivs att den som inte betalar nedskräpningsavgifter i 

tid ska betala dröjsmålsavgift (jfr 1 § lagen (1997:484) om dröjsmåls-

avgift). Det gäller både beslut om årsavgiften och beslut om produkt-

avgiften.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

23 §     

I paragrafen regleras verkställighet enligt utsökningsbalken. 

Att Naturvårdsverkets beslut om betalning av nedskräpningsavgifter får 

verkställas enligt utsökningsbalken innebär att Kronofogdemyndigheten 

kan verkställa Naturvårdsverkets beslut om betalningsskyldighet genom 

utmätning. Av 18 § andra stycket följer att så kan ske även om beslutet 

överklagas. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

24 §     

I paragrafen anges att ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen (1975:635) 

för tiden från den dag avgiften betalades till och med den dag avgiften 

återbetalas om en avgift enligt denna förordning har satts ned efter ett 

överklagande.  

Eftersom Naturvårdsverkets beslut enligt 18 § gäller omedelbart även 

om det överklagas, kan avgiften behöva betalas tillbaka efter ett över-

klagande. Naturvårdsverket ska då betala ränta enligt räntelagen. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 
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 25 §    

Paragrafen innehåller bestämmelser om att de produktavgifter som har 

betalats in ska fördelas mellan och betalas ut till kommunerna. 

Det i första stycket använda uttrycket ersättning för städning av engångs-

plastprodukter i utomhusmiljöer innefattar de totala intäkterna från pro-

duktavgifterna och således den totala summan som ska betalas ut till 

kommunerna. Det innefattar både ersättning till en kommun utifrån in-

vånarantal (andra stycket) och ersättning till en kommun med besöks-

näring (tredje stycket). När det uttrycket används avses således båda 

typerna av ersättning. 

Enligt andra stycket ska minst 80 procent av intäkterna från produkt-

avgifterna fördelas mellan och betalas ut till kommunerna varje år utifrån 

hur många invånare som var folkbokförda i respektive kommun den 

1 november året innan pengarna betalas ut till kommunen. En sådan ersätt-

ning kallas i förordningen ersättning till en kommun utifrån invånarantal. 

Det krävs ingen ansökan från en kommun för att få pengarna. Hur mycket 

pengar en kommun får bestäms således av kommunens invånarantal 

jämfört med det totala antalet invånare i Sverige. Det innebär att om 

Sverige har tio miljoner invånare och en kommun har 100 000 invånare 

ska kommunen tilldelas en procent av intäkterna från de produktavgifter 

som ska fördelas utifrån invånarantal.  

Enligt tredje stycket ska högst 20 procent av intäkterna från produkt-

avgifterna fördelas mellan och betalas ut till kommuner med besöksnäring 

som leder till särskilda nedskräpningsproblem. En sådan ersättning kallas 

i förordningen ersättning till en kommun med besöksnäring. För att få en 

sådan ersättning krävs att kommunen ansöker om det. De pengar som en 

kommun får för de särskilda problem den har med nedskräpning från 

besöksnäringen ska kommunen få utöver de pengar som fördelas till 

kommunen utifrån invånarantal. Ersättningen ska inte täcka kostnaderna 

för att samla in avfall som har flutit i land på havsstränder (9 §). En 

kommun kan i stället få bidrag till att samla in av sådant skräp enligt 

förordningen om bidrag till strandstädning. 

Med kommuner med besöksnäring som leder till särskilda nedskräp-

ningsproblem avses kommuner som i relation till sitt vanliga invånarantal 

har en hög grad av nedskräpning som kommer från besöksnäringen och 

som inte kan hanteras inom ramen för de avgifter som en kommun blir 

tilldelad utifrån invånarantalet. Det gäller främst mindre orter och 

landsbygdskommuner där antalet människor som vistas på orten ökar 

väsentligt under en begränsad tid av året.  

Naturvårdsverket fattar beslut om hur mycket av intäkterna från 

produktavgifterna som ska utgöra ersättning till kommuner utifrån 

invånarantal respektive ersättning till en kommun med besöksnäring 

(31 §). Eftersom det är minst 80 procent som ska fördelas till kommunerna 

utifrån invånarantal är det möjligt för Naturvårdsverket att fördela och till 

kommunerna betala ut en större andel av intäkterna utifrån invånarantal 

och en mindre andel till kommuner med särskilda nedskräpningsproblem 

från besöksnäring. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 
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26 § 

Paragrafen reglerar tidpunkten för fördelning och utbetalning till kom-

munerna av produktavgifterna. 

I paragrafen anges att avgifterna ska fördelas mellan och betalas ut till 

kommunerna en gång per kalenderår. Paragrafen innebär att kommunerna 

ska få ersättningen utbetald återkommande varje år. Den innebär också att 

det inte är möjligt att få ersättning fler gånger under ett och samma år.  

Ersättningen till en kommun ska betalas ut första gången under 

kalenderåret 2023 för verksamhet som ska bedrivas under kalenderåret 

2024. Ersättningen som betalas ut under 2023 ska baseras på hur många 

som var folkbokförda i kommunen den 1 november 2022. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

27 §    

I paragrafen anges vilken verksamhet som ersättningen som betalas ut till 

kommunerna ska användas till.  

Bestämmelsen gäller ersättning för städning av engångsplastprodukter i 

utomhusmiljöer, dvs. både ersättning till en kommun utifrån invånarantal 

och ersättning till en kommun med besöksnäring. Ersättningen får inte 

användas till annan verksamhet än den som räknas upp i paragrafen. 

Uppräkningen är således uttömmande.  

Enligt första stycket första punkten får kommunen använda den ersätt-

ning kommunen får till städning av de engångsplastprodukter som belastas 

med produktavgift (11 och 12 §§) och som skräpats ned på de platser som 

kommunen har renhållningsansvar. Städningen ska således avse våt-

servetter, plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 l, filter, 

tobaksvaror med filter, portionssnus, flexibla omslag, engångsplastlock till 

muggar och muggar och matlådor för snabbmat som är engångsplast-

produkter som skräpats ner. Verksamheten får inte avse städning av andra 

produkter som skräpats ner. Kommunerna har dock fortsatt renhållnings-

ansvar även för andra produkter som skräpats ner och är därför skyldiga 

att städa upp även dessa produkter. Den ersättning som betalas ut till 

kommunerna innebär således inte full kostnadstäckning för städning av 

alla produkter som skräpats ner utan endast ersättning för de produkter 

som omfattas av avgiftsskyldigheten. Hur stor andel av verksamheten som 

utgör produkter som omfattas av avgiftsskyldigheten kan avgöras utifrån 

analyser av det skräp som städats upp.  

Vilka platser som kommunen har renhållningsansvar för redogörs för i 9 §. 

Verksamheten ska inte avse det avfall som slängts i insamlingskärl utan 

endast det som skräpats ner.  

Enligt andra punkten får kommunen använda den ersättning kommunen 

får till verksamhet som avser borttransport och behandling av det avfall 

som städats upp. Med att behandla avfall avses att återvinna eller bort-

skaffa avfall (15 kap. 6 § miljöbalken).  

Enligt tredje punkten får kommunen använda den ersättning kommunen 

får till verksamhet som avser administration och planering av verk-

samheten som avser städning och borttransport och behandling av det 

avfall som städats upp. 
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 Enligt fjärde punkten får kommunen använda den ersättning kommunen 

får till verksamhet som avser insamling och rapportering av uppgifter. Det 

gäller t.ex. de uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket enligt 32 §. 

Enligt andra stycket ska verksamheten bedrivas året efter det att 

pengarna betalats ut till kommunen. Beräkningen av ersättning till en 

kommun utifrån invånarantal ska ske utifrån hur många som var folkbok-

förda i kommunen den 1 november och betalas ut året efter (25 § andra 

stycket). Verksamheten ska således bedrivas året efter det. 

Ersättningen till en kommun ska betalas ut första gången under 

kalenderåret 2023 för verksamhet som ska bedrivas under kalenderåret 

2024. Intäkterna från de produktavgifter som betalats in under år 2023 ska 

således betalas ut till kommunerna under år 2023. Ersättningen ska baseras 

på hur många som var folkbokförda i kommunen den 1 november 2022. 

Ersättningen ska sedan användas till verksamhet som ska bedrivas av 

kommunerna under år 2024.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

28 §     

I paragrafen anges vad en ansökan om ersättning till en kommun med 

besöksnäring ska innehålla.  

 Enligt första och andra punkterna ska ansökan innehålla uppgifter om 

vilken eller vilka kommuner som ansöker och kontaktperson för sökanden. 

Kommuner som samarbetar om städningen och avfallshanteringen kan 

således göra en gemensam ansökan. 

Enligt tredje punkten ska ansökan innehålla en beskrivning av besöks-

näringen och de nedskräpningsproblem som besöksnäringen orsakar. 

Ansökan ska således innehålla en beskrivning av hur besöksnäringen ser 

ut, dess omfattning och hur mycket nedskräpning som den ger upphov till. 

Eftersom ersättning endast kan ges till en kommun för de särskilda ned-

skräpningsproblem som besöksnäringen orsakar bör ansökan innehålla en 

beskrivning av den ökning av nedskräpningen som besöksnäringen ger 

upphov till. Ökningen kan t.ex. bedömas utifrån analyser av mängden 

avfall som städas upp vid olika tidpunkter under året eller jämföras med 

nedskräpningen i andra kommuner som inte har motsvarande problem med 

nedskräpning från besöksnäringen. Utifrån de uppgifter som kommuner 

ska lämna enligt 32 § om de kostnader de har för nedskräpning kommer 

en genomsnittlig kostnad per invånare i Sverige på sikt att kunna tas fram.  

Enligt fjärde punkten ska ansökan innehålla en beskrivning av den verk-

samhet som avses i 27 §. Ansökan ska således innehålla en beskrivning av 

vilken verksamhet som ska bedrivas som gäller uppstädning av de 

engångsplastprodukter som ersättningen avser. 

Enligt femte punkten ska ansökan innehålla en uppskattning av mängden 

avfall från engångsplastprodukter som omfattas av avgiftsskyldigheten i 

förordningen och som orsakar nedskräpningsproblem i kommunen. 

Ansökan ska således innehålla uppgifter om mängden nedskräpning från 

våtservetter, plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 l, filter, 

tobaksvaror med filter, portionssnus, flexibla omslag, engångsplastlock till 

muggar och muggar och matlådor för snabbmat som är engångsplast-

produkter. 
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Enligt sjätte punkten ska ansökan innehålla uppgifter om hur kommunen 

avser att behandla det avfall som städas upp. Vad som avses med behandla 

avfall förklaras i 15 kap. 6 § miljöbalken. 

Enligt sjunde punkten ska ansökan innehålla uppgifter om de kostnader 

som besöksnäringen orsakar för att bedriva den verksamhet som avses i 

27 §. Ansökan ska således innehålla uppgifter om de kostnader som 

kommunen har utöver de kostnader som kommunen har för städning av 

nedskräpning från kommunens invånare. Eftersom uppstädning av pro-

dukter som skräpats ner redan sker kan det finnas vissa kostnader som inte 

ökar bara på grund av att nedskräpningen ökar till följd av besöksnäringen. 

Det gäller t.ex. om man köpt in en städmaskin som kan användas till både 

nedskräpning från de egna invånarna och besöksnäringen. Om det finns 

behov av flera städmaskiner och skälet till det är att nedskräpningen ökat 

på grund av besöksnäringen kan ersättning sökas för det. Exempel på andra 

kostnader som kan öka på grund av nedskräpning från besöksnäringen är 

personalkostnader och kostnader för avfallsbehandlingen. 

Enligt åttonde punkten ska ansökan innehålla uppgifter om vilken 

uppföljning som ska göras för att kontrollera resultatet. 

Enligt nionde punkten ska ansökan innehålla uppgifter om den 

verksamhet som avses i 27 § omfattar åtgärder för vilka bidrag har sökts 

eller beviljats enligt annan författning. Naturvårdsverket är inte förhindrad 

att ge bidrag även om en kommun har fått bidrag från annat håll, men bör 

se till att kommunen inte får mer ersättning än att det täcker kostnaderna 

för städning. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

29 § 

Paragrafen innehåller krav på att en ansökan om ersättning till en kommun 

med besöksnäring ska vara skriftlig och lämnas till Naturvårdsverket 

senast den 31 mars året innan verksamheten ska bedrivas.  

Ersättningen till en kommun ska betalas ut första gången under 

kalenderåret 2023 för verksamhet som ska bedrivas under kalenderåret 

2024. Ansökan ska således göras senast den 31 mars 2023 för verksamhet 

som ska bedrivas under år 2024.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

30 § 

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för Naturvårdsverket att meddela 

föreskrifter om vilka ytterligare uppgifter en ansökan om ersättning till en 

kommun med besöksnäring ska innehålla.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

31 §     

Paragrafen reglerar beslut om fördelningen av intäkterna från produkt-

avgifterna och beslut om utbetalning.  

Enligt första stycket första punkten ska Naturvårdsverket fatta beslut om 

hur mycket av intäkterna från produktavgifterna som ska utgöra ersättning 

till kommuner utifrån invånarantal respektive ersättning till en kommun 

med besöksnäring. Av 25 § framgår att det är minst 80 procent som ska 

fördelas till kommunerna utifrån invånarantal. Det är därför inte möjligt 
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 för Naturvårdsverket att besluta att en mindre andel än 80 procent ska 

fördelas utifrån invånarantal. Av 25 § framgår även att högst 20 procent 

ska fördelas till kommuner med särskilda nedskräpningsproblem från 

besöksnäring. Naturvårdsverket kan därför besluta att en mindre andel än 

20 procent ska fördelas till sådana kommuner och en större andel ska 

fördelas utifrån invånarantal.  

Hur stora kostnader som kommunerna har för nedskräpningen kommer 

framgå av de uppgifter som kommunerna lämnar till Naturvårdsverket 

enligt 32 §. Av ansökan om ersättning till en kommun med besöksnäring 

ska det framgå hur mycket extra kostnader som är förknippat med den 

typen av nedskräpning (28 §). Naturvårdsverket kommer således på sikt 

att ha tillgång till information om hur stora kostnaderna är och utifrån 

denna information kunna fördela avgifterna mellan de olika kostnader som 

produktavgifterna ska täcka. 

Enligt andra punkten ska Naturvårdsverket fatta beslut om fördelningen 

mellan kommunerna och utbetalningen till dem. Det beslutet innefattar 

t.ex. storleken på ersättningen som ska tilldelas och betalas ut till 

respektive kommun. Naturvårdsverket ska fatta beslut både om ersättning 

till kommuner utifrån invånarantal och ersättning till en kommun med 

besöksnäring. 

Enligt andra stycket får Naturvårdsverkets beslut om utbetalning av 

ersättning till en kommun med besöksnäring förenas med villkor. Det kan 

vara aktuellt särskilt för beslut om ersättning till en kommun med besöks-

näring. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

32 §     

Paragrafen innehåller krav på att en kommun som fått ersättning för 

städning av engångsplastprodukter i utomhusmiljöer senast den 31 mars 

året efter det att verksamheten bedrevs till Naturvårdsverket ska redovisa 

vissa uppgifter.  

Ersättning för städning av engångsplastprodukter i utomhusmiljöer 

innefattar både ersättning till en kommun utifrån invånarantal och 

ersättning till en kommun med besöksnäring (25 §). De uppgifter som 

lämnas ska således omfatta båda ersättningarna.  

 Enligt första punkten ska kommunen redovisa de kostnader kommunen 

haft föregående år för verksamhet som avses i 27 §. Det är således de 

kostnader som kommunen haft för att städa upp våtservetter, plastflaskor 

för dryck som rymmer mindre än 0,6 l, filter, tobaksvaror med filter, 

portionssnus, flexibla omslag, engångsplastlock till muggar och muggar 

och matlådor för snabbmat som är engångsplastprodukter som ska 

redovisas. Kostnader för att städa upp andra produkter behöver inte 

redovisas. Det är inte tillräckligt att redovisa den totala kostnaden för 

städning av alla produkter. Det är tillräckligt att kommunerna fastställer 

hur stor andel av kostnaderna som gäller engångsplastprodukter utifrån 

plockanalyser eller andra uppskattningar. Uppgifterna om kommunens 

kostnader ligger till grund både för Naturvårdsverkets beslut om 

fördelning av avgifterna (31 §) och översynen av avgifterna (37 §). 

Enligt andra punkten ska kommunen redovisa en uppskattning av 

denvikten i kilogram på de fimpar som städats upp. Det är tillräckligt att 
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kommunerna fastställer hur mycket fimpar som städats upp utifrån 

plockanalyser eller andra uppskattningar. Med hjälp av de uppgifter som 

lämnas kan Naturvårdsverket uppfylla rapporteringskravet i artikel 13.1 f 

i engångsplastdirektivet. 

Enligt tredje punkten ska kommunen redovisa hur det uppstädade 

avfallet har behandlats. Med att behandla avfall avses att återvinna eller 

bortskaffa avfall (15 kap. 6 § miljöbalken). 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

33 §     

I paragrafen anges att Naturvårdsverket får besluta att ersättning som 

betalats ut till en kommun med besöksnäring ska återbetalas till Natur-

vårdsverket.  

Bestämmelsen innebär att Naturvårdsverket får fatta ett beslut om 

återbetalning. Naturvårdsverket har således möjlighet att, utifrån bedöm-

ningen i det enskilda fallet, besluta att inte kräva återbetalning även om 

det finns förutsättningar för det.  

Enligt första punkten får Naturvårdsverket besluta att ersättningen ska 

återbetalas om kommunen genom att lämna oriktiga uppgifter eller på 

annat sätt orsakat att intäkterna från produktavgifterna fördelats eller 

utbetalats felaktigt. Det gäller oavsett om de oriktiga uppgifterna har 

lämnats uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Enligt andra punkten får Naturvårdsverket besluta att ersättningen ska 

återbetalas om avgifterna av annan orsak fördelats eller utbetalats felaktigt 

och kommunen skäligen borde ha insett detta. Det kan vara fallet om 

Naturvårdsverket felaktigt betalat ut ett för stort belopp. 

Enligt tredje punkten får Naturvårdsverket besluta att ersättningen ska 

återbetalas om villkoren för beslutet om utbetalning av ersättning till 

kommunen inte har följts. Det framgår av 31 § andra stycket att Natur-

vårdsverket får förena utbetalningsbeslut med villkor. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

34 §     

Paragrafen innehåller en bestämmelse om återbetalningsskyldighet för det 

fall en kommuns totala kostnader under ett kalenderår för den verksamhet 

som omfattas av 27 § understiger det belopp som kommunen har fått.  

Bestämmelsen innebär att en kommun som tilldelas mer pengar än vad 

den gör av med är återbetalningsskyldig. Det gäller både ersättning till en 

kommun utifrån invånarantal och ersättning till en kommun med besöks-

näring.  

En kommun kan t.ex. bli återbetalningsskyldig om den inte städar upp 

engångsplastprodukter som skräpats ner i tillräcklig omfattning eller om 

kommunen har mindre nedskräpningsproblem än andra kommuner. De 

pengar som en kommun tilldelas för nedskräpningen av engångsplast-

produkter kan således inte användas till annan verksamhet i kommunen. 

Det gäller även kostnader för insamling av andra produkter än de 

engångsplastprodukter som täcks av avgiftsskyldigheten och som skräpats 

ner. Kostnaderna som en kommun ska få ersättning för ska endast avse 

kostnader för uppstädning av våtservetter, plastflaskor för dryck som 

rymmer mindre än 0,6 l, filter, portionssnus, tobaksvaror med filter, 
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 flexibla omslag, engångsplastlock till muggar och muggar och matlådor 

för snabbmat som är engångsplastprodukter. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

35 §     

Paragrafen reglerar den s.k. skräpmätning som Naturvårdsverket ska göra. 

Enligt första stycket ska Naturvårdsverket senast den 1 juni 2024 och 

därefter vart tredje år ska göra en nationell mätning av det skräp som 

förekommer på de platser som kommunen har renhållningsansvar för 

enligt renhållningslagen. Vilka platser som kommunen har renhållnings-

ansvar för redogörs för i kommentaren till 9 §.  

Enligt andra stycket ska Naturvårdsverket både mäta totalt antal föremål 

som skräpats ner, och hur många av respektive produktkategori som 

räknas upp i paragrafen som skräpats ner.  

Mätning av totalt antal föremål som skräpats ner ska omfatta alla 

produkter som skräpats ner, dvs. även andra produkter än de som är 

engångsplastprodukter och omfattas av avgiftsskyldigheten. Det kan gälla 

engångsplastprodukter i andra kategorier och produkter som är gjorda helt 

av andra material än plast (t.ex. papp eller aluminium).  

Mätningen av de olika produktkategorierna ska förutom de engångs-

plastprodukter som omfattas av avgiftsskyldigheten omfatta även de 

övriga produkter som omfattas av kraven i engångsplastdirektivet om att 

producenterna ska stå för kostnaderna för nedskräpning, dvs. andra 

dryckesbehållare än plastflaskor som rymmer mindre än 0,6 liter, 

plastflaskor och andra dryckesbehållare som rymmer mer än 0,6 liter och 

tunna plastbärkassar (artikel 8).  

Skräpmätningen ska användas till den översyn av avgifterna som ska 

göras enligt 37 § och vid bedömningen av om målen för minskad ned-

skräpning nås (se 25 a § förpackningsförordningen, 12 § förordningen om 

producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus och filter, 10 § 

förordningen om producentansvar för ballonger och 10 § förordningen om 

producentansvar för våtservetter). 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

36 §      

Paragrafen innehåller en bestämmelse om att nedskräpningsavgifterna 

även får användas för informationsgivning. 

Bestämmelsen innebär att intäkterna från nedskräpningsavgifterna 

också får användas för att sprida information för att uppnå syftet med 

förordningen. Det gäller de intäkter som inte tas i anspråk för Naturvårds-

verkets eller kommunernas verksamhet enligt förordningen. Sådan 

information ska spridas av Naturvårdsverket eller av den som Naturvårds-

verket ger i uppdrag att sprida sådan information. Syftet är att minska 

negativ påverkan på miljön från nedskräpning av engångsplastprodukter 

(jfr 2 §). Om alla intäkter från produktavgifterna inte kan betalas ut till 

kommunerna ska således intäkterna i stället användas till att sprida infor-

mation och på så sätt minska nedskräpningen. Detsamma gäller intäkter 

från årsavgifterna som inte används för Naturvårdsverkets verksamhet 

eller till skräpmätningen. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 
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37 §     

Paragrafen innehåller bestämmelser om översyn av avgifterna. Paragrafen 

genomför artikel 8.4 i engångsplastdirektivet.  

Enligt första stycket ska Naturvårdsverket senast den 31 december 2024 
och därefter vart tredje år till regeringen lämna förslag på hur avgifterna 

bör justeras. Förslaget ska omfatta både produktavgifterna och års-

avgifterna.  

Enligt andra stycket första punkten ska förslaget om produktavgifternas 

storlek baseras på den andel som respektive produkt utgör av totalt skräp 

som uppmätts i skräpmätningen. Det innebär att om det totalt i skräp-

mätningen uppmätts 30 miljoner föremål och 15 miljoner av dessa föremål 

består av en produktkategori ska den produktkategorin betala hälften av de 

totala kostnaderna för att städa upp de produkter som skräpats ned och som 

omfattas av avgiftsskyldigheten.  

Enligt andra stycket andra punkten ska förslaget om produktavgifternas 

storlek även baseras på de kostnader som kommuner har haft för 

verksamhet som omfattas av 27 § baserat på den redovisning som skett 

enligt 32 §. Produktavgifternas storlek ska således baseras på de kostnader 

som Sveriges kommuner totalt har haft för att städa upp våtservetter, 

plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 l, filter, tobaksvaror med 

filter, portionssnus, flexibla omslag, engångsplastlock till muggar och 

muggar och matlådor för snabbmat som är engångsplastprodukter.  

Enligt andra stycket tredje punkten ska förslaget på produktavgifternas 

storlek även baseras på en samhällsekonomisk analys där kostnader för 

den bedrivna verksamheten ställs i relation till uppnådd miljö- och 

samhällsnytta samt en bedömning av kostnadseffektiviteten i den verk-

samhet som kommunerna bedrivit.   

Enligt andra stycket fjärde punkten ska förslaget på produktavgifternas 

storlek vidare baseras på det totala antalet produkter i varje produkt-

kategori som tillhandahållits på den svenska marknaden av producenter 

under föregående kalenderår. För att få fram avgiften per produkt ska 

således de totala kostnaderna som en produktkategori ska betala delas på 

antalet produkter som släppts ut på den svenska marknaden under ett år.  

Bestämmelserna i andra stycket innebär således att en produkt som 

enligt skräpmätningen står för tio procent av nedskräpningen ska stå för 

tio procent av de kostnader som kommunerna har för att städa upp de 

produkter som omfattas av avgiftsskyldigheten. Om kommunernas totala 

kostnader för att städa upp de avgiftspliktiga produkterna är en miljard 

kronor ska produktkategorin stå för tio procent av en miljard, dvs. 100 

miljoner kronor. Dessa 100 miljoner kronor ska sedan fördelas per produkt 

utifrån hur många produkter som släppts ut på marknaden under 

föregående år. Om det släppts ut en miljard produkter i den produkt-

kategorin under föregående år ska alltså 100 miljoner kronor fördelas på 1 

miljard produkter. Det innebär att avgiften per produkt som släpps ut på 

den svenska marknaden blir 10 öre. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

38 §  

Paragrafen innehåller bestämmelser om att Naturvårdsverket till 

regeringen ska redovisa huruvida fler produkter ska omfattas av 
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 avgiftsskyldigheten. Det gäller dryckesbehållare som rymmer mer än 0,6 

liter, andra dryckesbehållare än plastflaskor som rymmer mindre än 0,6 

liter,  tunna plastbärkassar och andra produkter som inte omfattas av 

avgiftsskyldigheten om dessa är vanligt förekommande vid nedskräpning, 

Naturvårdsverket ska också lämna förslag om storleken på avgifterna som 

de föreslagna produkterna ska betala. Vad som avses med de olika orden 

och uttrycken förklaras i 5 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

 

39 §     

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för Naturvårdsverket att meddela 

föreskrifter om verkställigheten av förordningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 16. 

40 §     

Paragrafen innehåller en upplysning om att det i 19 kap. 1 § miljöbalken 

finns bestämmelser om överklagande av beslut om nedskräpningsavgifter 

enligt 18–20 §§ och att det i 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns 

bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol av beslut 

enligt 33 § om återbetalning av avgifter.  

Beslut om nedskräpningsavgifter fattas enligt en föreskrift som har 

meddelats med stöd av miljöbalken och ska därför överklagas till mark- 

och miljödomstolen (19 kap. 1 § tredje stycket och 21 kap. 1 § andra 

stycket miljöbalken och 4 § förvaltningslagen). Beslut om återbetal-

ningsskyldighet för en kommun fattas inte med stöd av en föreskrift som 

har meddelats med stöd av miljöbalken utan med stöd av 8 kap. 7 § 

regeringsformen och ska därför överklagas till allmän förvaltningsdomstol 

(40 § förvaltningslagen). 

I paragrafen anges också att andra beslut än beslut enligt 18–20 och 

33 §§ inte får överklagas.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.4. 

25.8 Förslaget till förordning om ändring i 

förordningen (2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar 

4 a § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en upplysningsbestämmelse om att det 

finns ytterligare bestämmelser om förpackningar som är engångsplast-

produkter i förordningen om engångsprodukter och bestämmelser om 

nedskräpningsavgifter i förordningen om nedskräpningsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 6. 

8 §  

Paragrafen innehåller en förklaring av vad som avses med producent. Den 

genomför artikel 3.11 i engångsplastdirektivet.  
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Ändringen innebär att det läggs till en ny punkt, femte punkten, som 

innebär att den som yrkesmässigt säljer en förpackning eller en förpackad 

vara från ett land utanför Sverige till en privatperson i Sverige är att anse 

som en producent. Det gäller både aktörer i andra länder i EU och utanför 

EU. Ändringen innebär att ett onlinebaserat företag som säljer en för-

packad vara till en privatperson i Sverige ska anses vara en producent. När 

en onlinebaserad aktör levererar till Sverige, tar emot betalningar från 

konsumenter eller andra användare i Sverige eller använder svenska på sin 

hemsida ska det ses som att aktören uttryckligen har valt att leverera 

produkter till Sverige. Det innebär att denne ska uppfylla de krav som 

ställs på producenter i förordningen. Det gäller t.ex. kraven på att en 

producent ska se till att en förpackning tas om hand av ett insamlings-

system när den blir avfall (42 §). 

Övervägandena finns i avsnitt 5.2. 

9 a § 

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om att vissa ord och 

uttryck som används i förordningen har samma betydelse som i förord-

ningen om engångsprodukter. Det gäller orden och uttrycken plast, 

engångsprodukt, engångsplastprodukt, snabbmat, matlåda, mugg, en-

gångsmugg, dryckesbehållare, bärkasse, plastbärkasse, tjock plastbär-

kasse och tunn plastbärkasse, se författningskommentaren till den förord-

ningen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

10 §  

Paragrafen innehåller ordförklaringar av insamlingssystem, återanvänd-

bar förpackning, rotation och system för återanvändning av förpack-

ningar.  

Ändringen innebär att ordförklaringen av släppa ut på marknaden tas 

bort. Den förs i stället över till 10 a §.  

10 a § 

Paragrafen, som är ny, innehåller förklaringar av vad som avses med 

tillhandahålla på den svenska marknaden, släppa ut på den svenska 

marknaden och vara etablerad i Sverige.  

Ordförklaringen av släppa ut på den svenska marknaden flyttas från 10 § 

och ändras endast språkligt och redaktionellt.  

Förklaringarna av tillhandahålla på den svenska marknaden och släppa 

ut på den svenska marknaden motsvarar artikel 3.6 och 3.7 i engångs-

plastdirektivet och är desamma som ordförklaringarna i 6 § förordningen 

om engångsprodukter, se författningskommentaren till den paragrafen. 

Förklaringen av uttrycket vara etablerad i Sverige är densamma som 

ordförklaringen i 10 § förordningen om producentansvar för vissa tobaks-

varor, portionssnus och filter, se författningskommentaren till den 

paragrafen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 
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 10 b §  

Paragrafen, som är ny, innehåller en förklaring av vad som avses med 

flexibelt omslag. Förklaringen motsvarar del E punkt 2 och del G punkt 2 

i bilagan till engångsplastdirektivet.  

Med flexibelt omslag avses en förpackning som är en engångs-

plastprodukt som är gjord av böjbart material och används till ett livsmedel 

som är avsett att ätas direkt ur förpackningen utan ytterligare beredning. 

Flexibla omslag som innehåller mat som måste värmas eller på annat sätt 

tillredas omfattas således inte av uttrycket. Uttrycket omfattar förpack-

ningar vars form troligen kommer att förändras efter att innehållet har lagts 

till eller tas bort. Det gäller t.ex. godispapper, chipspåsar, glasspapper, 

papper runt hamburgare, plastfilm runt smörgåsar och andra förpackningar 

av rörliga eller böjliga material som innehåller plast. Förpackningar av 

formgjuten hårdplast omfattas således inte av uttrycket. Inte heller 

omfattas förpackningar som innehåller mat som inte är avsedd att ätas 

direkt ur förpackningen, t.ex. förpackningar som innehåller stora kvan-

titeter såsom en hel limpa bröd. Ytterligare förtydliganden av vad som 

avses med flexibelt omslag kommer att finns i den vägledning som håller 

på att tas fram av kommissionen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

25 a § 

Paragrafen, som är ny, innehåller mål för minskad nedskräpning av för-

packningar som är engångsplastprodukter. Paragrafen genomför delvis 

artikel 8a.1 b i avfallsdirektivet.  

I fråga om förpackningar som är engångsplastprodukter är målet att 

nedskräpningen utomhus ska ha minskat med 50 procent vid den 

skräpmätning som enligt 35 § förordningen om nedskräpningsavgifter ska 

utföras år 2030 jämfört med den skräpmätning som ska utföras år 2024. 

Bestämmelsen kompletterar nedskräpningsförbudet i 15 kap. 26 § miljö-

balken. Av 25 b § framgår att en producent av förpackningar ska effektivt 

bidra till att nå målet. För att anses lämpligt ska även ett insamlingssystem 

effektivt bidra till att nå målet för minskad nedskräpning (49 §). 

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2. 

25 b §    

Paragrafen innehåller bestämmelser om att en producent av förpackningar 

som är engångsplastprodukter effektivt ska bidra till att nå målet för 

minskad nedskräpning i 25 a §.  

Paragrafen innebär att en producent ska vidta åtgärder och arbeta aktivt 

för att minska nedskräpningen. Åtgärderna kan t.ex. bestå av den informa-

tion som ska lämnas till konsumenter enligt 71 a §.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2. 

25 c §  

Paragrafen innehåller en skyldighet för Naturvårdsverket att föreslå åtgär-

der till regeringen om myndigheten bedömer att det finns risk för att målen 

om materialåtervinning och minskad nedskräpning i 17–25 a §§ inte 

uppnås i tid.  
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Ändringen innebär att målen för minskad nedskräpning läggs till upp-

räkningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2. 

29 §  

Paragrafen reglerar vad som avses med en förpackning enligt förord-

ningen.  

Ändringen i andra stycket innebär att engångsartikel byts ut till 

engångsprodukt. Ändringen är endast språklig.  

Genom tredje stycket, som är nytt, utvidgas bestämmelsen om vad som 

ska anses vara en förpackning enligt förordningen. Ändringen genomför 

artikel 8.2 och punkt 4 i del I i del E i bilagan till engångsplastdirektivet. 

Ordet engångsmugg förklaras i 8 § förordningen om engångsprodukter. 

Ändringen innebär att muggar som säljs till konsumenter i flerpack i 

detaljhandeln är en förpackning och omfattas av kraven i förordningen. 

Detsamma gäller muggar som säljs i flerpack för att användas på kontor 

eller andra ställen.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.3.1. 

36 a § 

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om skyldighet för en 

producent av dryckesbehållare, flexibla omslag, tunna plastbärkassar, 

engångsplastlock till muggar och matlådor för snabbmat som är engångs-

plastprodukter att i vissa fall utse ett ombud som ska fullgöra skyldigheter 

i ett annat land inom EES. Paragrafen genomför delvis artikel 8.7 i 

engångsplastdirektivet. 

I engångsplastdirektivet finns bestämmelser om producentansvar för 

plastprodukter för engångsbruk. Vissa förpackningar är engångsplast-

produkter och omfattas således av dessa krav (se del E i bilagan). Enligt 

paragrafen ska en producent som är etablerad i Sverige och säljer dryckes-

behållare, flexibla omslag, tunna plastbärkassar, engångsplastlock till 

muggar och matlådor för snabbmat som är engångsplastprodukter till ett 

annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där produ-

centen inte är etablerad, utse ett ombud i det landet. Ombudet ska fullgöra 

det ansvar som producenten har i det landet enligt de nationella 

bestämmelser som genomför engångsplastdirektivet i det landet (jfr 

kommentaren till 36 b §).  

I 8 § anges vad som avses med producent och i 10 a § anges vad som 

avses med att vara etablerad i Sverige.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.4. 

36 b § 

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om en möjlighet för en 

producent av förpackningar eller förpackade varor som inte är etablerad i 

Sverige att utse ett ombud som ska fullgöra skyldigheter som producenten 

har enligt förordningen. Paragrafen genomför delvis artikel 8.6 i engångs-

plastdirektivet. 

Enligt första stycket får en producent av förpackningar eller förpackade 

varor som är etablerad i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbets-
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 området (EES) men inte i Sverige utse ett ombud här. Ombudet ska utses 

genom skriftlig fullmakt.  

Enligt andra stycket ska ombudet fullgöra skyldigheter som producenten 

har enligt förordningen och förordningen om nedskräpningsavgifter 

avseende de produkter som omfattas av ombudets anmälan enligt 36 c §. 

Skyldigheterna omfattar alla bestämmelser i förordningen, dvs. även 

skyldigheter avseende utformning och märkning av produkterna. Även om 

ombudet inte har rådighet över utformningen av produkten eller hur den 

är märkt kan ombudet se till att produkter som inte uppfyller kraven inte 

tillhandahålls på den svenska marknaden (se 37, 40 c och 41 a §§) 

Bestämmelsen innebär inte en skyldighet att utse ett ombud utan ger 

producenten en rätt att göra det. Eftersom engångsplastdirektivet ska 

genomföras i alla länder inom EES kommer dock alla producenter att 

behöva utse ombud i de EES-länder till vilka producenten säljer produkter 

utan att själv vara etablerad där (jfr artikel 8.7 och författningskommen-

taren till 36 a §).  

I 8 § anges vad som avses med producent och i 10 a § anges vad som 

avses med att vara etablerad i Sverige. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.3. 

36 c §  

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om uppgifter som ska 

anmälas till Naturvårdsverket av ett ombud.  

Enligt första stycket ska ett ombud som har utsetts enligt 36 b § anmäla 

detta till Naturvårdsverket. Anmälan ska göras innan producenten som 

utsett ombudet släpper ut en produkt som ombudet ska ansvara för på den 

svenska marknaden.  

I andra stycket anges vilka uppgifter som en anmälan till Naturvårds-

verket ska innehålla.  

Enligt första punkten ska anmälan innehålla uppgift om ombudets namn, 

kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer och en kopia på den 

skriftliga fullmakten.  

Enligt andra punkten ska uppgift om producentens namn, kontakt-

uppgifter och skatteregistreringsnummer anges i anmälan.  

Enligt tredje punkten ska anmälan innehålla uppgift om vilken produkt 

som ombudet ska ansvara för. Syftet är att tydligt avgränsa ombudets 

ansvar. Sådana uppgifter kan t.ex. vara produktens varumärke.  

Enligt fjärde punkten ska anmälan innehålla uppgift om hur produkten 

kommer att tillhandahållas på den svenska marknaden. Sådan information 

kan t.ex. omfatta vilka typer av säljkanaler som är tänkta att användas.  

I femte punkten anges slutligen att anmälan ska innehålla uppgifter om 

hur ombudet ska uppfylla de skyldigheter som följer av denna förordning 

och förordningen om nedskräpningsavgifter.  

I tredje stycket anges att ombudet ska underrätta Naturvårdsverket om 

någon av uppgifterna som lämnats inte längre är korrekt och förändringen 

har betydelse för anmälans syfte.  

 I 10 a § anges vad som avses med att tillhandahålla eller släppa ut en 

förpackning eller förpackad på den svenska marknaden.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.3. 
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37 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om en förpacknings sammansättning, 

återanvändbarhet och återvinningsbarhet. Den genomför artikel 9 och 

bilaga 2 i förpackningsdirektivet. 

Ändringen innebär att uttrycket se till tas bort och ersätts med att en 

förpackning endast får tillhandahållas på den svenska marknaden av en 

producent om förpackningen har en viss sammansättning, återanvänd-

barhet och återvinningsbarhet.  

Av 8 och 10 a §§ framgår vad som avses med producent och tillhanda-

hålla på den svenska marknaden. Vad som är en förpackning framgår av 

7 § och 26–35 §§.  

Den som bryter mot bestämmelsen kan dömas till ansvar enligt 29 kap. 

8 § 15 miljöbalken. 

Övervägandena finns i avsnitt 14.2. 

38 a §  

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om när en förpackning ska 

anses kunna återvinnas enligt 37 § 2. Den genomför artiklarna 6.1 g och 9 

och bilaga 2 i förpackningsdirektivet.  

Vad som är en förpackning framgår av 7 § och 26–35 §§. Även för-

packningskomponenter och underordnade element som är integrerade i 

förpackningar ska räknas som en del av den förpackning i vilken de är 

integrerade (32 §). Bestämmelsen gäller oberoende av vilket material som 

använts i förpackningen.  

Enligt första stycket första punkten ska minst 75 viktprocent av materi-

alet som använts i en förpackning kunna materialåtervinnas till säljbart 

material eller säljbara produkter. För att avfall ska anses kunna material-

återvinnas ska det kunna upparbetas till nya ämnen eller föremål som inte 

ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial (se 15 kap. 6 § miljö-

balken.  

Beräkningen av andelen material i en förpackning som går att material-

återvinna ska ske utifrån vikt. I förordningen finns krav på att en producent 

ska utnyttja de möjligheter som finns inom producentens verksamhet att 

begränsa användningen av onödiga förpackningar (36 §). En förpackning 

får dessutom endast tillhandahållas på den svenska marknaden om den har 

en volym och vikt som begränsas till ett minimum (37 §). Det är således 

inte tillåtet att öka mängden av ett visst material som används i förpack-

ningen för att minst 75 viktprocent ska gå att materialåtervinna. 

För att det ska vara möjligt att materialåtervinna minst 75 procent av 

materialet i en förpackning måste de delar som inte går att material-

återvinna gå att lätt separera från det materialåtervinningsbara materialet. 

Det kan ske efter att förpackningen blivit avfall och samlats in av insam-

lingssystemen eller av konsumenter. Förpackningar som måste delas upp 

i flera delar av en konsument för att kunna materialåtervinnas måste kunna 

delas på ett lätt sätt. Förpackningar vars olika delar är hårt ihopsatta eller 

som vanligtvis är kladdiga är inte lätta att ta isär och uppfyller inte kraven 

på att vara materialåtervinningsbara. Ett exempel på en plastförpackning 

som lätt går att dela upp i flera delar av konsumenten är en cremefraiche- 

eller gräddfilsburk där locket ofta är gjort av transparent plast och resten 

av förpackningen i pigmenterad plast eller i ett annat material. Ett annat 
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 exempel är frukttråg av plast med nät runt förpackningen. Ytterligare 

exempel på förpackningar som lätt går att separera är glasburkar med lock 

i metall och pastaförpackningar där tråget är av papper och omslaget av 

plast. En förpackning som består av olika material, olika plastsorter eller 

plaster med olika tillsatser som inte går att separera och därför inte går att 

materialåtervinna anses inte kunna materialåtervinnas även om varje del 

av förpackningen rent teoretiskt kan materialåtervinnas. Plastbelagda 

vätskekartonger (komposit–förpackningar) innehåller vanligen under 

25 procent plast. Eftersom kartongen kan materialåtervinnas och utgör 

minst 75 procent av materialet som använts i förpackningen uppfyller 

sådana vätskekartonger kraven i paragrafen. 

För att det återvunna materialet ska vara säljbart måste det finnas en 

efterfrågan på materialet eller produkterna. Det måste således vara sanno-

likt att det går att få avsättning för det återvunna materialet eller finnas en 

fungerande marknad för det återvunna materialet. Det måste dock inte 

redan finnas en etablerad efterfrågan och marknad för att det återvunna 

materialet eller produkten ska anses säljbar. Det är tillräckligt att det finns 

en hög sannolikhet för att en viss typ av material eller produkt skulle få 

avsättning om det fanns tillgång till den. 

Glas-, pappers- och metallförpackningar som till mer än 75 procent be-

står av ett och samma material uppfyller som huvudregel kraven på att vara 

materialåtervinningsbara. Av återvunna glasförpackningar tillverkas bl.a. 

nya glasförpackningar och glasull. Av pappersförpackningar tillverkas nya 

kartonger. Av metallförpackningar framställs aluminium och stål. För 

dessa produkter finns redan en etablerad marknad och glas-, pappers- och 

metallförpackningar kan således materialåtervinnas till säljbart material 

och säljbara produkter. Avseende plastförpackningar är situationen dock 

en annan. För att den återvunna plasten ska gå att sälja och användas till 

nya produkter måste kvaliteten på plasten behållas även i den återvunna 

plasten. En plastförpackning som endast kan återvinnas till plast som 

innehåller blandade polymerer med olika pigment och tillsatser är inte 

möjlig att sälja i tillräcklig utsträckning för att den återvunna plasten ska 

anses säljbar. Det finns endast en mycket begränsad efterfrågan på 

återvunnen plast av låg kvalitet. För att återvunnen plast ska anses säljbar 

måste efterfrågan på återvunnen plast av en viss kvalitet motsvara till-

gången på återvunnen plast av just den kvaliteten.  

För att det ska vara möjligt att materialåtervinna en förpackning till sälj-

bar plast måste producenterna begränsa de polymerer, tillsatser och pig-

ment som används i förpackningar. Det innebär att minst 75 procent av en 

plastförpackning som huvudregel måste bestå av endast en polymer eller 

flera olika polymerer om dessa lätt går att ta isär och separera under åter-

vinningen. Det är exempelvis möjligt om en plastflaska är gjord av en sorts 

plast och korken av en annan. Det är däremot inte möjligt om de olika 

plastsorterna pressats ihop i olika lager. Dessutom ska förpackningen som 

huvudregel vara opigmenterad, bara ha tryck som går att tvätta bort och 

inte ha barriärer, mjukgörare eller andra tillsatser som försvårar material-

återvinningen. Exempel på en materialåtervinningsbar plastförpackning är 

en transparent förpackning gjord av en viss polymer som kan materialåter-

vinnas till ny transparent plast av samma polymer. Det finns efterfrågan 

på återvunnen plast av sådan kvalitet och den ska därför anses vara säljbar. 

För att förpackningen ska anses vara materialåtervinningsbar ska kvali-
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teten på den återvunna plasten vara så hög att den även fortsatt är möjlig 

att cirkulera på ett sätt som gör att det cirkulära kretsloppet inte bryts.  

Kraven som ställs på att en förpackning ska gå att materialåtervinna 

kompletteras av kraven som ställs på insamlingssystemen (61 a §). Avgör-

ande för om en förpackning uppfyller kraven på materialåtervinnings-

barhet är därför vilken kapacitet insamlingssystemet har att material-

återvinna förpackningen, se kommentaren till 61 a §. En producent av en 

förpackning kan således inte hävda att en förpackning är materialåter-

vinningsbar om det inte finns ett insamlingssystem som har kapacitet att 

materialåtervinna förpackningen. 

Den del av förpackningen som inte kan materialåtervinnas ska i stället 

återvinnas enligt kraven i 39 §, dvs. kunna energiåtervinnas. Eftersom det 

endast är minst 75 procent av materialet som använts i en förpackning som 

ska gå att materialåtervinna är det tillåtet att 25 procent av materialet som 

använts i en förpackning inte går att materialåtervinna. Det innebär att det 

t.ex. är möjligt att använda etiketter och omslag med olika färger och tryck. 

Etiketterna kan vara gjorda av en annan polymer eller ett annat material än 

resten av förpackningen om etiketten går att separera från resten av för-

packningen i återvinningsprocessen. Det är även möjligt att använda 

korkar, lock och andra mindre delar som inte går att materialåtervinna men 

som går att enkelt separera i återvinningsprocessen. Sådana mindre delar 

kan t.ex. vara gjorda av ett annat material eller polymer än resten av 

förpackningen eller av en plast som är pigmenterad i en annan färg än 

resten av en plastförpackning. Det är även möjligt att använda sig av vissa 

tryck, t.ex. bäst före-datum, eller andra tryck som går att tvätta bort vid ett 

visst gradtal.  

I andra punkten finns bestämmelser om att förpackningar i vissa fall ska 

anses kunna återvinnas även om inte minst 75 procent av materialet i 

förpackningen kan materialåtervinnas enligt första punkten.  

Enligt led a ska en förpackning anses kunna återvinnas om förpack-

ningen kan materialåtervinnas, energiåtervinnas eller komposteras (39 §) 

och förpackningen behövs för att på ett inte obetydligt sätt förlänga 

hållbarheten hos livsmedel. Det gäller t.ex. om förpackningen är nödvän-

dig för att skydda livsmedel från ljus eller för att få förpackningen ordent-

ligt tät och på så sätt öka hållbarheten hos livsmedel. I dessa situationer 

kan t.ex. en plastförpackning som består av pigmenterad plast eller består 

av flera olika plastsorter få tillhandahållas på den svenska marknaden även 

om den inte går att materialåtervinna utan i stället kan energiåtervinnas. 

Även en kompositförpackning som huvudsakligen är gjord av kartong men 

som även innehåller metall och plast kan omfattas av undantaget om 

förpackningen behövs för att förlänga hållbarheten hos livsmedel. 

Det krävs dock att förpackningen bidrar till att förlänga hållbarheten hos 

ett livsmedel på ett inte obetydligt sätt. Att livsmedlet endast får en mycket 

kort förlängd livslängd är inte tillräckligt. Vad som ska anses som obetyd-

ligt kan vara betydligt kortare avseende förpackningar för grönsaker än för 

livsmedel med avsevärt längre hållbarhet, exempelvis ost eller spannmål.  

Enligt led b ska en förpackning anses kunna återvinnas om förpack-

ningen kan materialåtervinnas, energiåtervinnas eller komposteras (39 §) 

och förpackningen behövs för att uppfylla kraven i annan författning. Det 

gäller både nationella författningar och EU-förordningar. Undantaget 

gäller främst författningar som rör livsmedelsäkerhet såsom Europa-
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 parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 

2004 om material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med 

livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 

89/109/EEG. Andra exempel är läkemedelslagstiftningen och lagstift-

ningen om medicintekniska produkter.  

Enligt andra stycket ska, vid bedömningen av om en förpackning behövs 

enligt första stycket andra punkten a eller b, hänsyn tas till vilka möjlig-

heter det finns att byta ut förpackningen till en förpackning av ett annat 

material som går att materialåtervinna och vilka effekter ett sådant 

materialbyte har på människors hälsa och miljön. Det innebär att om det 

är möjligt ska ett annat material än plast användas i förpackningen om 

plasten annars måste utformas på ett sådant sätt att den inte går att material-

återvinna. Hänsyn ska också tas till vilka effekter ett sådant materialbyte 

har på människors hälsa eller miljön. En helhetsbedömning av vilket 

material som är det bästa ur hälso- och miljösynpunkt ska således göras. 

De effekter det får på miljön att förpackningen inte kan materialåtervinnas 

ska vägas mot t.ex. miljöeffekter som uppstår vid transporter av att 

använda ett tyngre material eller kortare hållbarhet hos livsmedel. Även 

effekter på människors hälsa av att t.ex. använda mer kemikalier för att få 

pappersprodukter vatten- och lufttäta ska vägas in. 

Enligt första stycket andra punkten led c ska en förpackning anses kunna 

återvinnas om förpackningen kan materialåtervinnas, energiåtervinnas 

eller komposteras (39 §) och förpackningen till mer än 50 viktprocent är 

gjord av återvunnen plast som är av så låg kvalitet att förpackningen inte 

går att materialåtervinna. Kravet i första punkten på att en förpackning ska 

gå att materialåtervinna hindrar inte att en förpackning som är gjord av 

återvunnen plast anses materialåtervinningsbar så länge den återvunna 

plasten i förpackningen går att återvinna till säljbar plast eller säljbara 

produkter. Avgörande är således att det cirkulära kretsloppet inte bryts. 

Undantaget i led c gäller därför endast plastförpackningar som tillverkats 

av återvunnen plast av så låg kvalitet att de bara går att energiåtervinna. 

Återvunnen plast av lägre kvalitet kommer finnas även efter att kravet på 

att plastförpackningar ska innehålla minst 75 procent plast som går att 

materialåtervinna trätt i kraft. Sådan plast kan komma från förpackningar 

som släppts ut på marknaden innan kraven på materialåtervinningsbara 

plastförpackningar börjat gälla, förpackningar som omfattas av undan-

tagen eller de delar av en plastförpackning som inte måste kunna material-

återvinnas, t.ex. lock och etiketter. Exempel på förpackningar som kan till-

verkas av återvunnen plast av lägre kvalitet är blomkrukor, såpaflaskor, 

soppåsar, plastbärkassar, kabeltrummor och spännband eller andra för-

packningskomponenter. 

Enligt led d ska en förpackning anses kunna återvinnas om förpack-

ningen kan materialåtervinnas, energiåtervinnas eller komposteras (39 §) 

och förpackningen är en träförpackning. Sådana förpackningar kan ofta 

rent teoretiskt materialåtervinnas men det finns inga uppbyggda system för 

att ta om hand och materialåtervinna dessa förpackningar. Undantaget får 

därför betydelse främst avseende kravet i 61 a § om att ett insamlings-

system bara får åta sig att ta hand om en förpackning om insamlings-

systemet materialåtervinner minst 75 procent av materialet som använts i 

förpackningen.  

Övervägandena finns i avsnitt 14.2. 
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39 §  

Paragrafen innehåller bestämmelser om när en förpackning ska anses 

kunna återvinnas.  

Ändringen i första stycket innebär att endast förpackningar som avses i 

38 a § 2 omfattas av bestämmelsen, dvs. förpackningar som behövs för att 

förlänga hållbarheten hos livsmedel, behövs för att uppfylla kraven i annan 

författning, till mer än 50 viktprocent är gjorda av återvunnen plast som är 

av så låg kvalitet att förpackningen inte går att materialåtervinna, eller är 

träförpackningar. Även de förpackningar som omfattas av föreskrifter som 

har meddelats av Naturvårdsverket med stöd av 79 a § ska kunna material-

återvinnas enligt kraven i 39 §.  

Det nuvarande andra stycket tas bort. Plastförpackningar som är ned-

brytbara genom oxidation är förbjudna enligt 4 c § förordning om förbud 

m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska 

produkter. 

Övervägandena finns i avsnitten 7.2 och 14.2. 

40 a § 

Paragrafen, som är ny, innehåller krav på att en engångsflaska för dryck 

som är tillverkad av polyetentereftalat (PET) som huvudsaklig komponent 

endast får tillhandahållas på den svenska marknaden av en producent om 

flaskan innehåller minst 25 procent återvunnen plast. Paragrafen genomför 

artikel 6.5 a och del F i bilagan till engångsplastdirektivet.  

Ordet producent och uttrycket tillhandahålla på den svenska marknaden 

förklaras i 8 och 10 a §§, se författningskommentaren till de paragraferna. 

Uttrycket tillhandahålla på den svenska marknaden gäller alla 

försäljningsled och inkluderar även det första utsläppandet på den svenska 

marknaden. Av ordförklaringen till producent framgår dock att kravet inte 

gäller i alla försäljningsled utan i huvudsak endast första gången en 

produkt görs tillgänglig i Sverige. Eftersom kravet på återvunnet innehåll 

gäller förpackningar måste dock uttrycket tillhandahålla på den svenska 

marknaden användas eftersom en förpackning först kan säljas av en 

producent för att sedan paketeras med ett innehåll av en annan producent. 

Båda dessa producenter omfattas därför av kravet på återvunnet innehåll.  

Flaskor som tillhandahålls på den svenska marknaden efter att kraven på 

återvunnet innehåll trätt i kraft träffas av kraven och ska således innehålla 

återvunnen plast för att få tillhandahållas av en producent på den svenska 

marknaden. Flaskor som tillhandahålls på den svenska marknaden innan 

kravet på återvunnet innehåll började gälla behöver dock inte innehålla 

återvunnen plast även efter det att kravet på återvunnet innehåll trätt i kraft. 

Flaskor som tillhandahållits på den svenska marknaden innan kravet 

började gälla ska således inte räknas med i genomsnittet av hur mycket 

återvunnen plast som de dryckesflaskor en producent tillhandahållit på 

marknaden innehåller. 

 Det är endast flaskor som är tillverkade av polyetentereftalat (PET) som 

huvudsaklig komponent som omfattas av kraven på att de ska innehålla 

minst 25 procent återvunnen plast. Flaskor som bara innehåller en mindre 

del PET omfattas inte av kraven. Flaskor som huvudsakligen innehåller en 

annan sorts plast omfattas inte heller av kraven. 
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 En engångsflaska för dryck är en förpackning och i förordningen finns 

krav på att en producent ska utnyttja de möjligheter som finns inom produ-

centens verksamhet att begränsa användningen av onödiga förpackningar 

(36 §). En producent får också endast tillhandahålla en förpackning på den 

svenska marknaden om förpackningarna har en volym och vikt som be-

gränsats till ett minimum (37 §). Det är således inte tillåtet att öka mängden 

av ett visst material som används i flaskan för att slippa använda åter-

vunnen plast i flaskan. 

Bestämmelsen i andra stycket innebär att det inte är varje enskild flaska 

som måste innehålla 25 procent återvunnen plast. Det är tillräckligt att 

genomsnittet av de flaskor som en producent tillhandahåller på den 

svenska marknaden innehåller minst 25 procent återvunnen plast. En 

flaska kan således innehålla väldigt lite återvunnen plast eller ingen alls 

om en annan flaska innehåller betydligt mer återvunnen plast. 

Undantagen i tredje stycket innebär att flaskor med en volym av mer än 

tre liter inte omfattas av kraven. Inte heller flaskor som är avsedda för och 

används för livsmedel för medicinska ändamål omfattas av kraven. Det 

innebär att vanliga livsmedel som används för ett medicinskt ändamål inte 

omfattas av undantaget. Inte heller plastflaskor som är tillverkade för ett 

medicinskt ändamål men som används för ett annat ändamål omfattas av 

undantaget. 

Naturvårdsverket får med stöd av 79 § 3 meddela föreskrifter om 

beräkning och verifiering av kravet på återvunnet innehåll i flaskor. 

Övervägandena finns i avsnitt 15. 

40 b §  

Paragrafen, som är ny, innehåller en skyldighet för producenter som på 

den svenska marknaden tillhandahåller engångsflaskor för dryck som 

tillverkats av polyetentereftalat (PET) som huvudsaklig komponent att 

lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur mycket återvunnen plast som 

har använts i flaskorna under närmast föregående kalenderår.  

Med hjälp av de uppgifter som lämnas kan Naturvårdsverket uppfylla 

rapporteringskravet i artikel 13.1 e i engångsplastdirektivet. 

Ordet producent och uttrycket tillhandahålla på den svenska marknaden 

förklaras i 8 och 10 a §§, se författningskommentaren till de paragraferna.  

Naturvårdsverket får med stöd av 79 § meddela närmare föreskrifter om 

vilka uppgifter som ska lämnas. 

Övervägandena finns i avsnitt 15. 

40 c §  

Paragrafen, som är ny, innehåller krav på att en dryckesbehållare endast 

får tillhandahållas på den svenska marknaden av en producent om dryckes-

behållaren är utformad så att korkar och lock som är gjorda av plast är fästa 

vid behållaren under hela användningen. Paragrafen genomför artikel 6.1, 

6.2 och 6.4 och del C i bilagan till engångsplastdirektivet.  

Orden och uttrycken producent, dryckesbehållare och tillhandahålla på 

den svenska marknaden förklaras i 8, 9 a och 10 a §§, se författnings-

kommentaren till de paragraferna. Uttrycket tillhandahålla på den svenska 

marknaden gäller alla försäljningsled och inkluderar även det första 

utsläppandet på den svenska marknaden. Av ordförklaringen till producent 



  

  

 

332 

framgår dock att kravet inte gäller i alla försäljningsled utan i huvudsak 

endast första gången en produkt görs tillgänglig i Sverige. En flaska kan 

dock först säljas av en producent för att sedan paketeras med ett innehåll 

av en annan producent. Båda dessa producenter omfattas av kraven.  

Dryckesbehållare som tillhandahålls på den svenska marknaden av en 

producent efter att kraven trätt i kraft träffas av kraven och dryckes-

behållaren ska således vara utformad så att korkar och lock är fästa vid 

behållaren under hela användningen. Dryckesbehållare som tillhanda-

hållits av en producent på den svenska marknaden innan kravet börjar gälla 

behöver dock inte vara utformade så att korkar och lock är fästa vid 

behållaren under hela användningen även efter det att kravet trätt i kraft.  

Av ordförklaringen till dryckesbehållare framgår att behållare som 

innehåller mer än tre liter inte omfattas av kraven. Inte heller muggar 

omfattas av vad som avses med dryckesbehållare. Däremot omfattas flas-

kor och kompositförpackningar som innehåller dryck av uttrycket. Mjölk-

kartonger med kork i plast omfattas således av kraven. 

Undantaget i andra stycket första punkten innebär att en dryckesbe-

hållare som är gjord av glas eller metall inte måste vara utformad så att 

korkar och lock är fästa vid behållaren under hela användningen. Det gäller 

även om korken eller locket är gjord av plast. Det gäller även metall-

kapsyler eller metallock med plastförsegling. Undantaget gäller endast 

under förutsättning att andra delar av dryckesbehållaren än korken eller 

locket inte innehåller plast.  

Undantaget i andra punkten innebär att flaskor som är avsedda och 

används för livsmedel för medicinska ändamål inte omfattas av kraven. 

Det innebär att dryckesbehållare som säljs även för andra ändamål än 

medicinska inte omfattas av undantaget. För att omfattas av undantaget 

måste dryckesbehållaren vara särskilt utformad för det medicinska ända-

målet. Inte heller dryckesbehållare som är avsedda att användas till 

livsmedel för speciella medicinska ändamål men som används för ett annat 

ändamål omfattas av undantaget. 

Kravet sanktioneras genom miljösanktionsavgifter i 11 kap. 19 a § för-

ordningen om miljösanktionsavgifter. 

Enligt tredje stycket ska en dryckesbehållare anses uppfylla kravet på att 

den ska vara utformad så att korkar och lock är fästa vid behållaren under 

hela användningen om dryckesbehållaren uppfyller kraven i harmoni-

serade standarder eller om producenten på annat sätt visar att kraven är 

uppfyllda.  

Övervägandena finns i avsnitt 13. 

41 a §  

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om att en mugg som är en 

engångsplastprodukt ska vara märkt för att få tillhandahållas på den 

svenska marknaden av en producent. Paragrafen genomför delvis artikel 7 

i engångsplastdirektivet och punkt 4 i del D i bilagan till direktivet.  

Vad som avses med mugg och engångsplastprodukt förklaras i 9 a §.  

Enligt första stycket första punkten ska märkningen innehålla informa-

tion om att muggen innehåller plast. Ordet plast förklaras i 9 a §.  

Enligt andra punkten ska märkningen innehålla information om hur 

muggen i enlighet med avfallshierarkin ska hanteras när den blivit avfall. 
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 Kravet innebär att information ska lämnas om på vilket sätt som man 

lämpligast ska göra sig av med produkterna när de blir avfall. Avfalls-

hierarkin innebär att avfallsförebyggande åtgärder ska främjas. Hierarkin 

anger även en prioriteringsordning vid valet av metod för behandling av 

det avfall som uppstår. Utgångspunkten är att avfallet i första hand ska 

förberedas för återanvändning, i andra hand materialåtervinnas, i tredje 

hand återvinnas på annat sätt (t.ex. genom energiåtervinning) och i sista 

hand bortskaffas (se närmare prop. 2015/16:166 s. 67). Eftersom muggar 

är förpackningar innebär kravet i första punkten att information ska lämnas 

om skyldigheten att sortera ut förpackningsavfall från annat avfall och 

lämna det till ett insamlingssystem (jfr 3 kap. 2 § avfallsförordningen och 

28 § förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar 

som enligt övergångsbestämmelserna till förpackningsförordningen fort-

farande ska tillämpas). Information bör även lämnas om hur muggen ska 

sorteras när den blivit avfall, t.ex. att en pappersmugg som bestrukits med 

tunn plastfilm ska sorteras som en pappersförpackning.  

Enligt tredje och fjärde punkterna ska märkningen innehålla informa-

tion om de sätt att bortskaffa produkten som ska undvikas och de negativa 

miljöeffekter som nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande av 

produkten ger upphov till. Det innebär t.ex. att information ska lämnas om 

att muggar inte ska slängas på gator, parker, torg eller i naturen och vad 

nedskräpningen av muggar som innehåller plast får för effekter på miljön. 

Uttrycken producent och tillhandahålla på den svenska marknaden 

förklaras i 8 och 10 a §§. Av förklaringarna framgår att kravet på märkning 

i huvudsak gäller första gången en vara görs tillgänglig i Sverige. Varor 

som tillhandahålls på marknaden av en producent efter att kraven på 

märkning trätt i kraft träffas av kraven och ska således vara märkta för att 

få släppas ut på den svenska marknaden. Varor som redan tillhandahållits 

på den svenska marknaden av en producent innan kravet på märkning 

började gälla behöver dock inte vara märkta även efter det att kraven på 

märkning trätt i kraft. Om omärkta varor som borde vara märkta påträffas 

först i senare led i försäljningskedjan kan information inhämtas om 

varifrån varorna köpts och vilken producent som tillhandahållit varorna på 

den svenska marknaden. Tillsynsåtgärder kan riktas mot den som felaktigt 

tillhandahållit varan på den svenska marknaden. Det kan innefatta olika 

förelägganden som kan förenas med vite (26 kap. 9 och 14 §§ miljö-

balken). Förelägganden kan innefatta krav på att de felaktiga varorna ska 

återkallas eller förbud mot att sälja omärkta varor. 

Enligt andra stycket ska märkningen vara framträdande, lätt att läsa och 

outplånlig. 

Naturvårdsverket får med stöd av bemyndigande i 79 § 4 meddela ytter-

ligare föreskrifter om märkningen. 

Att släppa ut en produkt på den svenska marknaden som inte är märkt 

sanktioneras genom miljösanktionsavgifter i 11 kap. 19 b § förordningen 

om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 11. 

49 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka krav ett insamlingssystem 

ska uppfylla för att anses lämpligt.  
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Ändringen innebär att målet för minskad nedskräpning läggs till i 

paragrafen. Målet för nedskräpning av förpackningsavfall framgår av 

25 a §. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2.  

61 a §  

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om villkor som ska vara 

uppfyllda för att ett insamlingssystem ska få åta sig att ta hand om en 

förpackning när den blivit avfall åt en producent som ska uppfylla kravet 

i 42 §. Den genomför artikel 6.1 g, artikel 9 och bilaga 2 i förpack-

ningsdirektivet.  

Paragrafen innebär att ett insamlingssystem endast får åta sig att ta hand 

om en förpackning när den blivit avfall om insamlingssystemet har 

tekniska möjligheter och tillräcklig kapacitet för att kunna material-

återvinna minst 75 viktprocent av materialet som använts i förpackningen 

till säljbart material eller säljbara produkter eller ser till att någon annan 

materialåtervinner förpackningen. Insamlingssystemet får även åta sig att 

ta hand om förpackningar när de blir avfall om förpackningen är en sådan 

förpackning som avses i 38 a § 2 eller undantas från kraven på att den ska 

gå att materialåtervinna med stöd av föreskrifter som har meddelats av 

Naturvårdsverket enligt 79 a § och insamlingssystemet eller någon annan 

återvinner förpackningen enligt kraven i 39 §. 

En producent som på den svenska marknaden släpper ut eller tillhanda-

håller en förpackning ska antingen själv tillhandahålla ett insamlings-

system som tar hand om förpackningen när den blir avfall eller se till att 

någon annan som driver ett insamlingssystem tar hand om förpackningen 

när den blir avfall (42 §). Förslaget innebär att insamlingssystemet som 

huvudregel måste kunna materialåtervinna den förpackning som systemet 

åtar sig att ta hand om när den blir avfall. Om så inte är fallet kan 

producenten av förpackningen inte leva upp till kraven i 42 § om 

producenten inte hittar ett annat insamlingssystem som har tekniska 

möjligheter och tillräcklig kapacitet att materialåtervinna förpackningen. 

Kravet som ställs på insamlingssystemet kompletterar således kravet som 

ställs på producenterna om att minst 75 viktprocent av en förpackning 

måste gå att materialåtervinna för att den ska få tillhandahållas av en 

producent på den svenska marknaden (37 och 38 a §§). 

Bestämmelsen påverkar dock inte vilka förpackningar som i slutändan 

lämnas in till ett insamlingssystem. Enligt 44 § 2 ska ett insamlingssystem 

få tillstånd endast om den som vill lämna förpackningsavfall till systemet 

kan göra det enkelt och utan att betala något. Någon begränsning på vilken 

typ av förpackningsavfall som systemet i slutändan samlar in och vilka 

förpackningar som ska få lämnas till systemet finns inte.  

Det är således insamlingssystemens kapacitet och de tekniska möjlig-

heterna som finns till materialåtervinning hos insamlingssystemet eller de 

aktörer som insamlingsystemet samarbetar med som blir avgörande för 

vilka förpackningar som ska anses som möjliga att materialåtervinna. Vad 

som utgör en materialåtervinningsbar förpackning är således en förpack-

ning som insamlingssystemen i praktiken materialåtervinner. Det innebär 

att kraven inte är statiska. Bestämmelsen ger därför utrymme för 

utveckling och innovation. Vad som anses som materialåtervinningsbart 
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 ändras i takt med att tekniken för den materialåtervinning som används i 

insamlingssystemen utvecklas.  

Enligt första punkten får ett insamlingssystem endast ta hand om sådana 

förpackningar som de har tekniska möjligheter och tillräcklig kapacitet för 

att kunna materialåtervinna. Enligt avfallsförordningen får avfall som 

samlats in separat för att materialåtervinnas inte förbrännas om inte 

avfallet har genomgått en efterföljande behandling och förbränning är den 

lämpligaste behandlingen ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt (3 kap. 

19 §). Enligt avfallsförordningen är det således inte tillåtet att samla in en 

förpackning som systemet har teknisk möjlighet och kapacitet att 

materialåtervinna och ända energiåtervinna förpackningen.  

Om ett insamlingssystem kan materialåtervinna flera olika materialslag 

kan en förpackning innehålla flera olika material om de går att separera 

och återvinna var för sig.  

Kravet i första punkten innebär att insamlingssystemet måste utarbeta 

generella krav på hur en förpackning ska vara utformad och vad den får 

innehålla för att den ska gå att materialåtervinna. Insamlingssystemen och 

producenterna måste därför bl.a. komma överens om vilka plastsorter, 

barriärer, mjukgörare, pigment eller andra tillsatser som är tillåtna. Jfr 

författningskommentaren till 38 a § för vad som ska anses som material-

återvinningsbart och vad som avses med uttrycket ”säljbar”.  

Ett insamlingssystem ska ge producenter möjlighet att låta förpack-

ningar omfattas av systemet utan villkor som diskriminerar någon pro-

ducent (50 § 3). Det innebär att de villkor ett insamlingssystem sätter upp 

kring hur en förpackning ska var utformad för att den ska vara möjlig att 

materialåtervinna måste gälla för alla producenter som vill ansluta sig till 

systemet. Kravet på att ett insamlingssystem endast får åta sig att ta hand 

om förpackningar som går att materialåtervinna innebär således inte att det 

är möjligt att välja ut vilka producenter som kan ansluta sig till systemet. 

Alla producenter som har en förpackning som objektivt sett uppfyller 

kraven som insamlingssystemet ställer ska få möjlighet att omfattas av 

systemet. 

Av andra punkten framgår att det inte behöver vara insamlingssystemet 

som sådant som ska kunna materialåtervinna en förpackning. Ett insam-

lingssystem kan därför lämna det insamlade avfallet vidare till andra 

aktörer för materialåtervinning. I de situationerna ska i stället den som av-

fallet lämnas vidare till återvinna materialet som använts i förpackningen 

till säljbart material eller säljbara produkter. De aktörer som avfallet 

lämnas över till kan vara lokaliserade i andra länder både i och utanför EU. 

För dessa aktörer gäller inte avfallsförordningens krav på att avfall som 

samlats in separat för att materialåtervinnas inte får förbrännas om inte 

avfallet har genomgått en efterföljande behandling och förbränning är den 

lämpligaste behandlingen ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt (3 kap. 

19 §).  Det är därför inte tillräckligt att aktören har tekniska möjligheter 

och tillräcklig kapacitet för att kunna materialåtervinna förpackningen. För 

att kravet i den föreslagna paragrafen ska vara uppfyllt måste de aktörer 

som avfallet lämnas över till i stället faktiskt materialåtervinna 

förpackningen. 

Enligt tredje och fjärde punkterna får insamlingssystemet även åta sig 

att ta hand om förpackningar som inte går att materialåtervinna om 

förpackningen behövs för att förlänga hållbarheten hos livsmedel, behövs 
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för att uppfylla kraven i annan författning, till mer än 50 viktprocent är 

gjord av återvunnen plast som är av så låg kvalitet att förpackningen inte 

går att materialåtervinna eller är en träförpackning. Insamlingssystemet får 

även åta sig att ta hand om de förpackningar som omfattas av undantag 

från kraven på att den ska gå att materialåtervinna i föreskrifter som 

meddelats av Naturvårdsverket med stöd av 79 a §. Sådana förpackningar 

ska i stället kunna återvinnas enligt kraven i 39 §. 

Övervägandena finns i avsnitt 14.2. 

71 a §  

Paragrafen, som är ny, innebär att den som på den svenska marknaden 

tillhandahåller tunna plastbärkassar, flexibla omslag, dryckesbehållare, 

matlådor för snabbmat eller muggar som är engångsplastprodukter eller 

engångsplastlock till muggar ska lämna information till konsumenter. 

Paragrafen genomför delvis artikel 10 i engångsplastdirektivet och punkt 

1–4 och 8 i del G i bilagan till direktivet.  

De olika produktkategorierna och uttrycket engångsplastprodukt för-

klaras i 9 a §. Uttrycken producent och tillhandahålla på den svenska 

marknaden förklaras i 8 och 10 a §§, se författningskommentaren till de 

paragraferna. 

Kravet på att lämna informationen gäller endast sådana engångsplast-

produkter som är avsedda att användas av konsumenter. Engångsplast-

produkter som är avsedda att endast användas inom sjukvården omfattas 

således inte av kraven. 

Enligt första stycket första punkten ska information lämnas om 

återanvändbara alternativ till produkterna och tillgängliga system för 

återanvändning. Med återanvändning avses att något används igen för att 

fylla samma funktion som det ursprungligen var avsett för (15 kap. 4 § 

miljöbalken). Information ska t.ex. lämnas om de återanvändbara muggar 

och matlådor för snabbmat som ska tillhandahållas på försäljningsställen 

av dryck och snabbmat enligt 18 och 19 §§ förordningen om engångs-

produkter. 

Enligt andra punkten ska information lämnas om hur produkten ska 

hanteras när den blir avfall. Den informationen kan skilja sig åt på olika 

platser. För förpackningar innebär kravet att information bör lämnas om 

skyldigheten att sortera ut förpackningsavfall från annat avfall (jfr 3 kap. 

2 § avfallsförordningen och 28 § förordningen (2006:1273) om producent-

ansvar för förpackningar som enligt övergångsbestämmelserna till 

förpackningsförordningen fortfarande ska tillämpas). Information bör 

även lämnas om hur en förpackning ska sorteras när den blivit avfall, t.ex. 

att en pappersmugg eller matlåda som bestrukits med tunn plastfilm ska 

sorteras som en pappersförpackning. 

Enligt tredje punkten ska information lämnas om de negativa miljö-

effekter som nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande av produk-

terna ger upphov till. Det innebär att information ska lämnas om att 

produkterna innehåller plast och vilka effekter det får på miljön när pro-

dukter som innehåller plast slängs på marken och skräpar ner. Det gäller i 

synnerhet nedskräpningens påverkan på den marina miljön. Information 

ska även lämnas om att engångsplastprodukter inte ska spolas ner i av-
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 loppen och vilka effekter det får på reningsverken och miljön om produk-

terna spolas ner i avloppet.  

Enligt andra stycket ska informationen bidra till mindre nedskräpning, 

en hållbar användning av produkterna och att avfallet från produkterna 

hanteras på ett lämpligt sätt. Det är således den målsättningen som infor-

mationen ska bidra till att uppnå och med det syftet som informationen ska 

lämnas. Informationen kan behöva lämnas på olika sätt utifrån olika mål-

grupper och olika mycket information kan behöva lämnas beroende på hur 

stor effekt den lämnade informationen får.  

Enligt tredje stycket ska informationen vara lättillgänglig, uppmuntra till 

ett ansvarsfullt konsumentbeteende och lämnas återkommande. För att 

vara lättillgänglig ska informationen lämnas via en kanal som används av 

de konsumenter som vanligtvis använder den aktuella varan. Det innebär 

även att innehållet i informationen ska vara lätt för konsumenter att ta till 

sig. För att informationen ska anses lämnas återkommande är det inte 

tillräckligt att information lämnas vid ett tillfälle. Informationen ska i 

stället lämnas kontinuerligt. 

Kravet på att lämna information gäller utöver kraven på märkning i 

41 a §. Att märka en produkt är således inte tillräckligt för att uppfylla 

kraven i paragrafen.  

Övervägandena finns i avsnitt 12. 

71 b §    

Paragrafen innehåller krav på att den producent som ska lämna informa-

tion enligt 71 a § ska lämna en rapport till Naturvårdsverket. Paragrafen 

genomför delvis artikel 10 i engångsplastdirektivet och punkt 1–4 och 8 i 

del G i bilagan till direktivet.  

Rapporten ska lämnas för att Naturvårdsverket ska kunna bedöma om 

den information som lämnats är tillräcklig och bidrar till att nå syftet med 

att lämna informationen. Vad informationen ska bidra till att uppnå 

framgår av 71 a §.  

En rapport ska endast lämnas av de producenter som släpper ut fler än 

5 000 produkter per kalenderår. Rapporten ska innehålla uppgifter om 

vilken information som lämnats, hur informationen lämnats och på vilket 

sätt informationen bidrar till att minska nedskräpning, åstadkomma en 

lämplig avfallshantering och hållbar användning av förpackningar.  

En försenad inlämning av uppgifterna sanktioneras genom miljösank-

tionsavgifter i 11 kap. 19 § förordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 12. 

72 § 

Paragrafen innehåller krav på att en producent ska lämna uppgifter till 

Naturvårdsverket om namn, kontaktuppgifter och person- eller organisa-

tionsnummer och, om producenten omfattas av kraven i 42 §, hur produ-

centen avser att uppfylla kraven.  

Genom ändringen klargörs att uppgifterna ska lämnas innan produ-

centen tillhandahåller en förpackning på den svenska marknaden. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.5. 
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73 §  

Paragrafen innehåller krav på att en producent ska lämna uppgifter till 

Naturvårdsverket om hur många förpackningar som producenten släpper 

ut eller tillhandahåller på den svenska marknaden.  

Ändringen innebär att bestämmelsen anpassas efter vad som avses med 

en producent enligt 8 § så att även den som yrkesmässigt från ett land 

utanför Sverige säljer en förpackad vara eller en förpackning till en 

privatperson i Sverige ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket.  

En försenad inlämning av uppgifterna sanktioneras genom miljösank-

tionsavgifter i 11 kap. 19 § förordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.2. 

73 a § 

Paragrafen, som är ny, innehåller ytterligare bestämmelser om vad den 

rapport som avses i 73 § ska innehålla. Paragrafen genomför artikel 8.2 c 

i engångsplastdirektivet. 

Enligt 73 § ska rapporten innehålla uppgift om den mängd förpackningar 

som producenten har tillhandahållit på den svenska marknaden under det 

närmast föregående kalenderåret. I förevarande paragraf preciseras att det 

särskilt ska anges hur många av förpackningarna som är matlådor för 

snabbmat som är engångsplastprodukter, muggar som är engångsplast-

produkter, engångsplastlock till muggar, flaskor och metallburkar som 

omfattas av förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och 

metallburkar, plastflaskor för dryck som innehåller mindre än 0,6 liter, 

andra dryckesbehållare än plastflaskor som innehåller mindre än 0,6 liter, 

respektive flexibla omslag. Med hjälp av de uppgifter som lämnas kan 

Naturvårdsverket uppfylla rapporteringskravet i artikel 13.1 a i engångs-

plastdirektivet. 

En försenad inlämning av uppgifterna sanktioneras genom miljösank-

tionsavgifter i 11 kap. 19 § förordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.5. 

73 b § 

Paragrafen innehåller ett krav på den som yrkesmässigt tillverkar 

plastbärkassar eller för in plastbärkassar till Sverige att lämna uppgift till 

Naturvårdsverket om hur många tunna och hur många tjocka 

plastbärkassar som tillverkades eller fördes in och var avsedda för den 

svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret. Parag-

rafen motsvarar nuvarande 7 § förordningen (2016:1041) om plastbär-

kassar och innebär ingen ändring. 

En försenad inlämning av uppgifterna sanktioneras genom miljösank-

tionsavgifter i 11 kap. 19 § förordningen om miljösanktionsavgifter. 

Övervägandena finns i avsnitt 4. 

79 § 

Paragrafen innehåller bemyndiganden för Naturvårdsverket att besluta om 

föreskrifter.  

Ändringen innebär att Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om 

vilka ytterligare uppgifter som ska lämnas om mängden återvunnen plast i 
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 dryckesflaskor (40 b §), vilka uppgifter som ska lämnas av en producent 

innan producenten gör sina förpackningar tillgängliga (72 §), vilka 

uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket om det antal produkter som 

en producent tillhandahållit eller släppt ut på den svenska marknaden (73 a 

och 73 b §§), beräkningen och verifieringen av kravet på att dryckesflaskor 

ska innehålla minst 25 procent återvunnen plast (40 a §), märkningen av 

muggar (41 a §) och den rapport som producenter ska lämna till 

Naturvårdsverket om den information som lämnats till konsumenter (71 b 

§). 

Övervägandena finns i avsnitt 10.5, 11, 12 och 15. 

79 a § 

Paragrafen, som är ny, innehåller ett bemyndigande för Naturvårdsverket 

att meddela föreskrifter om att förpackningar ska anses kunna återvinnas 

även om de endast kan återvinnas enligt 39 §. Paragrafen genomför artikel 

6.1 g, artikel 9 och bilaga 2 i förpackningsdirektivet. 

Med stöd av bemyndigandet kan föreskrifter beslutas om undantag från 

kravet på att minst 75 viktprocent av en förpackning ska gå att material-

återvinna. Det räcker att dessa förpackningar i stället kan energiåtervinnas.  

Undantagen kan gälla för en viss typ av förpackning eller för ett visst 

användningsområde. Undantagen kan även innebära att en lägre andel än 

75 procent av materialet som använts i en förpackning ska vara material-

återvinningsbart.  

Föreskrifter får meddelas i fråga om förpackningar där det finns sär-

skilda skäl att använda dem. Det kan vara fallet om en förpackning som 

inte är materialåtervinningsbar är bättre för miljön som helhet. Det kan 

även finnas andra varor än livsmedel som blir förstörda om de inte förvarar 

varan i en förpackning som är utformad på ett visst sätt. 

Övervägandena finns i avsnitt 14.2. 

25.9 Förslaget till förordning om ändring i 

förordningen (2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar 

9 a § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om att vissa ord och uttryck som 

används i förordningen har samma betydelse som i förordningen om 

engångsprodukter.  

Ordet plastflaska läggs till i uppräkningen. Ordet har i förordningen 

samma betydelse som i förordningen om retursystem för plastflaskor och 

metallburkar. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

9 b §  

Paragrafen, som är ny, innehåller en förklaring av vad som avses med en 

plastförpackning.  

Vad som är en förpackning framgår av 7 § och 26–35 §§.  
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Enligt första stycket ska förpackningen innehålla mer än 50 procent plast 

för att vara en plastförpackning. Även förpackningskomponenter och 

underordnade element som är integrerade i förpackningar ska räknas som 

en del av den förpackning i vilken de är integrerade (32 §). Det innebär att 

en kartong som innehåller förpackningskomponenter som består av plast, 

t.ex. frigolit, kan utgöra en plastförpackning om plastdelen av förpack-

ningen överstiger 50 procent. Andelen plast är således avgörande för både 

plastbelagda vätskekartonger (kompositförpackningar) där förpackningen 

består av flera skikt som inte kan separeras för hand och för förpackningar 

som består av flera olika komponenter men som tillsammans utgör en för-

packning. Kompositförpackningar innehåller vanligen under 25 procent 

plast och utgör således inte en plastförpackning. 

Hur mycket plast som en förpackning innehåller ska beräknas utifrån 

storleken på hela förpackningen. En producent får endast tillhandahålla en 

förpackning på den svenska marknaden om förpackningen har en volym 

och vikt som begränsas till ett minimum (37 §). Det är därför inte tillåtet 

att använda en större förpackning för att andelen plast i förpackningen ska 

bli lägre. En producent ska även minska mängden avfall genom att be-

gränsa användningen av onödiga förpackningar (36 §). Det är därför inte 

möjligt att använda mer förpackningsmaterial av ett annat material än plast 

endast för att den procentuella andelen plast ska minska i förpackningen. 

Enligt andra stycket ska beräkningen av andelen plast i en förpackning 

göras både utifrån vikt och volym. Många förpackningsmaterial som be-

står av plast är betydligt lättare än andra material. Det gäller t.ex. frigolit. 

För dessa plastsorter är det därför möjligt att volymen överstiger 

50 procent men inte vikten. För förpackningskomponenter som man blåser 

upp med luft när varan ska förpackas ska volymen beräknas när plast-

materialet inte är fyllt med luft. I de situationer sådana förpackningskom-

ponenter används som en del av en förpackning som är gjord av ett annat 

material understiger vanligen både vikten och volymen 50 procent. 

Övervägandena finns i avsnitt 15.1. 

40 a §  

Paragrafen innehåller krav på att en plastförpackning som är en 

engångsprodukt endast får tillhandahållas av en producent på den svenska 

marknaden om den innehåller minst 30 procent återvunnen plast. 

Paragrafen genomför artikel 6.5  och del F i bilagan till engångs-

plastdirektivet avseende dryckesflaskor och artikel 6.4 a i förpacknings-

direktivet avseende resten av förpackningarna.  

Ändringarna i första och andra styckena innebär att alla plastförpack-

ningar som är engångsprodukter omfattas av kravet på att de ska innehålla 

återvunnen plast. Vad som avses med en plastförpackning förklaras i 9 b §. 

Vad som avses med en engångsprodukt förklaras i 9 a §. Kravet på mäng-

den återvunnen plast höjs från 25 procent till 30 procent. Med återvunnen 

plast avses både mekaniskt och kemiskt återvunnen plast. Innehållet av 

återvunnen plast ska beräknas som ett genomsnitt av innehållet i de 

plastförpackningar som producenten har tillhandahållit på den svenska 

marknaden under ett kalenderår. 

Tredje stycket, som är nytt, innebär att kravet på att en plastförpackning 

ska innehålla återvunnen plast inte gäller i fråga om den del av en 
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 plastförpackning som är i direkt kontakt med livsmedel, läkemedel eller 

medicintekniska produkter. Undantaget gäller dock inte för plastflaskor 

för dryck.  

För livsmedelsförpackningar finns särskilda bestämmelser om åter-

vunna plastmaterial i kommissionens förordning (EG) nr 282/2008 av den 

27 mars 2008 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att 

komma i kontakt med livsmedel och ändringar av förordning (EG) nr 

2023/2006. Enligt förordningen får återvunnen plast som är avsedd att 

komma i kontakt med livsmedel endast användas om den kommer från en 

återvinningsprocess som är godkänd enligt förordningen. Ett exempel på 

en sådan process är återvunnen plast från PET-flaskor som återvunnits 

genom det svenska retursystemet för plastflaskor (Returpack). Kraven i 

EU-förordningen ska inte tillämpas på återvunna plastmaterial och 

plastprodukter där den återvunna plasten används bakom en funktionell 

barriär (artikel 1.2 c). Det finns således vissa möjligheter att använda 

återvunnen plast även i livsmedelsförpackningar om den återvunna plasten 

inte kommer i kontakt med livsmedlet. 

Undantaget gäller endast den del av en förpackning som är i direkt 

kontakt med livsmedel, läkemedel eller medicintekniska produkter. Om 

förpackningen består av flera olika delar, t.ex. en yttre och en inre förpack-

ning, är endast den del av förpackningen som är närmast livsmedlet, 

läkemedlet eller den medicintekniska produkten undantagen från kravet på 

att den måste innehålla återvunnen plast. 

Det nuvarande tredje stycket, som reglerar undantag för plastflaskor för 

dryck, flyttas till fjärde stycket. Undantaget avseende flaskor med en 

volym av mer än tre liter tas bort. 

Övervägandena finns i avsnitt 15.1. 

40 b § 

Paragrafen innehåller en skyldighet för producenter som på den svenska 

marknaden tillhandahåller plastförpackningar som är engångsprodukter att 

lämna uppgifter till Naturvårdsverket om mängden återvunnen plast som 

använts i förpackningarna.  

Ändringen i första stycket innebär att kravet på att lämna uppgifter om 

återvunnet material gäller alla plastförpackningar och inte bara 

dryckesflaskor som är tillverkade av PET. 

I andra stycket, som är nytt, framgår vilka närmare uppgifter som ska 

lämnas.  

Med hjälp av de uppgifter som lämnas kan Naturvårdsverket uppfylla 

rapporteringskravet i artikel 13.1 e i engångsplastdirektivet. 

Övervägandena finns i avsnitt 15.1. 

79 a § 

Paragrafen innehåller bemyndiganden för Naturvårdsverket att meddela 

föreskrifter.  

Andra punkten, som är ny, innebär att Naturvårdsverket får meddela 

föreskrifter om undantag från kravet på återvunnet innehåll i 40 a § i fråga 

om plastförpackningar som det finns särskilda skäl för att tillhandahålla på 

den svenska marknaden. 

Övervägandena finns i avsnitt 15.1. 
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25.10 Förslaget till förordning om ändring i 

förordningen (2012:259) om 

miljösanktionsavgifter 

11 kap. 

19 §  

Paragrafen innehåller en bestämmelse om miljösanktionsavgift vid för-

senad inlämning av vissa uppgifter till Naturvårdsverket.  

Ändringen, som genomför artikel 14 i engångsplastdirektivet, innebär 

att en försenad inlämning av de uppgifter som ska lämnas enligt 71 b, 72, 

73 a eller 73 b § förpackningsförordningen kan föranleda miljösanktions-

avgift, se författningskommentaren till de paragraferna för innebörden av 

kraven.  

Om en producent har utsett ett ombud enligt 36 b § förpacknings-

förordningen ska ombudet i stället för producenten fullgöra skyldigheterna 

i förordningen. En miljösanktionsavgift kan därför tas ut även av ett 

ombud för överträdelser av de angivna bestämmelserna. 

Övervägandena finns i avsnitt 20.3. 

19 a § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om miljösanktionsavgift 

för en överträdelse av 40 c § förpackningsförordningen. Den genomför 

delvis artikel 14 i engångsplastdirektivet.  

Den överträdelse om sanktioneras är en överträdelse av kraven i 40 c § 

förpackningsförordningen om att en dryckesbehållare endast får tillhanda-

hållas på den svenska marknaden av en producent om dryckesbehållaren 

är utformas så att korkar och lock som är gjorda av plast är fästa vid 

behållaren under hela användningen, se författningskommentaren till den 

paragrafen för innebörden av kravet. Vid en överträdelse av bestämmelsen 

ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. 

Om en producent har utsett ett ombud enligt 36 b § förpacknings-

förordningen ska ombudet i stället för producenten fullgöra skyldigheterna 

i förordningen. En miljösanktionsavgift kan därför tas ut även av ett 

ombud för en överträdelse av bestämmelsen. 

Övervägandena finns i avsnitt 20.3. 

19 b § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om miljösanktionsavgift 

för en överträdelse av 41 a § förpackningsförordningen. Den genomför 

delvis artikel 14 i engångsplastdirektivet. 

Den överträdelse som sanktioneras är en överträdelse av kraven i 41 a § 

förpackningsförordningen om att en mugg ska vara märkt innan den släpps 

ut av en producent på den svenska marknaden, se författningskommen-

taren till den paragrafen för innebörden av märkningskravet. Vid en 

överträdelse av bestämmelsen ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 

000 kronor.  

Om en producent har utsett ett ombud enligt 36 b § förpacknings-

förordningen ska ombudet i stället för producenten fullgöra skyldigheterna 
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 i förordningen. En miljösanktionsavgift kan därför tas ut även av ett 

ombud för en överträdelse av bestämmelsen. 

Övervägandena finns i avsnitt 20.3. 

21 § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om miljösanktionsavgift 

för en överträdelse av 13 § förordningen om engångsprodukter. Den 

genomför delvis artikel 14 i engångsplastdirektivet. 

Den överträdelse som sanktioneras är en överträdelse av förbudet i 13 § 

förordningen om engångsprodukter mot att släppa ut vissa engångsplast-

produkter på marknaden, se författningskommentaren till den paragrafen 

för innebörden av förbudet. Vid en överträdelse av bestämmelsen ska en 

miljösanktionsavgift betalas mellan 5 000 och 50 000 kronor beroende av 

hur många produkter som överträdelsen avser.  

Övervägandena finns i avsnitt 20.3. 

22 § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om miljösanktionsavgift 

för en överträdelse av 18 eller 19 § förordningen om engångsprodukter. 

Den överträdelse som sanktioneras är en överträdelse av skyldigheterna 

i 18 eller 19 § förordningen om engångsprodukter att erbjuda en möjlighet 

att få mat eller dryck serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda, se 

författningskommentaren till de paragraferna för innebörden av kraven. 

Vid en överträdelse av kravet ska en miljösanktionsavgift betalas med 

10 000 kronor.  

Övervägandena finns i avsnitt 20.3. 

23 § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om miljösanktionsavgift 

för en överträdelse av 20 § förordningen om engångsprodukter. Paragrafen 

genomför delvis artikel 14 i engångsplastdirektivet. 

Den överträdelse som sanktioneras är en överträdelse av skyldigheten i 

20 § förordningen om engångsprodukter att informera konsumenter, se 

författningskommentaren till den paragrafen för innebörden av informa-

tionsskyldigheten. Vid en överträdelse av kravet ska en miljösanktions-

avgift betalas med 5 000 kronor.  

Övervägandena finns i avsnitt 20.3. 

24 § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om miljösanktionsavgift 

för en överträdelse av 26 § förordningen om engångsprodukter. Den 

genomför delvis artikel 14 i engångsplastdirektivet.   

Den överträdelse som sanktioneras är en överträdelse av skyldigheten i 

26 § förordningen om engångsprodukter om att sanitetsbindor, tamponger 

och tampongapplikationer som är engångsplastprodukter ska vara märkta 

innan de släpps ut på den svenska marknaden, se författningskommentaren 

till den paragrafen för innebörden av märkningskravet. Vid en överträdelse 

av kravet ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.  

Övervägandena finns i avsnitt 20.3. 
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25 § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om miljösanktionsavgift 

för en överträdelse av 29 § förordningen om engångsprodukter. 

Den överträdelse som sanktioneras är en överträdelse av skyldigheten i 

29 § förordningen om engångsprodukter att informera konsumenter, se 

författningskommentaren till den paragrafen för innebörden av informa-

tionsskyldigheten. Vid en överträdelse av kravet ska en miljösanktions-

avgift betalas med 5 000 kronor.  

Övervägandena finns i avsnitt 20.3. 

26 §  

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om miljösanktionsavgift 

för en överträdelse av 18 § förordningen om producentansvar för vissa 

tobaksvaror, portionssnus och filter. Den genomför delvis artikel 14 i 

engångsplastdirektivet. 

Den överträdelse som sanktioneras är en överträdelse av skyldigheten i 

18 § förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus 

och filter att tillhandahålla ett insamlingssystem, se författnings-

kommentaren till den paragrafen för innebörden av kravet. Vid en över-

trädelse av kravet ska en miljösanktionsavgift betalas med 20 000 kronor.  

Om en producent har utsett ett ombud enligt 16 § förordningen om 

producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus och filter ska 

ombudet i stället för producenten fullgöra skyldigheterna i förordningen. 

En miljösanktionsavgift kan därför tas ut även av ett ombud för en 

överträdelse av bestämmelsen. 

Övervägandena finns i avsnitt 20.3. 

27 §  

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om miljösanktionsavgift 

vid försenad inlämning av vissa uppgifter till Naturvårdsverket. Den 

genomför delvis artikel 14 i engångsplastdirektivet. 

De överträdelser som sanktioneras är överträdelser av skyldigheter att 

inom viss tid lämna de uppgifter till Naturvårdsverket som ska lämnas 

enligt 28, 32, 33 eller 38 § förordningen om producentansvar för vissa 

tobaksvaror, portionssnus och filter, se författningskommentaren till de 

paragraferna för innebörden av uppgiftskraven. Vid en överträdelse av 

kravet ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.  

Om en producent har utsett ett ombud enligt 16 § förordningen om 

producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus och filter ska 

ombudet i stället för producenten fullgöra skyldigheterna i förordningen. 

En miljösanktionsavgift kan därför tas ut även av ett ombud för 

överträdelser av bestämmelserna. 

Övervägandena finns i avsnitt 20.3. 

28 § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om miljösanktionsavgift 

för en överträdelse av 35 § förordningen om producentansvar för vissa 

tobaksvaror, portionssnus och filter. Den genomför delvis artikel 14 i 

engångsplastdirektivet. 
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 Den överträdelse som sanktioneras är en överträdelse av skyldigheten i 

35 § förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus 

och filter om att filter och tobaksvaror med filter ska vara märkta innan de 

släpps ut på den svenska marknaden av en producent, se författnings-

kommentaren till den paragrafen för innebörden av märkningskravet. Vid 

en överträdelse av kravet ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 

kronor.  

Om en producent har utsett ett ombud enligt 16 § förordningen om 

producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus och filter ska 

ombudet i stället för producenten fullgöra skyldigheterna i förordningen. 

En miljösanktionsavgift kan därför tas ut även av ett ombud för en 

överträdelse av bestämmelsen.  

Övervägandena finns i avsnitt 20.3. 

29 § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om miljösanktionsavgift 

vid försenad inlämning av vissa uppgifter till Naturvårdsverket. Den 

genomför delvis artikel 14 i engångsplastdirektivet. 

De överträdelser som sanktioneras är överträdelser av skyldigheter att 

inom viss tid lämna de uppgifter till Naturvårdsverket som ska lämnas 

enligt 18, 20 och 21 §§ förordningen om producentansvar för ballonger, se 

författningskommentaren till de paragraferna för innebörden av uppgifts-

kraven. Vid en överträdelse av något av kraven ska en miljösanktions-

avgift betalas med 10 000 kronor.  

Om en producent har utsett ett ombud enligt 15 § förordningen om 

producentansvar för ballonger ska ombudet i stället för producenten 

fullgöra skyldigheterna i förordningen. En miljösanktionsavgift kan därför 

tas ut även av ett ombud för en överträdelse av bestämmelserna. 

Övervägandena finns i avsnitt 20.3. 

30 § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om miljösanktionsavgift 

för en överträdelse av 17 § förordningen om producentansvar för 

våtservetter. Den genomför delvis artikel 14 i engångsplastdirektivet. 

Den överträdelse som sanktioneras är en överträdelse av skyldigheten i 

17 § förordningen om producentansvar för våtservetter om att våtservetter 

ska vara märkta innan de släpps ut på den svenska marknaden av en 

producent, se författningskommentaren till den paragrafen för innebörden 

av kraven. Vid en överträdelse av kravet ska en miljösanktionsavgift 

betalas med 10 000 kronor.  

Om en producent har utsett ett ombud enligt 15 § förordningen om 

producentansvar för våtservetter ska ombudet i stället för producenten 

fullgöra skyldigheterna i förordningen. En miljösanktionsavgift kan därför 

tas ut även av ett ombud för överträdelser av bestämmelsen. 

Övervägandena finns i avsnitt 20.3. 

31 § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om miljösanktionsavgift 

vid försenad inlämning av vissa uppgifter till Naturvårdsverket. Den 

genomför delvis artikel 14 i engångsplastdirektivet. 
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De överträdelser som sanktioneras är överträdelser av skyldigheter att 

inom viss tid lämna de uppgifter till Naturvårdsverket som ska lämnas 

enligt 20, 22 och 23 §§ förordningen om producentansvar för våtservetter, 

se författningskommentaren till de paragraferna för innebörden av upp-

giftskraven. Vid en överträdelse av kravet ska en miljösanktionsavgift 

betalas med 10 000 kronor.  

Om en producent har utsett ett ombud enligt 15 § förordningen om 

producentansvar för våtservetter ska ombudet i stället för producenten 

fullgöra skyldigheterna i förordningen. En miljösanktionsavgift kan därför 

tas ut även av ett ombud för överträdelser av kraven i förordningen. 

Övervägandena finns i avsnitt 20.3. 

32 § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om miljösanktionsavgift 

för en överträdelse av 4 c § förordningen om förbud m.m. i vissa fall i 

samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Den 

genomför delvis artikel 14 i engångsplastdirektivet. 

Den överträdelse som sanktioneras är en överträdelse av förbudet i 4 c § 

förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, inför-

sel och utförsel av kemiska produkter mot att släppa ut en vara som 

innehåller oxo-nedbrytbar plast på den svenska marknaden, se författ-

ningskommentaren till den paragrafen för innebörden av förbudet. Vid en 

överträdelse av kravet ska en miljösanktionsavgift betalas mellan 5 000 

och 50 000 kronor beroende av hur många produkter som överträdelsen 

avser.  

Övervägandena finns i avsnitt 20.3. 

25.11 Förslaget till förordning om ändring i 

förordningen (2012:259) om 

miljösanktionsavgifter 

11 kap. 

21 § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om miljösanktionsavgift 

för en överträdelse av 13 eller 15 §§ förordningen om engångsprodukter. 

Den genomför delvis artikel 14 i engångsplastdirektivet. 

Ändringen innebär att det införs en miljösanktionsavgift i fråga om 

överträdelser av förbudet i 15 § förordningen om engångsprodukter mot 

att släppa ut engångsmuggar som innehåller mer än tio procent plast på 

den svenska marknaden, se författningskommentaren till den paragrafen 

för innebörden av förbudet. Vid en överträdelse av kravet ska en miljö-

sanktionsavgift betalas mellan 5 000 och 50 000 kronor beroende av hur 

många produkter som överträdelsen avser.  

Övervägandena finns i avsnitt 20.3. 
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 25.12 Förslaget till förordning om ändring i 

miljötillsynsförordningen (2011:13) 

2 kap. 

24 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om Naturvårdsverkets tillsynsansvar.  

Ändringarna i sjätte punkten innebär att Naturvårdsverket får ansvar för 

tillsynen över förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror, 

portionssnus och filter, med undantag för frågor om hur hanteringen av 

sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i 

förordningen. En kommun har enligt 26 kap. 3 § miljöbalken tillsyn inom 

kommunen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken. Kom-

munen har således tillsynen över hur kraven om insamlingen av fimpar 

fungerar lokalt. Den nuvarande bestämmelsen i sjätte punkten utgår, 

eftersom förordningen om plastbärkassar upphävs och bestämmelserna i 

den förordningen förs in i förordningen om engångsprodukter (se nionde 

punkten) och förpackningsförordningen (tredje punkten). 

Genom sjunde, åttonde och tionde punkterna, som är nya, får Natur-

vårdsverket ansvar för tillsynen över förordningen om producentansvar för 

ballonger, förordningen om producentansvar för våtservetter och förord-

ningen om nedskräpningsavgifter. 

Genom nionde punkten, som är ny, får Naturvårdsverket ansvar för 

tillsynen över förordningen om engångsprodukter, med undantag för 

frågor om hur tillhandahållande av återanvändbara muggar och matlådor 

och information till konsumenter om plastbärkassars miljöpåverkan 

uppfylls lokalt. Enligt 2 kap. 31 § har kommunen ansvar för tillsynen över 

hur de kraven uppfylls lokalt i en kommun, se författningskommentaren 

till den paragrafen. 

Genom elfte punkten, som är ny, får Naturvårdsverket ansvar för till-

synen över förbud mot att släppa ut varor på marknaden som har meddelats 

med stöd av 15 kap. 40 § 2 miljöbalken, dvs. avfallsförebyggande åtgärder. 

Naturvårdsverket ansvarar således för tillsynen över förbudet mot att 

släppa ut varor som innehåller oxo-nedbrytbar plast på den svenska 

marknaden (4 c § förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med 

hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter).  

Övervägandena finns i avsnitt 18. 

31 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om kommunernas tillsynsansvar.  

Genom sjunde punkten, som är ny, får kommunerna ansvar för tillsynen 

över hur tillhandahållande av återanvändbara muggar och matlådor och 

information till konsumenter om plastbärkassars miljöpåverkan uppfylls 

lokalt (jfr 18–20 och 2 §§ förordningen om engångsprodukter). Bestäm-

melsen innebär att den kommunala nämnden har tillsynsansvar för hur 

enskilda restauranger och butiker i en kommun uppfyller kraven. 

Övervägandena finns i avsnitt 18. 
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25.13 Förslaget till förordning om ändring i 

offentlighets- och sekretessförordningen 

(2009:641) 

Bilaga 

Punkt 156 

Punkten i bilagan innehåller bestämmelser om att det kan gälla sekretess 

för uppgifter som framkommer under utredningen eller vid tillsyn.  

Ändringarna innebär att det kan gälla sekretess för uppgifter som lämnas 

vid utredning enligt förordningen om retursystem för plastflaskor och 

metallburkar, förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror, 

portionssnus och filter, förordningen om producentansvar för ballonger, 

förordningen om producentansvar för våtservetter, förordningen om 

nedskräpningsavgifter och förordningen om engångsprodukter och tillsyn 

enligt miljötillsynsförordningen i fråga om sådana engångsprodukter. Det 

gäller t.ex. de uppgifter som lämnas med stöd av 28, 32, 33 och 38 §§ 

förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror, portionssnus och 

filter, 18, 20 och 21 §§ förordningen om producentansvar för ballonger 

och 20, 22 och 23 §§ förordningen om producentansvar för våtservetter 

eftersom dessa uppgifter lämnas som en del av Naturvårdsverkets 

utredning kring hur mycket avgifter som ska betalas eller vilka uppgifter 

Sverige ska rapportera till EU. Sekretess gäller även för uppgifter som 

lämnas som en del av tillsynen av engångsprodukter. Sekretessen är inte 

absolut utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall av det 

intresse som sekretessen ska skydda. 

Övervägandena finns i avsnitt 19. 

25.14 Förslaget till förordning om ändring i 

förordningen (2005:220) om retursystem för 

plastflaskor och metallburkar 

1 §  

Paragrafen innehåller förklaringar av orden och uttrycken material-

återvinna avfall, plastflaska, metallburk och förpackningsavfall. Den 

genomför artikel 9 i engångsplastdirektivet och del F i bilagan till 

engångsplastdirektivet.  

Ändringarna innebär att förklaringen av uttrycket plastflaska ändras så 

att polymera material byts ut mot plast. Uttrycken motsvarar i huvudsak 

varandra. Av 1 a § framgår vad som avses med plast. Ändringen innebär 

även att undantag införs för flaskor som är avsedda för och används för 

specifika medicinska ändamål. Undantaget omfattar endast sådana plast-

flaskor som är tillverkade för att användas för ett medicinskt ändamål. En 

vanlig plastflaska som används för ett medicinskt ändamål omfattas 

således inte av undantaget.  

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga och redaktionella. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.3. 
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 1 a §     

I paragrafen, som är ny, förklaras vad som avses med plast. Ordför-

klaringen motsvarar artikel 3.1 i engångsplastdirektivet och är densamma 

som ordförklaringen i 5 § förordningen om engångsprodukter, se författ-

ningskommentaren till den paragrafen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.  

1 b §     

I paragrafen, som är ny, förklaras vad som avses med polymer. Ordför-

klaringen motsvarar artikel 3.1 i engångsplastdirektivet och är densamma 

som ordförklaringen i 4 § förordningen om engångsprodukter, se författ-

ningskommentaren till den paragrafen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.3. 

2 §  

Paragrafen innehåller krav på att den som yrkesmässigt tappar dryck i 

plastflaska eller metallburk eller yrkesmässigt till Sverige för in dryck i 

plastflaska eller metallburk ska se till att flaskan eller burken ingår i ett 

godkänt retursystem. Paragrafen genomför artikel 9 i engångsplastdirek-

tivet och del F i bilagan till engångsplastdirektivet.  

Ändringen i första stycket innebär att ordet konsumtionsfärdig tas bort. 

Det innebär att plastflaskor och burkar som innehåller t.ex. saft och juice 

som ska spädas innan den ska drickas omfattas av kraven på att ingå i ett 

godkänt retursystem.  

Ändringen i andra stycket innebär att undantaget för dryck som huvud-

sakligen består av grönsaks-, frukt, eller bärjuice tas bort. Plastflaskor och 

metallburkar som innehåller sådana drycker ska således ingå i ett godkänt 

retursystem. 

Övervägandena finns i avsnitt 9.1. 

10 § 

Paragrafen innehåller ett förbud mot att yrkesmässigt överlåta eller 

saluhålla dryck i plastflaska eller metallburk om plastflaskan eller burken 

inte ingår i ett retursystem. Den genomför artikel 9 i engångsplast-

direktivet och del F i bilagan till engångsplastdirektivet.  

Ändringarna innebär att uttrycket konsumtionsfärdig tas bort. Även 

undantaget för dryck som huvudsakligen består av grönsaks-, frukt- är 

bärjuice ta bort. Se kommentaren till 2 § för innebörden av ändringarna. 

Övervägandena finns i avsnitt 9.1. 

10 b § 

Paragrafen, som är ny, innehåller krav på att den som driver ett retursystem 

på begäran ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur många 

plastflaskor och metallburkar som omfattas av retursystemet och har förts 

ut ur Sverige, eller inte omfattas av retursystemet men som ändå tagits om 

hand av retursystemet när de blivit avfall. Den genomför delvis artikel 9 i 

engångsplastdirektivet.  

Enligt första punkten ska uppgifter lämnas om hur många plastflaskor 

och metallburkar som omfattas av retursystemet och har förts ut ur 
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Sverige. Det gäller t.ex. uppgifter om hur många flaskor och burkar som 

köps i butiker på den svenska sidan av gränsen och förs ut ur Sverige av 

privatpersoner till Norge eller Finland. För att uppfylla uppgiftskravet kan 

den som driver retursystemet t.ex. hämta in information om hur många 

flaskor som har samlats in av det norska retursystemet.  

Enligt andra punkten ska uppgifter lämnas om hur många plastflaskor 

och metallburkar som inte omfattas av retursystemet men som ändå tagits 

om hand av retursystemet när de blivit avfall. Ett retursystem kan t.ex. 

samla in burkar som inte omfattas av retursystemet. Dessa burkar har van-

ligtvis förts in i Sverige av privatpersoner eftersom metallburkar med 

dryck som har förts in i Sverige av en yrkesmässig aktör ska omfattas av 

retursystemet (2 och 10 §§ retursystemsförordningen).  

Med hjälp av de uppgifter som lämnas kan Naturvårdsverket uppfylla 

rapporteringskravet i artikel 13.1 c i engångsplastdirektivet. 

Övervägandena finns i avsnitt 9.2. 

10 c § 

Paragrafen, som är ny, innehåller krav på att ett retursystem ska tillhanda-

hålla insamlingskärl för insamling av plastflaskor och metallburkar som 

omfattas av retursystemet på platser utomhus. Den genomför artikel 8.2 b 

i engångsplastdirektivet och punkt 3 i del 1 i del E i bilagan till 

engångsplastdirektivet. 

Vad som avses med att samla in avfall framgår av 15 kap. 7 § miljö-

balken. 

Enligt första stycket ska ett retursystem tillhandahålla insamlingskärl för 

insamling av plastflaskor och metallburkar på platser utomhus om många 

människor normalt vistas där och kommunen har renhållningsansvar på 

platsen. Samtliga rekvisit ska var uppfyllda för att det ska krävas att ett 

retursystem ska tillhandahålla insamlingskärl.  

Insamlingskärlen ska tillhandahållas kostnadsfritt. Retursystemet får 

således inte ta betalt av kommunerna eller den som vill lämna en flaska 

eller burk till insamling. 

Kravet på att tillhandahålla insamlingskärl gäller endast på platser 

utomhus. Andra platser, exempelvis köpcenter eller andra platser inomhus, 

omfattas inte av kraven.  

Med uttrycket platser där många människor normalt vistas avses platser 

där det typiskt sett vistas många människor. Skulle flera personer välja att 

träffas på en enslig plats där normalt endast enstaka personer uppehåller 

sig behöver således inte retursystemet tillhandahålla insamlingskärl på 

platsen. Platser där det normalt endast vistas ett fåtal människor, t.ex. i 

skog och mark eller längs med stora vägar, omfattas inte av uttrycket och 

insamlingskärl behöver således inte tillhandahållas på platsen. Däremot 

kan rastplatser längs med vägarna eller samlingsplatser i skog och mark 

omfattas.  

Enligt renhållningslagen har kommunen renhållningsansvar på gator, 

torg, parker och andra allmänna plaster som är redovisade som en allmän 

plats i en detaljplan. Enligt plan- och bygglagen (PBL) är en allmän plats 

en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en 

detaljplan är avsett för ett gemensamt behov (1 kap. 4 §). Kommunen har 

dock endast renhållningsansvar för allmänna platser där kommunen är 
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 huvudman. Enligt 4 kap. 7 § PBL är huvudregeln att kommunen är huvud-

man för de allmänna platserna. Om det finns särskilda skäl för att ha enskilt 

huvudmannaskap kan kommunen bestämma detta i detaljplanen. Vid 

enskilt huvudmannaskap åligger ansvaret för en allmän plats i stället 

fastighetsägarna gemensamt. Kommunerna har således inte renhållnings-

ansvar för allmänna platser med enskilt huvudmannaskap. Kommunens 

renhållningsansvar gäller inte heller om åtgärderna ska utföras av staten 

som väghållare. Det gäller de flesta allmänna vägar. Undantaget är de 

allmänna vägar som ingår i kommunal väghållning. Kommunen är inte 

heller renhållningsansvarig för kvartersmark som har iordningsställts och 

begagnas för allmän trafik. Enligt 1 kap 4 § PBL är kvartersmark mark 

som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats. Användning av 

kvartersmark kan t.ex. vara bostäder, handel eller industri. För dessa 

platser är fastighetsinnehavare renhållningsansvariga. 

Kommunerna har även renhållningsansvar för andra plaster än de som 

är allmänna platser. Det gäller de platser där allmänheten får färdas fritt 

(4 § renhållningslagen). Med platser där allmänheten får färdas fritt avses 

som huvudregel platser som omfattas av allemansrätten (jfr 2 kap. 15 § 

regeringsformen). Exempel på platser där allmänheten får färdas fritt men 

som inte alltid är allmänna plaster är t.ex. badplatser och naturområden. 

Enligt andra stycket ska retursystemet tillhandahålla insamlingskärl i 

den omfattning som är skälig utifrån omständigheterna på platsen och 

behövs för att motverka nedskräpning och främja materialåtervinning. Hur 

många och på vilka platser insamlingskärl ska tillhandahållas är således 

beroende av hur mycket avfall från plastflaskor och metallburkar som 

uppstår på platsen. Det kan skilja sig åt beroende på hur välbesökt en plats 

är. För att motverka nedskräpning är det avgörande att det finns någonstans 

att slänga sitt skräp. Marken i en kommun kan dock inte enbart användas 

till insamlingskärl så en avvägning mellan nedskräpningsproblemen, 

materialåtervinning och behovet av att använda marken till andra använd-

ningsområden bör ske under det samråd med kommunen som ska göras 

enligt 10 d §.  

Vad som avses med materialåtervinning framgår av 15 kap. 6 § miljö-

balken. För att främja materialåtervinning bör insamlingskärlen utformas 

så att det är möjligt för den som vill panta flaskan eller burken att tömma 

kärlet och så att flaskan eller metallburken inte trycks ihop så att den inte 

längre går att panta. Plastflaskorna och metallburkarna ska även samlas in 

skilt från annat avfall. Det insamlingskärl som retursystemet tillhanda-

håller kan t.ex. vara ett självtömmande pantrör i metall som monteras 

bredvid eller på ett annat insamlingskärl. Pantmaskiner som finns i detalj-

handeln omfattas således inte av bestämmelsen. 

Bestämmelsen hindrar inte att kommunen och retursystemet kommer 

överens om att kommunen själv väljer att placera ut kärlen. Enligt 10 e § 

ska en kommun  

underlätta för ett retursystem att placera ut insamlingskärl eller själv 

placera ut insamlingskärlen. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.3.3. 
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10 d §  

Paragrafen är ny och innebär att retursystemet ska samråda med kom-

munen om utformningen av insamlingskärlen, lämpliga platser för place-

ring av insamlingskärl och hur många insamlingskärl som ska tillhanda-

hållas.  

Se författningskommentaren till 10 c § för exempel på vad samrådet kan 

omfatta. 

Övervägandena finns i avsnitt 10.3.3. 

10 e § 

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om att en kommun ska 

underlätta för ett retursystem att placera insamlingskärl på de platser och i 

den omfattning som avses i 10 c § eller själv placera ut insamlingskärlen. 

Bestämmelsen innebär att kommunen ska hjälpa till och understödja 

retursystemet i arbetet med att placera ut insamlingskärl på mark där 

kommunen har renhållningsansvar. Av 10 c § framgår i vilken omfattning 

ett retursystem ska tillhandahålla insamlingskärl, se författningskommen-

taren till den paragrafen. Omfattningen ska diskuteras i det samråd som 

ska hållas enligt 10 d §. Under samrådet kan retursystemet och kommunen 

komma överens om att retursystemet ska placera ut insamlingskärlen eller 

att kommunen själv placerar ut kärlen efter att retursystemen tillhanda-

hållit dem. De kan även komma överens om utseendet på insamlings-

kärlen.  

Övervägandena finns i avsnitt 10.3.3.  

10 f   §  

Paragrafen, som är ny, innehåller krav på att ett retursystem effektivt ska 

bidra till att nå målen för materialåtervinning och minskad nedskräpning.  

Målen för materialåtervinning och minskad nedskräpning av förpack-

ningsavfall framgår av förpackningsförordningen (19, 23 och 25 a §§). 

Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2. 

11 §  

Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse om att det finns ytter-

ligare bestämmelser om förpackningar i andra författningar.  

Ändringarna innebär att förordningen om förbud m.m. i vissa fall i sam-

band med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter och för-

ordningen om nedskräpningsavgifter lagts till i bestämmelsen.  

Övervägandena finns i avsnitt 6. 
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 25.15 Förslaget till förordning om ändring i 

förordningen (2005:220) om retursystem för 

plastflaskor och metallburkar 

2 § 

Paragrafen innehåller krav på att den som yrkesmässigt tappar dryck i 

plastflaska eller metallburk eller yrkesmässigt till Sverige för in dryck i 

plastflaska eller metallburk ska se till att flaskan eller burken ingår i ett 

godkänt retursystem. Den genomför artikel 9 i engångsplastdirektivet och 

del F i bilagan till engångsplastdirektivet.  

Ändringarna innebär att undantaget för dryck som huvudsakligen består 

av mejeriprodukter tas bort. Plastflaskor och metallburkar som innehåller 

sådana drycker ska således ingå i ett godkänt retursystem. 

Övervägandena finns i avsnitt 9.1. 

10 §  

Paragrafen innehåller krav på att dryck i plastflaska eller metallburk endast 

får yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas om plastflaskan eller burken 

ingår i ett retursystem. Den genomför artikel 9 i engångsplastdirektivet och 

del F i bilagan till engångsplastdirektivet.  

Ändringarna innebär att undantaget för dryck som huvudsakligen består 

av mejeriprodukter tas bort. Plastflaskor och metallburkar som innehåller 

sådana drycker ska således ingå i ett godkänt retursystem för att få över-

låtas eller saluhållas. 

Övervägandena finns i avsnitt 9.1. 

25.16 Förslaget till förordning om ändring i 

förordningen (1998:944) om förbud m.m. i 

vissa fall i samband med hantering, införsel och 

utförsel av kemiska produkter 

1 §  

Paragrafen innehåller information om förordningens innehåll samt vissa 

undantag från förordningens tillämpningsområde.  

Ändringen innebär att oxo-nedbrytbar plast läggs till. 

1 a §  

Paragrafen innehåller en upplysning om vilka bemyndiganden de olika be-

stämmelserna i förordningen grundar sig på.  

Ändringen innebär att den nya bestämmelsen om oxo-nedbrytbar plast 

(4 c §) läggs till i uppräkningen.  

4 § 

Paragrafen innehåller ordförklaringar.  

Ändringen innebär att en förklaring av uttrycket släppa ut på den 

svenska marknaden läggs till.  
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Förklaringen motsvarar artikel 3.6 i engångsplastdirektivet och är 

densamma som ordförklaringen i 6 § förordningen om engångsprodukter, 

se författningskommentaren till den paragrafen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.1. 

4 c §  

Paragrafen, som är ny, innehåller förbud mot att på den svenska mark-

naden släppa ut en vara som helt eller delvis består av oxo-nedbrytbar 

plast. Den genomför artikel 3.3 och delar av artikel 5 i engångsplast-

direktivet.  

I 4 § finns förklaringar av uttrycken släppa ut på den svenska marknaden 

och plast. Uttrycken är i huvudsak desamma som förklaringarna i 5 och 

6 §§ förordningen om engångsprodukter, se författningskommentaren till 

de paragraferna. I förklaringen av plast i 4 § finns dock inte, till skillnad 

från i förklaringen i 5 § förordningen om engångsprodukter, undantaget 

för naturliga polymerer med eftersom det för att det ska bli en oxo-

nedbrytbar plast krävs att tillsatser har tillförts. En oxo-nedbrytbar plast 

kan således inte vara en naturligt förekommande polymer.  

Vad som avses med ”plastpartiklar” framgår av 4 §. Med oxidation avses 

en kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner. 

Förbudet gäller inte bara engångsplastprodukter utan alla produkter som 

tillverkats av oxo-nedbrytbar plast. Förbudet gäller även produkter som 

endast delvis består av oxo-nedbrytbar plast. 

Övervägandena finns i avsnitt 7.2. 

25.17 Förslaget till förordning om ändring i 

förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

7 kap.  

8 i § 

Paragrafen innehåller en bestämmelse om en tillsynsavgift för den som är 

producent enligt förordningen om producentansvar för förpackningar. 

Ändringen innebär att storleken på avgiften höjs från 500 kronor till 

1 000 kronor. 

I 9 kap. finns gemensamma bestämmelser om avgifterna. Av 9 kap. 1 § 

framgår att avgiften ska betalas efter debitering av myndigheten. I 9 kap. 

4 och 7 §§ finns bestämmelser om verkställighet och ränta. 

Övervägandena finns i avsnitt 18.4. 

8 l § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om tillsynsavgift för ett 

insamlingssystem enligt förordningen om producentansvar för vissa to-

baksvaror, portionssnus och filter. 

Den avgift som ett insamlingssystem ska betala till Naturvårdsverket 

uppgår till 100 000 kronor per år. Bestämmelsen gäller ett insamlings-
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 system som är anmält enligt 25 § förordningen om producentansvar för 

vissa tobaksvaror, portionssnus och filter. 

I 9 kap. finns gemensamma bestämmelser om avgifterna. Av 9 kap. 1 § 

framgår att avgiften ska betalas efter debitering av myndigheten. I 9 kap. 

4 och 7 §§ finns bestämmelser om verkställighet och ränta. 

Övervägandena finns i avsnitt 18.4. 

8 m § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om tillsynsavgift för den 

som är producent enligt förordningen om producentansvar för vissa 

tobaksvaror, portionssnus och filter. 

Den avgift som en producent enligt förordningen om producentansvar 

för vissa tobaksvaror, portionssnus och filter ska betala till Naturvårds-

verket uppgår till 10 000 kronor.  

I 9 kap. finns gemensamma bestämmelser om avgifterna. Av 9 kap. 1 § 

framgår att avgiften ska betalas efter debitering av myndigheten. I 9 kap. 

4 och 7 §§ finns bestämmelser om verkställighet och ränta. 

Övervägandena finns i avsnitt 18.4. 

8 n § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om tillsynsavgift för den 

som är producent enligt förordningen om producentansvar för ballonger. 

Den avgift som en producent enligt förordningen om producentansvar 

för ballonger ska betala till Naturvårdsverket uppgår till 500 kronor. 

I 9 kap. finns gemensamma bestämmelser om avgifterna. Av 9 kap. 1 § 

framgår att avgiften ska betalas efter debitering av myndigheten. I 9 kap. 

4 och 7 §§ finns bestämmelser om verkställighet och ränta. 

Övervägandena finns i avsnitt 18.4. 

8 o § 

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om tillsynsavgift för den 

som är producent enligt förordningen om producentansvar för våtservetter. 

Den avgift som en producent enligt förordningen om producentansvar 

för våtservetter ska betala till Naturvårdsverket uppgår till 500 kronor.  

I 9 kap. finns gemensamma bestämmelser om avgifterna. Av 9 kap. 1 § 

framgår att avgiften ska betalas efter debitering av myndigheten. I 9 kap. 

4 och 7 §§ finns bestämmelser om verkställighet och ränta. 

Övervägandena finns i avsnitt 18.4. 
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Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00566 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Föreskrifter för avfallshantering 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avfallsföreskrifterna antas. 

Kommunstyrelsens reglemente punkten; Avfallshantering 6§ ändras till: 

Kommunstyrelsen är den nämnd som svara för kommunens uppgifter i 

avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som 

annan nämnd skall ha enligt kommunens renhållningsordning.  

Tekniska nämndens reglemente ändras med en ny sista punkt; Tekniska 

nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och 

enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

Ärendet i sin helhet 

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en 

renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Arbetet 

med att ta fram en avfallsplan pågår parallellt. Arbetet med avfallsplanen sker 

regionalt och avfallsplanen är på remiss hos förvaltningar och bolag just nu. 

Avfallsplanen kommer även vara på utställning för allmänheten under mars 

månad.  

Avfallsföreskrifterna har varit på remiss hos förvaltningar och bolag och även 

på utställning för allmänheten. Efter remissen har synpunkter sammanställts 

och ändringar har gjorts i dokumentet.  

Avfallsföreskrifterna är kommunens lagtext för avfallshanteringen. 

Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfalls ska sorteras, 

förvaras och hämtas. Avfallsföreskrifterna gäller för hushållsliknande avfall 

också kallat avfall under kommunalt ansvar. Avfallsföreskrifterna har 

genomgått en omfattande revidering jämfört med tidigare eftersom ett nytt 

insamlingssystem ska införas.  

De huvudsakliga förändringarna i föreskrifterna innebär: 

• Tydligare ansvarsområden och krav vid ansökningar om 

undantag. 

• Ökade krav på sortering enligt det nya insamlingssystemet med 

flerfack. 

• Förbättrad arbetsmiljö vid hämtning av avfall. 
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• Tydligare regler och riktlinjer gällande avfallsutrymme och 

transportvägar.  

Under remissen så tillstyrkte de flesta nämnderna avfallsföreskrifterna. Många 

var generellt positiva eller avstod från att yttra sig men Miljö- och 

konsumentnämnden avstyrkte förslaget.  

Viktiga synpunkter från remissen: 

• Flera nämnder är positiva till att föreskrifterna innebär ett 

tydliggörande av ansvarsområdena.   

• Ingen av nämnderna ser det som sin uppgift att avvisa plats för 

avfallshämtning. 

• Det kan bli trångt att ordna med plats för avfallshanteringen 

vilket kan leda till extra kostnader. 

• Dokumentet hänvisar till lagstiftning som inte är aktuell.  

Att förtydliga ansvarsfrågan har varit en viktig fråga att utreda i arbetet och har 

undersökts både före under och efter remissen. Det har funnits en oro hos flera 

förvaltningar att det kan uppstå en jävssituation vid hantering av ansökningar 

om dispens och vid beslut om anvisning av plats. Stadsjuristen har diskuterat 

frågan med SKR och kommit fram till att det inte finns någon jävsproblematik. 

Ansvaret för hantering av dispenser har därför tilldelats Miljö- och 

konsumentnämnden som har bäst kunskap på området. På samma sätt så har 

frågan om anvisning av plats för avfallsbehållare tilldelats Tekniska nämnden. 

Justeringar i reglementen görs enligt följande:  

Kommunstyrelsens reglemente punkten; Avfallshantering 6§ ändras till: 

Kommunstyrelsen är den nämnd som svara för kommunens uppgifter i 

avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som 

annan nämnd skall ha enligt kommunens renhållningsordning.  

Tekniska nämndens reglemente ändras med en ny sista punkt; Tekniska 

nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och 

enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

Miljö- och konsumentnämnden behöver inte ändra sitt reglemente 

Lagstiftning på området har ändrats under processen med att ta fram 

föreskrifterna och laghänvisningar har därför ändrats efter remissen. Från 

årsskiftet 2022 kommer en ny lag där ansvaret för returpapper tilldelas 

kommunen. I samband med det så behöver avfallsföreskrifterna ändras igen 

och det finns därför en möjlighet att utvärdera hur många myndighetsbeslut 

som behövs både när det gäller undantagen och anvisning av plats.  

Beslutsunderlag 

1. Avfallsföreskrifter, 2021-02-11 

2. Remissammanställning, 2020-11-26   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Borås energi och miljö, registrator@borasem.se 
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2. Miljö- och konsumentnämnden, mfdiarium@boras.se 

3. Tekniska nämnden, tek.diarium@boras.se 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 

 

mailto:mfdiarium@boras.se
mailto:tek.diarium@boras.se
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1 kap Inledande bestämmelser  

 

Enligt miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för varje kommun. Den består av 

föreskrifter för avfallshantering samt en avfallsplan. Denna föreskrift gäller lokalt för 

avfallshanteringen i Borås kommun  

Ändringar i föreskrifterna ska ställas ut för allmänhetens granskning om de inte är av begränsad 

omfattning. Kommunstyrelsen har rätt att göra tillägg och ändringar i föreskrifterna om 

ändringarna är av sådan begränsad omfattning. Dit hör till exempel rätt för Kommunstyrelsen att 

utfärda anvisningar om utsortering, hantering och lämnande av avfall. 

För den kommunala avfallshanteringen gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen 

(2020:614), samt andra förordningar och föreskrifter om avfallshantering utfärdade med stöd av 

dessa eller andra författningar. Inom Borås Stad gäller därutöver dessa föreskrifter samt 

avfallsplanen som tillsammans utgör kommunens renhållningsordning.  

Dessa föreskrifter reglerar kommunens ansvar som omfattar borttransport samt återvinning eller 

bortskaffande av avfall under kommunalt ansvar och därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet.  

Avfall som kommunen ansvarar för får inte transporteras eller omhändertas av någon annan än 

Borås Energi och Miljö AB, eller den som Borås Energi och Miljö utsett, om inte annat anges i 

dessa föreskrifter. 

1.1 Gällande författningar  

Borås Stad renhållningsordning innehåller kommunens avfallsföreskrifter och en avfallsplan. För 

kommunens renhållningsansvar och avfallshantering gäller följande lagstiftning:  

• Miljöbalken (1998:808)  

• Avfallsförordningen (2020:614), 

• Plan- och bygglagen (2010:900).  

• Regler om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken, såsom 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordningar om 

producentansvar (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, 

• Och andra författningar såsom till exempel Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

 

Ändringar i gällande lagar och andra författningar samt andra myndighetsbeslut som reglerar 

avfallshanteringen införs i denna renhållningsordning utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.  

 

Renhållningsordningens föreskrifter gäller i hela Borås Stad.  
 

 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

5 
 

1.2 Definitioner 

I dessa föreskrifter ska särskilt följande gälla: 

 

Avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra 

sig av med (15 kap. 1 § miljöbalken).  

 

Avfall under kommunalt ansvar avses detsamma som 15 kap. miljöbalken, det vill säga (1) kommunalt 

avfall, vilket innebär avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och 

sammansättning liknar avfall från hushåll, (2) avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda 

avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast 

används för hushållsspillvatten, eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar 

hushållsspillvatten, (3) latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och (4) bygg- och rivningsavfall 

som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 

 

Tabellen nedan definierar kategorier av avfall under kommunalt ansvar: 

Kärl- och 

säckavfall 

avses den del av det avfall under kommunalt ansvar som får läggas i kärl, säck eller 

av Borås Energi och Miljö godkänd behållare. Benämns också brännbart restavfall. 

 

Brännbart 

restavfall 

avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår 

när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall och annat avfall som 

omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.  

 

Grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har 

egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

 

Trädgårdsavfall avses biologiskt avfall som uppkommer i trädgårdar vid bostadshus, till exempel 

kvistar och gräsklipp. 

 

Farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med * i bilaga 1 till 

avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd 

av 12 § avfallsförordningen (2020:614).  

 

Konsument-

elavfall 

 

avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för 

elektronikutrustning. 

 

Före detta 

livsmedel 

avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 

142/2011/EU.  

 

Matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer av livsmedelshantering i 

hushåll, restauranger, storkök, butiker eller liknande och som skulle kunna, eller har 

kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. 

Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med 

punkten ovan. 
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Fett från restauranger och storkök menas använd frityrolja och annat spillfett som 

hämtas i behållare eller via fettavskiljare. Fett från hushåll ingår också.  

 

Slam är avfall från enskilda avloppsanläggningar. Latrin är avfall från torrtoaletter.  

Behållare avses kärl, container, krantömmande behållare, säck, latrinbehållare, 

fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av avfall under kommunalt 

ansvar. 

 

Enskilda 

avloppsanlägg-

ningar 

avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra 

motsvarande anläggningar som ger upphov till avfall under kommunalt ansvar. 

 

Storkök menas lokaler från varuintag till utlämning eller servering. De är avsedda för 

tillagning av ett fåtal maträtter till många människor samtidigt. 

 

Återvinningstaxa är den avgift som abonnenten betalar som bekostar hämtning av avfall, service på 

återvinningscentralerna, behandling av avfall, information och kundservice. 

 

Fasta avgiften finansierar kommunens återvinningscentraler, återvinningsstationer, del av 

administration, information m.m. och fördelas på olika kunder efter bedömt 

nyttjande. 

 

Rörlig avgift är beroende av vilket abonnemang som valts och täcker hämtnings- och 

behandlingskostnaderna. 

 

Avfallsinnehavare den som ger upphov till ett avfall under kommunalt ansvar har ansvar för att 

sortera och lämna det enligt gällande nationella lagar, förordningar och föreskrifter 

samt i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar till dessa föreskrifter. 

 

Fastighetsinnehav

are 

avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 

§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

 

Nyttjanderätts-

havare 

avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att 

bruka eller nyttja fastighet. 

 

Permanentboende är den som är folkbokförd på fastigheten.  

 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

 

Avfallsansvarig 

nämnd 

är kommunstyrelsen. 

 

Tillsynsansvariga 

nämnden 

avses den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser att ha ansvar för 

operativ tillsyn enligt miljöbalken. 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

7 
 

1.3 Målsättning  

Målsättningen i kommunen är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i följande 

prioritetsordning i enlighet med EU:s avfallshierarki:  

 

1. Förebyggande  

2. Återanvändning  

3. Materialåtervinning  

4. Energiutvinning  

5. Bortskaffande  

 

Vidare är målsättningen att leva upp till en hållbar och säker avfallshantering. Sorteringen ska så 

långt som möjligt ske vid källan och alltid ske enligt de sorteringsföreskrifter som finns i bilaga 1 

och andra anvisningar som kommun eller bolaget ger.  

 

Borås Stads målsättning är också att personalen på Borås Energi och Miljö och hos utsedd 

entreprenör som utför arbete för kommunens räkning inte ska behöva utsättas för risk för att 

drabbas av ohälsa och olycksfall. Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö ska alltid prioriteras. Detta 

medför att krav med stöd av arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter samt 

Arbetsmiljöverkets lagar och regler kan ställas mot placering av avfallsutrymme och 

avfallsbehållare, samt på avfallsutrymmens, förvaringsplatsers, bilvägars och dragvägars 

utformning etcetera.  

1.4 Överträdelse  

Straffbestämmelser vid överträdelser enligt gällande lagstiftning finns i 29 kap. miljöbalken och 

miljösanktionsavgifter i 30 kap. miljöbalken. Kontroll av renhet på källsorterat avfall kan 

förekomma. Vid felsortering kan fastighetsinnehavaren åläggas felsorteringsavgift enligt gällande 

återvinningstaxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renhållare avses Borås Energi och Miljö AB eller den som bolaget anlitar för hantering av det 

avfall som omfattas av kommunens ansvar. 
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2 kap Ansvar och skyldighet 

2.1 Kommunens ansvar för avfallshantering 

I Borås har Kommunstyrelsen verksamhetsansvaret för avfallshanteringen, enligt 15 kap. 

20 § miljöbalken, för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt 

ansvar för att avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och 

transporteras till en behandlingsanläggning. Utförandet har överlåtits till bolaget Borås Energi 

och Miljö AB. Borås Energi och Miljö AB sköter också på uppdrag av Kommunfullmäktige 

insamling av avfall i nedskräpningsärenden samt bilvrak efter myndighetsbeslut från Miljö- och 

konsumentnämnden gällande nedskräpningsäreden eller Tekniska nämnden för ärende gällande 

bilvrak. 

 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som bolaget 

anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 

 

Kommunen är skyldig att organisera insamling och behandling av allt avfall från hushåll som inte 

faller under producentansvar. Kommunen har ansvar för att planera och utföra insamling, 

transport och behandling av avfall, för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och 

miljön som enskilda intressen.  

 

Tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 

med stöd av miljöbalken utövas av Miljö- och konsumentnämnden i kommun.  

 

Borås Energi och Miljö informerar hushållen om krav på sortering och hantering avseende 

förpackningar, returpapper och konsumentelavfall, i enlighet med gällande producentansvar. 

 

Kommunen får med stöd av miljöbalken 27 kap 4 § meddela föreskrifter om att avgift ska 

betalas för den avfallshantering som utförs av kommunen. Avgiftens storlek 

framgår av återvinningstaxan som fastställs av kommunfullmäktige. Avgiften får tas ut på ett 

sådant sätt att förebyggande, återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad 

avfallshantering främjas. 

2.2 Producenternas ansvar  

Producentansvaret regleras i förordningar om producentansvar (2018:1463, 2018:1462, 

1994:1236, 2000:208, 2014:1075, 2007:185, 2008:834, 2009:1031), meddelade med stöd av 

miljöbalken. 

 

 Förordning om producentansvar för returpapper SFS (2018:1463) – upphävs 2022 
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 Förordning om producentansvar för förpackningar SFS (2018:1462) 1 

 Förordning om producentansvar för däck SFS (1994:1236) 

 Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer SFS 

(2000:208) 

 Förordning om producentansvar för elutrustning (2014:1075)  

 Förordning om producentansvar för bilar SFS (2007:185) 

 Förordning om batterier SFS (2008:834) 

 Förordning om producentansvar för läkemedel SFS (2009:1031) 

 

Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är 

innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran av Miljö och konsumentnämnden lämna de 

uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som 

behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.   

 

Producenter som ska tillhandahålla ett insamlingssystem för förpackningar och returpapper ska 

samråda med Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt med Borås 

Energi och Miljö om frågor som rör insamlingssystemet. 

2.3 Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens ansvar   

Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgift enligt återvinningstaxan. Fakturamottagande kan 

efter anmälan av fastighetsinnehavaren till Borås Energi och Miljö överföras på 

nyttjanderättsinnehavaren. Borås Energi och Miljö har därmed rätt att kräva antingen 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren på avgift. 

 

Borås Energi och Miljö kan neka fastighetsinnehavaren att överlåta fakturamottagandet på 

nyttjanderättsinnehavaren vid fastigheter där det är olämpligt, till exempel där många olika 

verksamheter finns inom samma fastighet. 

 

Då nyttjanderätten upphör återgår betalningsansvaret till fastighetsinnehavaren. 

  

Nyttjanderättsinnehavaren likställs med fastighetsinnehavaren när det gäller ansvar för 

uppkommit avfall. 

 

Fastighetsinnehavaren av den fastighet där avfall uppkommer ansvarar för att avfallet hanteras 

enligt dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättsinnehavaren ska informera de 

som bor eller verkar i fastigheten om de regler som gäller för avfallshanteringen samt vart 

utsorterade avfallssorter ska lämnas och verka för att de följs. 

                                                 
1 Har inte trätt i kraft fullt ut, gäller fortfarande delar av 2006 års förpackningsförordning för en producents 
insamling av förpackningsavfall eller för en av producenterna anlitad aktör för sådan insamling. 
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2.4 Ansvar för avfallshantering vid evenemang  

Arrangören är nyttjanderättshavare och därmed ansvarig för sortering och överlämning av de 

avfallsslag som nämns i bilaga 1. 

2.5 Avfallsinnehavarens ansvar  

Avfallsinnehavare ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Avfallsinnehavare ska sortera avfall i enlighet med vad som anges i dessa föreskrifter samt enligt 

vad som anges i bilaga 1. Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas i Borås Energi och Miljös 

tillhandahållna eller godkända, avfallsbehållare eller på anvisad plats. Den som i yrkesmässig 

verksamhet ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna detta till den 

som enligt avfallsförordningen (2020:614) har tillstånd till transportverksamhet, är anmäld hos 

föreskriven myndighet eller har undantagits från anmälningsplikt (Naturvårdsverkets föreskrifter 

om tillstånd eller anmälningsplikt för yrkesmässig transport av avfall NFS 2005:3). 

Avfallsinnehavare ansvarar för att avfall som uppstår vid hälso- och sjukvård i bostad eller 

motsvarande hanteras och omhändertas enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFR 2005:26. 

Alla personer, hushåll, företag etcetera ska sortera ut följande avfall under kommunalt 

ansvar och hålla det skilt från annat avfall: 

 Olika typer av farligt avfall 

 Olika typer av avfall som omfattas av producentansvar eller pant, till exempel: 

o Förpackningar (plast, papper, metall, glas) 

o tidningar och returpapper 

o el utrustning samt olika typer batterier och ljuskällor 

o pantflaskor och -burkar 

o läkemedel 

o bildäck 

 Grovavfall 

 Trädgårdsavfall 

 Latrin 

 Slam samt andra avfallsslag från små avloppsanläggningar 

 Matavfall 

 Textil 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

11 
 

 3 kap Avfall under kommunalt ansvar  
I detta kapitel regleras avfall som är under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken eller 

därmed jämförligt avfall. 

3.1 Behållare och emballering 
 

A. Borås Energi och Miljö avgör avfallsbehållarens typ, storlek och placering. 

B. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd på tomten vid tomtgräns eller 

enligt återvinningstaxa eller mot körbar allmän väg eller där Borås Stad anvisat plats. Kärl 

med två eller tre hjul ska placeras med draghandtaget ut mot gångväg varifrån kärlet 

hämtas eller enligt Borås Energi och Miljös anvisningar. 

C. I avfallsbehållare får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren är avsedd. Avfall ska 

vara emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

Gäller dock ej förpackningar och returpapper. 

D. Kärl hyrs ut till kunden av Borås Energi och Miljö, kunden ansvarar för rengöring av 

kärlet. Normalt slitage står Borås Energi och Miljö för. Containrar, ägs av Borås Energi 

och Miljö. Vid skadegörelse eller vårdslöshet står kunden för reparation eller ersättande 

av kärl och containrar.  

E. Krantömmandebehållare ägs och underhålls av kunden. Krav på underhåll kan sättas på 

kund av renhållaren om det krävs för god arbetsmiljö.  

F. Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållaren får inte vara så 

tung att den blir svår att flytta eller att arbetsmiljökraven inte kan tillgodoses. 

G. Behållaren ska genom fastighetsägarens försorg stå upprätt och placeras så att den inte 

orsakar trafikfara, hinder eller nedskräpning. Fastighetsägaren ska omgående åtgärda 

nedskräpning på hämtningsplatsen. 

H. Överfull, för tung eller trasig avfallsbehållare eller avfallsbehållare som innehåller dåligt 

emballerade stickande eller skärande föremål hämtas först när avfallet paketerats om. En 

eventuell kostnad för extra hämtning kan tillkomma enligt återvinningstaxan. 

I. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 

J. Volymen på kärl och antal ska vara tillräcklig så de svarar mot de behov som föreligger 

samt att de har en marginal för oförutsedda dröjsmål av tömning (motsvarande två dygn).  
  

3.1.1 Kriterier för krantömmandebehållare (placering och tömning) 

Vid val av storlek och antal krantömmandebehållare ska de vara dimensionerade på ett sådant sätt 

att matavfall och brännbart restavfall aldrig behöver tömmas mer än en gång i veckan. Tömning 

sker i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 

 

Borås Energi och Miljö ska alltid kontaktas innan behållare placeras ut, bedömning av platsens 

lämplighet ska göras utifrån varje enskilt fall. Tömning av kranbehållare sker genom höga kranlyft 

av tunga behållare vilket ställer höga krav på tömningsförfarandet. För att säkerställa säkerheten 

och för att tömning av behållare ska godkännas ska Borås Energi och Miljö riktlinjer följas 
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tillsammans med följande kriterier. Skulle inte dessa kriterier uppfyllas kan Borås Energi och 

Miljö komma tillhandahålla ett alternativt insamlingsförfarande.  

 

A. Behållare ska ha ett kroksystem som är anpassat efter kommunens avfallshantering och 

Borås Energi och Miljös riktlinjer.  

B. Behållare bör vara täta på grund av spillrisk och arbetsmiljö för chaufförerna och 

boendemiljö.  

C. Hänsyn ska tas till riskerna för lukt, exempelvis om behållare står för nära bostäder eller 

luftintag till byggnader.  

D. Behållare ska placeras på ett trafiksäkert sätt. 

E. Tömning av behållare får inte ske över cykelbana. 

F. Om tömning görs över ett så kallat naturligt gångstråk ska det finnas en säker alternativ 

gångväg runt och förbi markbehållaren. 

G. Bilens angöringsplats får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning. 

H. Inga hinder i höjdled får begränsa lyftarmen eller själva behållaren. 

I. Angöringsplats ska var lätt åtkomlig och backning undviks så långt som är möjligt.  

J. Angöringsplats får inte ligga så att parkerade bilar finns mellan hämtningsfordon och 

behållare. 

K. Angöringsplats bör inte placeras utmed huvudgator. 

L. På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 meter 

från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering 

M. Avstånd mellan fordonet och behållaren får vara maximalt 5 meter. 

N. Behållare ska vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs. 

 

3.1.2 Kriterier för sopsugssystem  

Vid tömning av mobil sopsug ska dockningspunkten placeras högst 5 meter från 

hämtningsfordonets uppställningsplats. Anläggningen ska vara anpassad till utrustningen för 

Borås Energi och Miljö eller utsedd entreprenörs hämtningsfordon. Sopsugssystemet ska vara 

anpassat för minst två fraktioner, matavfall och brännbart restavfall. Sopsug kan användas där 

Borås Energi och Miljö anser att detta är lämpligt, samråd skall alltid göras med Borås Energi och 

Miljö. 

 

3.1.3 Gemensamt kärl  

Om två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare vill använda 

gemensam avfallsbehållare görs ansökan till Borås Energi och Miljö. Förutsättningarna är att 

bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för 

människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ansökan om gemensam avfallsbehållare ska lämnas in 

minst 4 veckor innan ändringen ska börja gälla. 

Medgivande om hämtning via delat kärl kan återkallas om avgift inte betalas eller om dessa 

föreskrifter inte följs. 
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3.1.4 Gemensam avfallslösning 

Flera fastigheter kan som en förening eller samfällighet ansöka om en gemensam avfallslösning 

som miljöhus, gemensam hämtningsplats eller annan typ av avfallslösning. Detta under 

förutsättning att Borås Energi och Miljö givit sitt medgivande. Varje ingående fastighet (boenhet) 

ska betala de avgifter som framgår av återvinningstaxan. Delning av kostnad avser enbart de 

avgifter som framgår av återvinningstaxan. 

Medgivande om hämtning via gemensam avfallslösning kan återkallas om avgift inte betalas eller 

om dessa föreskrifter inte följs. 

3.1.5 Anvisning av plats 

Anvisning av plats görs av Tekniska nämnden.  

3.2 Avfallsspecifika anvisningar 
 

3.2.1 ALLMÄNT 

De avfallsslag som inte listas nedan hämtas efter behov. Hämtningsintervall är angivna så som 

renhållningen fungerar i normalfallet. Det finns möjlighet till undantag (se kapitel 5). 

 

3.2.2 MATAVFALL 

Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 1. 

Matavfallskvarnar kopplade till kommunala avloppsnätet är enligt gällande Allmänna 

bestämmelser VA (ABVA) inte tillåtet utan huvudmannens (Borås Energi och Miljö AB) 

skriftliga medgivande. 

 

Emballering, behållare och förvaring 

• Matavfall som uppkommer i hushållet ska förpackas i särskilt avsedd påse som 

tillhandahålls eller anvisas av Borås Energi och Miljö. Annan förpackning får inte 

användas. I hushållet ska särskild ventilerad hållare som tillhandahålls eller anvisas av 

Borås Energi och Miljö för påsen användas. 

• Matavfall ska emballeras i påsar godkända av Borås Energi och Miljö och enligt den 

europeiska standarden EN 13432 eller den svenska motsvarigheten SS 13432. Se bilaga 1. 

• Säckar, påsar och säck-/påshållare för insamling av matavfall vid restauranger och 

storkök anskaffas, bekostas och hanteras i enlighet vad som regleras i återvinningstaxan 

och i anvisningar från Borås Energi och Miljö.  

• För storhushåll, restauranger, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen 

där ruttnande eller vått matavfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna 

bedömning görs av Miljö och konsumentnämnden.  

• Matavfallskvarn kopplad till separat sluten tank, så kallad matavfallstank är tillåtet. Allt 

matavfall som tillförs matavfallstanken ska ha passerat en matavfallskvarn. 
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Matavfallstankar ska vara placerade så att den lätt kan slamsugas. När tanken är installerad 

inomhus ska tömning ske via anslutning på utsidan av fasaden i gatuplan. 

• Krantömmandebehållare kan användas där Borås Energi och Miljö anser att detta är 

lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske minst 

en gång varannan vecka. 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske minst en 

gång varannan vecka under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande 

återvinningstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där avfall under kommunalt ansvar 

uppkommer ska hämtning av matavfall ske efter behov, dock minst en gång i veckan, i 

den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 

• Tömning av matavfallstankar ska ske minst en gång var fjärde vecka och i övrigt efter 

behov för att upprätthålla en god funktion. Tömning sker i den ordning Borås Energi och 

Miljö bestämmer. 

 

Hemkompostering av matavfall 

För hemkompostering av matavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts på ett 

sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposten ska vara 

skadedjurssäker. Vid kompostering i stallgödsel ska matavfallet grävas ner så att skadedjur inte 

kan komma åt det. Animaliskt avfall får inte komposteras i stallgödsel. Kompostering av 

matavfall på fastigheten ska anmälas och godkännas av Miljö och konsumentnämnden 

(avfallsförordningen 2020:614). 

 

3.2.3 BRÄNNBART RESTAVFALL 

Det avfall som är kvar efter källsortering. 

 

Emballering och behållare 

Brännbart restavfall ska emballeras väl och samlas in i kärl, krantömmandebehållare eller 

container. Krantömmandebehållare kan användas där Borås Stad och Borås Energi och Miljö 

anser att detta är lämpligt. 

Brännbart restavfall som uppkommer i hushållet ska vara emballerat i en påse och försluten eller 

enligt annan anvisning från Borås Energi och Miljö.  

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall i kärl ske 

minst en gång i månaden, i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 
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• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall ske minst en 

gång i månaden under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande 

återvinningstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter ska behållare vara dimensionerade på ett 

sådant sätt att brännbart restavfall inte behöver tömmas mer än en gång i veckan annat än 

i undantagsfall. 

 

3.2.4 GROVAVFALL 

Privatpersoner får lämna grovavfall som uppkommer i det egna hushållet till Borås Energi och 

Miljös återvinningscentraler. Verksamheter eller det som liknar verksamheter som tar betalt för 

att köra privatpersoners grovavfall får lämna grovavfall mot en kostnad. Privatperson som tar 

betalt för att lämna någon annans grovavfall på återvinningscentral jämställs denne med en 

verksamhet och blir debiterad samma kostnad som en verksamhet. 

Återvinningsbart grovavfall ska hållas skilt från annat avfall samt hanteras enligt bilaga 1.   

 

Grovavfall som hämtas vid fastighet ska märkas med ”GROVAVFALL”. För 

flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att grovavfall ska förvaras på lämplig 

förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

 

Hämtningsintervall 

Grovavfall hämtas i en- och tvåfamiljs fastigheter genom budning enligt gällande 

återvinningstaxa. Grovavfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter budning enligt gällande 

återvinningstaxa. Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 

 

3.2.5 FARLIGT AVFALL 

Farligt avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Farligt avfall ska hanteras enligt 

bilaga 1. Privatpersoner får genom egen försorg forsla bort farligt avfall som uppkommit i det 

egna hushållet till Borås Energi och Miljö anvisad plats, Borås Energi och Miljö:s 

återvinningscentraler.  

 

Behållare och emballering 

Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med innehåll, väl förpackat och får inte blandas med 

annat avfall. Förpackningar med kemikalier som lämnas in av privatpersoner på 

återvinningscentralerna skall kunna hanteras av personal på ett sådant sätt att de inte läcker vid 

normal hantering.  

Hämtningsintervall 

Farligt avfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter beställning enligt Borås Energi och Miljö:s 

ordning i enlighet med gällande återvinningstaxa. Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 
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3.2.6 PRODUCENTANSVARSMATERIAL 

Privatpersoner får genom egen försorg transportera bort producentansvarsmaterial som 

uppkommit i det egna hushållet till hänvisad plats för återvinning; exempelvis återvinningsstation 

eller återvinningscentral. 

 

Förpackningar och tidningar 

Förpackningar och tidningar ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För förpackningar 

och tidningar gäller producentansvar. De ska hanteras enligt bilaga 1. 

 

Elavfall 

Elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Elavfall är oftast farligt avfall. För elavfall 

gäller producentansvar. Elavfall ska hanteras enligt bilaga 1. 

 

Ljuskällor och småelektronik från flerfamiljsfastigheter hämtas vid behov av Borås Energi och 

Miljö. 

 

Batterier 

Batterier ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För batterier gäller producentansvar. 

Batterier ska hanteras enligt bilaga 1. Småbatterier hämtas i den ordning Borås Energi och Miljö 

bestämmer. 

 

Läkemedelsavfall 

Läkemedelsavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För läkemedelsavfall gäller 

producentansvar och detta ska lämnas på apoteken. Nerspolning av läkemedel till avloppsnätet är 

inte tillåtet enligt Allmänna bestämmelser VA 2017 punkt 26. Detta gäller allt medicinskt avfall 

exempelvis tabletter, flytande mediciner, kanyler.  

 

3.2.7 TRÄDGÅRDSAVFALL 

Trädgårdsavfall får fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren genom egen försorg 

transportera till Borås Energi och Miljö anvisad plats eller till Borås Energi och Miljö:s 

återvinningscentraler. Hämtning kan beställas hos Borås Energi och Miljö, enligt 

återvinningstaxa. 

 

Emballering och förvaring 

Trädgårdsavfall ska förvaras skilt från annat avfall. För flerfamiljsfastigheter och 

grupphusområden gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på lämplig förvaringsplats i avvaktan på 

borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

 

Hämtningsintervall 

Hämtning kan beställas hos Borås Energi och Miljö, enligt gällande återvinningstaxa. 
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Kompostering 

För kompostering av trädgårdsavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts så att 

olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Kompostering av trädgårdsavfall från 

flerfamiljsfastigheter ska anmälas till Miljö och konsumentnämnden innan kompostering 

påbörjas. Kompostering av trädgårdsavfall på en- och tvåfamiljsfastigheter får ske utan anmälan 

till Miljö och konsumentnämnden. 

 

Dragväg 

Av arbetsmiljöskäl tillåts inte dragväg för trädgårdskärl. 

 

3.2.8 INVASIVA FRÄMMANDE VÄXTER  

Med invasiva främmande växter i detta sammanhang menas de växtarter som är reglerade i 

lagstiftningen. För mer info om vilka arter besök Borås Stad eller Borås Energi och Miljös 

hemsida.  

  

Mindre mängd av invasiva växter får lämnas från privatpersoner på återvinningscentralerna 

inplastat, de skall vara väl inplastade så det inte finns någon risk för spridning. Större mängder 

invasiva växter lämnas till Sobackens avfallsanläggning väl inplastade mot en kostnad. Kontakt 

skall tas med personal på Sobackens mottagningsstation. Invasiva växter får inte slängas i kärlet 

för brännbart restavfall eller i trädgårdsavfall. 

 

Emballering och förvaring 

Delar av invasiva främmande växter som kan orsaka spridning ska lämnas inplastade i dubbla 

förslutna säckar och alltid lämnas som en separat fraktion i dialog med personal på 

återvinningscentralerna eller på avfallsanläggning.  

 

3.2.9 FETTAVFALL 

Överblivet vegetabiliskt och animaliskt fett från matlagning, till exempel frityrolja, stekfett och 

fett från burkar och flaskor.  

 

Emballering och förvaring 

Frityrolja och liknande från restauranger och storkök ska förvaras i behållare som Borås Energi 

och Miljö eller utsedd entreprenör tillhandahåller eller hänvisar till. Hushåll ska hälla fett i 

separata behållare till exempel en plastflaska eller plastburk som sedan lämnas på ÅVC. Detta för 

att förhindra stopp i avloppet. Använd gärna Borås Energi och Miljös fettratt.  

 

Hämtningsintervall 

Hämtning av frityrfett och liknande i fettunna ska ske vid behov dock minst en gång per år. 
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Oljor och fett från hushåll och verksamheter får lämnas på återvinningscentraler eller på anvisad 

plats. 

 

3.2.10 FETTSLAM FRÅN FETTAVSKILJARE 

Fettslam från fettavskiljare från restauranger, storkök och liknande ska tömmas av Borås Energi 

och Miljö eller utsedd entreprenör. Allmänna bestämmelser VA 2017 punk 26 och 27 anger att 

fett i större mängd eller fetthalten inte får vara så hög att den orsakar stopp i huvudledningen. 

Utöver Allmänna bestämmelser VA gäller att fettavskiljare ska följa svensk standard, SS EN 

1825–2. Dimensionering och övrig information om fettavskiljaren ska skickas till Borås Energi 

och Miljö i samband med VA-anmälan.  

 

Tillgänglighet 

• Fettavskilljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas 

av en person, får inte väga mer än 25 kg och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt 

eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö godkänt. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och fettavskiljare bör ej överstiga 10 

meter befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 

uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt 

återvinningstaxa. 

• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken 

fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller 

vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

• Vid alla ny-och ombyggnationer skall sugkoppling installeras på fastigheten om det inte 

installeras en markbrunn för fettavskiljare.   

• Vid alla ny-och ombyggnationer av skolor och förskolor skall markbrunn eller 

sugkoppling placeras utanför lek och vistelseområde för att säkerställa en säker hämtning.   

 

Hämtningsintervall 

Fettslam från fettavskiljare ska hämtas vid behov så att fett inte följer med flödet till efterföljande 

ledningssystem, dock minst fyra gånger per år. Hämtningsintervall ska anpassas till anläggningens 

belastning, typ och storlek. Fastighetsinnehavaren är alltid ansvarig för avskiljarens funktion 

utöver ovan angivna rutiner. 

 

3.2.11 SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPP 

Slutna tankar, slamavskiljare som till exempel två- och trekammarbrunnar, minireningsverk och 

liknande ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller utsedd entreprenör. 

 

Tillgänglighet 

• Enskilda avlopp ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna 

öppnas av en person, får inte väga mer än 25 kg och får vid tömningstillfället inte vara 
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övertäckt eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö 

godkänt. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör ej överstiga 10 meter 

befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 

uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt 

återvinningstaxa. 

• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken 

fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller 

vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

• Minireningsverk ska ha instruktioner för handhavande och tömning på anläggningen, lätt 

åtkomligt för entreprenörens tömningspersonal. 

 

Hämtningsintervall 

Hämtning av slam från minireningsverk och slamavskiljare med ansluten toalett (till exempel 

trekammarbrunn) ska ske minst en gång per år, i övrigt efter behov för att upprätthålla en god 

funktion. Slam från slutentank och slamavskiljare utan anslutning av toalett ska tömmas efter 

beställning från fastighetsägaren. 

 

Det finns andra system för slamhantering som inte behöver hämtas en gång per år till exempel: 

Bioreningsverk och fytosystem. Dessa kan hämtas enligt tillverkarens rekommendationer eller 

utifrån behov.  

 

3.2.12 FILTERMATERIAL FRÅN FOSFORFÄLLOR 

Vid hämtning av filtermaterial kontakta Borås Energi och Miljö.  

 

3.2.13 TOALETTBODAR 

Toalettbodar ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller av utsedda entreprenör. Latrinavfall ska 

kunna hämtas med slamsugningsbil.  

 

Hämtningsintervall 

Tömning av toalettbodar sker efter beställning vid behov i den ordning Borås Energi och Miljö 

bestämmer. 

 

3.2.14 STICKANDE/SKÄRANDE/SMITTFÖRANDE AVFALL 

Stickande/skärande/smittförande avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Detta 

avfall ska förvaras i speciella behållare som privatpersoner hämtar på apotek som skrivit avtal 

med Borås Energi och Miljö. Apoteken tar sedan emot det stickande/skärande/smittförande 

avfallet förutsatt att det är paketerat i rätt emballage. 

 

Farligt avfall /avfall som är skärande stickande som inte lämnas till apotek måste förpackas på ett 

sådant sätt att personalen som tar emot detta inte riskerar att sticka sig på vassa föremål. Som 
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skärande stickande räknas även tex Rakblad, akupunkturnålar. Avfallet kan lämnas in på någon av 

kommunen återvinningscentralerna. 

 

3.2.15 ASKA 

Aska och sot från kol- och vedeldning ska sorteras som brännbart restavfall och hanteras på ett 

sådant sätt att det inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare eller medföra störning genom 

damning vid hämtning. 

 

3.2.16 DÖDA SÄLLSKAPSDJUR 

Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker eller djurbegravningsplatser. Döda 

sällskapsdjur inklusive hästar får grävas ner enligt 23 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 

2014:43). Nedgrävning av större djur inklusive hästar ska ske i samråd med Miljö och 

konsumentnämnden. 

3.3 Transportväg 

Fastighetsinnehavaren (om inte annat avtalats med nyttjanderättshavaren) ska se till att 

transportväg fram till avfallsbehållares hämtnings- och tömningsplats hålls i framkomligt skick 

året om, enligt Borås Energi och Miljös riktlinjer. Transportväg ska ha en hårdgjord körbana. 

Transportväg ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. 

 

3.3.1 VÄGBREDD 

Vägen bör vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering 

tillåts vid sidan av vägen bör vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns 
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parkerade bilar kan vägen vara smalare men den ska vara minst 3,5 meter. Träd och annan 

växtlighet får inte inkräkta på vägbredden, ej heller snövallar. 

 

3.3.2 FRI HÖJD 

Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria 

höjden. 

 

3.3.3 VÄNDPLATS 

Vid återvändsgata ska det finnas möjlighet för renhållningsfordon att vända. Vändplan för ett 

normalt renhållningsfordon ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på 

ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning 

som möjliggör en så kallad T-vändning.  
 

3.3.4 ENSKILD VÄG OCH TOMTMARK 

Enskild väg och tomtmark som utnyttjas, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att 

den är farbar för renhållningsfordon. Om vägen inte kan hållas farbar ska fastighetsinnehavaren 

lämna avfallet på plats som överenskommits med Borås Energi och Miljö. Detta gäller ej slam.  

3.4 Lastningsplats 

Plats där renhållningsfordonet stannar för att hämta avfall ska vara jämn och hårdgjord. Bredden 

ska vara minst 3,5 meter. Lastningsplatsen ska röjas från snö och vara halkfri. 
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Tabell 1. Rekommenderade mått för lastningsplatser utomhus (Handbok för avfallsutrymme, 

Avfall Sverige). 

 

Kärlhämtning  Krantömmande 

Bredd  3,5 meter   4,6 meter 

Längd  15 meter   20 meter  

Fri höjd  4,5 meter   Upp till 10 meter 

 

Kranbilar för tömning av bottentömmande containrar och underjordsbehållare kan stå 5 meter 

ifrån behållare som ska lyftas. Begränsningen beror på kranens räckvidd samt behållarens typ och 

vikt. Det går därför inte att ange något generellt mått. 

 

3.4.1 VID KÄRLHÄMTNING 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar bör bredden vara minst 3,5 meter, längden 15 

meter, den fria höjden bör vara minst 4,5 meter. 

3.4.2 VID BAKTÖMMANDE CONTAINERHÄMTNING 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 3,5 meter, längden 20 

meter, den fria höjden bör vara minst 6 meter. Ingen nivåskillnad får förekomma. 

 

3.4.3 VID KRANTÖMMANDE CONTAINER OCH MARKBEHÅLLARE 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter och den fria 

höjden minst 10 meter. Lastningsplats bör vara 5 meter ifrån container eller markbehållare som 

ska lyftas. Lastningsplatsen får inte vara förlagd så att lyft vid tömning sker över vägar, gång- och 

cykelbanor samt parkeringsplatser. Inga hinder i höjdled eller sidled får begränsa tömningen. 

3.5 Gångväg 

Väg mellan hämtstället och renhållningsfordonets lastningsplats (gångvägen) ska vara jämn och 

hårdgjord. Trappsteg och kullersten får inte förekomma vid ny- och ombyggnation. Gångvägen 

ska röjas från snö och hållas halkfri. Gångvägen mellan hämtstället och renhållningsfordonets 

lastningsplats får vara max 50 meter för tvåhjuliga och trehjulig kärl, men bör inte vara mer än 5 

meter. För fyrhjuliga kärl får gångvägen vara max 10 meter. Avgift för gångväg utöver 5 meter 

regleras i återvinningstaxan. Vid ny-och ombyggnationer där detta inte är möjligt på grund av 

trafiksituation eller arbetsmiljö kan undantag göras men detta i varje enskilt fall.  
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3.5.1 GÅNGVÄGENS BREDD 

Gångvägen ska vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden vara minst 

1,35 meter. 

 

3.5.2 FRI HÖJD 

Den fria höjden ska vara minst 2,1 meter. 

 

3.5.3 LUTNING 

Gångväg bör inte ha någon lutning. Om lutningen inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 

för att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12, vilket motsvarar 8%. 

Lutningen på en ramp får vara högst 1:12. Längden max 12 meter. Skulle rampen bli längre måste 

vilplan på minst 1,5 meter byggas innan nästa ramp. 

3.7 Avfallsutrymme och förvaringsplats 

Avfallsutrymme eller förvaringsplats ska svara mot det behov som föreligger och underlätta för 

källsortering. All förvaring av avfall ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppstår. Städning och skötsel av avfallsutrymme åligger fastighetsägaren. Dessa kriterier gäller för 

ny och ombyggnationer och så långt som möjligt i befintliga fastigheter och byggnader.   

 

A. Avfallsutrymme ska alltid meddelas till Borås Energi och Miljö för att säkerställa att 

hämtning kan ske. Krävs det bygglov som exempelvis för miljöhus ska det alltid anmälas 

till Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet. 

B. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att avfallsbehållare ska placeras på 

ett lämpligt sätt så att nyttjanderättshavare kan lämna avfall på ett tryggt och säkert sätt 

och som befrämjar att återvinningsmaterial hålls åtskilt.  
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C. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att grovavfall ska förvaras på lämplig 

plats, i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

D. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på 

lämplig plats, i avvaktan på lokal kompostering eller borttransport enligt Borås Energi 

och Miljö s anvisningar. 

E. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att avfallsbehållare för 

återvinningsmaterial ska placeras så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppstår. Avfallsbehållare bör om möjligt placeras insynsskyddat och under tak, i avvaktan 

på borttransport. 

F. För verksamheter där avfall under kommunalt ansvar eller därmed jämförligt avfall 

uppkommer gäller att avfallsbehållare ska förvaras i lämpligt avfallsutrymme eller på 

lämplig förvaringsplats. 

G. För storhushåll, restaurang, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen 

där ruttnande eller vått avfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna bedömning 

görs av Miljö och konsumentnämnden. 

H. Avfallsbehållarna ska placeras i markplan, lutningen bör vara högst 1:20 och får inte vara 

högre än 1:12. 

I. Borås Energi och Miljö ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbete ska 

utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till den Borås 

Energi och Miljö anvisar och ändringar ska utan begäran meddelas till Borås Energi och 

Miljö.  

J. Strömbrytare, dörrar, handtag, lås, lock, med mer, ska kunna manövreras från rullstol.  

K. Vid om- och nybyggnationer ska avfallsutrymme utformas i enlighet med dessa 

föreskrifter samt Avfall Sveriges anvisningar om Avfallsutrymme (detta ska även 

eftersträvas för befintliga avfallsutrymme så långt som det är möjligt). 

 

3.7.1 DÖRR 

Det ska finnas en uppställningsanordning för dörren till avfallsutrymme. Karminnermåttet måste 

vara i bredd minst 1,2 meter och i höjd minst 2 meter. Detta gäller dörr till avfallsutrymme eller 

dörr som behöver passeras in till avfallsutrymme. För containerhämtning ska karmmåttet vara 

minst 3 meter och i höjd minst 4,5 meter. 

 

3.7.2 RUMMET 

Avfallsutrymme måste ha en höjd av minst 2,1 meter. Avfallsutrymme bör placeras i 

bottenvåning, helst med egen entré och nära uppställningsplats för hämtningsfordon. Samtliga 

fraktioner utom möjligen grovavfall bör finnas i samma avfallsutrymme. Alla ytor i rummet ska 

vara lätta att rengöra och tåla slitage. Avbärarlist på lämplig höjd rekommenderas.  

Ventilation ska finnas. Frånluftsflödet bör vara minst 5 l/s och kvadratmeter golvyta. 

Frånluftsflödet bör i ett grovsoprum vara minst 0,35 l/s och kvadratmeter golvyta. Golven ska 

vara halkfria. 
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3.7.3 KÄRLENS PLACERING 

Fri passage mellan kärl ska vara minst 1,5 meter och avståndet mellan kärlen minst 5 centimeter. 

Kärl med två och tre hjul ska placeras så draghandtaget kan nås från gången. Kärl ska placeras så 

nära fordonets lastningsplats som möjligt. Plats för avfallsbehållare kan anordnas utomhus, till 

exempel med öppen lösning, en pergola eller en avskild del på gården. Platsen utomhus bör vara 

inramat av staket eller liknande och vara skyddat från nederbörd med någon form av tak. 

Fastighetsägare/boendeförening ansvarar för att endast de som bor i området har tillträde till 

behållarna. 

 

3.7.4 PASSAGE 

Passagen till ett avfallsutrymme måste vara minst 1,2 meter bred. Finns det en riktningsändring 

som är mer än 30 grader måste bredden vara minst 1,35 meter. 

 

3.7.5 LÅSNING OCH PASSERSYSTEM 

Fastighetsägaren tillhanda håller nycklar och passerkort för att avfallshämtning skall kunna 

utföras.  

 

3.7.6 BELYSNING 

Belysning ska finnas i avfallsutrymme. Ljusstyrkan bör vara minst 100 lux. Strömbrytare placeras 

på en höjd av 1,30 m över golv. 

 

3.7.7 YTA UTANFÖR BYGGNADEN FÖR ANGÖRING 

Samma bredd som containerporten bör finnas för angöring av container. Längden på 

angöringsytan där container ska hämtas ska som schablon motsvara containerns längd (normalt 

3,5 meter) plus en meter räknat från takskägget. Angöringsytan skall röjas från snö och hållas 

halkfri. Ytan får luta maximalt 1 %. Betong eller sättsten rekommenderas som underlag. Detta ger 

inte upphov till sättningar och spår. 

 

3.7.8 TRÖSKLAR 

Trösklar ska förses med ramp på båda sidor. 
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4 kap Annat avfall än verksamheters avfall under kommunalt 

ansvar  
Annat avfall än verksamheter avfall under kommunalt ansvar definieras avfall som till sin art och 

sammansättning liknar avfall från hushåll. 

Uppgiftsskyldighet 

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än avfall under 

kommunalt ansvar ska vid begäran lämna de uppgifter om avfallets art, sammansättning, mängd 

och hantering som behövs för kommunens renhållningsordning och avfallsplan.  

Avfall i verksamheter  

Avfall från verksamheter som inte ingår under begreppet avfall under kommunalt ansvar får 

hanteras av valfri entreprenör som har tillstånd.  

I Borås kommun kan yrkesmässiga verksamheter lämna sitt avfall på de återvinningscentraler som 

är anvisade för verksamheter efter ingånget avtal med Borås Energi och Miljö. Vid lämning av 

verksamhetavfall på andra återvinningscentral kan en högre taxa tas ut.  

Farligt avfall  

Farligt avfall från verksamheter hanteras på samma sätt som från hushåll. Verksamheter får inte 

lämna farligt avfall på återvinningscentralerna. Farligt avfall från verksamheter skall lämnas på 

Sobackens avfallsanläggning, och kan hämtas och transporteras bort av Borås Energi och Miljö 

AB eller annan av Länsstyrelsen godkänd entreprenör. Den som bedriver verksamhet där farligt 

avfall uppkommer kan själv få transportera avfallet. Transporten ska anmälas till Länsstyrelsen. 

Förpackningar och tidningar  

Du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar 

och tidningar som du använt. Återvinningsstationer som är utplacerade runt om i kommunen är 

endast till för hushållens förpackningar. 

Avskiljare för slam, grus och sand vid biltvättanläggning  

Avskiljare ska vara funktionstestad och medge provtagning. Avskiljaren ska tömmas enligt 

tillhörande instruktion och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst en gång per år. 

Tömningsjournal ska förvaras vid avskiljaren.  

Bygg och rivningsavfall 

Bygg och rivningsavfall ska sorteras på sådant sätt, så att olika material kan tas om hand så 

återanvändning eller återvinning främjas. Bygg- och rivningsavfall ska sorteras vid källan om inte 

dispens har gets av Miljö- och konsumentnämnden. För utsortering och omhändertagande av 

farligt avfall finns särskilda bestämmelser. Vid rivning kan det krävas rivningslov eller anmälan 

från Samhällsbyggnadsnämnden.  
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Djurkadaver och annat animaliskt avfall 

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2010:59) och i Rådets förordning (EU) nr 1069/2009 

finns regler om hantering av animaliska biprodukter i syfte att förhindra spridning av smittämnen. 

Djurkadaver och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter. 

Skärande, stickande och smittförande avfall 

Skärande/stickande avfall från veterinärverksamhet och från djurhållande gårdar där 

djurhälsovård utförs anses vara smittförande när de varit i kontakt med kroppsvätskor. Dessa ska 

förvaras i punktionssäkra behållare, till exempel kanylburk och hanteras som farligt avfall. 

(avfallsförordningen 2020:614) 

Skärande/stickande avfall från akupunktur, tatuering och dylikt ska förvaras i punktionssäkra 

behållare (kanylburk). Detta avfall ska hanteras enligt AFS 2005:1 om mikrobiologiska 

arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet med ändringar (AFS 2012:7 samt 2014: 

07)  

Stickande/skärande/smittförande avfall och smittförande avfall från sjukvården och liknande 

institutioner ska hanteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av 

smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26). 
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5 kap Undantag  
Miljö-och konsumentnämnden har rätt att ta ut avgift för såväl prövning av ansökan som tillsyn. 

§ 1 Prövning av undantag  

Ansökan om undantag från renhållningsordningens föreskrifter ska prövas av Miljö och 

konsument nämnden om inget annat anges. Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka 

avfallsslag som avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet avses omhändertas. Beviljade 

undantag kan upphävas med omedelbar verkan om föreskrifterna inte följs.  

Undantagen upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare.  

Ansökan ska utformas så att Miljö- och konsumentnämnden kan bedöma om ett undantag är 

lämpligt, och bestämma villkor för det. Undantag förutsätter att avfallet kan tas om hand utan 

risk för människors hälsa eller miljön.  

§ 2 Förlängt hämtningsintervall 

 Begäran om förlängt hämtningsintervall görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden en 

månad i förväg. Beslut om förlängt intervall gäller högst fem år i taget.  

Förutsättningarna för förlängning är att:  

 sökanden tar hand om matavfallet enligt § 4 

 det är uppenbart att kortare intervall inte behövs  

 avfallet ryms i behållare av typ och storlek som Borås Energi och Miljö AB normalt 

använder 

 risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar. 

Förlängt intervall vid slamtömning  

Ordinarie tömningsintervall för slamavskiljare kan förlängas till vartannat år om:  

 slamavskiljaren är överdimensionerad och har god funktion  

 anläggningen har en enligt Miljö- och konsumentnämnden godtagbar behandling av 

avloppsvattnet  

 ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer. Miljö- och konsumentnämndens 

beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.  

 § 3 Uppehåll i hämtning  

Ansökan om uppehåll i hämtning görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden. Beslut om 

uppehåll gäller högst fem år i taget. För permanentbostad och outnyttjad fastighet medges 

uppehåll om fastigheten inte används under en sammanhängande tid av minst sex månader. För 

fritidshus medges uppehåll om huset inte används alls 15 maj-30 september.  

Uppehåll och förlängt intervall för slam- och fettömning 
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 Begäran om uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank ska lämnas Miljö- och 

konsumentnämnden. Uppehåll kan beviljas för fem år i taget, om anläggningen inte tillförs 

avloppsvatten under en sammanhängande tid av minst tolv månader. Intervall för tömning av 

fettavskiljare kan, efter ansökan till Miljö- och konsumentnämnden, förlängas till en gång 

vartannat år om  

 besiktning visat att kortare intervall inte behövs 

 sökanden ska hjälpa till med besiktning och provtagning. 

Beslutet gäller som längst i fem år 

 § 4 Eget omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar  

Kompostering av matavfall    

Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostad kan få komposteras på fastigheten om  

 skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden  

 komposteringen sker skadedjurssäkert   

 risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet 

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet kan få komposteras eller på annat sätt 

användas för jordförbättring på fastigheten om 

 skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden 

 det bedrivs jordbruk på fastigheten  

 slam och urin som sprids har hygienisternas under minst sex månader  

 avfallet hanteras med lämplig utrustning  

 risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet 

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet kan få komposteras 

på fastigheten om 

 skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden 

 avloppsanläggningen har lämplig utrustning för tömning och avvattning  

 komposteringen sker i en för ändamålet avsedd behållare  

 slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader 

 risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  
 

§ 5 Gemensamt omhändertagande 

 Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostäder på skilda fastigheter kan komposteras och 

nyttiggöras på en av fastigheterna om 
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 Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl 

 fastigheterna är gränsgrannar  

 komposteringen sker i av nämnden godkänd behållare  

 risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar  

Gemensamt omhändertagande av slam och urin från 2–4 fastigheter kan beviljas om 

 Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl 

 fastigheterna är gränsgrannar. Mellanliggande körväg utgör inte hinder för tillstånd  

 det drivs jordbruk på minst en av fastigheterna och avfallet nyttiggörs på denna  

 avfallet hanteras med lämplig utrustning som normalt används på jordbruksfastigheten  

 slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader 

 risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar  

 

ÖVRIGA UNDANTAG  

Miljö och konsumentnämnden kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge undantag 

från dessa avfallsföreskrifter. Som särskilda skäl kan anses sådana åtgärder som främjar 

återanvändning eller återvinning och som inte innebär olägenhet för människors hälsa eller miljö. 
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6 kap Underkännande av källsortering  
§ 1 Kriterier för underkänd källsortering vid svart och vit plastpåse 

Detta kapitel hänvisar endast till de kunder som har tjänsten avfall under kommunalt ansvar med 

svart och vit plastpåse. Vilket är ett system som ska bytas ut efter beslut av kommunfullmäktige 

10 december 2020.  

Felaktigt innehåll i svart påse (”matavfall”)  

Fraktionen matavfall får endast innehålla matrester och liknande avfall från till exempel kök. Den 

får inte innehålla föroreningar eller annat avfall som kan äventyra rötrestens renhet och 

användning.  

Om en svart påse innehåller mindre än 90 procent matavfall är den otillräckligt sorterad och 

underkänd. 

Felaktigt innehåll i vit påse (”brännbart restavfall”)  

Fraktionen brännbart ska innehålla torrt och brännbart avfall som kan förbrännas med stränga 

utsläppskrav på rökgaser och askor. Den får inte innehålla plast, farligt avfall, batterier, 

metallföremål, burkar, glas/flaskor, porslin eller keramik. Tidningar och förpackningar ska lämnas 

i producenternas insamlingssystem.  

Påsar  

Till matavfall får endast användas svarta påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB.  

Till brännbart får, förutom de vita påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB kan 

man även använda påsar som kan köpas i butik. Påsarna får inte till större delen vara mörka. 

Påsarna ska vara av sådan kvalitet att de inte går sönder i hanteringen. Tunna påsar på rulle får 

inte användas.  

Säckar får inte läggas i samma kärl som påsarna.  

Förslutning av påsar  

Påsarna ska vara knutna så att inget avfall kan ramla ut. Om oknutna påsar påträffas vid 

upprepade tillfällen underkänns sorteringen.  

§ 2 Ompackning  

Fastighetsinnehavare som lämnar för tungt eller överfyllt kärl, felsorterat avfall, dåligt emballerat 

avfall eller löst avfall är skyldig packa om avfallet. För extra hämtning debiteras särskild avgift 

från återvinningstaxan. Om kärlet är felsorterat vid flera tillfällen kan en avgift för felsorterat 

debiteras enligt återvinningstaxa.  
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7 kap Ikraftträdande och uppföljning  
 

Ikraftträdande  

Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-03-18. Tidigare föreskrifter för avfallshantering för Borås 

Stad upphör att gälla i och med detta ikraftträdande. Undantag som kommunen har medgett med 

stöd av tidigare renhållningsordningar gäller tills vidare eller tills nytt beslut meddelas med stöd av 

dessa föreskrifter. 

 

Omprövning 

Beviljade undantag enligt 5 kap. 1–7 §§ dessa avfallsföreskrifter kan omprövas av Miljö och 

konsumentnämnden om olägenhet för människors hälsa eller miljön konstateras eller om andra 

villkor för beviljat undantag inte följs. Omprövning på kunds begäran när dispens utgått kräver 

ny ansökan. 
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Föreskrifter för avfallshantering 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

De flesta nämnderna tillstyrker, är generellt positiva till förslaget eller avstår 

från att yttra sig men Miljö-och Konsumentnämnden avstyrker förslaget.  

Synpunkter: 

- Flera nämnder är positiva till att föreskrifterna innebär ett tydliggörande 

av ansvarsområdena.   

- Ingen av nämnderna ser det som sin uppgift att avvisa plats för 

avfallshämtning. 

- Det finns farhågor att föreskrifterna ska leda till merarbete eller 

försämrad arbetsmiljö. 

- Det kan bli trångt att ordna med plats för avfallshanteringen vilket kan 

leda till extra kostnader. 

- Dokumentet hänvisar till lagskriftning som inte är aktuell. 

 

Nämnder 

Servicenämnden avstår från att yttra sig 

Borås Energi och Miljö AB, Fritids- och folkhälsonämnden, 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Kulturnämnden samt Social- 

och Omsorgsnämnden tillstyrker remissen. 

Arbetslivsnämnden 

Nämnden ser positivt på förslaget men understryker att förändringarna, inte får 

påverka medarbetares arbetsmiljö eller arbetsuppgifter inom Återbruk samt 

verksamhet.                 

Kommentar: Frågan omfattas inte av denna remiss. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Nämnden tillstyrker förslaget under förutsättning att hänvisningar uppdateras 

till nu gällande lagstiftning. 
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Kommentar: Dokumentet revideras till gällande lagstiftning. 

Lokalförsörjningsnämnden 

Nämnden tillstyrker remissen och ser särskilt positivt på ett tydliggörande av 

ansvarsområden.   

Kommentar: Att förtydliga ansvarsfrågan är en viktig fråga att utreda i arbetet och behöver 

konkretiseras inför antagande. 

Miljö- och konsumentnämnden 

Nämnden avstyrker förslaget utifrån de brister som förslaget innehåller. Särskilt 

betydande är den oklarhet i ansvarsfördelning som råder och att flera delar av 

förslaget är lagstridiga. 

I förslaget fördelas ansvaret på ytterligare nämnder, vilket kräver ändringar i 

reglementena. Nämnden önskar att ansvarsfrågan utreds ordentligt innan ny 

avfallsföreskrift upprättas och att avfallsföreskriften sedan överensstämmer 

med stadens reglementen. Miljöförvaltningen är en tillsynsmyndighet som inte 

kan ha uppgifter som skulle kunna utgöra tillsynsjäv. 

I remissförslaget hänvisas till ett antal olika lagrum, varav flera är upphävda eller 

har fått ändrad lydelse. Flera förslag i remissen stämmer heller inte överens med 

gällande lagstiftning och praxis. 

Kommentar: Att förtydliga ansvarsfrågan är en viktig fråga att utreda i arbetet och kommer 

konkretiseras mellan förvaltningarna inför antagande. Eventuella justeringar i reglementen 

görs vid behov. Frågan om tillsynsjäv har utreds tillsammans med SKR och det finns ingen 

jävsproblematik vid hantering av ansökningar om dispenser och tillsyn inom samma område 

enligt miljöbalken. 

Dokumentet revideras till gällande lagstiftning och Miljö- och konsumentnämnden får 

möjlighet att delta i arbetet med undantagen i föreskrifterna. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämnden ser positivt på förslaget med beaktandet av att 

Samhällsbyggnadsnämnden, enligt förslaget, ska vara en av de ansvariga för att 

anvisa plats för sophämtning. Nämnden bedömer att detta inte är lämpligt.  

 

Avstånd mellan bostad och avfallsbehållare vid flerbostadshus bör förtydligas. 

 

Kommentar: Att förtydliga ansvarsfrågan är en viktig fråga att utreda i arbetet och kommer  

konkretiseras inför antagande. 

 

Frågan om avstånd mellan bostad och avfallsbehållare omfattas inte av denna remiss. Den 

bör hanteras vid bygglovgivningen så att det blir en bra lösning både för avfallshanterare och 

boende,   

Tekniska nämnden 

Nämnden har inga synpunkter på förslaget utom nedanstående: 

Det är inte rimligt att kräva angivna dimensionerade mått som ”ska”-krav på 

framkomlighet vid tömning av hushållsavfall.  



Borås Stad 
  Sida 

3(4) 

 

 

Föreskrifterna behöver kompletteras vad avser befintliga miljöer där det är svårt 

att uppnå standard. Möjligheten att anpassa fordonens storlek bör beaktas både 

vad avser framkomlighet och trafiksäkerhet i befintliga miljöer.  

Lösningar för avfallshantering hanteras idag i detaljplan och bygglovsskedet och 

Tekniska nämnden ser det inte som sin uppgift att anvisa plats för 

avfallslösningar.  

Tekniska nämnden har inte till uppgift att handlägga ärenden på privat mark 

och för anläggande av avfallsanläggningar på allmän platsmark erfordras 

bygglov.  

Avsnittet om snöhantering bör strykas då den saknar koppling till 

hushållsavfall.  

Kommentar: Att förtydliga ansvarsfrågan är en viktig fråga att utreda i arbetet och kommer 

konkretiseras inför antagande. 

Dokumentet revideras och avsnittet om snöhantering tas bort. 

Skall-kravet är avsett att gälla vid ny- och ombyggnation. I befintliga miljöer får eventuella 

avsteg bedömas fall till fall. Avsikten är att på sikt får ett säkert och smidigt 

avfallshanteringssystem både för sophämtningspersonal och omgivande trafik. 

Vård- och äldrenämnden 

Nämnden tillstyrker remissen men understryker vikten av att förändringarna i 

nya avfallsföreskriften, inte får påverka medarbetares arbetsmiljö eller 

arbetsuppgifter. 

Kommentar: Frågan omfattas inte av denna remiss. 

Bolag och Råd 

 

AB Bostäder 

Bolaget tillstyrker remissen men vill påvisa ett investeringsbehov för att möta 

de nya kraven. Det kommer även skapa utmanande krav att hantera avfallet på 

platser som har ont om utrymme.  

Kommentar: Frågan omfattas inte av denna remiss. 

 

Extern remissinstans  

 

Privatperson synpunkt 6 

När det gäller hur många gånger man kommer att tömma matavfall, undrar 

personen om de svarta påsarna kommer vara förslutningsbara. I såfall fungerar 

tömning varannan vecka, men om det blir papperspåsar så känns det som att 

det är tömning för sällan, med tanke på att papperspåsar inte kan förslutas för 

att förhindra lukt och andra olägenheter, särskilt när det är varmt ute.  

Kommentar: Påsarna som kommer användas följer den europeiska standarden EN 13432 

eller den svenska motsvarigheten SS 13432. Föreskrifterna i sig bestämmer inte vilken sorts 

påse som ska användas. 
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Privatperson synpunkt 5 

Sluta att ändra på allt hela tiden. Det kostar bara massa pengar. Vem vill och 

vem kan ha 2 så stora soptunnor på tomten?(har sett dessa i Sandared) 

Kommentar: Avfallshanteringssystemet har inte ändrats på 25 år. Miljöinsikter och en ny 

syn avfall och sopsortering gör det nödvändigt att utveckla systemet med avfallshantering. 

Privatperson synpunkt 4 

Positiv till förslaget. Skulle vilja veta anledningen till att man föreslår en avgift 

av elektronik på återvinningscentralen? Hittar inget annat avfall där detta nämns 

i förslaget. Kan se en risk att invånare lägger elektroniken fel om man behöver 

betala mer för att lämna sin gamla TV.  

Kommentar: Frågan omfattas inte av denna remiss. Det finns inga planer på att införa någon 

ny avgift av elektronik på återvinningscentralen. Detta täcks redan av den vanliga 

sophämtningsavgiften som heter ”återvinningsavgift”.  

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Kjell Häggblom (SD): En renare stad 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen förklaras besvarad. 

 

 

Datum 

2021-02-15 Tom Andersson  

 

 

 Kommunalråd 

Datum 

2021-02-24 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-02-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: KS 2017-00425 456 Programområde 002 
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Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00425 456 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen förklaras besvarad.             

Ärendet i sin helhet 

Leif Häggblom (SD), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-18 

inlämnat rubricerad motion. 

 

I motionen framförs problem med Återvinningsstationerna samt fyra förslag på 

åtgärder; utökad information till invånarna om hur och vart man slänger sina 

sopor, se till att lagen om nedskräpning följs enligt miljöbalken (15 kapitlet § 30 

i Miljöbalken), ställa krav på företag och verksamhetsutövare att redovisa hur de 

hanterar sitt avfall, samt införa kameraövervakning eller övervakning genom 

patrullerande personal. 

Motionären föreslår att Borås Stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att 

Borås utvecklas till en renare stad. 

  

När motionen kom 2017 sändes den ut till 5 av kommunens nämnder och 6 

bolag. De flesta avstod från att yttra sig, några framförde att det främst är ett 

ansvar för FTI, men att det ändå pågår ett omfattande arbete mot nedskräpning 

i staden genom ett flertal projekt och att arbetet mot nedskräpning alltid kan bli 

bättre.(se svaren i separat text, nedanstående text är en uppgradering av läget 

2021) 

  

Det pågår en mängd olika arbeten och initiativ som gör staden renare. Vilka 

projekt som pågår varierar över tid. Borås Rent och Snyggt arbetar på ett 

förtjänstfullt sätt med påverkansåtgärder där som exempel kan nämnas Mobile 

Info Center. Informationsåtgärder når invånare och företag i bostadsområden 

via aktiviteter, kampanjer, information och sociala medier liksom fysiska möten.  

  

Speciella insatser har gjorts bland annat i Norrby Billdalsgatan med en ny ÅVP 

(Återvinningsplats) som ett samarbete mellan AB Bostäder, BEM (Borås Energi 

och Miljö) och Borås Stads förvaltningsorganisation, vilket lett till att fler 

slänger rätt och får hjälp av personal från ALF (Arbetslivsförvaltningen). 
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Flera förvaltningar samarbetar med näringslivet i att minska antalet fimpar som 

landar på stadens mark och i vatten, dels genom att tillhandahålla kärl för att 

slänga fimpar, del genom informationskampanjer i dialog med näringslivets 

aktörer. Åren 2015-2019 utsågs Borås till Årets Håll Sverige Rent kommun, där 

systematiskt samarbete kring problem med nedskräpning står i centrum. Borås 

rent och snyggt arbetar också med en app som är skapad av Borås och Håll 

Sverige rent där invånare kan felanmäla vid nedskräpning och dumpning. BEM 

och Borås stad arbetar tillsammans att städa upp och ta bort dumpningar av 

skräp som anmäls genom appen. Arbete pågår för att utvidga samarbetet mellan 

kommunens olika nämnder och bolag.  

 

Huvudansvaret för tömning och städning av ÅVS (återvinningsstation) ligger 

idag på Förpackning och tidningsinsamlingen FTI (Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen, producenterna), som i sin tur använder sig av lokala 

entreprenörer som tömmer och städar stationerna. Ändringar kan komma 

framöver i samband med nationell lagstiftning kring bostadsnära insamling. 

Förordningen om bostadsnära insamling av förpackningar kommer att börja 

gälla 1 januari 2023 vilket innebär mer ansvar på producenterna när det gäller 

återvinning. Det kommer också att bli ett krav på att alla bostadsfastigheter ska 

ha tillgång till bostadsnära insamling av förpackningar. Detta utesluter inte ÅVS 

som FTI har ansvaret för, då dessa kommer att vara kvar men inte användas i 

samma utsträckning.  

  

En ny regional avfallsplan för Boråsregionen är ute på remiss och där behandlas 

nedskräpning som ett målområde som är viktigt. 

Den tar även upp behov av mer återvinning i alla kommunala verksamheter och 

bättre tillgänglighet för återvinning och återbruk för invånarna. Borås stad 

deltar aktivt i framställandet av planen. 

  

Bostadsnära insamling av förpackningar ska införas för alla småhus i Borås 

(villor och fritidshus) med start våren 2021 och beräknas vara klart till år 2023. 

Detta införs med nya kärl där varje hushåll får två stycken kärl med fyrfack i 

varje kärl där de boende kan sortera matavfall, brännbart restavfall, papper-, 

plast- och metallförpackningar samt tidningar och glasförpackningar. Det 

kommer också att finnas tillgång till en elbox där man kan sortera ljuskällor och 

batterier. Detta system har visat sig vara det bästa systemet för att öka 

återvinningen och skapa bättre sortering. Ett 60-tal kommuner i Sverige har 

systemet och har fått goda resultat för kundservice och minskning av brännbart 

restavfall.  

  

Kommunstyrelsen anser att det långsiktiga arbetet som redan pågår med 

samarbete olika mellan förvaltningar och bolag är precis det som motionären 

efterfrågar. Det är ett arbete i ständig utveckling ihop med förändrade behov 

och möjligheter hos medborgare och verksamhetsutövare.  
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Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse 

3. Motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad 

4. Inkomna svar från 2017 på internremiss 

   

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 



Motion: En renare stad 
  
Borås stad har liksom övriga landet återvinningsstationer (ÅVS) där invånarna ska lämna sina 
återvinningsbara förpackningar, t ex glasflaskor, plast, kartongförpackningar med mera. 
Övrigt grovt avfall från invånarna ska lämnas på närmaste återvinningscentral eller till aktör 
som hämtar och lämnar till annan godkänd anläggning.   
När det gäller alla återvinningsstationer så töms och städas dessa på uppdrag från förpackning 
och tidningsinsamlingen (FTI). Stationernas behållare töms i lämpliga intervaller efter behov 
och körs sedan till central hubb som pressar materialet till balar som sedan återvinns.   
Stationerna är även i behov av övrigt underhåll som utförs av en chaufför med städbil. 
Uppgiften är att städa bort mindre skräp, se över fyllnadsgraden på behållarna samt sanda, 
kratta och sopa vid behov.   

Problembild 
Företag och oärliga invånare använder emellertid ÅVS som sina egna soptippar. 
Soffor, sängar, vitvaror, bohag, byggmaterial, farligt avfall samt konserver och förpackningar 
från storkök. Detta är några exempel på avfall som är felaktigt och som leder till en sanitär 
olägenhet samt att: 
• Entreprenörer i sämsta fall inte kan tömma behållarna på grund av dålig framkomlighet. 
• Invånarna kan inte lämna sina förpackningar till återvinningen p.g.a överfyllda behållare.  
• Uppdraget att städa blir nästan omöjligt och medför extra kostnader. 
  
Ovanstående problembild leder till misstro, nonchalans och likgiltighet inför själva systemet 
med att återvinna. Ett felaktigt beteende som från början skapats av några få personer blir en 
negativ trend bland stadens invånare.  

För att få en renare stad kan flera åtgärder krävas, och nedanstående är förslag på åtgärder. 
• Utökad information till invånarna om hur och vart man lämnar sina sopor. 
• Se till att lagen om nedskräpning följs enligt miljöbalken (15 kapitlet § 30 i Miljöbalken). 
• Ställa krav på företag och verksamhetsutövare att redovisa hur de hanterar sitt avfall. 
• Införa kameraövervakning eller övervakning genom patrullerande personal. 
  

Sverigedemokraterna föreslår: 
att Borås stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att Borås utvecklas till en renare stad. 

Leif Häggblom Sverigedemokraterna Borås 



Bilaga "En renare stad" 
Exempelbilder från hur det kan se ut. 
 





 

 

Miljöförvaltningen 
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TELEFON 

033-35 30 00 
FAX 

033-35 30 25 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Remissvar – ”En renare stad” 

 

Yttrande till Kommunstyrelsen 

 Diarienummer 2017/KS0425 

 

Sammanfattning 

Miljö- och konsumentnämnden har tagit del av motionen ”En renare stad”. 
Motionären lyfter den problembild som finns med nedskräpning vid 
återvinningsstationer. I sin helhet föreslår Sverigedemokraterna med motionen att 
Borås Stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att Borås utvecklas till en renare 
stad. 
 
Miljöförvaltningen delar bilden av problematiken och anser att de åtgärdsförslag som 
motionären beskriver till stor del inte ligger inom ramarna för kommunalt ansvar och 
till den del det ändå gör det inte inom Miljö- och konsumentnämndens uppdrag.  
Det pågår dessutom redan ett omfattande arbete mot nedskräpning i staden genom 
ett flertal projekt.   
 

Förslag till beslut 

Nämnden avstår från att besvara remissen angående Sverigedemokraternas motion 
”En renare stad” till kommunfulmäktige. 
 

Ärendet 

Miljö- och konsumentnämnden har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att yttra sig 
över motionen ”En renare stad”. Motionären, Leif Häggblom (SD), lyfter 
problembilden med nedskräpning vid återvinningsstationer i staden och lämnar ett 
antal åtgärdsförslag. I sin helhet föreslår Sverigedemokraterna med motionen att 
Borås Stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att Borås utvecklas till en renare 
stad. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Miljöförvaltningen anser att problematiken och de åtgärdsförslag som motionären 
beskriver till stor del inte ligger ramarna för kommunalt ansvar och till den del det 
ändå gör det inte inom Miljö- och konsumentnämndens uppdrag. Det pågår 
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2017-08-16 
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dessutom redan ett omfattande arbete mot nedskräpning i staden genom ett flertal 
projekt.   
 
I dag finns ett producentansvar som innebär att företag som sprider förpackningar 
och tidningar på den svenska marknaden har ett ansvar för att dessa samlas in och 
återvinns. På producenters uppdrag samlar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
(FTI) in det avfall som hushållen lämnat för återvinning på de återvinningsstationer 
som FTI driver. Kostnaderna för detta tas ut som en förpackningsavgift av alla som 
konsumerar varor i någon form av förpackningar. Städning och tömning av 
återvinningsstationerna i Borås utförs regelbundet av Borås Energi & Miljö på 
uppdrag av FTI. 
 
Miljöförvaltningens uppdrag är bland annat att bedriva tillsyn enligt miljöbalken, i 
detta ingår ett tillsynsansvar mot de återvinningsstationer som FTI bedriver i staden. 
Att hålla rent kring återvinningsstationer då detta är verksamhetsutövarens ansvar, 
dvs FTI:s ansvar.  
  

Information 

Borås rent och snyggt är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, 
Polisen i Borås, Borås City, Navet, AB Bostäder i Borås och Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. De arbetar för att minska nedskräpning utomhus och driver 
bland annat projektet Mobile Info Center som är en mobil informationscentral. 
 
TJAFS är ett projekt i Innovationsplattform Borås som arbetar med att underlätta för 
invånare som inte har tillgång till bil, att lämna avfall. Tjänsten bygger på att boende 
kan beställa upp- och avhämtning av sådant som inte kan slängas på 
återvinningsstationen, utan måste till återvinningscentralen. Projektet finansieras av 
VINNOVA och drivs av Borås Stad, Borås Energi & Miljö, SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, Högskolan i Borås och Devrex. 

Agneta Sander Johannes Stolt 
Miljöchef Miljöinspektör 
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Mikael Henrysson 
Tel 033-35 75 65 

 
Datum 
2017-08-22 

 
Diarienummer 
2017/LN0118  430 
 

  
Kommunstyrelsen 

 

 

 
Motion: En renare stad. 
 
Nämndens beslut 
 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att avstå från yttrande 
 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att avstå från yttrande då förvaltningen inte 
omfattas av ÅVS på det sätt som motionen berör. 
 

Nämndens yttrande i sin helhet 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att avstå från yttrande då förvaltningen inte 
omfattas av ÅVS på det sätt som motionen berör. 
 
 
 
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN 
 
 
Mathias Duell 
Ordförande 
    Anders Waldau 
    Förvaltningschef 

 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 

att avstå från yttrande. 
 
_____ 
 
Ordförande Mathias Duell (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att avstå från yttrande. 
 
_____ 
 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) yrkar på  

 
att tillstyrka motionen. 
 



2 

 

 

Ordförande Mathias Duell (S) ställer proposition på dels sitt förslag och dels Ann-
Charlotte Blomqvist (SD) förslag, och finner att ordförandens förslag bifallits. Ann-
Charlotte Blomqvist (SD) begär votering. 

Följande votering fastställes; den som bifaller ordförande Mathias Duells (S) förslag 
röstar ja, den som bifaller Ann-Charlotte Blomqvist (SD) förslag röstar nej. Vinner 
nej har Ann-Charlotte Blomqvist (SD) förslag bifallits.   
     

Vid voteringen röstas enligt följande:    

   Ja    Nej 

Raija Leppänen (S)  X 

Minna Niemelä (S)  X 

Ulf Hillermyr (V) X 

Paul Andre Safko (M) X    

Pirita Isegran (M)  X 

Jonas Garmarp (M) X     

Åke Ekvad (KD) X 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD)   X   
  

Mathias Duell (S) X 

 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med åtta röster mot en  
 
att  avstå från yttrande. 
  
_____ 
   

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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§ 93             2017/FF0115  456 
Yttrande över motion - En renare stad, Leif Häggblom (SD) 

  
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion från Leif Häggblom 
(SD) med förslag om att Borås Stad ska utarbeta hållbara åtgärder som leder till att Borås 
utvecklas till en renare stad.  
 
Att en stad är ren och snygg är till viss del avgörande för hur staden uppfattas. En ren och snygg 
stad inbjuder till möten och de som vistas i staden känner sig tryggare, vilket bidrar till en ökad 
rörlighet såväl på dag- som kvällstid. Mot denna bakgrund initierades Borås rent och snyggt, en 
bred samverkan som syftar till att minska nedskräpningen i Borås och därmed göra staden 
tryggare och mer attraktiv. Borås rent och snyggt arbetar brett och genomför flera insatser av den 
art som föreslås i motionen, bland annat genom informationsinsatser på flera olika språk, 
informationsinsatser och praktisk hjälp med avfallssortering på återvinningsstationerna, erbjuder 
medborgarna delaktighet genom nedskärpningsapplikation, sätter upp fler och bättre 
papperkorgar samt samverkar mellan olika förvaltningar för ökad renhållning. Utöver dessa 
nämnda insatser arbetar Borås rent och snyggt med långsiktigt påverkansarbete för att skapa en 
renare och tryggare stad. 
 
Kraven på företagens och andra verksamhetsutövares avfallshantering och redovisning av 
avfallshanteringen är lagstyrda med Miljö- och konsumentnämnden som tillsynsmyndighet i Borås 
Stad. Om denna lagstyrda tillsyn behöver förstärkas bör det göras inom ramen för ansvarig 
förvaltnings arbete.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen och översända yttrandet till Kommunstyrelsen. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut (se bilaga). 

 
 

Vid protokollet  
 
 

 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 

 
Justeras 2017-08-25  
 
   

 
 

Ida Legnemark (V) Cecilia Andersson (C) 
Ordförande  

 
 
 
 
                                                                                                                              Forts. 
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Forts. § 93 

 
 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2017-08-28. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Yttrande över motion - En renare stad, motion av 

Leif Häggblom (SD) 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0425 
 
 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen och översända yttrandet till 
Kommunstyrelsen. 

 

Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i sammanfat tning  

Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion från Leif 
Häggblom (SD) med förslag om att Borås Stad ska utarbeta hållbara åtgärder som 
leder till att Borås utvecklas till en renare stad.  

 
Att en stad är ren och snygg är till viss del avgörande för hur staden uppfattas. En ren 
och snygg stad inbjuder till möten och de som vistas i staden känner sig tryggare, vilket 
bidrar till en ökad rörlighet såväl på dag- som kvällstid. Mot denna bakgrund 
initierades Borås rent och snyggt, en bred samverkan som syftar till att minska 
nedskräpningen i Borås och därmed göra staden tryggare och mer attraktiv. Borås rent 
och snyggt arbetar brett och genomför flera insatser av den art som föreslås i 
motionen, bland annat genom informationsinsatser på flera olika språk, 
informationsinsatser och praktisk hjälp med avfallssortering på 
återvinningsstationerna, erbjuder medborgarna delaktighet genom 
nedskärpningsapplikation, sätter upp fler och bättre papperkorgar samt samverkar 
mellan olika förvaltningar för ökad renhållning. Utöver dessa nämnda insatser arbetar 
Borås rent och snyggt med långsiktigt påverkansarbete för att skapa en renare och 
tryggare stad. 

 
Kraven på företagens och andra verksamhetsutövares avfallshantering och redovisning 
av avfallshanteringen är lagstyrda med Miljö- och konsumentnämnden som 
tillsynsmyndighet i Borås Stad. Om denna lagstyrda tillsyn behöver förstärkas bör det 
göras inom ramen för ansvarig förvaltnings arbete.  
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Bakgrund 
Att en stad är ren och snygg är till viss del avgörande för hur staden uppfattas. En ren 
och snygg stad inbjuder till möten och de som vistas i staden känner sig tryggare, vilket 
bidrar till en ökad rörlighet såväl på dag- som kvällstid. Mot denna bakgrund 
initierades Borås rent och snyggt, en bred samverkan som syftar till att minska 
nedskräpningen i Borås och därmed göra staden tryggare och mer attraktiv.  
Medverkande parter är förutom berörda förvaltningar i Borås Stad, polisen, SÄRF, 
Navet, AB Bostäder, Borås City och Borås Energi och Miljö. Det övergripande målet 
för Borås rent och snyggt är att nedskärpningen utomhus ska minska med 50 procent 
mellan 2012 till 2020. För att mäta detta görs årligen en så kallad skräpmätning. 
Skräpmätningen från senaste undersökningen (maj 2017) visar att nedskräpningen 
minskar. Skräpet i stadskärnan i Borås utgörs till största delen av fimpar (72 procent ) 
och snus (19 procent). 
 
Borås rent och snyggt arbetar brett och genomför flera insatser av den art som föreslås 
i motionen, bland annat: 

 
Mobile Info Center - för att informera invånarna, öka kunskaperna om 
avfallshantering och hjälpa folk att sortera rätt vistas Mobile Info Center delvis på 
återvinningsstationerna, på områden med extra nedskräpningsproblematik och på 
diverse arrangemang i staden. Medarbetarna på Mobile Info Center talar arabiska, 
persiska och albanska. De undervisar även på SFI om avfallshantering.  

 
Borås rent och snyggt tillhandahåller invånarna Håll Sverige Rent’s applikation, i vilken 
man kan rapportera nedskärpning och tack vare ett bra samarbete mellan Borås energi 
och miljö, Tekniska förvaltningen och Arbetslivsförvaltningen åtgärdas 
nedskärpningen inom 3 arbetsdagar (med undantag för nedskräpning på andra 
väghållares områden, t ex vid Trafikverkets vägar). Appen marknadsförs och syftet är 
att uppmuntra medborgare att på ett enkelt sätt medverka i arbetet för en renare stad.  

 
Satsningar som gjorts under det senaste året är att ytterligare 30 papperskorgar med 
fimpmöjligheter ställts upp i staden, den solcellsdrivna papperskorgen Big Belly som 
komprimerar skräpet upp till 8 gånger, finns på flera platser i staden och med hjälp av 
en särskild sopsugsmaskin tas fimpar och annat svåråtkomligt skräp bort dagligen 
genom ett samarbete mellan Tekniska förvaltningen och Arbetslivsförvaltningen. 
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Polisen medverkar i Borås rent och snyggts arbete och har enligt miljöbalken möjlighet 
att erlägga böter för nedskräpning. Dock är det vanligaste skräpet i Borås stadskärna 
fimpar och snus (totalt utgör de 91 procent av nedskräpningen) och denna 
nedskräpning går inte att bötfälla då det definieras som ringa nedskräpning. 
Naturvårdsverket gör just nu en översyn över det.  
 
Nedskräpningen på återvinningsstationerna och (ÅVS) är ett problem. Det är FTI 
(förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för tömningen av flertalet av 
stadens ÅVS och FTI köper i sin tur tjänsten av Borås Energi och Miljö.  

 
Kraven på företagens och andra verksamhetsutövares avfallshantering och redovisning 
av avfallshanteringen är lagstyrda med Miljö- och konsumentnämnden som 
tillsynsmyndighet i Borås Stad.  

 
Möjligheten att sätta upp kameror är begränsad och även kostsam. I ett 
trygghetsskapande arbete på Hässleholmen/Hulta undersöker AB Bostäder och 
polisen möjligheten att sätta upp (tillfälliga) kameror ur ett brottsförebyggande 
perspektiv, med syfte att skapa trygga miljöer. Avseende nedskärpningsproblematiken 
arbetar Borås rent och snyggt mer proaktivt i kombination med ordinarie städinsatser, 
genom kunskapshöjande insatser och att uppmuntra fler att slänga sitt skräp på rätt 
ställe samt skapa förutsättningar för det.  
 

Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i helhet  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samordningsansvaret för Borås rent och 
snyggt. 
Borås rent och snyggt arbetar för minskad nedskräpningen i Borås och 
förhållningssättet syftar till att uppmuntra medborgare och besökare att göra rätt. Vi 
vill uppmuntra människor att slänga sitt skräp på rätt plats, öka kunskapen genom 
informationsinsatser till de som behöver samt skapa bättre förutsättningar för att 
kunna göra rätt. Utöver verksamheternas ordinarie arbete och ansvar så försöker vi 
hitta gemensamma strategier. 
 
Utgångspunkten i arbetet är att en nedskräpad yta tenderar bidra till mer nedskräpning, 
vilket även kan resultera i skadegörelse och på sikt anlagd brand. Att hålla rent och 
snyggt är därför inte viktigt enbart ur ett miljöperspektiv utan är även ett effektivt 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 
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FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN 
 

 
Ida Legnemark (V) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
    Förvaltningschef 









Tekniska nämnden 

Sida 
1(1) 

Alf Iwarson, tel 033- 35 74 55 2017-07-04 Dnr 2017/323   336 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion: En renare stad 
Kommunstyrelsens diarienummer 2017/KS0425 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker intentionerna i motionen med fortsatta åtgärder i syfte 
att Borås utvecklas till en renare stad. 

Tekniska nämndens yttrande 
Tekniska nämnden anser det viktigt att renhållning vid återvinningsstationerna sköts  
på ett sätt så att dessa inte blir skräpupplag och spiller över på annan mark som t.ex 
kan vara fallet vid Annelundsparken. Ansvaret för att detta sköts ligger såsom framgår 
av motionen på FTI och gemene man.  

I Borås arbetar Borås Rent och Snyggt på ett förtjänstfullt sätt med påverkansåtgärder 
där som exempel kan nämnas Mobile Info Center som med en husbil är ute i 
bostadsområden och informerar om hur avfall ska sorteras och hanteras för att få 
våra invånare att göra rätt och för att undvika problem som beskrivs i motionen. När 
det ändå blir fel med dumpning av t.ex möbler finns en app genom Håll Sverige Rent 
som också hanteras av Borås Rent och Snyggt. 

Det görs en del av det som efterfrågas i motionen framförallt genom Borås Rent och 
Snyggt men det kan säkerligen göras mer för att utveckla Borås till en renare stad. 

TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS  

Rose-Marie Liljenby Andersson 

Gunnar Isackson 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Godkännande av Stadsbyggnadsprogrammet Staden 

vid parken 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken godkänns. 

 

 

 

 

Datum 

2021-02-17 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-02-25 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-02-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: 2020-00811 3.1.1.0 Programområde: 4 

Handläggare: Johan Ekeblom / Louise Karlsson 
 

Datum 

2021-02-12 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
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Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00811 3.1.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Godkännande av Stadsbyggnadsprogrammet Staden 

vid parken 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken godkänns.                         

Ärendet i sin helhet 

 I budget 2020 gav Kommunfullmäktige uppdrag till 

Samhällsbyggnadsnämnden att ”konkretisera förslag på att förverkliga det som i 

översiktsplanen kallas det grönblå stråket (parken genom staden) som ingår i 

den beslutade utbyggnadsstrategin. Förslagen ska redovisas till 

Kommunstyrelsen för beslut.” 

Under november 2020 var stadsbyggnadsprogrammet ute på en öppen remiss. 

Denna remiss besvarades av Kommunstyrelsen 2021-01-18. Kommunstyrelsen 

ansåg i beslutet att Samhällsbyggnadsnämnden genomfört det uppdrag som 

gavs av Kommunfullmäktige i budgeten för 2020. Därför föreslog 

Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden besluta översända det slutliga 

förslaget på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken, till 

Kommunfullmäktige för godkännande.  Dock med förutsättning att 

Kommunstyrelsens synpunkter beaktades.  

Programmet har därefter justerats i enlighet med Kommunstyrelsens 

synpunkter och förtydligats på ett antal punkter, samt att en 

samrådsredogörelse bifogats programmet. Vid Samhällsbyggnadsnämndens 

sammanträde 2021-01-28 beslutades att sända det slutliga förslaget på 

stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken, till Kommunfullmäktige för 

godkännande. 

Programmet visar stadens ambition och vilja att tillsammans med andra aktörer 

såsom fastighetsägare och näringsliv skapa ett sammanhängande parkstråk 

genom Borås.   

Programmet ger förslag på hur organisationen kring det fortsatta arbetet med 

parken skulle kunna se ut.  

Programmet pekar vidare på ett antal viktiga frågor, som behöver hanteras i det 

fortsatta arbetet, efter att programmet godkänts i Kommunfullmäktige. Ett 

antal fysiska och administrativa delprojekt listas i programmet. Ett av de mest 
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brådskande är delprojektet finansiering. Projektet ska utreda och ta fram 

gemensamma modeller för finansiering och kompensationsåtgärder. Inom 

ramen för projektet ska även frågor om huvudmannaskap belysas och klargöras 

för att skapa tydlighet i kommande fysiska delprojekt. Arbetet ska göras i 

samarbete med fastighetsägare och näringsliv.  

Parkstråkets realiserande förutsätter en fortsatt dialog mellan 

Kommunstyrelsen, stadens förvaltningar och nämnder löpande under arbetets 

gång.  

Programmets vision om mer plats för vistelse bidrar till goda sociala och 

hälsosamma miljöer för alla i staden. Inte minst kan den säkra tillgången till 

attraktiva allmänna platser då staden förtätas. Stadsbyggnadsprogrammets 

förslag kring organisation stärker det sedan tidigare etablerade samarbetet 

mellan fastighetsägarna och kommunen kring upprustning av stråk och gator. 

Stadsbyggnadsprogrammet möjliggör ett genomförande av översiktsplanens 

strategier för gröna och blå strukturer liksom hjälpa till med att uppfylla flera 

områden i visionen, såsom exempelvis Människor möts, Livskraftig stadskärna 

m.fl.            

Beslutsunderlag 

1. Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken, 2021-02-10 

2. Remissredogörelse Staden vid parken, 2021-02-10 

3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Stadsbyggnadsprogram Staden vid 

parken, 2021-02-03 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se 

3. Kulturnämnden, KN.diarium@boras.se 

4. Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se 

5. Miljö- och konsumentnämnden, miljoforvaltningen@boras.se 

6. Servicenämnden, SN.diarium@boras.se 

7. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se 

8. Förskolenämnden, FN.diarium@boras.se 

9. Grundskolenämnden, GRN.diarium@boras.se 

10. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, UN.diarium@boras.se 

11. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se 

12. Individ och familjeomsorgsnämnden, IFON.diarium@boras.se 

13. Sociala omsorgsnämnden, SON.diarium@boras.se 

14. Vård- och äldrenämnden, VAN.diarium@boras.se 

15. Övriga remissinstanser som lämnat yttrande 
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef Strategisk samhällsplanering 

 



Stadsplanering på ett nytt sätt − igen!
Staden vid parken
Stadsbyggnadsprogram för Borås

Remissredogörelse
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Innehåll

Till vänster: karta över parkens sträckning.

Samhällsbyggnadsnämnden 

har tagit fram ett förslag på 

Stadsbyggnadsprogram ”Staden 

vid parken”. Arbetet med 

Stadsbyggnadsprogrammet har 

skett under ett års tid genom bred 

samverkan mellan förvaltningar och 

tjänstepersoner inom kommunen. 

Under november 2020 var 

stadsbyggnadsprogrammet ute på 

en öppen remiss. I detta dokument 

finns en sammanställning av alla 

inkomna synpunkter samt tillhörande 

kommenterar. 

16. BoråsBorås TME AB

17. Borås Elnät AB

18. Borås Energi och Miljö AB

19. Industribyggnader i Borås AB

ORGANISATIONER 30

20. Borås City samverkan AB

21. Borås Näringsliv

22. Byggföretagen i väst

23. Centrumfastigheter i Borås (CIB)

24. Fastighetsägarna i Borås

25. Högskolan i Borås

26. Naturskyddsföreningen

27. Studentkåren i Borås

28. Västtrafik

PRIVATPERSONER 41

29. Privatperson 1

30. Privatperson 2 

31. Privatperson 3

STATISTIK OCH KOMMENTARER FRÅN 
INSTAGRAMENKÄT 45

UTSKICK AV REMISS 4
SAMMANFATTNING 6
REMISSVAR OCH KOMMENTARER 8

1. Kommunstyrelsen

NÄMNDER 9

2. Arbetslivsnämnden

3. Fritids- och folkhälsonämnden

4. Förskolenämnden

5. Grundskolenämnden

6. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden

7. Kulturnämnden

8. Lokalförsörjningsnämnden

9. Miljö- och konsumentnämnden

10. Servicenämnden

11. Tekniska nämnden 

12. Vård- och äldrenämnden

13. Överförmyndarnämnden

KOMMUNALA BOLAG 26

14. AB Bostäder

15. Akademiplatsen AB

Remissredogörelse framtagen av: 

Paulina Bredberg, planarkitekt

Felix Lorentzon, planarkitekt
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Remissinstanser
Stadsbyggnadsprogrammet sändes på öppen 
remiss den 29:e oktober 2020. Remissen 
skickades till föjande instanser: 

1. Kommunstyrelsen

2. Samtliga nämnder

3. Samtliga kommunala bolag

4. Borås City

5. Butiker i Borås (BIB)

6. Centrumfastigheter i Borås (CIB)

7. Fastighetsägarna Borås

8. Byggföretagen i väst

9. Högskolan i Borås

10. Studentkåren i Borås

11. Ungdomsrådet

12. Centrala pensionärsrådet

13. Brottsförebyggande rådet

14. Naturskyddsföreningen

15. Hyresgästföreningen Sjuhärad

16. Västtrafik

17. Polismyndigheten

18. Handikappföreningarnas 
samorganisation

Genom öppen remiss och publicering 
på boras.se/parken ingick även följande 
instanser:

19. Invånare, föreningar, fastighetsägare och 
näringsidkare i Borås

Utformning av remissvar
Samhällsbyggnadsnämnden önskade att 
remissinstanserna i sina yttranden skulle 
göra ett tydligt ställningstagande genom att 
tillstyrka, avstyrka, eller avstå från att yttra 
sig. Samhällsbyggnadsnämnden önskade 
också att remissinstanserna i sina svar skulle 
belysa följande frågeställningar utifrån de 
mål och uppdrag respektive organisation 
har: 

 » På vilket sätt skulle parken kunna bidra 
till en ökad måluppfyllelse?

 » På vilket sätt kan ni bidra till ett 
förverkligande av parken?

 » Vilket ansvar har ni i arbetet med att 
förverkliga parken?

Utskick av remiss

Sammanställning av dialog med boråsare
- Bilaga till stadsbyggnadsprogram ”Staden vid parken”

Stadsplanering på ett nytt sätt − igen!
Staden vid parken
Stadsbyggnadsprogram för Borås

Underlag till remissen för Stadsbyggnadsprgram för Borås ”Staden vid parken”.
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Inkomna remissvar
Under remissen inkom 31 remissvar. 
27 parter tillstyrkte eller var positiva till 
stadsbyggnadsprogrammet. Två parter 
avstyrkte stadsbyggnadsprogrammet och två 
parter svarade att de väljer att inte yttra sig. 

De flesta remissvaren behandlar de tre 
frågor som ställdes i missivet tillhörande 
remissen. Merparten svarar att de är positiva 
till parken som koncept och ser stora nyttor 
och funktioner med parken. Många lyfter att 
parken kommer att bidra till att Borås blir 
en bättre stad att leva, bo och bygga i. Alla 
vill vara delaktiga på något sätt och många 
ser att de själva har ett ansvar att på olika 
sätt bidra till ett förverkligande. De flesta 
ser att de kan bidra under processen eller 
med funktion/marknadsföring när parken 
finns på plats. 

Alla ser att parken kan få nytta och funktion 
utifrån sitt perspektiv, exempelvis klimat
anpassning, dagvattenhantering, attraktiva 

 » Kapitlet ”Arbete härnäst” är förtydligat 
och utökat med mer information om till 
exempel tillfälliga lösningar och testprojekt. 
Flera av de administrativa delprojekten är 
förtydligade. Illustration som visar organi
sation är uppdaterad. 

 » Kartan är justerad.

 » Fler exempelbilder är tillagda, vissa är 
ersatta av nya. 

 » Illustrationer är justerade och 
förtydligade.

Se mer detaljerat vad som är justerat i 
stadsbyggnadsprogrammet under kommen
tarerna till respektive remissvar.

boendemiljöer, hållbart resande, minskad 
segregation, utbildning och lärande, akti
viteter, ökad fysisk och psykisk hälsa osv. 
Det kommer att vara svårt att uppfylla alla 
funktioner på varje enskild plats, men som 
helhet kan parken uppfylla alla önskemål 
om funktion. 

En generellt önskemål som kommit in från 
många är att det ska finnas förgrening
ar/”stickspår” kopplat till parken så att det 
skapas ett grönt nät mellan olika funktioner 
och platser i staden. Exempelvis mellan 
resecentrum, högskola och studentbostäder. 
Mellan övriga rekreationsområden. Mellan 
centrum och djurparken och mellan fler av 
stadens stadsdelar.

Ytterligare generella synpunkter som 
kommit in är frågor kring organisation och 
finansiering för fortsatt arbete. En del av 
synpunkterna har kunnat besvaras genom 
förtydliganden i stadsbyggnadsprogrammet, 

medan andra synpunkter är frågor som 
måste lösas i kommande delprojekt.

Sammanfattat handlar remissvaren om:

 » Positiva aspekter av parken utifrån den 
egna organisationen/verksamheten.

 » Förslag på innehåll och funktion i och 
längs parken.

 » Parkens möjlighet till ekosystemtjänster 
och klimatanpassning.

 » Frågor om organisation och 
finansiering.

 » Olika parters möjlighet och vilja 
till medverkan och delaktighet under 
processen.

Justeringar 
Sammanfattningsvis är stadsbyggnads
programmet justerat enligt nedanstående 
punkter. 

 » Dispositionen i stadsbyggnads
programmet är justerad så att ordningen är 
mer logisk.

 » Inledningen är förtydligad kring stads
byggnadsprogrammets syfte.

 » Kapitlet ”Vi ska bygga en park för hela 
Borås!” är omdisponerat och har fått ett 
utökat och förtydligat innehåll om bland 
annat ekosystemtjänster, trygghet och 
färdmedel/transport. 

 » Kapitlet ”Förutsättningar för ett 
genomförande” är förtydligat.

 » Kapitlet ”Arbete hittills” är komplet
terat med en kort sammanfattning av 
remissen.

Sammanfattning
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Remissvar och kommentarer

1. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker remissen med 
nedanstående synpunkter och översänder 
skrivelsen till Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen anser nu att Samhälls
byggnadsnämnden har genomfört det 
uppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i 
budgeten för 2020. Kommunstyrelsen före
slår därför att Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att översända det slutliga förslaget 
på stadsbyggnadsprogrammet Staden 
vid parken, till Kommunfullmäktige för 
godkännande.

I budget 2020 gav Kommunfullmäktige 
uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden 
att ”konkretisera förslag på att förverk
liga det som i översiktsplanen kallas det 
grönblå stråket (parken genom staden) som 
ingår i den beslutade utbyggnadsstrategin. 
Förslagen ska redovisas till Kommunsty
relsen för beslut.”

Kommunstyrelsen anser nu att Samhälls
byggnadsnämnden har genomfört det 
uppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i 
budgeten för 2020. Kommunstyrelsen före
slår därför att Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att översända det slutliga förslaget 
på stadsbyggnadsprogrammet Staden 
vid parken, till Kommunfullmäktige för 
godkännande.

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram 
ett stadsbyggnadsprogram som kallas 
Staden vid parken. Programmet visar 
stadens ambition och vilja att tillsammans 
med andra aktörer såsom fastighetsägare 
och näringsliv skapa ett sammanhängande 
parkstråk genom Borås. Programmet ger 
även förslag på hur organisationen kring det 
fortsatta arbetet med parken skulle kunna 
se ut. Programmet pekar vidare på ett antal 
viktiga frågor, som behöver hanteras i det 
fortsatta arbetet. Det är därför viktigt med 
en fortsatt dialog mellan Kommunstyrelsen 

och stadens förvaltningar och nämnder 
löpande under arbetets gång.

Kommunstyrelsen är positiv till stads
byggnadsprogrammet Staden vid parken. 
Programmets vision om mer plats för 
vistelse bidrar till goda sociala och hälso
samma miljöer för alla i staden. Inte 
minst kan den säkra tillgången till attrak
tiva allmänna platser då staden förtätas. 
Stadsbyggnadsprogrammets förslag kring 
organisation stärker det sedan tidigare 
etablerade samarbetet mellan fastighetsä
garna och kommunen kring upprustning 
av stråk och gator. Stadsbyggnadspro
grammet möjliggör ett genomförande av 
översiktsplanens strategier för gröna och blå 
strukturer liksom hjälpa till med att uppfylla 
flera områden i visionen, såsom exempelvis 
Människor möts, Livskraftig stadskärna 
m.fl. 

Utifrån föreslagna stadsbyggnadspro
grammet kommer Kommunstyrelsen 

genom sin roll som ansvarig för kommu
nens markfrågor ha en viktig roll när det 
gäller att säkra mark för parken. För att 
nå målet om en sammanhängande park 
som anges i programmet krävs att parken 
och dess behov beaktas och lyfts fram i 
alla relevanta beslut i kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen kommer också bära ett 
ansvar för parkens förverkligande då det 
gäller avtal och genomförandefrågor. 

Kommunstyrelsen tycker den föreslagna 
organisationsstrukturen ser gedigen ut, det 
är angeläget att den sjösätts då många frågor 
fortfarande behöver lösas. I den politiska 
referensgruppen ska de partier som saknar 
kommunalråd vara representerade med en 
representant vardera. Kommunstyrelsen vill 
precis som programmet framhålla vikten 
av en sammanhållen kommunikation såväl 
internt som externt. 

Kommunstyrelsen instämmer med det 
som förslaget till stadsbyggnadsprogram 

beskriver om finansiering och huvudman
naskap. Det är särskilt angeläget att i det 
fortsatta arbetet säkra allmänhetens tillgång 
till hela parken. Däri ingår att klargöra 
frågan om huvudmannaskap och huruvida 
parken kan ligga på kvartersmark. Minst 
lika viktigt är att parkens sträckning säkras 
långsiktigt så att det inte uppstår glapp i 
sträckningen. Rättvisa och förutsägbara 
principer för finansiering är också mycket 
angeläget att arbeta fram tillsammans 
med berörda parter inom den fortsatta 
processen.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Kommunstyrelsens synpunkter och är 
glada över att ni är positiva till stadsbygg
nadsprogrammet och ser att det möjliggör 
översiktsplanens strategier för gröna och blå 
strukturer samt bidrar till att uppfylla flera 
områden i visionen. 

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i att 
Kommunstyrelsen kommer att ha en viktig 
roll och ansvar i mark och avtalsfrågor 
och att det är viktigt med en fortsatt och 
löpande dialog mellan Kommunstyrelsen 
och stadens förvaltningar och bolag. Vidare 
instämmer Samhällsbyggnadsnämnden i 
Kommunstyrelsens synpunkter om vikten 
av en sjösatt organisation, att säkra en 
sammanhållen kommunikation samt att i 
fortsatt arbete säkra allmänhetens tillgång 
till hela parken. I stadsbyggnadsprogrammet 
anges ett antal avgörande administrativa 
delprojekt som är viktiga för ett möjliggö
rande av parken som helhet. Flera av dessa 
projekt bör prioriteras tidigt för att skapa 
samsyn och samhörighet inför kommande 
arbete. 

I stadsbyggnadsprogrammet har kapitlet 
som handlar om förutsättningar för ett 
genomförande förtydligats och lyfts fram 
tidigare för att ännu tydligare framhålla dess 
vikt. Vidare är kapitlet ”Arbete härnäst” 

förtydligat, med extra fokus på beskrivning
arna av organisation, tidplan, finansiering 
och uppföljning. Illustration som visar 
organisation är uppdaterad enligt Kommun
styrelsens synpunkter kring den politiska 
referensgruppen.

Samhällsbyggnadsnämnden avser, i enlighet 
med Kommunstyrelsens yttrande, skicka 
det justerade och slutliga stadsbyggnadspro
grammet direkt till Kommunfullmäktige för 
godkännande. 

Nämnder

2. Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden avstår från yttrande 
över remiss Stadsbyggnadsprogram Staden 
vid parken.

3. Fritids- och 
folkhälsonämnden
Fritids och folkhälsonämnden tillstyrker 
förslaget till Stadsbyggnadsprogram ”Staden 
vid parken” och översänder remissvaret till 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Parken avser att utgöra ett långt samman
hängande stråk genom Borås, från Sjöbo, 
Knalleland och Getängen i norr till Göta 
och Gässlösa i söder. Parken ska vara 
tillgänglig för alla och syftar till att utgöra 
en sammanhängande grönstruktur som 
knyter ihop stadsdelar och erbjuder olika 
platser som bidrar till aktiviteter av olika 
slag. Möjligheten till grönska, rekreation, 
aktivitet och sociala möten är viktiga värden 
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Parken bör knyta an till områden som är 
av intresse för invånarna och som bidrar 
till parkens olika funktioner, genom ökad 
rörelse, en genare väg och sammanbinda 
olika områden. Fritids och folkhälso
nämnden ser gärna att parken förbinds med 
områdena Almenäs, Sjöbovallen och Rya 
Åsar i norr, samt Kronängs IP och Gäss
lösas rekreationsområde i söder. Fritids och 
folkhälsonämnden ansvarar för utveckling 
och drift av stadens aktivitetsplatser samt 
spår och leder. Mycket av detta arbete sker 
genom dialog och samarbete med tekniska 
nämnden och utvecklingen inom ramen för 
”Staden i parken” bör genomföras i samma 
anda. Det är viktigt att identifiera aktu
ella ytor längs stråket och samarbeta med 
berörda parter så långt det går.

Föreningslivet är en central samarbetspart 
i utvecklingen av parken, då den kommer 
utgöra ytor för aktiviteter i föreningsregi, 
men parken bör också skapas genom en 
nära dialog och konstruktiv samverkan med 

Parken kommer att stärka de befintliga 
platser som Fritids och folkhälsonämnden 
ansvarar för inom stråket, genom att 
underlätta för besökarna att ta sig dit samt 
att locka nya människor till platsen. De 
platser som ligger inom nämndens ansvar är 
främst aktivitetsytorna Kronängsparken och 
Götavallen. Dessa är inslag som i parkens 
planering ska bidra till lek, rörelse och akti
vitet både i organiserad och oorganiserad 
form. För att säkerställa att områdenas 
utbud tillfredsställer behovet av platserna 
och bidrar till parken som helhet bör plane
ringen av områdena ske tillsammans med 
civilsamhället och andra berörda förvalt
ningar och samarbetspartner.

Även Knalleland som eventområde har ett 
ömsesidigt förhållande till parken då det 
skulle gynnas av parkens dragning genom 
att bli en attraktion för besökarna till event
området, men även utgöra ett positivt inslag 
i parkens utbud.

 » på vilket sätt kan ni bidra till ett 
förverkligande av parken?

 » vilket ansvar har ni i arbetet med att 
förverkliga parken?

Fritids och folkhälsonämnden ansvarar 
för folkhälsoarbetet i staden och ur ett 
folkhälsoperspektiv är parken ett posi
tivt inslag. Genom att binda ihop utsatta 
områden med staden i övrigt överbryggas 
barriärer som utgörs av tågrälser och större 
vägar och som skiljer områden åt. Parken 
ska vara tillgänglig för alla och motverka 
vanligt förekommande hinder för rörelse 
och aktivitet, såsom människors skillnader 
i livsvillkor, och snarare skapa möjligheter 
att mötas över generationer och mellan 
kulturer. Fritids och folkhälsonämnden 
anser att det sociala perspektivet i parken, 
genom att ta del av andra kulturer, uppleva 
nya miljöer och att kunna umgås genom 
aktiviteter på olika ställen i parken är viktiga 
värden.

i parken, samtidigt som den utgör en 
möjlighet att färdas med cykel eller till fots 
på ett enkelt och genare sätt genom staden 
än vad befintliga vägar möjliggör.

För att parken ska kunna förverkligas 
förutsätter det en tydlig politisk riktning och 
utifrån det en väl fungerande samverkan 
med gemensamma prioriteringar mellan 
berörda förvaltningar tillsammans med såväl 
näringsliv, fastighetsägare och civilsam
hället. Parken är ett långsiktigt arbete, vilket 
kommer att färdigställas genom att de olika 
delarna förverkligas och till slut resulterar i 
stråket som helhet.

I remissvaret önskar Samhällsbyggnads
nämnden att följande frågeställningar 
belyses utifrån de mål och det uppdrag 
Fritids och folkhälsonämnden har;

 » på vilket sätt skulle parken kunna bidra 
till en ökad måluppfyllelse?

projektets art. Det tidigare kommunika
tionsarbetet för att involvera invånarna 
inom ramen för Staden vid parken har lagt 
en god grund för detta.

Gällande skötsel och att hålla parken ren 
instämmer Samhällsbyggnadsnämnden i 
att det är viktigt att skapa en trend som 
genomsyras av att den är ren och välskött. 
Möjligheter för detta kan skapas vid anlägg
ning av de olika projekten. Därefter är det 
viktigt att alla som använder parken bidrar 
till att bibehålla parken i ett välskött skick.

Stadsbyggnadsprogrammet har komplette
rats med mer information om trygghet och 
tillgänglighet. Det har också kompletterats 
med information om att parken är allmän 
plats för stadens invånare, där alla har ett 
ansvar.

parken är ett nytt sätt att tänka kring 
stadsplanering, att parken binder samma 
staden, att det sociala perspektivet är viktigt 
i arbetet med parken och att föreningslivet 
är en viktig samarbetspart i utvecklingen av 
parken. 

Parkens tänkta sträckning passerar idag Rya 
Åsar, Kronängs IP och Gässlösas rekrea
tionsområde. Almenäs och Sjöbovallen är 
viktiga platser för föreningslivet och rekre
ation och parken skulle med fördel kunna 
knytas an till dem. I detta stadsbyggnads
program landar parken i Rya Åsar i norr, 
men det utesluter inte att en förgrening av 
parken gör att Almenäs och Sjöbovallen kan 
bli en del av parken i framtiden. 

Fritids och folkhälsonämnden lyfter 
samverkan med civilsamhället och fören
ingslivet. Tanken är att involvera dem i 
det fortsatta arbetet genom att det i varje 
delprojekt ska finnas referensgrupper. 
Referensgrupperna varierar beroende på 

av miljöerna avgörande för upplevelsen 
av trygghet. Synpunkter från genomförda 
dialoger med invånarna lyfter bland annat 
behovet av papperskorgar. Det är viktigt 
redan från början att skapa en trend i 
parken som genomsyras av att den är ren 
och välskött, viket uppmuntrar människor 
att bibehålla den i det skicket.

Fritids och folkhälsonämnden anser att 
arbetet med parken är ett positivt inslag 
i den samhällsbyggande processen och 
vittnar om ett nytt sätt att tänka kring 
stadsplanering såväl som möjligheterna att 
arbeta gemensamt, mellan stadens politik 
och förvaltningar tillsammans med civil
samhället, näringslivet och andra berörda 
aktörer.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Fritids och folkhälsonämndens synpunkter 
och instämmer i resonemanget kring 
parkens påverkan på Borås. Särskilt att 

civilsamhället och föreningslivet. Genom 
nämndens uppdrag att stödja föreningslivet 
är det en självklar del att involvera dem i 
processen.

Det pågående arbetet med ”Staden i 
parken” har redan omfattat flera olika 
initiativ att involvera invånarna och 
lyssna in deras önskemål, förslag och 
farhågor. Fritids och folkhälsonämnden 
vill uppmärksamma det arbetet som 
positivt och därmed poängtera vikten 
av att involvera olika aktörer och däri
bland civilsamhället i olika medskapande 
processer, för att parken ska bli Boråsarnas 
gemensamma yta och som är tillgänglig och 
attraktiv för alla.

Ur ett trygghetsperspektiv är det bra 
att parken innehåller olika ”rum” och 
erbjuder olika aktiviteter, vilket antas locka 
människor med olika intressen och behov. 
Flödet av människor är centralt för den 
upplevda tryggheten. Likaså är skötseln 
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kan gynna och förstärka skolans verk
samhet utomhus genom undervisning, lek 
och rekreation i parken. Parken bör vara 
anpassad för barns olika uttryck i planerade 
undervisningssituationer och i spontan lek, 
både under verksamhetstid och på barnens 
fritid. Till exempel vid utflykter kan barnen 
få upplevelse av olika typer av natur, olika 
kulturella platser och olika typer av idrott/
lekplatser i parken. Parken bör planeras 
trygg för barn, med ljussättning och utfor
mandet av platser, där man som barn lätt 
blir sedd och kan se vuxna. Även vägen till 
och från parken är viktig att den är trygg. 
Gång och cykelbanor bör utformas så att 
barn och skolverksamhet kan ta sig fram på 
ett trafiksäkert sätt.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Grundskolenämndens synpunkter och 
instämmer i tankarna om att parken även 
ska utformas för barn och att skolor kan 
nyttja parken som utemiljöer och som 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Förskolenämndens synpunkter. Målsätt
ningen är att barn ska få vara delaktiga 
i utformningen av parkmiljöerna där så 
är möjligt. Vi ser positivt på att Försko
lenämnden vill vara delaktig i fortsatt 
arbete och utformning av parken. Exakta 
arbetsformer för detta samarbete beslutas 
av styrgruppen och respektive projekt
grupp enligt stadsbyggnadsprogrammets 
förslag till organisation. Vår förhoppning 
är att personal och barn på förskolor ska 
kunna röra sig genom parken på ett tryggt 
och stimulerande sätt till målpunkter och 
utflyktsmål.

5. Grundskolenämnden
Grundskolenämnden beslutar att tillstyrka 
remissen: Stadsbyggnadsprogram; ”Staden 
vid parken”. 

Grundskolenämnden anser att Stadsbygg
nadsprogrammet ”Staden vid parken” 

Förskolenämnden lyfter även här vikten av 
att inhämta barnets perspektiv i arbetet.

VILKET ANSVAR HAR NI I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN

Ärendet är ett yttrande på en remiss och 
Förskolenämnden är därmed inte beslu
tande instans. Förskolenämnden poängterar 
dock att barnperspektivet ska beaktas från 
början när parken planeras.

PRÖVNING AV BARNS BÄSTA

Kommuner har i skyldighet att beakta 
barnets eller barnens bästa i beslut som rör 
barn. Då Förskolenämnden inte är beslu
tande instans har inte en barnrättschecklista 
upprättats som underlag för bedömning av 
hur beslutet förhåller sig till barnets eller 
barnens bästa. Förskolenämnden vill därför 
framföra vikten av att lyfta upp barnets 
perspektiv i programmet. I utformningen 
av de ytor som kommer nyttjas av barn 
vill Förskolenämnden lyfta vikten av att 
inhämta barnets perspektiv.

4. Förskolenämnden
Förskolenämnden beslutar att tillstyrka 
Stadsbyggnadsprogram för Borås Staden 
vid parken.

PÅ VILKET SÄTT SKULLE PARKEN KUNNA 

BIDRA TILL EN ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE

Förskolan kan arbeta med målen i läro
planen i en utemiljö som stimulerar barns 
olika färdigheter och utmanar deras lärande. 
I utformningen av de ytor som kommer 
nyttjas av barn vill Förskolenämnden lyfta 
vikten av att inhämta barnets perspektiv.

PÅ VILKET SÄTT KAN NI BIDRA TILL ETT 

FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN

Förskolenämnden besitter en hög grad av 
kompetens gällande barn och deras behov 
och vill därför bidra till ett förverkligande 
av planen. Förskolenämnden vill delta i de 
grupper där arbetet med parken planeras 
samt vara delaktiga i utformandet av de 
ytor som kommer att nyttjas av barn. 

och ger förutom ekologiska och klimatmäs
siga förtjänster en attraktiv miljö att leva 
och vistas i – både i och kring parkstråket.

Kulturnämnden ser vidare positivt på meto
diken att involvera medborgarna genom 
samtal, visningar med mera. I projektets 
fortsatta kommunikation med kommunme
dborgarna bör med fördel den befintliga 
förvaltningsövergripande arbetsgruppen 
Urban Talks, som arbetar för att skapa 
engagemang i stadsutvecklingsfrågor, 
involveras. Utöver detta bedömer nämnden 
också att projektet som helhet skulle gynnas 
av att nedanstående synpunkter beaktades.

Programmet redogör för parkstråkets 
förtjänster utifrån ett flertal perspektiv. 
En viktig aspekt är att parken möjliggör 
för människor att vistas i stadsmiljön 
under lugnare förutsättningar, med mindre 
trafikstörningar och ett överlag lägre tempo. 
Genom att stå, sitta, gå, cykla etc, kan borå
saren uppleva miljön bättre än i en bil eller i 

VILKET ANSVAR HAR NI I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN?

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 
stöttar där det finns kopplingar till vårt 
uppdrag och är tillgänglig för att skapa 
kontakt med elever.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Gymnasie och vuxenutbildningsnämndens 
synpunkter och ser positivt på att ni vill vara 
delaktiga och hjälpa till att skapa kontakt 
med elever i fortsatt arbete med parken.

7. Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker förslag på stads
byggnadsprogram Staden vid parken, med 
önskemål om tillägg enligt nedanstående.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Kulturnämnden ser positivt på initiativet att 
genom stadsbyggnadsprogrammet Staden 
vid parken skapa ett sammanhängande 
parkstråk i Borås. Förslaget är nyskapande 

Samhällsbyggnadsnämnden önskar att 
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 
belyser följande frågeställningar: Utifrån de 
mål och det uppdrag er organisation har,

PÅ VILKET SÄTT SKULLE PARKEN KUNNA 

BIDRA TILL EN ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE?

Att ge våra elever möjlighet till rekreation är 
bra för deras hälsa och inlärning. Mötesplat
serna i parken kan verka för en större social 
sammanhållning. En attraktiv stad där fler 
vill verka och bo ger ett större elevunderlag 
som bidrar till en bättre ekonomi för skolan.

PÅ VILKET SÄTT KAN NI BIDRA TILL ETT 

FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN?

Förvaltningen kan erbjuda direkt kontakt 
med ungdomar i åldern 1619 år för att 
ställa frågor eller ordna workshops kring 
innehåll och aktiviteter i parken.

utflyktsmål. Olika delar av parkens sträcka 
kan anpassas för barn i olika omfattning. 
I stadskärnan finns en befintlig stadsmiljö 
och där kommer fokus sannolikt ligga på 
fritid och möjlighet till utflykter. I våra 
utvecklingsområden Gässlösa och Getängen 
finns större möjlighet att lägga fokus på 
undervisning, lek och rekreation i själva 
parken. Här kan det även vara aktuellt att 
lägga skolor intill parken.

6. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 
tillstyrker Remiss: Stadsbyggnadsprogram 
Staden vid parken

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 
ställer sig positiv till remissen. Parker är 
bra för alla medborgare. En park kan vara 
hälsofrämjande och möter kommuninvån
arnas behov av rörelse och rekreation.
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ÖVERENSSTÄMMELSE MED BORÅS 

STADS KULTURPROGRAM

Utifrån de mål som regleras i Borås Stads 
Kulturprogram (2020) ska Kulturnämnden 
genom sin kulturpolitik bland annat:

 » Stimulera boråsarens lust och motiva
tion att ta del av kultur

 » Arbeta för en attraktiv livsmiljö där 
konst och kultur är närvarande

 » Verka för att bevara och utveckla 
kulturarvet

 » Bidra till att öka den sociala 
hållbarheten

Dessa fyra perspektiv bedöms ha potential 
att överensstämma med de mål och möjlig
heter som det gröna stråket ger. Med andra 
ord skulle det föreslagna stadsbyggnadspro
grammets genomförande kunna bidra till 
viktiga delar av Kulturnämndens mål.

förtydligas, så att motiven till denna stora 
satsning framgår utan oklarheter. Exem
pelvis är meningen i högerspalten på s. 
7 svår att tolka: ”Genom att säkra och 
utveckla allmänna platser i samklang med 
förtätningsprocessen kommer den linjära 
parken att föda projekten och projekten att 
föda parken.” På samma sida (s. 7) nämns 
att parken kommer binda samman stads
strukturen på ett för Sverige nytt sätt, till 
viss del. Här skulle framställningen tjäna på 
att det för Sverige unika exemplifierades.

I programmet används flitigt begreppet 
”linjär park”. Denna term förefaller inte 
vara vanlig i svenska språket, däremot i 
engelskan (”linear parks”). Kanske beror 
detta på att liknande parker är ovanliga 
i Sverige, men likafullt kan det finnas 
anledning att undvika (eller åtminstone 
förtydliga) ovanliga facktermer som denna.

bebyggelsen inte längre vittnar om denna, 
exempelvis stråket över Kv Verkmästaren 
(Norrby).

Ovanstående synpunkter knyter framfö
rallt an till punkten ”Gestaltad livsmiljö” i 
programmet (s. 10). Om parkstråket avser 
bidra till stärkta kulturvärden skulle detta 
även kunna framföras under de synergief
fekter som presenteras på sida 12 (under 
”Park och natur som attraktiv granne”).

Personal från Kulturförvaltningen bör alltså 
vara delaktig i berörda delprojektgrupper 
eller motsvarande för att möjliggöra 
samverkan och helhetssyn rörande konst 
och kultur i gestaltning och utformning 
av parken. Framförallt torde detta betyda 
det administrativa delprojektet ”Stråkets 
karaktär och gestaltning”.

ÖVRIGA SYNPUNKTER

Programmet är på det hela tydligt hållet. På 
några punkter skulle språket dock kunna 

stadsträngseln. I programmet ges exemplet 
att ”Parken kan bli en öppen och tillgänglig 
konstutställning” (s. 9). Kulturnämnden 
vill här betona vikten av att man i gestalt
ningen och utformningen av parkstråkets 
olika delar tar hänsyn hur konstnärliga och 
kulturella värden kan bidra till parkmiljön. 
Genom en aktiv samverkan med personal 
från Kulturförvaltningen i några av de 
stipulerade delprojekten möjliggörs en mer 
genomgripande och strategisk planering 
av den gestaltade livsmiljö som parken 
kommer att bli del av.

Utöver de mer konstnärliga perspektiven 
bör även den kringliggande bebyggelse
miljön beaktas i parkstråkens planering. 
Särskilt avses här byggnader och hela 
miljöer med kulturhistoriska värden, vilka 
– där så är aktuellt och möjligt – man bör 
sträva efter att stärka och framhålla, då 
berörda avsnitt av parken planeras. Detta 
gäller även på platser som har en historia 
och del i stadens textila arv, men där 

Fler remissparter har haft synpunkter på 
mötet mellan gående och cyklister. Därför 
har ett nytt avsnitt ”Parken som hållbar 
transportsträcka” lagts till i stadsbygg
nadsprogrammet. I avsnittet lyfts prioritet 
mellan trafikslag. 

Som Lokalförsörjningsnämnden skriver är 
det viktigt att planera in ytor för kommu
nala verksamheter i ett tidigt stadie. Att 
arbeta med strukturskisser kan underlätta 
för planering av både parken och kommu
nala verksamheter med goda synergieffekter 
dem emellan.

9. Miljö- och 
konsumentnämnden
Miljö och konsumentnämnden tillstyrker 
förslag till Stadsbyggnadsprogram under 
forutsättning att Miljöförvaltningens 
synpunkter beaktas.

Borås Stad har tagit fram ett nytt stadsbygg
nadsprogram som ska komplettera stadens 

och att dessa utformas med en känsla av att 
parken blir en barriär för fordonen.

Parken kan även bli en tillgång för skolor, 
förskolor och fritidsanläggningar där ytor 
för utevistelse kan samutnyttjas. Ett gott 
exempel på detta är den planerade förskolan 
i Kronängsparken. Det förutsätter att det 
i ett tidigt skede i den fortsatta stadspla
neringen planeras in ytor för kommunala 
behov, tillika att idéerna förs vidare i loka
liseringsarbete som lokalresursplanering. 
Det kan även komma att krävas nya sätt 
att tänka när olika funktioner och intressen 
delar samma yta och kostnader.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar Lokal
försörjningsnämnden för synpunkterna 
och instämmer i att utformning är viktigt 
för att visa att gående och cyklister har 
företräde längs parkens sträckning. Exakt 
utformning kommer att studeras närmare 
och bestämmas i varje enskilt delprojekt. 

Talks är ett bra forum att använda sig av för 
vidare arbete med parken. 

De meningar i stadsbyggnadsprogrammet 
som Kulturnämnden upplevde otydliga har 
setts över och justerats.

8. Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att 
tillstyrka Stadsbyggnadsprogram Staden vid 
parken.

Projektet Staden vid parken kommer att 
länka samman och stärka stadens hållbara 
utveckling. Den säkerställer en långsiktig till
gång på grönområden och möjliggör att fler 
boråsare på ett naturligt sätt kan välja att ta 
sig våra kommunala byggnader till fots, såväl 
nya som befintliga. För att förstärka parken 
bör den få utskott som sträcker sig till andra 
kvarter och stadsdelar i den övriga stadspla
neringen. Avgörande för parken blir då de 
kritiska passager som programmet pekar ut 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Kulturnämndens synpunkter och instämmer 
i era inspel kring de många positiva 
aspekter som en park kan innebära. Vidare 
instämmer Samhällsbyggnadsnämnden 
i att konst och kultur är ett viktigt och 
bidragande inslag i parken. Stadsbygg
nadsprogrammet är kompletterat med mer 
information om detta. Stadsbyggnads
programmet är även kompletterat med 
information om parkens koppling till kring
liggande bebyggelsemiljö med avseende på 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
miljöer. 

I den föreslagna organisationen anges 
inte specifika deltagare i projektgrupp 
och delprojektgrupper. Det ska utses när 
stadsbyggnadsprogrammet är beslutat och 
allteftersom delprojekt startas upp. Kultur
förvaltningen kommer att bli involverade 
i kommande delprojekt. Samhällsbygg
nadsnämnden instämmer även i att Urban 
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människor är en del av naturen. Barnen får 
en känsla för att vara en del av naturen och 
lär sig hur de ska förhålla sig till den. Att 
barn får en relation till natur är en förut
sättning för att de senare i livet ska förstå 
naturen och ekosystemens värde.

 » Stadsbyggnadsprogrammet kan bidra 
till att nå Borås Stads miljömål etappmål:

Etappmål 3b. Ekosystemtjänster, grön- och blå 
infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner 
och vägplaner.

Etappmål 3c. Den fysiska planeringen ska 
anpassas till framtidens klimat- och väderfenomen

Etappmål 4d. Andelen resor inom Borås Stads 
geografiska område som sker till fots, med cykel 
eller kollektivtrafik ska öka

Etappmål 4c: Energianvändningen för lokaler, 
bostäder och offentlig utomhusbelysning ska minska 
med 15 procent från 2016.

KONSEKVENSBEDÖMNING

SOCIAL OCH EKOLOGISK DIMENSION

 » Stadsbyggnadsprogrammet ser ut att 
vara ett samverkansprojekt som inkluderar 
alla hållbarhetsaspekter, kräver samverkan 
internt och externt och har möjlighet att 
skapa synergieffekter på många av Borås 
2025 Vision och strategis områden och de 
globala målen.  
Ett exempel på synergieffekt är att möjlig
heten till ökad möjlighet till att ta sig till 
fots både ger positiva hälsoeffekter, men 
också god ljudmiljö, luftkvalitet, renare 
dagvatten, mindre trängsel osv.

 » Det är avgörande att ekosystem
tjänsterna lyfts mer i dokumentet för att 
förhindra att befintliga ekosystemtjänster 
påverkas negativt.

 » Parken och de ekosystem som den 
innehåller ger de som bor i staden en peda
gogisk upplevelse och en koppling till att vi 

Arbetet förväntas löpa över 1020 år. Bland 
delprojekten nämns fortsatta utredningar 
och arbete med;

 » Investering och drift

 » Finansieringslösningar

 » Gestaltningsplan

 » Kommunikationsstrategi

Förankringsprocessen för att skapa en 
gemensam målbild, vid framtagandet av 
programmet, beskrivs också. Arbetet har 
riktats både internt inom organisationen 
men också externt mot Boråsarna. Mycket 
arbete har lagts ner på att förankra idén och 
visualisera parken.

översiktsplanering med nya infallsvinklar 
och metoder för att utveckla staden. Det 
tidigare arbetet kring stadsutveckling runt 
Viskan som resulterat ibland annat Sand
walls plats och Viskanpromenaden, breddas 
och ”en grön tvilling” till Viskan, en park, 
planeras genom hela Borås. Arbetet med 
parken kommer genomsyra all fortsatt 
arbete med fysisk planering i staden men 
också förena och ge synergier över alla håll
barhetsdimensionerna. Detta förslag skickas 
nu ut på remiss.

Stadsbyggnadsprogrammet innehåller såväl 
konkreta idéer avseende utformning men 
räknar också upp en rad fortsatta delpro
jekt som krävs för att förverkliga de fysiska 
åtgärderna. En analys har också gjorts av 
vilka hinder som skulle kunna förhindra att 
idén förverkligas och vilka åtgärder som kan 
vidtas för att undvika dessa hinder.

MILJÖFÖRVALTNINGENS BEDÖMNING

Miljöförvaltningen ser mycket positivt 
på förslaget. Miljöförvaltningen har stora 
förhoppningar om att förverkligandet av 
stadsbyggnadsprogrammet kan bli en av 
Borås Stads största miljömåls/Agenda 
2030målsåtgärder under de kommande 
två decennierna. Detta förutsatt att idéen 
utvecklas något utifrån våra följande förslag 
till komplettering/ändring av förslaget;

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Inom detta parkstråk får inte förtätning 
innebära att gröna obebyggda platser 
bebyggs med enbart en smal remsa grönt 
kvar. Kvaliteten på det ”gröna” behöver 
vara hög utifrån ett ekosystemtjänstper
spektiv. Naturliga strand och kantzoner 
utgör förutsättning för många ekosystem
tjänster men ger också en känsla av närhet 
till naturen i stadsmiljön. Därför behövs 
följande ändringar;

 » Kostnaderna för vidare utrednings
arbete är oklart om det också ska utredas 
inom ramen för delprojektet där finan
sieringsmöjligheter utreds eller om det 
förväntas ske med befintlig personal.

 » Även tidsplanering är oklar. Ett projekt 
av denna art kan svälla ut och ta tid från 
andra frågor, samtidigt kanske detta är 
den typ av samverkansprojekt staden 
behöver fokusera på och istället välja bort 
andra frågor/projekt? Ramarna behöver 
sättas tidigt för att inte drabba annan 
verksamhetsplanering.

TIDIGARE KOMMUNICERING

Miljö och konsumentnämndens presidie 
har deltagit på samarbetsworkshop 
december 2019 och på presidieöverläggning 
juni 2020.

Kommunbiolog har deltagit i projektstudion 
om Stadsbyggnadsprogrammet.

grönskan istället för att rikta åtgärderna 
mot grundproblemet. Hårdgjorda ytor och 
en steril miljö löser inte problemet. Därför 
krävs ett brett angreppssätt från början 
när en ny park skapas i Borås. Utöver 
fysiska åtgärder krävs förebyggande sociala 
åtgärder för att skapa en trygg miljö. 
Förebyggande arbete behöver ske för att 
förhindra att människor hamnar i missbruk 
och kriminalitet men också åtgärder för att 
möjliggöra för människor att ta sig ur det.

EKONOMISK DIMENSION

 » Ett av delprojekten är att utreda finan
sieringsmöjligheter. Projektet har potential 
att bidra till ett förebyggande arbete inom 
exempelvis klimatanpassning och sociala 
frågor – om det görs på ”rätt” sätt och 
därmed förebygga framtida kostnader. 
Det finns risk för förorenade massor längs 
det tänkta parkstråket vilket kan påverka 
utformning och åtgärder inom det tänkta 
stråket men också innebära ytterligare kost
nader för utredning och sanering. 

Etappmål 5a. Skapa en samlad bild av den gröna 
och blå strukturen i kommunen och väma viktiga 
korridorer,:

Etappmål 5b. Stärka det variationsrika och atrika 
mosaiklandskapet..

Även nationella mål; Frisk luft och God 
bebyggd miljö påverkas positivt.

Globala mål som berörs:

3 God hälsa och välbefinnande

11 Hållbara städer och samhällen

13 Bekämpa klimatförändringen

15 Ekosystem och biologisk mångfald

 » Ibland anses stigar genom parker/
skogar otrygga och buskage vara en plats 
för kriminell handel. Diskussion före
kommer om att ta bort platserna och 
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 » Områden som är gröna och har bra 
funktioner med många ekosystemtjänster 
får inte göras om till konstgjorda parkytor 
med stensättningar eller konstgräs. Ett 
exempel är den gröna gräsytan på Göta 
som är bra dränerad och därför utgör en 
gräsyta som kan nyttjas stor del av året. 
Konstgräs och stensättningar kan göras 
på redan exploaterade platser för att binda 
ihop och komplettera parken.

 » Vid infarterna till, och i centrala Åhus, 
sköts mycket gräsytor som ängsmark med 
fantastiska blommande ytor. Kan exempel
foton därifrån läggas in i dokumentet?

TRAFIK

 » Det bör förtydligas att gång och cykel
stråk behöver utgöras av genomsläppliga 
ytor i parkstråket.

SOCIALA FRÅGOR

 » Parken förblir inte trygg och säker 
bara för att den är befolkad. En medveten 

och i parker med fortsatt hänsyn till till
gänglighetsfrågor. Lägg gärna till en bild 
på en skolgård med naturmaterial eller där 
lekplatsen inrymmer natur som barnen får 
leka med. 

 » Många av fotona beskriver en park full 
bestående av hårdgjorda ytor. De behöver 
bytas ut. Den park som stadsbyggnadspro
grammet ska skapa behöver till allra största 
delen utgöras av genomsläppliga ytor om 
vi ska maximera möjligheterna naturlig 
dagvattenhantering och att parken ska 
kunna utgöra infrastruktur för grönska.

BIOLOGISK MÅNGFALD

 » Äldre villaområden och trädgårdar är 
ofta mycket värdefulla för småfåglar, polli
nerare och biologisk mångfald. Parkstråket 
ger goda förutsättningar att koppla ihop 
omkringliggande biologiskt värdefulla 
bostadsområden med varandra och med 
parken.

en å kanaliserad genom staden och en av 
människan skapad stensatt kant med växt
lighet i krukor. Bättre exempel på bilder 
kan finnas från Vallastaden.

 » Texten på sid 13 behöver komplet
teras med ytterligare ekosystemtjänster 
som parken kan utgöra (exempelvis: 
bullerdämpning, klimatanpassning, 
dagvattenrening men också kulturella 
ekosystemtjänster som stillhet och estetik 
samt pedagogik). Rubriken kan ersättas 
med Ekosystemtjänster.

 » Kraven för en skolgård är delvis annor
lunda än för en park och slitage av marken 
innebär också att ekosystemtjänster kan 
försvinna. Inom ramen för ett delprojekt 
skulle staden kunna utreda förutsättning
arna för samnyttjade av park och skolgård 
och hur detta kan ske. Med fördel kan 
delprojektet kopplas till forskning eller 
metodutveckling av hur naturmaterial kan 
nyttjas i större utsträckning på skolgårdar 

 » Lägg till text på s. 7 om vikten av 
bevarandet och utvecklandet av ekosys
temtjänsterna längs parkstråket. Det är en 
förutsättning för ytterligare förtätning i 
omkringliggande kvarter.

 » Viskan och dess kantskogar är ett 
viktigt grönt stråk och har högsta klassning 
i Borås Stads Grönområdesplan. Det är 
ett viktigt spridningsstråk och en viktig 
livsmiljö för många djur och insekter. Den 
naturligt trädbevuxna kantzonen längs 
Viskan får inte minska. Belysning längs 
Viskans naturliga stråk ska vara restriktiv 
för att inte störa framförallt insekter och 
fladdermöss. Hur många nya ”släpp” ned 
till Viskan som ska förekomma behöver 
också utredas och regleras.

 » Bild på sidan 7 behöver ändras till en 
bild som visar en å med en naturlig strand, 
bevuxen med träd omfamnad och inte
grerad i bebyggelsen. I remissförslaget visar 
bilden grönska i en hårt exploaterad miljö; 

målbild och att arbeta för att förverkliga 
den kanske kan svetsa samman många 
aktörer och stadsdelar. Parken kommer 
också att överbrygga fysiska barriärer i 
staden. Projektet behöver prioriteras.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Miljö och konsumentnämndens synpunkter 
och kommenterar dem tematiskt under 
nedanstående rubriker. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Texten om ekosystemtjänster har utökats 
med mer information och rubriken har 
döpts om till ”Ekosystemtjänster”. 

Antalet släpp ner till Viskan är inget som 
Stadsbyggnadsprogrammet redovisar. Det är 
istället något som får utredas i kommande 
arbete och delprojekt. 

Stadsbyggnadsprogrammet har komplette
rats med fler och delvis utbytta bilder för 

 » Organisationsstrukturen är något 
oklar och behöver förklaras bättre i texten. 
Beskriv också vilka som förväntas ingå i 
arbetet.

 » Sätt ramarna för hur mycket tid delpro
jekten ska få ta.

 » Förtydliga om personalkostnader 
för att bemanna delprojekten även 
ska utredas inom delprojektet om 
finansieringsmöjligheter.

 » Sid 28. ”Projektet” ska identifiera 
grönstrukturen. Texten om befintlig 
grönstruktur behöver utvecklas då den 
är otydlig. Delprojektet behöver identi
fiera både befintlig grönstruktur och dess 
ekosystemtjänster.

ÖVRIGT

Förverkligandet av parken ger synergief
fekter på flera hållbarhetsmål. Visionen om 
parken kan också vara en bra gemensam 

FÖRORENINGAR

 » Det finns risk för förorenade massor 
längs det tänkta parkstråket vilket kan 
påverka utformning och åtgärder inom 
stråket.

REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR

 » Sid 31 kartans färger har fallit bort i 
pågående planer.

FÖRVERKLIGANDE AV PROJEKTIDÉN

 » Stadsbyggnadsprogrammet bör kunna 
utgöra en större del av ett hållbarhets
program i staden. Se Social och ekologisk 
dimension under Konsekvensbedömning i 
tjänsteskrivelsen. Mycket resurser har lagts 
ned och kommer läggas ner på att förverk
liga detta stadsbyggnadsprogram. Staden 
mäktar inte med att driva flera så här stora 
projekt samtidigt då det ofta är samma 
personer som deltar i alla projekten. Detta 
projekt kan vara klokt att prioritera.

utformning och belysning, förebyggande 
sociala åtgärder och ett brett program/
aktiviteter inom parkens yta för att befolka 
krävs också. Lägg till text om detta efter 
sista meningen i första stycket på s. 9.

 » Lägg till text om möjlighet till stadsod
ling för invånare finns på någon plats längs 
denna park genom staden.

 » Vi ser positivt på att kyrkogårdarna 
ingår i parkstråket. Fortsatt dialog bör ske 
om hur det kan ske på ett hänsynsfullt 
sätt och hur vi kan lyfta och visualisera på 
plats hur kyrkogårdar bidrar till biologisk 
mångfald. Bilden

beskriver en person som ligger och vilar på 
en parkbänk; kanske kan detta ersättas med 
en illustration/bild som visar någon annan 
form av aktivitet?
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10. Servicenämnden
Servicenämnden avstyrker Stadsbyggnads
program ”Staden vid parken” då den saknar 
en analys om hur programmet påverkar 
detaljplaner för privat aktörer och Borås 
Stads möjligheter att bygga och utveckla 
i aktuella områden. Programmet saknar 
även en ekonomisk kalkyl för en tänkt 
totalkostnad samt en finansieringsplan 
vilket är av vikt då detta program kommer 
att påverka Borås Stad på en tidsperiod på 
flera decennier. Servicenämnden föreslår en 
förnyad remiss där en djupare analys säker
ställer ovan nämnda förslag.

Samhällsbyggnadsnämnden i Borås Stad har 
tagit fram ett förslag vid namn Stadsbygg
nadsprogram ”Staden vid parken”. Syftet 
med programmet är lovvärt och kommer 
att skapa en lång sammanhängande park 
genom hela Borås. Att skapa utrymmen där 
människor möts och umgås och naturen får 
blomma i vår stadsmiljö är ett bra förslag 
då det skapar en plats i staden där vi kan 

stadsbyggnadsprogrammet är beslutat. 
Stadsbyggnadsprogrammet kan inte utse 
specifika personer och kompetenser redan 
nu, utan sätter de övergripande sätter 
ramarna för fortsatt arbete. Resurser i form 
av budgetmedel och tid kommer att behöva 
prioriteras från år till år. Befintliga resurser, 
konsultinsatser och projektanställningar 
med mera kan bli aktuellt, beroende av vad 
styrgruppen beslutar. 

En utgångspunkt är att detta stads
byggnadsprogram ska prioriteras och 
genomsyra arbetet framöver. Takten är 
inte bestämd. Det kommer att ske både 
genom specialinsatser och genom att olika 
detaljplaneprojekt genomförs. 

Texten i delprojektet ”Befintlig grönst
ruktur” har justerats och förtydligats enligt 
era synpunkter.

och belysning, förebyggande sociala 
åtgärder och ett brett program av aktiviteter 
och funktioner inom parkens yta. Vidare 
har även en text om att stadsodling gärna 
får förekomma lagts till. Texten om grifte
gårdarna har uppdaterats och kompletterats 
med mer förslag på funktioner och innehåll.

FÖRORENINGAR

Eventuella risker och åtgärder kopplat till 
föroreningar utreds i respektive delprojekt. 
Utredningar för stora områden såsom 
Getängen och Gässlösa nämns även som en 
viktig del i det administrativa delprojektet 
Klimatanpassning. 

REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR

Kartan har setts över och förtydligats.

FÖRVERKLIGANDE AV PROJEKTIDÉN

Organisationsstrukturen har förtydligats 
och mer förklarande text har lagts till. 
Däremot kommer specifika deltagare att 
utses och prioriteras av styrgruppen när 

att visa på både hög exploatering och mer 
naturlig utformning av och omgivning till 
parken. 

BIOLOGISK MÅNGFALD

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i 
synpunkterna om äldre villaområden och 
trädgårdar samt att gröna områden inte får 
göras om till enbart konstgjorda parkytor. 
Naturlig grönska är viktigt för biologisk 
mångfald, vilket är en av många viktiga 
funktioner i parken. 

En bild som visar ängsmark är tillagd i 
stadsbyggnadsprogrammet. 

TRAFIK

En text om att gång och cykelstråk med 
fördel kan utföras med genomsläppliga ytor 
är tillagd i stadsbyggnadsprogrammet. 

SOCIALA FRÅGOR

Stadsbyggnadsprogrammet har komplette
rats med texter om medveten utformning 

andra stor investeringar som kommer att 
belasta programmet.

Remissen ställer även tre frågorna om hur 
respektive nämnds måluppfyllelse kan öka, 
hur nämnden kan bidra till ett förverkli
gande av parken samt vad nämnden har för 
ansvar med att förverkliga parken.

När det gäller nämndens måluppfyllelse 
påverka parken absolut nämnden utifrån 
programmets planer på annan byggna
tion, där stor del av förvaltningen i dag är 
förlagd. Det kommer försvåras vårt arbete 
och ge oss nya och ökade kostnader för 
våra beställare andra förvaltningar och 
kommunala bolag. Men även mer transpor
tarbete, vilket innebär fler kilometer och 
mer tidsåtgång.

Dock kan Servicenämnden vid de två övriga 
frågorna vara behjälpliga både i planering, 
genomförande och drift då vi inom dessa 

Programmet har även en rubrik ”topografin 
och barriärerna”. Här talas om Kust till 
kustbanan samt järnvägen runt Norrby. En 
av stadens största planeringsfrågor sedan 
flera år och säkerligen framåt i tiden – Göta
landsbanan nämns inte i programmet. Detta 
trots att det kan komma och påverka staden. 
Järnvägsprojekt torde både vara något som 
kan försvåra för ”Staden vid parken” utifrån 
redovisade skisser men också en möjlighet.

Beskrivningen av finansiering för detta 
stadbyggnadsprogram är på en ytlig nivå 
och beskrivs i sitt genomförande att det ska 
säkerställas genom en rad olika upplägg. 
Bland annat säger den för att möjliggöra 
ett förverkligande av parken förslås ett 
delprojekt där finansieringslösningen utreds 
och befäst. Det bör redan nu genomföras 
en ekonomisk kalkyl innan denna plan går 
vidare. Då det i planen finns flera stora 
investeringar så som broar, inköp av fastig
heter och mark på olika ställen i Borås samt 

plats är betydande. Detta blir en direkt 
kostnad för kommunens verksamhet d.v.s. 
kommunens skattebetalare. En flyttning 
av verksamheter skulle dessutom innebära 
ökade transportkilometer samt medföl
jande kostnadsökningar.

Programmet tar även upp en tänkt tids
plan som startar 2021 och ska var klar 
någon gång efter år 2040. Ett sådant långt 
tidsperspektiv kräver en mycket solid och 
långsiktig organisation inom Borås Stad 
för att kunna hantera det. Om staden idag 
ser tillbaka på den senaste 25 åren så har 
mer än en omorganisations genomförts 
vilket säkert kommer att ske igen. Flera 
viktiga arbetsområden måste kunna fungera 
övertid med ett långt tidsperspektiv. Ett 
sådant område är kommunikation, som ska 
säkerställa att detta program lever ända fram 
till 2040 eller längre. Dessa områden beskriv 
i programmet men behöver en djupare 
analys.

andas. Det beskrivs i programmet att ett 
kärnvärde för parken skulle vara startskottet 
2021. Vi anser inte att detta är ett kärnvärde. 
Parken torde bli lika bra om startskottet är 
exempelvis två år senare. Under tiden kan 
en tydligare ekonomisk och fysisk planering 
göras.

Stadsbyggnadsprogrammet är utförligt i 
många delar men bygger på många anta
ganden. I programmet beskrivs det tidigt att 
parken kommer sätta ramar för detaljplaner 
som görs och de bygglov som ges utmed 
sträckan. Där utöver så går det att läsa att 
flera områden längs med parkens sträckning 
kommer att avvecklas i nuvarande skick 
och många verksamheter som idag finns 
där måste beredas annan plats i Borås. På 
bland annat sid 18 finns som förtydliganden 
till programmet skisser på nya huskroppar. 
Några av dessa är placerade där stor del 
av nuvarande Servicekontoret är placerat. 
Kostnaden för en rivning och ersättande 
av anläggningen på Pantängen på annan 
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sådant likväl som genomförda och plane
rade projekt ska följas upp och utvärderas. 
Delprojekten kan inte fördjupas inom 
ramen för stadsbyggnadsprogrammet, då 
programmets funktion är att peka ut en för 
staden gemensam övergripande viljeinrikt
ning och visa på en stadsbyggnadsprincip 
som staden ska följa efter att den fyllt 
400 år. Projekten lyfts i programmet för 
att synliggöra det arbete som kommer att 
krävas för att genomföra parken. 

FRAMTIDA NY JÄRNVÄG

Projekt GöteborgBorås, en del av det 
som tidigare omnämnts Götalandsbanan, 
har varit och är en viktig planeringsfråga 
för Borås. Samhällsbyggnadsnämnden 
är medvetna om att framtida sträckning 
kommer att påverka Borås som helhet, 
och därmed även parken. Stadsbyggnads
programmet pekar ut en inriktning och en 
målsättning om att gående och cyklister 
ska kunna röra sig genom staden i en grön 
miljö utan barriärer. Det innebär att även en 

Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 
parken pekar ut inriktningen om att parken 
ska gå igenom utvecklingsområdet, men 
har inte möjlighet att ta ställning till eller 
lösa planering av övriga Borås. Dessa frågor 
måste utredas i separata planerings och/
eller styrdokument. Programmet tar inte 
heller ställning till placering och utformning 
av nya byggnader. Kartskissen har tagits 
fram för att visa förhållandet mellan park 
och stad och för att visuellt synliggöra park
stråket som stadsbyggnadsprincip.

LÅNGSIKTIGHET, KOMMUNIKATION 

OCH ORGANISATION

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer 
i att långsiktighet både organisatoriskt 
och kommunikativt är avgörande för att 
projektet ska gå att genomföra. För att 
tydliggöra detta finns flera administrativa 
delprojekt i stadsbyggnadsprogrammet. 
Bland annat ett eget för kommunikation, 
som Servicenämnden har noterat, och 
ett för uppföljning där programmet som 

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM

Att startskottet för parken ska gå under 
400årsjubiléet är en medveten idé och 
målbild. Parken utgör en ny plane
ringsprincip vilket rimmar väl med hur 
jubileumsåret 2021 blickar framåt. Det vi 
gör idag sätter riktningen och påverkar hur 
vår stad utvecklas. Jubileumsåret handlar om 
att våga drömma, våga tänka nytt och att 
våga satsa. Kärnvärdet är omformulerat så 
att denna tanke tydligare ska framgå. 

SERVICENÄMNDENS NUVARANDE PLACERING

Samhällsbyggnadsnämnden kan utläsa oron 
från Servicenämnden vad gäller er nuva
rande placering på Getängen och behov 
av flytt av verksamheten framöver, men 
vill dock poängtera att Staden vid parken 
utgår ifrån och är en fördjupning av Borås 
Stads översiktsplan och utbyggnadsstra
tegi. I dessa övergripande dokument är 
Getängen utpekat som utvecklingsom
råde, det vill säga ett område med ”stor 
potential till bostads och stadsutveckling”. 

områden redan idag har en stor kunskap 
och kapacitet.

Servicenämnden anser att en fördjupad 
analys bör göras angående hur begräs
ningar kommer påverka staden gällande 
detaljplanerna, organisation över 20 år 
samt hantering av kommunikation över 
tid. Därutöver behövs en ekonomisk 
kalkyl med en beräknad totalkostnad samt 
planering av annan plats inom Borås Stad, 
för att verksamheterna ska kunna flyttas när 
berörda områdena skall ändras till bostäder 
och park.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
synpunkterna och ser positivt på att Servi
cenämnden ser att de har möjlighet att vara 
behjälpliga i planering, genomförande och 
drift. Synpunkterna kommenteras tematiskt 
under nedanstående rubriker. 

Det är en intressant tanke att skapa parken 
och att den kommer att byggas upp av mark 
som i plan kan vara av olika beskaffenhet 
och med många olika ägare och förvaltare. 
Det kommer att innebära att var och en 
(markägare) svarar för sin bit. För att det 
ska fungera i praktiken är det viktigt att 
tillgänglighet, ansvar, driftkostnader regleras 
i avtal och överenskommelser. Om alla 
ansvarar för sin egen bit kan förhållandena 
ändras snabbt och satsningar tillintetgöras.

En viktig tanke med det gröna stråket 
genom staden som inte belyses speciellt här 
är att det också kan bli något som andra 
gröna stråk och kilar i staden kan ansluta 
till och på så sätt inte vara isolerade gröna 
”öar”.

Under förarbetet med programmet har det 
kommit ett stort antal förslag på vad som 
skulle kunna ingå i den nya parken. Det är 
viktigt att en ledstjärna är att alla föreslagna 
aktiviteter prövas mot det övergripande 

staden. Det kan bli en viktig korridor för 
både människor, djur och växter.

Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken 
påverkar många olika förvaltningar och 
kommunala bolag och om det är ett 
styrdokument för Borås Stad bör det tas 
i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäk
tige bör även fatta beslut om övergripande 
budget.

Ett program (verksamheter och metoder 
i riktning mot målen) är till hjälp i det 
kommande planarbetet och nämndens 
förhoppning är att alla parter hjälps åt att 
förverkliga detta. Tekniska nämnden är väl 
medveten om den kommande stadsparkens 
stora potential. I grönområdesplanen och 
många andra dokument poängteras vikten 
av detta blågröna stråk. Om medel priori
teras kommer området att kunna utvecklas 
till någonting unikt för Sverige. Tekniska 
nämnden är en av de aktörer som har stort 
ansvar för att förverkliga planerna.

TIDPLAN

Stadsbyggnadsprogrammet siktar på att 
parken ska vara färdigutbyggd om cirka 
20 år. Det kan dock ta både kortare och 
längre tid beroende av de olika delprojekten 
längs sträckan. Samhällsbyggnadsnämnden 
anser att tidplanen är rimlig med tanke på 
att flera projekt redan är påbörjade eller är 
i uppstartsfas. Sträckan rymmer ett stort 
spann av projekt med varierande komplex
itet. Delar av sträckan är redan gröna och 
kan med relativt enkla medel kopplas 
samman. Samhällsbyggnadsnämnden är 
medvetna om att några platser är mer 
komplicerade och kommer att ta längre tid 
och kräva mer arbete och resurser.

11. Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka 
remissen.

Tekniska nämnden ser mycket positivt till 
en sammanhängande park som går genom 

ny järnvägskoppling behöver överbryggas 
på den plats det blir aktuellt att den möter 
parken. Eftersom projekt GöteborgBorås 
inte har pekat ut var detta kommer att ske 
kan inte stadsbyggnadsprogrammet peka ut 
det i något kartmaterial. 

FINANSIERING

Stadsbyggnadsprogrammet pekar ut en 
övergripande viljeinriktning och löser 
inte alla knäckfrågor i detalj. Det är dock 
uppenbart att finansiering och ekonomiska 
kalkyler är en avgörande faktor för att 
kunna genomföra projektet, vilket Service
nämnden lyft i sitt yttrande. För att kunna 
påbörja arbetet med parken behövs ett 
övergripande beslut. För att tydliggöra det 
finns finansiering med som ett avgörande 
administrativt delprojekt som behöver 
genomföras så snart som möjlighet efter att 
stadsbyggnadsprogrammet beslutas. 
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Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Tekniska nämndens synpunkter och 
instämmer i att parken kan bli en viktig 
korridor för både människor, djur och 
växter. Vidare instämmer Samhällsbygg
nadsnämnden i att parken inte kan tas som 
ersättning för andra gröna ytor när staden 
växer och blir tätare. Övriga synpunkter 
kommenteras tematiskt under nedanstående 
rubriker.

BESLUT OM STYRDOKUMENT OCH BUDGET

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i 
att Kommunfullmäktige bör ta beslut om 
stadsbyggnadsprogrammet och det är även 
avsikten. En av stadsbyggnadsprogrammets 
avsikter är även att Kommunfullmäktige 
på en övergripande nivå ska ta beslut om 
budget. Texterna om organisation och 
finansiering är förtydligade i stadsbygg
nadsprogrammet så att detta tydligare ska 
framgå. 

målsättning men olika delar av parken har 
olika förutsättningar. De olika delarna kan 
ha olika värde som gör att det inte ska vara 
samma mall överallt. Ett exempel är belys
ning. Belysning gör att många människor 
känner sig tryggare men har en förödande 
inverkan på många nattlevande djur.

Det kommer att bli ett fint tillskott om 
kyrko och griftegårdar kan komma med i 
den nya Stadsparken.

Där det gröna och det blå stråket skiljs 
åt är det viktigt att på sikt försöka få till 
fler möjliga ytor och passager som binder 
samman stråken.

Slutligen är det viktigt att trycka på att för 
att tanken på ett grönt stråk ska bli verk
lighet får inte parken brytas av barriärer för 
då faller hela idén.

område där boråsarna kan promenera och 
cykla är också mycket vunnet.

Det är tveksamt om Borås har sådana 
barriärer idag att bilen är ett attraktivare 
färdmedel för korta resor än cykel och buss. 
Det finns nog andra orsaker till om borå
sarna väljer att ta bilen.

I dokumentet talas om olika tekniska 
lösningar för att det gröna stråket ska kunna 
bli av som broar över vissa leder. Detta är 
dyra lösningar. I detta skede är det viktigt 
att inte låsa fast en tänkbar teknisk lösning. 
Det kan bli en senare fråga där funktion 
och ekonomi är viktiga delar. Lösningar i 
markplan kan dessutom ge andra effekter 
som bullerdämpning och sänkt hastighet. 
Fokus måste vara på att skapa en samman
hängande korridor på sikt.

En av tankarna med det nya parkstråket 
är att alla ska vilja vistas där. Det ska 
vara tryggt och tillgängligt. Det är en bra 

målet att skapa en grön korridor. Det är 
rimligt att anta att för att kunna utveckla 
andra värden behövs mark i anslutning till 
det grönblå stråket som kan kopplas ihop 
med det på liknande sätt som Stadsparken 
idag ligger vid Viskan.

Nämnden delar inte tanken på att en linjär 
park i sig möjliggör förtätning av Borås. 
Parken är en viktig del av grönstrukturen 
men kan inte tas som ersättning för andra 
grönytor ”när staden växer och blir tätare”. 
Men den linjära parken kan tillgodose 
behovet av tillgänglighet till grönstruktur 
vid förtätning av staden i den linjära parkens 
omedelbara närhet.. Därigenom ges bättre 
förutsättningar till förtätning där.

Parkens syfte är inte att binda samman 
stadsdelarnas verksamheter, bostäder och 
service. Huvudsyftet är att skapa en grön 
korridor som kan nyttjas för rekreation. 
Kan parken sedan fungera som ett bilfritt 

olika områden och stadsdelar. Samhälls
byggnadsnämnden är medvetna om att 
vissa åtgärder är mer komplexa och dyra 
än andra, men hoppas att de stora positiva 
effekterna som dessa får för parken och 
staden kan väga upp den ökade komplexi
teten och kostnaden i dessa projekt.

UTFORMNING OCH FUNKTION

Parken kommer att ha olika förutsättningar 
och se olika ut på olika platser längs stråket. 
Tanken är inte att samma mall ska användas 
överallt. Parken kan uppfylla många syften 
och funktioner, men på olika platser. 
Stadsbyggnadsprogrammet är kompletterat 
med mer information om både trygghet och 
belysning samt djur och natur. 

HÅLLBARA FÄRDMEDEL

Tekniska nämnden lyfter att det är tveksamt 
om Borås har sådana barriärer idag att bilen 
är ett attraktivare färdmedel för korta resor 
än cykel och buss. Att det sannolikt finns 
andra orsaker till om boråsarna väljer att ta 

innebär lättillgängliga gröna ytor, både i 
direkt anslutning till bostäder i exempelvis 
centrum, och genom att skapa ett stråk ut 
till större grönområden i stadens utkant. 
Stadsbyggnadsprogrammet ska däremot inte 
ses som en ersättning för all övrig grön yta, 
utan som ett komplement. 

PARKENS SYFTE

Parken har flera syften. Ett övergripande 
syfte och mål är att skapa en grön korridor 
som bland annat kan användas för rekre
ation. Samhällsbyggnadsnämnden är dock 
övertygad om att parken dessutom, genom 
sin funktion och sin utformning, kan bidra 
till att binda samman stadsdelar och därmed 
minska segregationen och underlätta för 
människors rörelse genom staden. 

Parken får inte brytas av barriärer. Därför 
ger stadsbyggnadsprogrammet exempel på 
lösningar för att överbrygga barriärer och 
pekar exempelvis ut ett antal broar som är 
viktiga för att skapa gena kopplingar mellan 

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer 
i att det övergripande målet om en grön 
korridor ska genomsyra allt arbete och att 
alla delprojekt och satsningar längs stråket 
ska förhålla sig till detta. Stadsbyggnads
programmet är kompletterat med mer text 
om gröna aspekter vilket förhoppningsvis 
hjälper till att förtydliga det övergripande 
målet. 

Parken går på vissa platser längs Viskan. 
Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i 
synpunkten om att det är viktigt att på sikt 
försöka få till fler möjliga ytor och passager 
som binder samman stråken där det gröna 
och det blå stråket skiljs åt.

FÖRTÄTNING

Tekniska nämnden har rätt i att en linjär 
park i sig inte möjliggör förtätning. Dock 
innebär stadsbyggnadsprogrammet som 
planeringsprincip med dess övergripande 
målbild och funktion möjlighet att förtäta 
och utveckla stora delar av staden. Parken 

ANSVAR 

Det kommer att krävas flertalet avtal och 
överenskommelser för att kunna genomföra 
parken i sin helhet. Privata remissinstanser 
har tillstyrkt programmet och Samhälls
byggnadsnämnden känner sig trygga i att 
många parter kan och vill vara delaktiga och 
samverka kring projektet. 

GRÖNA KILAR OCH KOPPLING TILL VISKAN

Idén om att andra gröna stråk och kilar i 
staden kan ansluta till parken är god idé 
och något som Samhällsbyggnadsnämnden 
hoppas att kommunen tillsammans med 
privata aktörer kan genomföra på sikt. I 
detta stadsbyggnadsprogram pekas dock 
den övergripande målbilden för en sträcka 
ut. Stadsbyggnadsprogrammet som sådant 
hindrar dock inte att gröna kopplingar 
skapas, utan uppmuntrar snarare till att 
parken ska vara enkel att nå från övriga 
delar av staden, både byggprojekt och 
befintliga rekreationsområden, även om de 
inte ligger i direkt anslutning till parken. 



26 27

i merparten av stadsdelarna, där vi byggt 
åtskilliga bostadskvarter över åren. Vi har 
alltid värnat om att våra hyresgäster ska ha 
en grön attraktiv utemiljö. Under senare år 
har vi gjort stora satsningar i våra utvändiga 
gårdsmiljöer. Framförallt med nya inslag 
av stadsodlingar. Efterfrågan på odlingsbar 
mark i stadsmiljö är stor. När det gäller att 
integrera Norrby med stadens centrum, 
gillar vi sträckningen över nedre Norrby, 
med en bro över järnvägen genom vårt 
pågående projekt Viskaholm. Med denna 
lösning blir det enkelt att förflytta sig mellan 
Norrby och centrum och visse versa. Vi ser 
därför att remissförslaget ligger väl i linje 
med bolagets ambitioner.

När det gäller finansiering av parkstråket 
utgår vi ifrån att Borås stad svarar för detta. 
Vi har svårt att se att det kan vara någon 
annan än stadens som har detta ansvar. 
Parkstråket är till för alla boråsare och bör 
därför vara skattefinansierat.

Kommunala bolag

14. AB Bostäder
AB Bostäder i Borås tillstyrker 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
stadsbyggnadsprogram Staden vid parken.

BOLAGETS YTTRANDE I SAMMANFATTNING

AB Bostäder i Borås är positiv till ambitio
nerna för stadsbyggnadsprogrammet. Vi ser 
också vikten av att stadsdelen Norrby får 
bättre förutsättningar för att integreras med 
stadens centrum. Här ser vi att det gröna 
stråket kan göra skillnad om utbyggnaden 
kan prioriteras i närtid. Vidare vill vi också 
trycka på att framtida markregleringsfrågor 
sker i positiv dialog med berörda fastighets
ägare. Finansieringen av parkens utbyggnad 
utgår vi ifrån att Borås Stad ansvarar för.

BOLAGETS YTTRANDE I SIN HELHET

AB Bostäder i Borås har varit en aktiv 
samhällsbyggare sedan bolagsstarten 1923. 
Våra avtryck i stadens utveckling kan ses 

Vård och äldrenämnden tillstyrker 
remissen, med synpunkter.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för Vård 
och äldrenämndens synpunkter och förslag 
på innehåll i parken och instämmer i att till
gänglighet och trygghet är viktiga aspekter. 
Stadsbyggnadsprogrammet har komplette
rats med mer text om detta.

13. Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden avstår från att 
yttra sig. 

bilen. Samhällsbyggnadsnämnden tycker att 
frågan är intressant och ser gärna att frågan 
utreds närmare för att gemensamt kunna 
planera staden på bästa möjliga sätt.

12. Vård- och äldrenämnden
Vård och äldrenämnden beslutar att till
styrka Stadsbyggnadsprogram ”Staden vid 
parken”.

Vård och äldrenämnden ser positivt på 
Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid 
parken”, men vill understryka vikten av att 
parken utformas med fokus på tillgänglighet 
och trygghet. En attraktiv parkmiljö med 
möjlighet till både social samvaro och fysisk 
aktivitet bidrar till bibehållen eller ökad 
hälsa hos äldre. I parkmiljön får det gärna 
finnas områden för enklare träning. Det 
behöver också finnas sittmöjligheter så att 
äldre under sin promenad kan sitta ner och 
ta en paus.

HUI) Parken är därmed en tillgång och ger 
ökad positiv upplevelse när både besökaren 
och boråsaren är i staden.

Parkens norra del gränsar mot ”porten till 
naturen”, ett arbetsnamn på ett område 
som vi tillsammans med andra förvaltningar 
identifierat som ett utvecklingsområde. 
Området kopplar samman staden med 
naturen och vårt naturreservat Rya Asar, 
som är Sveriges närmaste stadsnära reservat.

Vi kanske inte har direkta möjligheter 
att vara med och bidra till att förverkliga 
parken, men har en stor önskan och vilja 
att den blir förverkligad. När parken är klar 
marknadsför och aktiverar vi den gärna.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
BoråsBorås TME AB:s synpunkter och ser 
positivt på att ni gärna är med och bidrar 
genom att marknadsföra och aktivera 
parken.

dialog och samverkan mellan alla inblan
dade aktörer.

15. Akademiplatsen AB
Akademiplatsen AB ställer sig bakom 
remissen och tillstyrker förslaget. Bolaget 
anser att parken höjer värdet av Borås som 
en upplevelse. Parken kan i framtiden även 
kanske locka fler besökare till staden.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar och 
instämmer med Akademiplatsen AB:s 
synpunkter.

16. BoråsBorås TME AB
BoråsBorås TME AB ställer sig bakom 
remissen och tillstyrker förslaget.

Vi bedömer att parken i sig, inte är en stor 
reseanledning, men att vara en ”promenad
vänlig” stad är en högt rankad parameter 
för val av städer att semestra i * (källfakta 
*undersökning Semestra i Sverige 2019. 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för AB 
Bostäders synpunkter och instämmer i att 
kopplingen mellan centrum och Norrby är 
en viktig del av parken. Kopplingen minskar 
upplevelsen av avstånd och kan bidra till 
ökad integration i staden. Vidare instämmer 
Samhällsbyggnadsnämnden i att parken är 
till för alla boråsare. Det kommer däremot 
inte att vara möjligt för Borås Stad att 
ensam stå för hela finansieringen av parken. 
För att parken ska bli så bra som möjligt är 
det viktigt att alla parter bidrar på de sätt 
de kan. Flera remissinstanser har lyft att de 
gärna bidrar och hjälper till med att hitta 
modeller för gemensamma finansieringslös
ningar, vilket Samhällsbyggnadsnämnden 
ser är en förutsättning för att parken ska gå 
att genomföra. Förhoppningsvis kan alla 
parter hitta nyttor och positiva aspekter och 
på så vis se att deltagande och bidrag till 
utbyggnaden gynnar även den egna verk
samheten. Givetvis ska arbetet ske i nära 

PÅ VILKET SÄTT SKULLE PARKEN KUNNA 

BIDRA TILL EN ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE?

En bättre stadsmiljö för Boråsarna ligger 
helt i linje med stadens mål till 2025. I takt 
med stadens utbyggnad och förtätningar, är 
det viktigt att få med attraktiva gröna rekre
ationsmiljöer för boråsarnas bästa.

PÅ VILKET SÄTT KAN NI BIDRA TILL ETT 

FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN?

Parken planeras in genom några av våra 
fastigheter i centrum och på Norrby. AB 
Bostäder accepterar att Borås Stad anlägger 
parkstråket där, efter samråd med bolaget 
om genomförandet.

VILKET ANSVAR HAR NI I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN?

AB Bostäder kan möjliggöra Borås Stads 
anordning av parken över våra fastigheter 
genom att vara öppen och ha en bra dialog 
gentemot Borås stad under planering och 
installation.
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en attraktiv livsmiljö. Därför är Viskan ett 
viktigt element som kompletterar bygg
nader, torg och gröna ytor. De stråk som 
ligger intill Viskan behöver platser och torg 
som inbjuder till möten. Utgångspunkten är 
att Viskan ska vara tillgänglig för alla, såväl 
boråsare som besökare.

I målbilden för parken står följande att läsa 
”Vi skapar en vackrare och attraktivare stad. 
En välanvänd grön promenad samman
länkar och befolkar platser, funktioner och 
stadsdelar. Den säkerställer en långsiktig 
tillgång till vatten och grönområden av 
god kvalité och är den självklara ryggraden 
i en växande stad.” Det finns inte någon 
fördjupad text i dokumentet kring hur 
en välanvänd grön promenad säkerställer 
långsiktig tillgång till vattenområden av god 
kvalité mer än att parken ska inrymma en 
stor variation av ekosystemtjänster.

Utvecklingen av målbilden i dokumentet 
skulle kunna knyta ihop med nedstående 

från staden. Ett effektivt användande av 
grönytorna kan och bör både bidra till 
en attraktivare stad samt minska stadens 
miljöpåverkan på Viskan samt koppla till 
EU:s översvämningsdirektiv.

Utifrån ovanstående bör även möjligheten 
till fördröjning och rening av dagvatten 
beaktas i planen. Detta är för övrigt även 
i linje med ÖP. I Borås stads ÖP, under 
kapitlet Hänsyn och riksintressen, tas 
ramdirektivet för vatten upp och att det 
är viktigt att kommunen säkerställer god 
vattenkvalitet för alla medborgare idag 
och i framtiden. Fördröjning av dagvatten 
kopplar även till klimatstrategin under 
samma kapitel. Vi anser att det bör avvaras 
plats för dagvattenrening.

Gällande formuleringen på sida 23 i doku
mentet Staden vid parken, så föreslår vi 
den omformuleras enligt följande för att 
vara mer förenlig med intentionerna i ÖP: 
Tillgången till rent vatten ska vara god i 

18. Borås Energi och Miljö AB
Staden vid parken har enligt dokumentet 
tagits fram då traditionell översiktsplanering 
enligt plan och bygglagen inte räcker till, 
det krävs en stadsbyggnadsplan. 

När Borås ska förtätas är det av vikt att 
göra rätt prioriteringar för att utveckla de 
platser som finns mellan huskropparna. ÖP 
bevakar eller tryggar ej heller möjlig mark 
för fördröjning, hantering och rening av 
dagvatten och vissa av ytorna som ska tas i 
anspråk i Staden vid parken är samma ytor 
där möjlighet finns att fördröja och rena 
dagvatten med en förtätad stad. Utifrån 
EU:s ramdirektiv för vatten ska MKN vara 
uppnådda till ett i föreskrifter och för den 
enskilda recipienten reglerat årtal. Normen 
för kemisk status reglerar vilken högsta halt 
av s.k. prioriterade ämnen (för närvarande 
45 ämnen) som får finnas i vattenmiljön. 
Vi uppnår ej god kemisk status i Viskan 
nedströms Borås och ett bidrag till föro
reningar till Viskan är just dagvatten 

17. Borås Elnät AB
Borås Elnät tillstyrker förslaget på stads
byggnadsprogram ”Staden vid parken”. 

Borås Elnät förutsätter att man tar hänsyn 
till underjordiska ledningar i planeringen av 
ny park. Vi kommer givetvis bistå staden 
med den kunskap vi kan bidra med i 
eventuella kommande projekt för att skapa 
parken. 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för Borås 
Elnäts synpunkter. Varje enskilt projekt 
kommer att ta hänsyn till eventuella under
jordiska ledningar. I vissa fall kommer det 
ske i samband med detaljplanering. I andra 
fall sker dialog på annat sätt, exempelvis 
vid ombyggnad från gata till parkmiljöer. 
Samhällsbyggnadsnämnden uppskattar att 
Borås Elnät AB vill vara delaktiga och bidra 
för att skapa parken.

visionen. Vi ser positivt på att utifrån 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
Stadsbyggnadsprogram ”Staden vid parken” 
vara delaktig i planering och genomförande 
av arbetet och tillsammans till ett förverk
ligande av parken. Vi främjar och positivt 
uppmuntrar till ordet delaktighet och 
samverkan. På så sätt skulle parken kunna 
bidra till en ökad måluppfyllelse och vi 
bidrar till förverkligande av parken.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
IBAB:s synpunkter och instämmer i 
kommentaren om att all stadens verksam
heter såsom bolag och förvaltningar är 
viktiga för helheten och för att staden vision 
ska kunna nås, och ser positivt på att IBAB 
är villiga att vara delaktiga i planering och 
genomförande av parken.

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) har 
uppdrag att vara aktiv i näringslivspoli
tiken genom ny, om och tillbyggnad av 
fastigheter. Bolaget ska vara ett komple
ment till det utbud som finns på orten 
och vara en aktör inom den kommunala 
exploateringsverksamheten. Ett av IBAB 
mål är att förvalta och utveckla fastigheter 
som bidrar till samhällsutveckling på ett 
ekonomiskt, miljömässigt och hållbart sätt. 
IBAB uppdrag är också att bevaka möjlig
heterna till förvärv och projektutveckling av 
strategiska fastigheter för att medverka till 
stadens utveckling.

All stadens verksamheter såsom bolag och 
förvaltningar är viktiga för helheten och 
för att stadens vision ska kunna uppnås. 
En helhetssyn och ett nyttoperspektiv 
för staden och dess invånare ska därför 
sätta sin prägel på verksamheten. Bolaget 
ska genom sitt arbete tillsammans i ett 
koncernperspektiv medverka till utveck
lingen av Borås Stad och på sätt som stöder 

till att minska stadens miljöpåverkan på 
Viskan. Se även kommentar till Miljö och 
konsumentnämnden. 

Formuleringen om rent vatten i avsnittet 
”Borås översiktsplan” (sida 23 i remissför
slaget) har justerats enligt yttrandet. 

Parkens övergripande målbild fördjupas och 
förklaras genom hela programmet under 
respektive rubrik och tema. Formuleringen 
om säkerställandet av en långsiktig tillgång 
till vatten och grönområden av god kvalité 
fördjupas i avsnittet ”Ekosystemtjänster” 
och även i delprojekten ”Befintlig grönst
ruktur” och ”Klimatanpassning”.

19. Industribyggnader 
i Borås AB
Industribyggnader i Borås AB ser positivt 
på förslaget och tillstyrker Stadsbyggnads
program ”Staden vid parken”.

text i ÖP: ”Gröna och blå strukturer 
Grönska och vatten skapar förutsättningar 
för en god livsmiljö genom att erbjuda 
rekreationsmöjligheter, mötesplatser, 
ekosystemtjänster och biologisk mång
fald. När befolkningen växer och staden 
blir tätare är det särskilt viktigt att gröna 
strukturer tas tillvara och görs tillgängliga. 
Grönområdenas värde för till exempel 
rekreation, upplevelse, biologisk mång
fald, omhändertagande av dagvatten eller 
andra ekosystemtjänster, samt deras del i 
en sammanhängande grön struktur, ska 
bedömas i samband med planeringen.”

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Borås Energi och Miljös synpunkter. 
Stadsbyggnadsprogrammet är komplet
terat med mer text om parkens funktion 
för fördröjning och rening av dagvatten i 
avsnittet om dagvattenhantering. Samma 
avsnitt är även kompletterat med informa
tion kopplat till parkens möjlighet att bidra 
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positivt på att Borås City Samverkan AB 
kan vara med och bidra i detta arbete.

21. Borås Näringsliv
Borås Näringsliv är en lokal företagar
förening där den största delen av Borås 
näringsliv är representerade. Vi är en 
samverkanspart med Borås Stad och 
Högskolan i Borås.

Näringslivet i Borås är både intresserade 
och beroende av att Borås fortsätter 
utvecklas och växa på ett gynnsamt sätt. Det 
finns också ett stort engagemang i närings
livet att tillsammans utveckla vår stad.

Vi vill med detta yttrande från Borås 
Näringsliv tillstyrka förslaget Stadsbygg
nadsprogram Staden vid parken.

Borås Näringslivs huvuduppgift är att 
initiera, stödja, vara delaktiga och driva 
utvecklande projekt som gynnar Borås 
näringsliv och en positiv tillväxt i staden. Vi 

verksamheter enkelt kan fylla stråket med 
popupinnehåll.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Borås City samverkan AB:s synpunkter 
och ser positivt på att ni önskar vara med 
och samverka och hjälpa till med kommu
nikation genom hela projektet. Vidare 
instämmer Samhällsbyggnadsnämnden 
i era synpunkter om olika funktioner, 
belysning, trygghet, teknologi och vikten 
av smart utformning av korsningspunkter 
i stadskärnan. Många av era synpunkter 
finns nu beskrivna eller exemplifierade i 
stadsbyggnadsprogrammet. 

Det är en god idé att försöka etablera en 
förskola i centrala delarna av staden, då 
detta är en funktion som saknas i dagsläget. 

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i att 
boråsarna bör involveras i projektet, både 
i planeringsfas och i utförande, och ser 

ett parkråd? Vi kan också bidra med att 
regelbundet sköta kommunikationen med 
våra medlemmar, verksamheterna i city som 
i allra högsta grad berörs av projektet, så att 
de känner sig uppdaterade och involverade,

Vi tror också på att engagera Boråsaren 
i utformning, utförandet och skötsel tex 
Parkens vänner. Och genom sociala medier 
fråga utmana och involvera Boråsarna i 
utvecklingen för att skapa transparans och 
engagemang och genom det även ha en 
kontinuerlig och tydlig kommunikation 
projektet igenom. Borås City kan bidra med 
att både skapa och dela information så att 
många nås av kommunikationen.

Parken är framtiden så såväl tekniken. Wi-fi-
punkter och fasta elkontakter för olika event 
längst med parken tror vi kan bidra till att 
den kan nyttjas för fler ändamål. Även för 
försäljningsytor i de centrala delarna där 
glasskiosker, food trucks och motsvarande 

Organisationer

20. Borås City samverkan AB
Borås City samverkan AB ställer sig bakom 
remissen och tillstyrker förslaget och ser 
det som ett välkommet bidrag för stadens 
utveckling.

Vi anser att det är viktigt att Parken får olika 
utformning beroende på i vilken miljö den 
passerar och att olika belysningsprogram 
anpassas till de olika miljöerna. Viktigt att 
trygghetsaspekten råder längst med hela 
sträckan. Stadskärnans gröna korsningar 
med Parken mellan olika trafikslag bör 
prioriteras så tillgängligheten inte kraftigt 
begränsas. Vi saknar barnomsorg och 
motsvarande verksamheter i Borås City 
idag och ser det som en bra möjlighet att 
etablera en förskola vid Parken i centrum så 
löser vi utemiljön för barnen.

Borås City önskar vara med att samverka 
genom hela projektet. Förslagsvis bilda 

anläggningssektorns andel av Sveriges BNP 
överstiger 11 procent.

Det finns dock en oro över det rådande 
läget, då branschen kommer sent in i 
konjunkturcykler. Hur skapar vi förutsätt
ningar för att tillsammans genomföra staden 
vid parken. Här vill vi poängtera vikten av 
att vi kommer in tidigt i processen. Nyttja 
kompetens, kunnande, kreativitet och idéer 
som medlemmarna besitter. 

Det är glädjande att vi har en växande stad. 

NEDAN FÖLJER YTTERLIGARE ETT 

ANTAL SYNPUNKTER OCH FRÅGOR

Byggföretagen ser positivt på att utveckla 
gröna miljöer som länkar samman stadens 
olika delar, både bostadsområden som 
mer kommersiella områden. Detta bidrar 
till en attraktiv stad och innebär en positiv 
utveckling som skapar förutsättningar för 
nybyggnation.

ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER

Vi är positiva till att Byggföretagen tillfrågas 
som remissinstans för stadens stadsbygg
nadsprogram Staden vid parken.

Vi är glada att staden växer och att den 
under de senaste åren haft en god tillväxt. 
Vi ser positivt till att staden har visioner 
som nu omsätts för att ytterligare stärka 
stadens attraktivitet. Det ger ett underlag till 
hållbar tillväxt med ytterligare byggnation av 
infrastruktur, hus och bostäder. 

Byggbranschen är en viktig aktör när det 
gäller att genomföra stadsbyggnadspro
grammet Staden vid parken. Det är vi som 
bygger samhällsfastigheter, kommersiella 
lokaler, infrastruktur och bostäder. Vi är 
också en viktig del av näringslivet och 
svensk samhällsekonomi. Branschen går 
fortfarande bra, trots pågående hälsokris. 
Vi bidrog 2019 med 356 300 arbetstill
fällen nationellt, 62 500 (VGR). Bygg och 

Borås Näringsliv ser också parken som 
en positiv målbild för näringsliv, stad och 
akademi att sträva emot och att startskottet 
görs under vårt jubileumsår skapar också en 
positiv kraft.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för Borås 
näringslivs synpunkter och är glada över att 
ni ser att parken kan bidra till integration 
och en positiv utveckling av Borås. Vidare 
ser Samhällsbyggnadsnämnden mycket 
positivt på att Borås Näringsliv kan verka 
för samverkan mellan stad, näringsliv och 
akademi och bidra med att sprida informa
tion kring parken.

22. Byggföretagen i väst
Byggföretagen ser positivt på och tillstyrker 
förslaget om stadsbyggnadsprogram Staden 
vid parken.

ser parken som något som ligger helt i linje 
med det som bidrar till en positiv utveckling 
av vår stad.

Parken skulle göra vår stad ännu mera 
attraktiv och därmed bidra till att människor 
vill vistas här. En attraktiv stadsmiljö bidrar 
till att företag vill etablera sig här och 
att studenter vill plugga här. Långsiktigt 
innebär det att parken bidrar till en positiv 
tillväxt av Borås.

Parken kan också som en länk genom vår 
stad och bidra till integration vilket är viktigt 
för vår stads positiva utveckling. Parken blir 
ett mötesstråk parallellt med Viskan.

Borås Näringsliv kan bidra med att verka 
för att parken utvecklas genom samverkan 
mellan stad, näringsliv och akademi. Vi kan 
bidra med att informera och lyfta parken för 
att skapa lust och kännedom om parken.
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 » Delaktighet för fastighetsägare 
i framtagandet av gemensamma 
finansieringslösningar

 » Att arbetet med detaljplaner inte 
bromsas upp

 » Ständig utvärdering av hur processen 
fortlöper tillsammans med fastighetsägarna 
för att kunna hitta arbetsprocesser som 
fungerar för alla parter

 » Kommunikation med intressenter och 
medborgare

 » En tydlig tidplan som ligger till grund 
för fastighetsägarnas möjlighet att planera 
eventuella investeringar i utvecklingen av 
stråket

Centrumfastigheter i Borås skulle önska:

förlängingen innebära en positiv utveckling 
för fastighetsmarknaden. De största värdena 
för Centrumfastigheter i Borås med en park 
genom staden är att parken bidrar till:

 » en attraktiv stadsmiljö där människor 
vill vistas och företag etablera sig

 » skapa ett bra kommunikationsstråk som 
bidrar till en bättre miljön och hållbarare 
samhälle

 » i förlängningen kan detta även 
bidra till en positiv utveckling för 
fastighetsmarknaden

Fastighetsägarna anser att följande är av 
särskild vikt för förverkligandet:

 » Konkreta tydliga bilder av parkens 
tänkta sträckning, så snart det är möjligt.

vid parken. Vår tidigare erfarenhet med 
upprustning av gatustråken i samarbete med 
staden, ser vi som ett bra exempel på att 
skapa en attraktiv stadsmiljö.

Att förstärka kommunikationsstråken och 
länka samman de yttre delarna av stads
kärnan skapar även positiv påverkan både 
för miljön och medborgarnas vilja att vistas 
i stråket och stadskärnan. Detta ge följd
effekten att förutsättningarna förbättras 
för näringsidkare att etablera då flöden av 
människor önskar.

Med ett stråk kan Borås Stad skapa en USP 
(unique selling point), i konkurrens med 
andra städer.

ORGANISATIONENS YTTRANDE I SIN HELHET 

Centrumfastigheter i Borås ser positivt 
på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 
parken. Stråk som förenklar kommunika
tionen in till och från stadskärnan bidrar till 
en mer attraktiv stadskärna och därmed i 

hindrar dock inte att gröna kopplingar 
skapas, utan uppmuntrar snarare till att 
parken ska vara enkel att nå från övriga 
delar av staden, både byggprojekt och 
befintliga rekreationsområden, även om de 
inte ligger i direkt anslutning till parken. 

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i 
era synpunkter om att tillfälliga lösningar är 
ett bra sätt att befästa stråket och att testa 
hur olika lösningar fungerar. Stadsbygg
nadsprogrammet är kompletterat med mer 
information om att detta bör ske i kapitel 
”Arbete härnäst”.

23. Centrumfastigheter 
i Borås (CIB)
Organisationen tillstyrker förslaget till 
Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken

ORGANISATIONENS YTTRANDE 

I SAMMANFATTNING 

Centrumfastigheter i Borås ser positivt 
på stadsbyggnadsprogrammet Staden 

att byggbranschen är en viktig aktör för 
att genomföra stadsbyggnadsprogrammet 
och håller med om att det är viktigt att 
byggföretag, näringsliv och medborgare 
får vara delaktiga tidigt och löpande under 
processen. Vidare är det viktigt med trans
parens för att skapa så goda samarbeten 
som möjligt mellan alla inblandade parter.

Samhällsbyggnadsnämnden tycker att 
det är roligt att Byggföretagen önskar att 
byggnation av parken påbörjas så snart 
som möjligt. Målsättningen är att några 
delprojekt kan påbörjas eller till och med 
färdigställas redan under 2021 i samband 
med Borås 400årsjubileum. 

Idén om ”stickspår” till parken är god idé 
och något som Samhällsbyggnadsnämnden 
hoppas att kommunen tillsammans med 
privata aktörer kan genomföra på sikt. I 
detta stadsbyggnadsprogram pekas dock 
den övergripande målbilden för en sträcka 
ut. Stadsbyggnadsprogrammet som sådant 

 » Att utveckla idén om olika stickspår till 
huvudparken så att områden som byggs i 
närhet men inte i direkt anslutning också 
kan bli en del av parken.

 » Att utröna och se om det finns 
möjligheter till att koppla ihop övriga 
rekreationsområden i Borås, såsom 
Regementsområdet och dess löparspår, 
närhet till Pickesjön, Parkstaden med 
Ramnasjön samt Byttorp. 

 » Att ta tillvara på möjligheten att testa 
idéer utmed stråket och resans gång samt 
att det görs i samverkan med Byggföreta
gens medlemmar.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Byggföretagen region västs synpunkter 
och är glada över att ni är positivt inställda 
till parken och att ni ser hur parken kan 
bidra till attraktivitet och hållbar tillväxt. 
Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i 

företag, kompetens och som innebär att 
fastigheter ökar i värde. 

 » Att områden i och runt parken kan 
lyftas och utvecklas. Det skapar förutsätt
ningar för ökad byggnation.

 » Att ett spännande och nyskapande 
projekt som detta gör att det blir mer 
attraktivt att investera, utveckla och bygga.

Byggföretagen anser det är viktigt:

 » Att staden har en fortsatt tät dialog 
med näringsliv och medborgare, för 
fortsatt delaktighet och transparens i 
processen. 

 » Att det är viktigt att byggföretagen som 
investerar och utför byggnation, kommer 
in tidigt i processen.

 » Att påbörja byggnationen av parken så 
snart som möjligt.

De workshops som Borås stad har bjudit in 
till och genomfört har inkluderat närings
livet. Det har skapat engagemang och 
förståelse för stadsutvecklingen hos Bygg
företagens medlemmar, vilket är mycket 
positivt. Programmet som tagits fram är väl 
genomarbetat. Aspekter och scenarion ur 
olika synvinklar har lyfts fram för att visa 
på möjligheterna och flexibiliteten med 
parkens utformning och genomförande.

Positiva effekter som parken kan bidra till är 
bland annat: 

 » Att tillgängligheten i staden blir bättre. 
Staden växer men avstånden krymper

 » Att ta till vara det lilla vatten som finns 
genom att tillföra mer grönt är mycket 
positivt. 

 » Att parken bidrar till en mer attraktiv 
stad som i sin tur attraherar invånare, 
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genom guidade vandringar. Ett föredömligt 
sätt att skapa engagemang, delaktighet och 
förståelse för stadsutveckling. Stadsbygg
nadsprogrammet är väl genomarbetat och 
har med många aspekter som kommer att 
vara viktiga för att få det att bli en process 
som kan hålla över lång tid. Vi vill i vårt 
svar peka på de delar som Fastighetsägarna 
anser vara av störst värde samt viktigast för 
förverkligandet.

De största värdena för fastighetsägare i 
Borås med en park genom staden är att 
parken bidrar till:

 » ökade fastighetsvärden genom attraktiv 
stadsmiljö.

 » fler hållbara transporter genom staden 
och därmed minskad klimatpåverkan samt 
ökat välmående hos invånarna som får en 
plats för rekreation och fysisk aktivitet.

ORGANISATIONENS YTTRANDE 

I SAMMANFATTNING

Fastighetsägarna ser positivt på stadsbygg
nadsprogrammet Staden vid parken. Gröna 
miljöer som länkar samman Borås kommer 
starkt att bidra till en mer attraktiv stad 
och därmed innebära en positiv utveckling 
för fastighetsmarknaden. Det är viktigt att 
processen hela tiden inkluderar fastighetsä
garna i tidiga dialoger då parkens utveckling 
kommer att påverka nybyggnation och även 
beröra befintliga fastigheters möjligheter till 
utveckling.

ORGANISATIONENS YTTRANDE I SIN HELHET

Fastighetsägarna ser positivt på stadsbygg
nadsprogrammet Staden vid parken. Gröna 
miljöer som länkar samman Borås kommer 
starkt att bidra till en mer attraktiv stad 
och därmed innebära en positiv utveck
ling för fastighetsmarknaden. Idén om 
parken är redan väl förankrad i näringslivet 
genom den workshop som genomfördes 
på Samrådsarenan, samt hos medborgarna 

Tidplan för respektive projekt får sättas i 
samband med projektstart för det enskilda 
projektet.

Samhällbyggnadsförvaltningens verksam
hetsplan för detaljplanering beslutas årligen. 
Där tas projekt som kräver detaljplan upp 
efter beslutat planuppdrag. 

INSPIRATIONSBILDER FÖRHÅLLANDE 

MELLAN PARK OCH FASTIGHETER

Stadsbyggnadsprogrammet innehåller flera 
exempelsektioner och inspirationsbilder. 
Efter remissen har antalet bilder utökats 
för att visa på bredden av innehåll och 
funktioner. Tydligare inspirationsbilder och 
exempel på lösningar bör tas fram inled
ningsvis i respektive delprojekt för att visa 
på vad det aktuella projektet ska uppnå. 

24. Fastighetsägarna i Borås
Organisationen tillstyrker förslaget till 
Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken.

KOMMUNIKATION

Kommunikation är givetvis väldigt viktigt 
för att kunna genomföra projektet. 
Kommunikation är med som ett över
gripande administrativt delprojekt. 
Varje enskilt projekt kommer också att 
kommuniceras och föras dialog kring med 
medborgare. Fastighetsägare är en viktig 
part i alla projekt och är utpekade både som 
referensgrupper, men också som samarbets
partners i specifika projekt. 

TIDPLAN

Stasbyggnadsprogrammet ska hålla under 
lång tid och ordningen på när delprojekt 
genomförs kan påverkas av många faktorer. 
Tidplanen kommer inte att införlivas i 
stadsbyggnadsprogrammet utan bör vara ett 
mer levande separat dokument. I stads
byggnadsprogrammet är det förtydligat att 
styrgruppen har ett ansvar att ta fram en 
övergripande tidplan som blickar 24 år 
framåt i tiden. 

styrgruppen när stadsbyggnadsprogrammet 
är beslutat. 

DETALJPLANER

Vår målsättning är att detaljplanearbeten 
inte ska ta längre tid på grund av att parken 
går genom området. Stadsbyggnadspro
grammet ska utgöra en grund och ett stöd 
redan inledningsvis i respektive planarbete 
och målsättningen är att hitta goda samar
beten mellan privata aktörer och Borås Stad. 

UTVÄRDERING

Utvärdering och uppföljning är viktigt. 
Uppföljning är därför lyft som ett adminis
trativt delprojekt som behöver löpa under 
hela utbyggnadstiden. Projektet innefattar 
både uppföljning av stadsbyggnadspro
grammet som sådant och av pågående 
och genomförda projekt. Projektet har 
kompletterats med att också utvärdera 
arbetsprocesser och samarbeten. 

Stadsbyggnadsprogrammet pekar ut en 
övergripande viljeinriktning och målbild och 
kan inte visa på detaljerade lösningar för 
samtliga platser som berörs längs sträckan. 
Mer konkreta förslag tas fram allteftersom 
fysiska delprojekt planeras och genomförs. 
Utöver det är sträckan genom centrum 
viktig att klargöra tidigt och är därför lyft 
som ett administrativt delprojekt som 
behöver starta så snart som möjligt efter att 
stadsbyggnadsprogrammet beslutas. 

DELAKTIGHET

Fastighetsägare kommer att bjudas in 
och få vara delaktiga i fortsatt arbete och 
diskussion kring finansieringslösningar och 
arbetsprocesser. För att lyfta vikten av dessa 
arbeten är det utpekat som ett administra
tivt delprojekt som behöver göras tidigt och 
löpande under utbyggnaden. Vi har förtyd
ligat fastighetsägarnas viktiga roll i detta 
arbete. Exakta arbetsformer och tidpunkter 
för när arbetet startas upp bestäms av 

har då kunnat hitta finansieringslösningar 
tillsammans med staden som förverkligat 
projekten.

 » Då stråket är långt och omfattar fler 
fastighetsägare än våra medlemmar, bör 
man finna alternativ finansieringsmodell.

Centrumfastigheter i Borås ser fram emot 
att vara delaktiga i att förverkliga en park 
för hela Borås.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Centrumfastigheter i Borås synpunkter och 
är glada över att ni är positivt inställda till 
parken och att ni ser att ni kan bidra med 
kunskap och hjälp under projektets genom
förande. Era synpunkter kommenteras 
tematiskt under nedanstående rubriker.

KONKRETA BILDER AV PARKENS STRÄCKNING

Parkens tänkta sträckning visas i en 
karta i stadsbyggnadsprogrammet. 

 » Inspirationsbilder, skisser som 
ger en bild hur stråket förhåller sig till 
fastigheterna.

FASTIGHETSÄGARNAS MÅL OCH HUR 

PARKEN RELATERAR TILL DEM

 » Ett spännande, nyskapande projekt 
som skapar större attraktivitet och intresse 
för etableringar och investeringar i Borås

SÅ KAN FASTIGHETSÄGARNA BIDRA 

TILL FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN

 » Som samordnande förening för fast
ighetsägare i centrum, kan vi hjälpa till att 
få en samsyn i projektet för de delar som 
sker i anslutning till våra medlemmars 
fastigheter.

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN

 »  I de tidigare gatuombyggnadspro
jekten som genomförts i centrum har 
Centrumfastigheter i Borås varit den part 
som samlat berörda fastighetsägare. Vi 
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ATTRAKTIV STUDENTSTAD

Vi vill vara en attraktiv högskola för både 
studenter och medarbetare. Tillsammans 
med det omgivande samhället skapar vi 
en attraktiv helhet för studenten. Det kan 
handla om tillgång på studentbostäder, 
kultur och fritidsliv och inte minst en tillta
lande livsmiljö.

HÅLLBARHET

Att arbeta med hållbar utveckling är priori
terat för Högskolan i Borås. Majoriteten av 
vår utbildning på grundnivå har moment 
som knyter an till detta område. Vi prio
riterar också forskning som handlar om 
hållbar utveckling. I vårt samverkansarbete 
har hållbarhetsperspektivet alltid stor vikt. 
Vi har hållbarhetsavtal med flertalet av de 
fastighetsägare vi hyr lokaler av.

GRÖNA FÖRGRENINGAR MOT 

HÖGSKOLANS CAMPUS

Förslagen som skissas upp i ”Staden vid 
parken” ser vi stödjer Högskolan i Borås 

exempel på växtlighet på tak och väggar. 
Ytterligare exempel och inspirationsmate
rial kan tas fram i kommande arbete med 
parkens olika delar.

För ytterligare kommentarer om vad Fastig
hetsägarna i Borås anser är av särskild vikt 
för ett förverkligande, se svar till Centrum
fastigheter i Borås, som lämnat in liknande 
synpunkter.

25. Högskolan i Borås
Högskolan i Borås tillstyrker remissför
frågan angående Stadsbyggnadsprogram 
Staden vid parken.

Via Högskolan i Borås vision: ”Tillsammans 
tar vi ansvar för framtiden. Genom profilering av 
utbildning och forskning gör vi skillnad” pekar 
vi ut riktningen för vårt arbete där håll
barhet och samverkan med det omgivande 
samhället är mycket viktigt.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Fastighetsägarna i Borås synpunkter och 
är glada över att ni är positivt inställda till 
parken. Det är positivt att ni bland annat ser 
att fastigheter kan få ökade värden genom 
att skapa en attraktiv stadsmiljö och att 
parken kan bidra till fler hållbara transporter 
och att minska segregation i staden. Vidare 
är Samhällsbyggnadsnämnden glada över 
att ni ser att ni kan bidra med kunskap 
och hjälp för att ta fram goda exempel på 
finansieringsmodeller. 

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i era 
synpunkter om att tillfälliga installationer 
och testlösningar är ett bra sätt att befästa 
stråket och att testa hur olika lösningar 
fungerar. Stadsbyggnadsprogrammet är 
kompletterat med mer information om att 
detta bör ske i kapitel ”Arbete härnäst”. 

Stadsbyggnadsprogrammet har komplet
terats med ett par bilder som visar goda 

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN

En stor del i förverkligandet av parken 
kommer att vara att hitta lösningar för 
samfinansiering av delar av parken. Vi 
har sett lösningar för samfinansiering av 
offentlig miljö i Borås och övriga Sverige 
som varit framgångsrika för att kunna 
utveckla attraktiva och trygga platser. Som 
branschorganisation uppmuntrar vi våra 
medlemmar att engagera sig i denna typ av 
samverkan för att det skapar trivsammare 
och tryggare stadsdelar och mervärde i såväl 
fastighetsförvaltningen som för samhället. 
Vi tror att detta kan vara ett sätt att arbeta 
med förverkligandet av parken. Vi kan som 
branschorganisation bidra med att ta fram 
goda exempel på finansieringsmodeller. 

Fastighetsägarna ser fram emot att vara 
delaktiga i att förverkliga en park för hela 
Borås. Vi tror att vi når dit genom en 
långsiktig gemensam utvecklingsplan med 
snabba testlösningar längs vägen.

 » Ett hållbart sätt att transportera sig 
genom staden, som ger minskad klimatpå
verkan och ökat välmående för Boråsarna 
som tillförs en plats för rekreation och 
fysisk aktivitet.

 » Fastighetsägarna ser kommande stora 
utmaningar med vårt förändrade klimat 
vilket gör att klimatanpassning av fastig
heter och stadsmiljö kommer att behöva 
prioriteras, det är därför positivt att parken 
kan bli en resurs i denna fråga.

SÅ KAN FASTIGHETSÄGARNA BIDRA 

TILL FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN

Som branschorganisation med lokal förank
ring kan vi bidra med att peka på parkens 
möjlighet att stärka attraktionskraften i 
Borås och vilka värden som skapas för våra 
medlemmar. Vi kan även bidra med att 
hjälpa till att samla fastighetsägare i Borås 
för dialog kring olika delar av processen. 

FASTIGHETSÄGARNAS MÅL OCH HUR 

PARKEN RELATERAR TILL DEM

Fastighetsägarna är en branschorganisa
tion för fastighetsföretag. Vi ska verka för 
att medlemmarna får de bästa förutsätt
ningarna för att bedriva en framgångsrik 
verksamhet och medverka till en positiv 
samhällsutveckling. Vi ser att parken kan 
bidra till goda förutsättningar för fram
gångsrikt fastighetsägande samt positiv 
samhällsutveckling, främst genom följande:

 » Ett spännande, nyskapande projekt 
som skapa större attraktivitet och intresse 
för investeringar i Borås.

 » Attraktiva grönytor i anslutning till fast
igheten bidrar till ett ökat fastighetsvärde.

 » Parken som en länk mellan stadsdelar 
som i längden kan minska segrega
tionen och skapa trygghet bidrar starkt 
till fastighetsägarnas mål om en positiv 
samhällsutveckling.

 » Ständig utvärdering av hur processen 
fortlöper tillsammans med fastighetsägarna 
för att kunna hitta arbetsprocesser som 
fungerar för alla parter.

 » Kommunikation med intressenter och 
medborgare.

 » Att tillfälliga installationer och test
lösningar används som ett sätt att befästa 
stråket och tidigt ge en helhetsupplevelse 
av stråket. Användningen av tillfälliga 
lösningar är också en bra metod för att 
se vad som fungerar och hur invånare 
och näringsliv uppfattar och använder 
platserna. 

Fastighetsägarna skulle önska:

 » Inspiration och goda exempel kring hur 
fastigheterna kan bli en del av parken med 
till exempel växtlighet på tak och väggar.

 » att bli en resurs för att undvika 
översvämningar. 

 » att minska och motverka segregation på 
lång sikt.

Fastighetsägarna anser att följande är av 
särskild vikt för förverkligandet:

 » Konkreta tydliga bilder av parkens 
tänkta sträckning, så snart det är möjligt.

 » Delaktighet för fastighetsägare 
i framtagandet av gemensamma 
finansieringslösningar.

 » Att arbetet med detaljplaner inte 
bromsas upp.

 » En tydlig tidplan som ligger till grund 
för fastighetsägarnas möjlighet att planera 
eventuella investeringar i utvecklingen av 
stråket. 
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27. Studentkåren i Borås

TILLSTYRKER NI I HUVUDSAK FÖRSLAGET?

Tillstyrker

SAMMANFATTNING AV DE 

VIKTIGASTE SYNPUNKTERNA

 » En grönare och attraktivare studentstad 

 » Bra nät av gång och cykelvägar i Borås

 » Ökad tillgänglighet av gratis hälsofräm
jande aktiviteter 

 » Önskas: Grönt campusområde och 
många sopsorteringsstationer längs hela 
sträckan i parken

MER UTFÖRLIG BESKRIVNING 

AV ERA SYNPUNKTER

Studentkåren i Borås tillstyrker förslaget. 
En park av detta slag gynnar hälsofräm
jande aktiviteter, även så för studenter. En 
ökad gemenskap är något vi ser som en 

Parken planeras att anläggas för många, 
både för människor, djur, insekter, flora och 
fauna. Den anläggs för att gynna biologisk 
mångfald, men även för att skapa förutsätt
ningar för att kunna exploatera i staden med 
tanke på bostadsbrist och en ökad befolk
ningsstorlek. Parken innebär att de boende 
i centrum kan få tillgång till parkmiljö nära 
bostaden men också en smidig väg ut till 
större grönområden. Tanken är inte att 
denna park ersätter andra parker – den 
kompletterar dem likt andra kompletterar 
parken. För att möjliggöra en förtätning av 
staden behöver vi fler grönytor. I dagsläget 
skulle vi behöva riva ett kvarter och ersätta 
det med grönyta för att uppfylla de krav 
som finns om närhet till grönska. Parken 
är ett komplement och en lösning för att 
undvika det. Ytterligare gröna ytor behöver 
sedan komma till för att undvika att en 
liknande situation uppstår igen. Befintliga 
grönytor ska främjas och förhoppningsvis 
inkluderas i parken. Borås Stads grönområ
desplan kommer fortsatt att gälla.

PÅ VILKET SÄTT KAN NI BIDRA TILL ETT 

FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN?

Naturskyddsföreningen bidrar gärna med 
den kunskap vi har. Detta kan ske som boll
plank eller deltagande i olika arbetsgrupper 
som vi utgår ifrån måste till för att förverk
liga parken.

VILKET ANSVAR HAR NI I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN?

Genomförs parkprojektet på ett för naturen 
hållbart sätt kommer vi att sprida och infor
mera om detta projekt i de kanaler vi verkar.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Naturskyddsföreningens synpunkter. Stads
byggnadsprogrammet har kompletterats 
med mer förslag på innehåll och lagt till 
exempel om pedagogiska och utbildande 
inslag. Programmet har även komplette
rats med utökad information om biologisk 
mångfald samt information om ljusa och 
mörka stråk kopplat till det. 

belysningens påverkan och vilka växter och 
träd av olika storlek som krävs. Viskan som 
resurs bör lyftas fram bättre när parken ska 
förverkligas.

Vi uppfattar att vissa delar av parken blir 
väldigt smala. Här behövs fördjupade 
studier så de gröna stråken kan vidgas. 
Många goda förslag har inkommit i enkät
svaren. Naturskyddsföreningen vill då 
trycka på de gröna förslagen som gynnar 
faunan och floran. Pedagogiska informa
tionsskyltar av olika slag för utbildning 
och information är ett måste för en lyckad 
satsning.

Naturskyddsföreningens syn på målupp
fyllelse måste vara att i första hand gynna 
den biologiska mångfalden i tätorten. Detta 
kräver att stora delar av parken sköts på ett 
sätt som då gynnar den biologiska mång
falden. I andra hand ska parken tillgodose 
människornas behov av rekreation i form av 
upplevelser och fysiska behov.

26. Naturskyddsföreningen
Föreningen tillstyrker idéen med Staden vid 
parken. Dock finns mycket att fundera på 
innan parken kan förverkligas.

Samhällsbyggnadsnämnden önskar även 
belysning av följande frågeställningar: 
Utifrån de mål och det uppdrag er organi
sation har, 

PÅ VILKET SÄTT SKULLE PARKEN KUNNA 

BIDRA TILL EN ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE?

För vem anläggs parken? För dagaktiva 
människor och djur som kräver mer eller 
mindre ljus även under dygnets mörka 
timmar? För nattaktiva djur och insekter 
som är beroende mörker för näringssök och 
fortplantning. Nattaktiva insekter och även 
djur bidrar i hög grad till pollineringen av 
våra växter.

För att tillfredsställa de olika intressena 
måste kanske både ljusa och mörka stråk 
anläggas. Här krävs gedigen kunskap om 

kan komma en grön gren till Högskolan i 
framtiden. 

Parken är tänkt att hållas naturlig och grön 
i största utsträckning, där träd kan utgöra 
naturligt väderskydd. På vissa platser kan 
det dock vara aktuellt med extra skydd mot 
regn, framförallt välanvända stråk till och 
från kollektivtrafik. Vi har lagt till infor
mation om detta under avsnittet Hållbara 
transporter. 

Mötet mellan cyklister/personer som nyttjar 
parken för transport och gående/personer 
som nyttjas parken för kontemplation har 
lyfts av flera remissinstanser. Vi har lagt till 
ett nytt avsnitt ”Parken som hållbar trans
portsträcka” i stadsbyggnadsprogrammet 
som beskriver prioriteringen mellan olika 
trafikslag. 

säkert sätt hela vägen från Resecentrum till 
högskolan.

Ett medskick i processen med det fortsatta 
arbetet av ”staden vid parken” är mötet/
interaktionen mellan de som promenerar 
eller nyttjar parken för kontemplation och 
t.ex. cyklister som är på väg till eller från 
arbete/studier genom parken.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar 
Högskolan i Borås för era synpunkter och 
är glada att ni ser att parken skapar incita
ment för studenter att vilja studera i Borås. 

Vi håller med om att mer park och en 
sträckning till Högskolan i Borås vore 
fantastiskt, både för att högskolan, som 
ni skriver, är en mötesplats för många 
människor och även för att göra Borås 
till en attraktivare studentstad. I detta 
stadsbyggnadsprogram fokuserar vi på 
en sträcka. Det utesluter dock inte att det 

arbete med att skapa incitament för 
studenter att vilja studera i Borås och göra 
staden mer lockande. En grön korridor 
som löper genom staden kommer att ge 
staden och dess invånare attraktiva miljöer 
för friluftsliv, gröna bilfria transportvägar 
och naturupplevelser. Vi ser gärna en 
fortsatt planering av gröna utstickare/
grenar till andra platser i staden, exempelvis 
Högskolan i Borås, som är en mötesplats 
för många människor. På så sätt knyts även 
dessa delar ihop med den gröna parken. En 
gren som skulle vara attraktiv för oss skulle 
kunna gå via högskolan och växa sig norrut 
(öster om järnvägen) till våra övningslo
kaler på Sagagatan och sedan vidare under 
järnvägen, förbi Abecita och de nya student
bostäderna som planeras där för att sedan 
avslutas vid djurparken.

Många av våra medarbetare och studenter 
pendlar till Borås med buss eller tåg. 
Vi skulle gärna se ett grönt stråk som 
möjliggör att förflytta sig på ett torrt och 
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och därmed används av kriminella. 
Samhällsbyggnadsnämnden är medvetna 
om att vissa parkmiljöer kan upplevas 
otrygga och utformning kommer att vara 
en viktig del i hela parkens utbyggnad. 
Exempelvis handlar det om belysningens 
och vegetationens utformning. Stadsbygg
nadsprogrammet är kompletterat med 
mer information om detta under avsnittet 
”Trygga och tillgängliga allmänna platser”.

30. Privatperson 2 
Väldigt fint med tanke och plan för park 
genom Borås och använda Viskan som linje. 
Vatten är och har varit livgivande i staden 
för företagande och som levande människa, 
djur och växtlighet. Vi kan ju också med 
viss besvikelse eller lycka konstatera att det 
kommer en del vatten uppifrån också. 

Vad jag förstår är sträckningen tänkt kring 
Viskan genom staden. När staden växer är 
den linjen mycket bra eftersom den inte 
begränsar.

Privatpersoner

29. Privatperson 1
Parken är en god idé, men som invånare 
och skattebetalare i Borås skäms jag. Det är 
helt fel fokus just nu. Vi måste få bukt med 
de problem som pågår gällande gängkri
minalitet och droger, istället för att stoppa 
huvudet i sanden och drömma om nya 
grönytor. De nya ytorna blir ett tillhåll för 
skumma affärer, såsom Fjärdingsparken, 
Utrymmet under bron vid Simonsland, järn
vägsområdet vid Skaraborgsvägen mfl.

Kommentar
Tack för dina synpunkter. Samhällsbygg
nadsnämnden hoppas att parken kan 
fungera som ett verktyg för ökad integra
tion. Sträckningen på parken är ett medvetet 
val för att binda samman flera stadsdelar 
som vanligtvis inte har en koppling till 
varandra. Parken skapar också andra 
rörelsemönster och hjälper till att befolka 
platser som idag är relativt avskärmade 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Västtrafiks synpunkter. Vidare uppskattar 
Samhällsbyggnadsnämnden att Västtrafik 
vill vara delaktiga i parkens utbyggnad. 
Ett nytt avsnitt ”Parken som hållbar 
transportsträcka” har lagts till för tydliggöra 
vikten av just hållbara transporter, både som 
parken i sig innebär, men också till och från 
parken.

parkens olika etapper byggs för att säker
ställa att man kan ta sig till och från parken 
på ett hållbart sätt.

VILKET ANSVAR HAR NI I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PLANEN?

Västtrafiks ansvar och uppdrag är att 
tillhandahålla och utveckla kollektivtrafik 
i Västra Götaland. Ett direkt ansvar för 
att förverkliga planen åligger oss därför 
inte, samtidigt ser vi att förverkligandet av 
planen går i linje med vår vision om att göra 
hållbart resande till norm. För att stimulera 
stadens invånare att resa hållbart behöver 
många olika åtgärder vidtas; att erbjuda god 
kollektivtrafik är en, att skapa stadsmiljöer 
som underlättar och bjuder in till hållbar 
rörlighet är en annan. Därför ser vi att 
byggnationen av parken kan stötta oss i vår 
vision samtidigt som kollektivtrafiken kan 
underlätta för stadens invånare att ta sig till 
och från parken.

28. Västtrafik
Västtrafik tillstyrker det remitterade ärendet.

En hållbar stadsutveckling går hand i hand 
med utvecklingen av kollektivtrafiken. 
Byggnationen av parken kommer att bidra 
till ytterligare förtätning av staden, ur ett 
kollektivtrafikperspektiv är detta positivt 
då vi redan har välutbyggd kollektivtrafik 
på plats. Det skapar ett större underlag och 
således möjligheter att utveckla kollektivtra
fiken ytterligare.

Det är positivt att kommunen arbetar för 
att ersätta korta resor som sker med bil med 
andra mer hållbara färdsätt som gång och 
cykling. För bussarna i stadstrafiken innebär 
det en bättre framkomlighet när det blir 
färre bilar på vägarna. Samtidigt kan man 
tänka sig att de invånarna som väljer att 
nyttja parken en delsträcka kommer att vara 
i behov av en busshållplats för att fortsätta 
sin resa. Det är därför bra om Västtrafik 
och kommunen för en tät dialog när 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Studentkårens synpunkter och är glada över 
att ni ser att parken skulle gynna era mål 
och att den kan göra Borås till en bättre och 
attraktivare studentstad som studenter vill 
bo kvar i. 

En ny gren från parken till Högskolan 
vore önskvärt. Stadsbyggnadsprogrammet 
pekar dock ut en övergripande målbild 
för sträckan. Programmet hindrar dock 
inte en sådan grön koppling i framtiden. 
Programmet uppmuntrar till att skapa 
möjligheter för att enkelt nå parken från 
olika delar av staden.

Sopsortering är en självklar del i det 
fortsatta arbetet med parken. Placering av 
papperskorgar kommer att finnas med i 
fortsatt arbete med detaljerade förslag på 
respektive delsträcka.

med fokus på grönområden där människor 
samlas för umgås. 

Utifrån de mål som studentkåren i Borås 
har så skulle parken kunna bidra till: 

 » En grönare och attraktivare studentstad 

 » Bra nät av gång och cykelvägar i Borås

 » Ökad tillgänglighet av gratis hälsofräm
jande aktiviteter 

Som studentkår har vi möjlighet att bidra till 
att fylla parken med liv och aktiviteter med 
studenter i fokus. Genom att arbeta för en 
attraktivare studentstad är förhoppningen 
att fler studenter ska vilja stanna kvar i 
Borås och bidra med kompetent arbetskraft 
och invånare som trivs i staden. 

Det ansvar som studentkåren har är att 
fortsätta påverkansarbetet för att göra Borås 
till en bättre stad för studenter. 

möjlighet då denna park kan vara ett steg 
i att ”binda samman” Borås stad och även 
bidra till att studenter trivs bättre i Borås 
som studentstad. Ökade möjligheter till allt 
ifrån utegym, lekplatser och andra gratisak
tiviteter ser studentkåren positivt på då 
studentgruppen inte är en homogen grupp 
med samma fritidsintressen och förutsätt
ningar. Den ekonomiska situationen för 
studenter är begränsad och få har tillgång 
till bil vilket gör att parken ökar möjligheten 
för studenter att röra sig genom staden på 
ett ekonomiskt, hållbart och miljövänligt 
sätt. Studentkåren ska arbeta för att det ska 
finnas ett bra nät av gång- och cykelvägar 
i Borås och denna park är ett steg i rätt 
riktning. En önskan är dock att parken även 
sträckt sig till högskolans campusområde 
för att underlätta för studenter samt göra 
Borås till en attraktivare studentstad att 
bo, leva och verka i. En annan önskan är 
även frekventa möjligheter till sopsortering 
och papperskorgar längs hela parksträckan 
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givetvis att det ska göras på ett bra och väl 
fungerande sätt. Borås Stad arbetar för att 
hela staden ska vara ren och fin. Nedskräp
ning och städning är ett gemensamt ansvar 
och det är upp till varje boråsare och 
besökare att inte skräpa ner. Borås rent och 
snyggt är ett samarbete mellan olika aktörer 
som arbetar med frågan, genom bland 
annat informationsspridning. Placering av 
papperskorgar kommer att finnas med som 
en självklar punkt i fortsatt arbete med 
detaljerade förslag på respektive delsträcka.

framför alla bilar som jämt får företräde 
annars. Jätteparken blir något man kan ta 
upp i olika sammanhang och som skapar 
mervärde, t ex för att tipsa besökare om en 
bra löprunda utan bilar eller guidade vand
ringar för att se på olika växter. Jag hoppas 
att ni som anlägger parken också planerar 
för hur den ska skötas och tas hand om i 
framtiden. Städning och skräpplockning är 
tyvärr nästintill obefintligt i den här stan 
men ett måste om inte jätteprojektet ska bli 
till åtlöje. (Men städa då i hela stan och inte 
bara i parken! 

Kommentar
Tack för goda idéer om innehåll 
och aktiviteter kopplade till parken. 
Ett par av dina förslag omnämns i 
stadsbyggnadsprogrammet. 

Drift och skötsel ska ingå i budget för de 
enskilda projekten. Det kommer förmod
ligen att vara olika aktörer som sköter om 
olika delar av parken, men målsättningen är 

innebär inte heller att det inte ska anläggas 
mer grönt på andra platser. Enligt Borås 
grönområdesplan ska alla medborgare ha 
nära tillgång till gröna ytor av olika kvalitet 
och det är något som Borås Stad kommer 
att fortsätta planera för. Parken blir ett av 
dessa gröna områden. 

Vattnet som du beskriver kommer uppi
från har vi tänkt på genom att låta parken 
fungera som yta för dagvattenhantering. 
Genom smarta lösningar kan vatten 
fördröjas i parken. 

Dina synpunkter om busstorget kommer 
inte att behandlas i detta stadsbyggnads
program. Det är en separat fråga som inte 
påverkar eller påverkas av parkens sträck
ning genom staden.

31. Privatperson 3
Ser framemot parken! Ett lyft för vår stad 
och ett bevis på att man äntligen priori
terar grönska och att förflytta sig till fots 

en oas. Stadens fina stadspark förtjänar en 
vacker miljö även på andra sidan viskan 
som harmonierar med grönområdet och en 
vacker levande stadskärna.

En knutpunkt för bussar är mer rimligt och 
logiskt vid ett resecentrum i anslutning till 
fjärrbussar och tåg. Jag kan ana att handeln 
i Borås inte är förtjusta i förflyttning av 
bussarna men långsiktigt, för att bygga en 
vacker och praktisk stad anser jag att det är 
det bästa att flytta på dem.

Jag vill ha en vacker och grön stad. Tack för 
att jag fick dela med mig! Allt Gott!

Kommentar
Tack för dina idéer om parkens sträckning. 
Samhällsbyggnadsnämnden håller med om 
att ännu mer park vore fantastiskt. Just det 
här stadsbyggnadsprogrammet fokuserar 
dock på en sträcka. Det utesluter dock 
inte att parken i framtiden får förgreningar 
och kopplingar i andra riktningar. Parken 

En annan tanke för att omringa, omfamna 
stadens nuvarande innerkärna är en sträck
ning också runt via Annelundsparken, 
kyrkparken vid Gustav Adolfs kyrka, vatten
tornet och grönområdet vid Caroli kyrka 
(som ju är Borås äldsta byggnad Borås 
400År). Bara en tanke för att inkludera 
staden från fler vinklar såsom kultur och 
höjd.

Men en åtgärd jag tycker är mycket viktig 
i det här sammanhanget, och som jag är 
förvånad över att den inte redan är utförd är 
att ta bort knutpunkten för bussar på södra 
torget. Bussarna är många och sträcker 
sig också långt utanför torget. Det känns 
mycket ologiskt och opraktiskt och dess
utom farligt så som de är organiserade nu.

Genom att hitta en annan lösning för 
bussarnas knutpunkt, lämpligast vid 
resecentrum, kan man få en helt annan 
förstärkt känsla av staden med stadspar
kens grönområde och Sandvalls plats som 
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Sammanfattning
I samband med remissen marknadsfördes 
parken på Borås Stads Instagram. I en enkel 
enkät ställdes fyra snabba frågor. Svaren 
ser ni på bilderna på sida 44 samt i svaren 
under rubrikerna nedan. Tre av frågorna 
var ja/nejfrågor och en av frågorna gav 
möjlighet att svara i fritext. 

Efter dialog med kommunens kommu
nikatörer är bedömningen att parken har 
fått stor spridning och många svar från 
boråsare i jämförelse med andra kommuni
kationsinsatser som kommunen genomfört. 
Sammanfattningsvis har projektet Staden 
vid parken nått ett stort antal personer.

HAR DU HÖRT OM PARKEN TIDIGARE?

330 av 498 svarade att de hört om parken 
tidigare.

LÄMNADE DU SYNPUNKTER DÅ?

29 av 442 svarade att de lämnade 
synpunkter då. 

LÅTER EN FEM KILOMETER LÅNG PARK 

SOM EN BRA IDÉ? 

467 av 495 svarade att de tycker att en fem 
kilometer lång park låter som en bra idé. 

HAR VI MISSAT NÅGOT VIKTIGT I VÅRT 

STADSBYGGNADSPROGRAM, ELLER HAR 

DU NÅGRA ANDRA SYNPUNKTER?

 » Lägg tillbaka Ulricehamnsbanan och 
kör snabbspårväg så vi slipper trafiken på 
40

 » Hoppas parken blir upplyst så man inte 
behöver vara rädd o ta en promenad

 » Voi

 » Snälla, jag ber er! Slösa inte skatte
pengar på en park. Sänk skatten och låt oss 
behålla dem! 

 » Hoppas det kommer finnas lekplatser 
utmed den! ☺

 » Djur

 » Lycka till med detta!

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för de 
synpunkter och förslag som inkommit och 
ser positivt på att Staden vid parken nåtts av 
så många personer och att en stor andel av 
dessa personer är positiva till projektet. 

Vidare har Samhällsbyggnadsnämnden 
förståelse för att några personer anser att 
andra frågor bör få ökat fokus innan parken 
planeras. Dock hoppas och tror Samhälls
byggnadsnämnden att parken som projekt 
kommer att skapa stora positiva effekter 
och mervärden för staden som helhet. 

Flera av de förslag som kommit in lyfts 
på olika sätt i stadsbyggnadsprogrammet, 
medan andra är frågor som är svåra att 
lösa i stadsbyggnadsprogrammet som 
sådant. Detaljer kring utformning kommer 
att studeras och bestämmas närmare i 
kommande delprojekt. 

Statistik och kommentarer från Instagramenkät

Bilder från undersökningen som gjordes på Instagram. 
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Stadsplanering på ett nytt sätt − igen!
Staden vid parken
Stadsbyggnadsprogram för Borås
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Stadsbyggnadsprogrammet är en konkretisering 
av översiktsplanens och utbyggnadsstrategins 
inriktning mot gröna och blå strukturer. 
Stadsbyggnadsprogrammet syftar till att peka 
ut en långsiktig målsättning och viljeinriktning 
på övergripande nivå och är en planerings
princip där allmänt tillgänglig yta planeras 
först och byggnation därefter. Det kommer att 
ta tid, kräva mycket arbete och kosta pengar att 
genomföra stadsbyggnadsprogrammet som helhet. 
Stadsbyggnads programmet avser att underlätta 
detta arbete så långt som det är möjligt genom att 
identifiera delprojekt och knäckfrågor som kräver 
lösningar för att möjliggöra ett genomförande. 

Medverkande
Representanter från Fritids och folkhälso
förvaltningen (FOF), Lokalförsörjnings
förvaltningen (LFF), Miljö förvaltningen (MF), 
Samhällsbyggnads förvaltningen (SBF), Tekniska 
förvaltningens (TEK) trafikenhet och parkenhet, 
samt Stadslednings kansliets (SKA) strategiska 
samhällsplanerings avdelning (SPA) och mark och 
exploaterings avdelning (MEX).

Styrgrupp
Strategiska gruppen (förvaltningschefer 
Fritids och folkhälsoförvaltningen, 
Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvalt
ningen samt chef för Strategisk samhällsplanering 
under Stadsledningskansliet).

Programmets arbetsgrupp
Paulina Bredberg, planarkitekt 
Felix Lorentzon, planarkitekt 
Richard Mattsson, stadsarkitekt 
Anton Spets, stadsträdgårdsmästare

Bildmaterial 
Samtliga illustrationer är gjorda av Borås Stad. Om 
inte annat anges är bilder antingen  fotograferade 
av tjänstepersoner alternativt fria att använda för 
 kommersiellt bruk. 

Innehåll

MÅLBILD FÖR PARKEN 5

VI SKA BYGGA EN PARK FÖR HELA BORÅS 6

PARKEN ÄR ETT RESULTAT AV BORÅS ÖVERGRIPANDE MÅL 20

PARKER I OMVÄRLDEN 22

KARTA ÖVER PARKEN 26

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT GENOMFÖRANDE 30

ARBETE HITTILLS 32

ARBETE HÄRNÄST 34

ADMINISTRATIVA DELPROJEKT 37

FYSISKA DELPROJEKT 40

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM ÅR 2021 43

Till vänster: karta över parkens sträckning. Kartan finns i större format på sidorna 26-27.

Borås Stad har under 20 år arbetat med 

utveckling runt Viskan. Nu breddar 

vi mittfåran och planerar en grön 

tvilling. Ett park och mötesstråk som 

löper parallellt med stadens blå stråk, 

Viskan. Stadsbyggnadsprogrammet 

”Staden vid Viskan” beslutades 2002 

och då, precis som nu, såg staden 

att traditionell översiktsplanering 

enligt plan och bygglagen inte 

räcker till. Nu tar vi återigen fram ett 

stadsbyggnadsprogram, Staden vid 

parken. Vi arbetar med stadsplanering 

på ett nytt sätt, igen! 
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”Vi skapar en vackrare och 
attraktivare stad. En välanvänd 
grön promenad sammanlänkar 
och befolkar platser, funktioner 
och stadsdelar. Den säkerställer 
en långsiktig tillgång till vatten 
och grönområden av god 
kvalité och är den självklara 
ryggraden i en växande stad.”

Målbild 
för 

parken
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Vi ska bygga en park för hela Borås

möjliggör snabba, enkla och miljövänliga 
rörelsemönster genom stadsstrukturen. 
Parken gör det smidigt att till fots eller 
cykel röra sig ut till fria ytor samtidigt som 
det är smidigt att ta sig in till centrum. 
Långsammare rörelser ger liv och rörelse till 
fastigheternas första våningar. Därigenom 
kommer förtätningsmöjligheter att uppstå 
där sträckningen för parken säkras och 
förverkligas. Borås utbyggnadsstrategi 
styr, utöver mycket annat, utvecklingen 
av den linjära parken genom staden.

På de allmänna platserna sker stadens 
dagliga flöden, människor möts och umgås. 
Här sker handel och transporter och det går 
stundtals att få en glimt av stadens identitet. 
När Borås ska förtätas är det av vikt att göra 
rätt prioriteringar för att utveckla de platser 
som finns mellan huskropparna. Grön
struktur och människors rörelsemönster får 
i första hand det bästa utrymmet. Då skapas 
platser både för de som bor i närheten men 
också för de som vistas i stadsrummet. Det 

En linjär park krymper avstånden 
och möjliggör förtätning av Borås

Parken blir en grön väg för långsamma färd

sätt och pekar ut riktningen för förtätningen 

och utbyggnaden av centrala Borås. 

Förtätning innebär att mark som tidigare 
inte varit bebyggd tas i anspråk eller att 
äldre byggnader rivs eller kompletteras 
med ny bebyggelse, vilket innebär mer 
bebyggelse än tidigare. Enligt utbyggnads
strategin för Borås ska antalet bostäder 
öka i centrum. Det innebär att efterfrågan 
och behov av närhet till allmän plats, 
parker och torg kommer att öka. En 
linjär park säkerställer att det behovet 
uppfylls och är på sikt en bättre lösning 
än att riva och ersätta befintliga kvarter i 
centrum med parker. Tillgången till fria 
ytor är också en viktig faktor för att vi 
ska trivas och må bra i urbana miljöer. 
En sammanhängande linjär park som 
sträcker sig mellan två natur områden 
(Rya åsar i norr och Gässlösa i söder) 

och Knalleland i norr, via stads
delarna Norrby, Centrum, Göta och 
 Gässlösa till Gässlösaskogen i söder.

 » Parken ska vara allmänt tillgänglig, men 
behöver inte ägas till fullo av kommunen. 

 » Parkens olika delar och platser ska bidra 
till sin närmaste omgivning, med aktiviteter, 
funktioner och mötesplatser, samtidigt som 
platserna tillsammans bildar en helhet.

 » Parken skapas successivt under många 
år genom att flera platser blir klara.

 » Parken ska sätta ramarna för 
de detaljplaner som görs och de 
bygglov som ges utmed sträckan. 

 » Parken som ny stadsbyggnads
princip tar avstamp i Borås 
400årsjubileum år 2021. 

Parkens kärnvärden
Parkens grundkoncept formuleras i 
tio kärnvärden. Parkens kärnvärden, 
utan inbördes ordning, är att:

 » Parken ska utformas med fokus på 
gestaltad livsmiljö: livet mellan husen.

 » Parken ska utgöra en sammanhängande 
grön struktur som knyter an till naturen i 
parkens utkant och vara en plats där träd 
som får växa sig stora ryms i stadsmiljön.

 » Parken ska inrymma en stor 
variation av ekosystemtjänster.

 » Parken ska löpa parallellt 
med Viskan och samspela på de 
platser där det är möjligt. 

 » Parken ska i ett sammanhängande 
stråk sträcka sig från Getängen, Sjöbo 

En lång, sammanhängande park genom hela Borås. Där människor möts och 
umgås. Där vi träffar nya och gamla bekanta. Där det finns rum för både vila och 
rörelse. Där små och stora får utrymme. Där naturen får blomma och djuren får 
trivas. Där smarta lösningar kan bidra till ett bättre klimat. Där staden kan växa 
och staden kopplas samman. En lång, sammanhängande park för alla boråsare.

Parken omfamnas och integreras i den kringliggande bebyggelsen.Hallbergsbron byggdes för att bära biltrafik. Nu visar vi vad den bör bära – träd!
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 » Parken binder samman naturområden 
och kan fungera som viktig livsmiljö och 
spridningsväg genom ett urbant landskap 
och ge ökad biologisk mångfald i staden.

 » Parken binder samman stadsdelarna 
Getängen, Norrby, Centrum, Druvefors, 
Göta och Gässlösa med lokaler för 
verksamheter, bostäder och service. 
På så vis aktiveras stadsdelarna. De 
ökar i status och blir på ett sätt en del 
av centrum i och med att tillgänglig
heten till de olika stadsdelarna ökar.

 » Parken minskar och motverkar 
segre gation genom att nya rörelse
mönster skapas. Det raderar barriärer 
mellan stadsdelar som tidigare varit 
segregerade och befunnit sig på 
olika socioekonomiska nivåer. 

 » Parken korsar eller tangerar Viskan 
på flera punkter genom stadsväven. Det 
kommer att skapa intressanta noder 
med höga rekreativa värden. Några 
exempel på platser är Ekoplatsen vid 
Holmsgatan, Hallbergsplatsen strax 
norr om Stadsparken, Repslagare
gatan i stadsdelen Getängen och 
Viskaslänten i stadsdelen Göta.

ökar antalet människor i centrum. Parken 
genererar sedan en stadsväv och tydliggör 
en struktur runt sig som blir tillgänglig och 
hållbar. Genom parken visar och skapar 
kommunen en förståelse för hur staden 
kommer att utvecklas över tid. Parken i 
sig underlättar möjligheten att förtäta och 
bygga stad runtomkring, och byggprojekten 
i sig kommer att förbättra kvaliteten i 
parken genom att befolka och skapa liv. 
Den linjära parken möjliggör och stärker 
projekten och projekten gör detsamma 
för parken – ett plus ett blir tre, det vill 
säga helheten blir bättre än dess delar. 

En linjär park utvecklar allmänt tillgängliga 
platser när staden växer och blir tätare. 
Genom att säkra och utveckla allmänna 
platser i samklang med förtätningsprocessen 
skapas attraktiva lägen. Parken ansluter 
till kvarter och stadsdelar samt binder 
samman stadsstrukturen på ett för Borås, 
och även Sverige, nytt sätt. I dagsläget 
finns inget liknande projekt i Sverige. När 
stadsdelar som idag är skilda från varandra 
binds samman syresätts stadsstrukturen. 
En linjär parks främsta styrkor är att:

 » Parken mynnar i två stora natur
områden (norr och söder) som från 
centrum med lätthet nås med cykel på 
15 minuter åt både norr och söder. 

En ramp behöver byggas genom Viskaholmskvarteret för att bron ska kunna gå över järnvägen, vilket knyter ihop staden. Här kan många olika aktiviteter och funktioner samlas.
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Parken ska innehålla gröna element längs 
hela sträckan. Ibland är det skog, ibland 
en grön vägg, parkletter, en trädarkad 
eller en refug. Det viktiga är att det gröna 
prioriteras och utformas på ett genom
tänkt och gestaltat sätt som inte bara gör 
gott för ekosystemtjänster, dagvatten
hantering och djur, utan också gör gott för 
människor som rör sig i och längs parken.

Viskan fungerar parken som komplement 
och grön spridningskorridor, och vice versa. 
Parken ska inte ersätta de funktioner, både 
för rekreations och naturvärden, som lyfts 
och premieras i Borås grönområdesplan. 
Istället ska parken identifiera befintliga 
grönområden och vara ett komplement 
och en möjlighet att öka den totala ytan 
och kvaliteten på grönområden och stråk i 
Borås. Befintliga grönområden kan kopplas 
till parken för att skapa ännu bättre värden. 

Ekosystemtjänster

Parken tillhandahåller viktiga ekosystem

tjänster, bidrar till en bättre dagvatten

hantering och stärker befintlig grön struktur. 

En grön parkmiljö ger människan en 
mängd gratis ekosystemtjänster. Förutom 
de ekosystemtjänster kopplade till hälsa, 
rekreation och upplevelser som parken 
bidrar med fungerar den dessutom som 
en viktig klimatmässig resurs. Smarta 
lösningar, som genomsläppliga material 
eller funktion ella ytor som också kan 

fyllas med vatten, gör att parken hjälper 
till med fördröjning och rening av stora 
mängder regn och dagvatten. Parken 
kommer även att bidra till tjänster som 
exempelvis pollinering och rening av 
luften med träd och annan växtlighet. 

Parken kommer i samspel med Viskan 
fungera som spridningsstråk för djur och 
växtliv. För att även värna nattaktiva djur 
och växter behöver belysning vid dessa 
stråk utformas på lämpligt sätt. Där 
byggnationen tillåts ta större plats intill 

Tåsinge Plads i Köpenhamn har gjorts om från en asfalterad yta till att vara en multifunktionell plats. Den bidrar med grönska, lek- 

och parkmiljö och även till dagvattenhanteringen. Den är också en oas för stadens invånare, såväl människor som djur och insekter.

Parkens koppling till Viskan kan bestå av ordnade eller av mer 

naturliga strandkanter. Ovan: Vallastaden. Nedan: Söderköping.

Grönskan fördröjer dagvattnet mellan byggnad och parkering 

samt längs båda sidor av cykelbanan. Köpenhamn.
Bilderna visar en variation på gröna miljöer. De på övre raden 

visar hur ängsmark och olika typer av blommor och växter 

kan bli en del av parken och bidra till biologisk mångfald. De 

till höger visar gröna väggar, som är ett bra sätt att skapa mer 

grönska i täta stadsmiljöer. Utöver redan nämnda fördelar 

och att miljöerna är vackra, bidrar de gröna miljöerna till 

viktiga ekosystem tjänster och stadens dagvattenhantering. Inte 

minst ger de plats till djur och insekter, likt hotellet nedan.

Foto: Scandinavian Green Roof  Institute, Malmö Foto: Scandinavian Green Roof  Institute, Malmö
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ligger i att platsen gestaltas och formas för 
att alla ska vilja vistas där, för att på så vis 
bidra till den linjära parkens sammanlagda 
utbredning från norr till söder. Det gör 
också att parken blir alla boråsares park.

Topografin och barriärerna

Parken överbygger Borås barriärer och 

kopplar samman staden. 

Borås stadsstruktur är brokig, och på 
några platser dåligt sammanlänkad, med 
flera stora barriärer som delar staden och 
framförallt avskärmar centrum från väst, 
ost och syd. Järnvägen runt Norrby, Kust 
till kustbanan som klyver Göta, motor
vägen som delar staden och Viskan som 
slingrar sig genom Gässlösa och Getängen 
är några tydliga exempel på barriärer. 
Barriärerna leder bland annat till att bilen 
fortsatt är ett attraktivare färdmedel för 
korta resor än vad cykeln eller bussen är.

En linjär park bryter stadsdelarnas 
isolering och ändrar de dagliga flödena 
genom staden. När nya platser aktiveras 

kommer upplevelsen av närhet inom 
Borås tätort att öka. Upplevelsen av 
närhet ökar i sin tur känslan av närvaro 
och trygghet. Genom god gestaltning 
av offentliga rum kan segregation 
byggas bort i ett längre tidsperspektiv.

Parken är allmän plats

Parken är hela Borås park och olika delar 

kan förvaltas och ägas av olika aktörer. 

Med allmän plats menas i detta stads
byggnadsprogram mellanrummen mellan 
husen som av stadens invånare uppfattas 
som offentlig. Det innebär att det inte 
nödvändigtvis måste vara mark som i 
detaljplan har bestämmelsen park, natur, 
gata eller torg. Det måste inte heller vara 
mark ägd av kommunen utan även privata 
bostadsgårdar och förträdgårdar kan ingå. 

Köpenhamn. Marken höjs med en svag lutning upp mot bron över den fyrfiliga bilvägen.Broar kan bygga bort de barriärer som 

parken korsar och skapar effektiva flöden.

Bro mellan S:ta Birgittas griftegård och Götavallen som tar parken över en av barriärerna längs sträckan. 

Alla har ett ansvar i att parken upplevs 
som en allmän plats, det kan handla om 
ägandeskap och utformning men också 
att de som använder parken bidrar till att 
hålla den ren och välskött. Tyngdpunkten 

Olika funktioner och miljöer 
blir en del av parken

Parken får olika funktioner på olika delar 

och bidrar till sin omgivning på olika sätt 

beroende på plats och behov just där. 

Parken kan exempelvis bli en öppen och 
tillgänglig konst utställning, förskolor och 
skolor kan använda parken som skolgård, 
människor kanske kan odla, restauranger 
och foodtrucks kan använda parken som 
matplats. På vissa platser längs sträckan 
finns redan idag funktioner som inkluderas i 
parken och som kan utvecklas eller bevaras 
som de är idag. När parkens olika delar 
kopplas samman skapas unika funktioner 
i sig, som en lång motionssträcka. 

GRIFTEGÅRDAR

Svenska kyrkan i Borås har sett att det finns 
intresse av att vistas och uppehålla sig på 
kyrko och griftegårdar även utan att besöka 
en gravplats eller en intilliggande kyrka. 
Ett tydligt exempel på det är Brämhults 

En trygg och tillgänglig park

Parken ska vara trygg och tillgänglig för dem 

som vill vistas i den. 

Att få känna sig trygg på allmän plats ska 
vara en rättighet för alla. Parken ska ha en 
medveten utformning och belysning som 
säkerställer trygga platser utan gömda vrår. 
Den ska uppmuntra social kontakt och ha 
ett brett program av aktiviteter och funk
tioner inom dess yta. Parkens sträckning 
ska också utformas på ett tillgängligt sätt 
så att så många som möjligt, så långt som 
möjligt, kan ta sig längs parkens sträcka. 
Den linjära parkens popularitet ökar 
genom god gestaltning, säkra passager 
för gående och cyklister i förhållande till 
andra trafikslag, närheten till kommunal 
och privat service och möjligheten att nå 
stora ytor för aktivitet och rörelse. En grön, 
linjär park förblir trygg, säker och tillgänglig 
tack vare att den är rikligt befolkad och 
välbesökt under stora delar av dygnet. 

Griftegårdarna blir en del av parken.
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”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, 
design, offentlig konst och kulturarv  ska 
bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle där alla ska få möjlighet 
att påverka vår gemensamma miljö.”1

Hur påverkar byggnader stadens mellanrum 
och var slutar egentligen dess gränser? 
Vad mer än trafiken påverkar hur stadens 
gatunät är utformat och hur utformas ett 
torg för framtidens behov i en stad? Arki
tektur, form och design påverkar våra liv 
och vår vardag  hur vi uppfattar varandra 
och oss själva, hur vi samarbetar och lever 
våra liv tillsammans. Genom god gestaltad 
livsmiljö kan vi förändra vår vardag och 
kanske även vår omvärld till det bättre. 

Gestaltad livsmiljö

Parken prioriterar mellanrummet mellan 

husen, lyfter fram konstens roll i staden och 

bidrar till ett hållbart och mindre segregerat 

samhälle. 

Boverket fick i maj 2018 i uppdrag av 
Sveriges riksdag att samordna politiken, 
bevaka utvecklingen, höja kompetensen 
och vägleda bland annat kommuner i hur 
framtidens mellanrum mellan husen i staden 
formas och utvecklas. I svenska städer ska 
vi bli bättre på att lyfta fram arkitekturens, 
formens och designens roll i samhället. Med 
gestaltad livsmiljö menas förenklat allting 
som finns runt omkring oss: offentliga 
byggnader och bostadshus, men också 
det offentliga rummet så som parker, 
gator och torg. Målet för uppdraget är: 

SKOLGÅRDAR, LEK- OCH IDROTTSPLATSER

När Borås förtätas måste alla verksamheter 
kompromissa och vara delaktiga i ett större 
syfte – att skapa en hållbar, säker, attraktiv 
och inkluderande miljö mellan husen. Intill 
parken i stadsdelen Norrby kommer det att 
uppföras en byggnad som innehåller både 
förskola och studentbostäder. Förskolans 
gård kommer till viss del att vara en del 
av parkens och allmänhetens lekplats. 

I stadsdelen Göta ingår en större gräsyta 
som tidigare använts som fotbollsplan i 
parkens planerade sträckning. Ytor för 
spontan lek och rörelse är viktiga för att alla 
barn och unga ska få möjlighet till rörelse 
och motion. Forskning visar att lek och 
idrottsplatser som utformas på ett sätt 
som talar till fantasin och leken snarare 
än till att utöva idrott gör att flickor blir 
mer delaktiga och att pojkar tenderar att 
dominera leken i mindre utsträckning.

kyrkogård som även har uppfört ett utegym 
och slingor för promenad och motion. Från 
centrum och söderut sträcker sig Borås 
griftegårdar som på ett pärlband. Närmast 
centrum ligger Sankt Ansgars vid Stads
parken, efterföljt av Sankta Birgitta på Göta 
och Sankt Sigfrid på Gässlösa. Samtliga 
griftegårdar tangerar parkens sträckning och 
kommer kunna bidra med tillgängliga gröna 
miljöer för rekreation. Städer i Europa som 
har en högre densitet än vad Borås har 
använder flitigt kyrko och griftegårdar som 
gröna och lättillgängliga offentliga miljöer. 
Självklart sker det med respekt för de som 
ligger begravda där och deras anhöriga. Ett 
bra exempel är Assistentens kyrkogård i 
Nørrebro, Köpenhamn som är öppen för 
allmänheten att cykla igenom eller dricka 
sitt medhavda kaffe i. Griftegårdarna bidrar 
också med gröna miljöer som gynnar 
den biologiska mångfalden i parken. 

Konstnärligt utformad lekplats i grön miljö.  

Kristineberg i Stockholm.

Parken kan i vissa partier vara mer urban. Dock 

ska det alltid finnas grönska i någon form. 

Kultur kan samspela med funktion, här i form av 

hinder för actionsporter så som skateboard. 

Puckelbollplanen i Malmö är ett 

konstverk som vill förmedla budskapet 

att verkligheten inte alltid förhåller 

sig till förutbestämda regler och att 

förutsättningarna kan ändras. En 

yta som inte är jämn och helt rättvis 

suddar ut individens skicklighet och 

gör att det inte är givet på förhand vem 

som är bäst på att spela puckelboll. 

1 Boverket

Lekfull konst i Örebro som en del av Open Art. 

Popcornet stod på en tillfälligt avstängd gata.

En stor boll av böcker. Även denna var 

en del av Open Art i Örebro. 

Foto: Svensk Markservice AB

Hallbergsbron är en av många delar i parken. Redan idag 

har grönska tillförts genom mobila trädplanteringar.
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Park, kultur och natur 
som attraktiv granne 

Parken gör närområdet attraktivare och 

ökar fastighetsvärden. 

Bland de senaste 25 årens nyetableringar 
i Borås lyfts allt som ofta en närhet till 
gröna miljöer fram för rekreation, rörelse 
och möten. Det tycks finnas flera synergi
effekter mellan byggnation och grönska. 
Både befintliga och nybyggda byggnaders 
närhet till grön allmän plats verkar ge 
ett ökat fastighetsvärde. Det finns flera 
exempel på projekt inom kommunen där 
ett tungt försäljningsargument är eller 
har varit närheten till park, natur och 
rekreation. Redan byggda projekt är till 
exempel Hestra Parkstad, Trädgårds staden 
Hestra och Regementsstaden. Projekt i 
planeringsfasen är exempelvis Räfseryd 
(vid Tosseryd) och Hulta Ängar. Ett 
internationellt känt exempel är parken 

High Line i New York som i sig blev så 
attraktivt att även angränsande fastigheters 
attraktivitet och värde ökade snabbt. Det 
finns också synergieffekter i att ansluta 
konst och kulturmiljöer till byggnation. 
Parken kan dra nytta av att präglas av 
historien i det område den passerar. 

Områdena där parken planeras, beslutas 
och byggs kommer möjliggöra för 
synergier enligt ovan. Genom att 
mellanrummen mellan husen priori
teras och säkras i ett första skede blir 
fastigheter som får möjlighet att angöra 
parken attraktivare och tryggare, och 
får i förlängningen ett ökat värde.

I parkens södra ände, vid Gässlösaskogen, möter parken den befintliga naturen.

Parken kopplar an till och framhåller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Parken kan kombineras med kreativa tekniska lösningar, som att anlägga ett glastak mellan två byggnader istället för att tilläggsisolera.
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kommunikation, livliga bottenvåningar 
och känslan av att vara en del av stadens 
puls. Parken sträcker sig parallellt mellan 
de urbana stråken och i snittet från urbant 
stråk till urbant stråk blir det tydligt att 
fokus ligger på ett lägre tempo. Det går 
i linje med gällande översiktsplan, Borås 
utbyggnadsstrategi samt visionen för 
Borås 2025 att identifiera och aktivera 
de noder och stråk i vår stad som har 
den potentialen. Möjligheten till rörelse i 
staden utökas. Det är aldrig svårt att ta sig 
från en del av staden till en annan – via 
de urbana stråken eller via parken.

För att underlätta för hållbara transporter 
i stråket finns det fördelar i att anlägga 
hållplatser i anslutning till parken. Det gör 
att personer kan ta bussen till och från olika 
platser och ta en promenad längs delar av 
sträckan. Det skapar också en möjlighet 
att ta sig till ena änden på ett smidigt sätt 
för att sedan gå längs med hela parken.

Parkens möte med urbana stråk

Parken skapar höga värden för boråsaren på 

liknande sätt som stadens urbana stråk. 

Urbana stråk är utvecklingsstråk där ny 
bebyggelse och andra åtgärder särskilt 
bör främjas – där ligger fokus på god 

Schematisk skiss över hur parken och parkens omgivning kan placeras i förhållande till varandra. Här innehåller parken både gång- och cykelväg och dagvattenhanteringslösningar. 

Illustrationen visar hur parkering kan gömmas under mark och hur grönskan sprider sig mellan bebyggelsen och övergår i en naturlig strandkant till Viskan.

Parken som hållbar 
transportsträcka

Parken utgör en kontrast till de snabba 

transporter som sker med motoriserade 

fordon. 

Gående och cyklister prioriteras i parken. 
Det finns dock konflikter mellan dessa 
två kategorier: de behöver dela på ytan 
och cyklister rör sig snabbare än gående. 
Om mötet mellan dem inte hanteras på 
rätt sätt uppstår en risk där båda parter 
blir missnöjda. Utgångspunkten är att det 
genom hela stråket ska gå att promenera 
och cykla från punkt A till punkt B. På 
de platser där det av någon anledning 

Parken passerar tunnlar längs sträckan. Här finns möjlighet att göra annars otrygga miljöer till en tryggare plats. Genom att bygga en bro över motorvägen som bär grönska skapas en genare väg för fotgängare och cyklister. 

Samtidigt marknadsförs Borås för passerande på riksväg 40 som en stad som värdesätter både hälsa och klimat.

blir en för stor konflikt mellan dessa 
trafikslag, exempelvis där det är ont om 
plats, ska gående ha företräde och cyklist
erna ledas om för att sedan återkomma 
till huvudstråket så snart som möjligt. 

Ett av syftena med parken är att kunna 
röra sig som gående eller cyklist på ett 
hållbart sätt, utan barriärer. I korsnings
punkter med biltrafik måste stort fokus 
och extra omsorg läggas på mötet mellan 
trafikslagen. Det ska vara tydligt att gående 
och cyklister har företräde. Exempelvis 
kan markbeläggning användas för att 
sänka hastigheten på motorfordon. 
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2020

2025

2030

Borås Stads utbyggnadsstrategi – Mer stad längs Viskan, med år för planerad byggstart.

med Viskan med både nya boende
miljöer, arbetsplatser men också med 
utrymme för grönytor. Miljön längs med 
Viskan ska fortsätta integreras i staden 
och ses som en del av stadsrummet. 
Innerstaden omfamnar Viskan med 
gröna stråk, parker och mötesplatser.

Borås översiktsplan
I Borås Stads översiktsplan från 2018 
lyfts betyd elsen av gröna och blå struk
turer – grönska och vatten – fram då 
de skapar förut sättningar för en god 
livsmiljö. Översiktsplanen anger även 
behovet av att se över hur gröna och blå 
strukturer bör bevaras, utvecklas och 
inkluderas vid förtätning av staden.

Stadens utbud av parker och grönområden 
ska inte påverkas negativt när stadens 
kärna ska förtätas. Växtlighet på tak och 
väggar, pocket parks med mera anges som 
smarta lösningar som dessutom ofta har 
sociala värden i form av mötesplatser. 

I centrum har Borås Stad viljan att åter 
vända sig mot Viskan som genom århundra
dena varit den självklara livsnerven. Flertalet 
lyckade arbeten har också gjort detta 
möjligt. Parken som tvilling till Viskan 
förstärker dessa tidigare ansträngningar 
och förtydligar vår fortsatta utveckling.

Ett av de tidigare arbetena med Viskan 
är Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden 
vid Viskan” från 2002. Programmet gav 
en tydlig bild av stadsutvecklingen utmed 
Viskan och har varit en betydande del 
av dess utveckling. Programmet bidrog 
till ett samarbete mellan stadens olika 
aktörer, vilket mynnade ut i exempelvis 
Sandwalls plats och Viskanpromenaden. 

Vision 2025
Borås vision 2025 framhåller att Viskan 
är en plats för inspiration, rekreation 
och upplevelser. Detta motiverar att 
tillgängliggöra och stärka miljöerna längs 

Parken är ett resultat av 
Borås övergripande mål

Borås Stads översiktsplan från 2018, Stadsbyggnadsprogrammet för Viskan från 2002 och Borås Vision 2025. 

Inledning

Översiktsplan för Borås

det här stadsbyggnadsprogrammet är 
omnämnt som en grön tvilling till Viskan. 
Viskan och dess gröna tvilling blir hela 
stadens sociala mötesstråk där boråsare 
från alla stadsdelar och orter kan mötas.

I budget 2020 gav Kommunfullmäktige 
uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden 
att ”konkretisera förslag på att förverk
liga det som i översiktsplanen kallas det 
grönblå stråket (parken genom staden) 
som ingår i den beslutade utbyggnads
strategin. Förslagen ska redovisas till 
Kommunstyrelsen för beslut.”

Det ”grönblå stråket” var ett tidigt 
arbetsnamn för parken genom staden. 
Syftet med namnet vara att tydliggöra 
parkens koppling till Viskan som 
stadens blå, och parallella, stråk. 

Borås utbyggnadsstrategi
I Borås Stads utbyggnadsstrategi 20182035 
pekas Viskan ut som stadens ryggrad. 
Viskan är grunden för både det gamla 
och nya Borås. Den är ett rekreations
stråk för vistelse och upplevelser. Den 
är också ett viktigt grönt stråk med höga 
naturvärden och ekosystemtjänster. 
Utmed Viskan skapas nya offentliga 
platser, där människor möts och där 
det finns möjlighet till aktiviteter. 

Staden vid parken
Det här stadsbyggnadsprogrammet bygger 
vidare på de mål som lyfts i alla ovan 
nämnda styrdokument. Översiktsplanen 
beskriver att staden har höga natur och 
rekreationskvaliteter genom att gröna 
platser bevaras, utvecklas och skapas. 
När staden växer från norr till söder ska 
dessa kvaliteter kontinuerligt utvecklas 
längs med Viskanstråket. Precis som 
bebyggelsen bildar de gröna platserna 
ett sammanhängande parkstråk som i 

Översiktsplanen pekar också ut ett antal 
urbana stråk. Det är i mellanrummet mellan 
dessa urbana stråk som både Viskan, och 
Viskans gröna tvilling  parken  befinner 
sig. Vi skapar staden omkring, utmed 
och mellan stråken, Viskan och parken.

Tillgången till rent vatten ska vara god i 
en attraktiv livsmiljö. Därför är Viskan 
ett viktigt element som kompletterar 
byggnader, torg och gröna ytor. De stråk 
som ligger intill Viskan behöver platser 
och torg som inbjuder till möten. Utgångs
punkten är att Viskan ska vara tillgänglig 
för alla, såväl boråsare som besökare. 
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Parker i omvärlden
ScaniaparkenSuperkilen

Malmö, Scaniaparken
I samband med att bomässan Bo01 i 
Malmö öppnade 2001 färdigställdes 
Scaniaparken i Västra Hamnen. Parken 
anlades längst ut i Västra Hamnen för att 
säkra tillgången till strandremsan i samband 
med att exploateringen tog fart i området. 
Parken är idag en mycket välbesökt plats 
av såväl boende i stadsdelen som i övriga 
Malmö. Värdet av att bibehålla tillgäng
lighet till kustremsan för allmänheten har 
gett värden så som att stråken befolkas 
av en större mängd människor, botten
våningar i stadsdelen Västra Hamnen 
fortsätter vara aktiverade och mindre 
verksamheter blir framgångsrika.

Köpenhamn, Superkilen
Ett gammalt och uttjänt rangerområde har 
omvandlats till ett diversifierat parkstråk. 
Stråket representerar befolkningen i 
när  området genom en samling objekt från 
olika länder med koppling till befolkningens 
ursprung. Därtill bidrar stråket till goda 
möjligheter för transporter med cykel 
eller till fots och fysisk aktivitet enskilt 
eller i grupp. Den linjära parken korsar 
några större trafikleder där cykel och 
gångtrafik har prioriterats för att skapa 
ett tryggt sammanhängande stråk genom 
brokonstruktioner. Det finns få plan
korsningar längs sträckan, vilket skapar 
ett i mångt och mycket sömlöst stråk.

Flertalet andra städer har använt sig av 
liknande koncept för att anlägga nya stads
delar, aktivera slumrande kvarter och skapa 
tryggare allmänna platser i urbana miljöer.

Konstverk i Odense som också fungerar som en klättervägg.

Odense, från förort till fjord
Den danska staden har likt Borås ett 
vattendrag som leder genom staden. 
Odense jobbar med att aktivera vatten
draget och koppla samman parker i 
ett långt linjärt stråk. Projektet kallas 
för ”från förort till fjord” och följer 
Odense Å från förorten i sydväst, 
genom centrum till fjorden i nordöst.

Längs med stråket finns ett samman
länkat nät av parker och i parkerna finns 
tretton stycken lek och aktivitetsplatser, 
alla med olika teman och inriktningar 
för barn och unga i skiftande åldrar.

Det finns flera platser där olika inrikt
ningar möts och finner gemensamma 
nämnare för att utveckla och gestalta 
livsrummet i Odense. Ett exempel är där 
kultur och idrott/rörelse möts genom en 
konstinstallation på en husfasad i form 
av en klättervägg med fallskydd under. 
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Till höger: i Paris har parken Coulée verte René-Dumont ersatt vägens plats i stadslandskapet. 

Samtliga bilder är därifrån och visar hur parken ändrar form.

Även sektioner av gator har omvand
lats och blivit bilfria vilket lett till 
att långa park promenader kopplar 
samman delar av CRD när den inte 
löper på järnvägsspåret. Se bild 2.

För att ta upp höjdskillnader på sträckan 
har tillgängliga ramper byggts in i kvarters
strukturen så att parken utan avbrott 
kan korsa tätt trafikerade gator och 
områden med kollektivtrafik. Se bild 3.

Parken angör flera platser längs vägen. 
För att cykeltrafiken ska kunna passera 
gräsmattan friktionsfritt har cykelbana 
lagts på en bro över parken. Se bild 4.

Paris, Coulée verte René-Dumont
Coulée verte RenéDumont (CRD) är en 
linjär park i Paris som sträcker sig 4,5 kilo
meter genom stadens södra delar. Projektet 
startade omkring 1980 på delar av den 
nedlagda järnvägslinjen mellan Vincennes 
och Paris. CRD är den första byggda (och 
till viss del upphöjda) linjära parken i sitt 
slag som byggts genom en tät stadsstruktur 
där befintliga byggnadselement har 
integrerats. Många städer har sedan följt 
efter och kopierat den lyckade strategin. 

Under parken inryms lokaler för butiker 
och service. Tidigare passerade järnvägen 
på viadukten och i butiks lokalerna låg 
stationen. Kollektivtrafiken sker nu 
under mark och den upphöjda gamla 
järnvägen har ersatts med park. Se bild 1. 

High Line ger New York mer grönska och har ökat fastighetsvärden runt parken.

New York, High Line
På Manhattans västra sida i Meatpacking 
District omvandlades 2009 en nedlagd 
upphöjd järnväg till en allmän park på 
1,6 kilometer genom stadsdelen från 
norr till söder. Parken har lyft stadsdelens 
status i New York vilket lett till högre 
välstånd, trygghet och rörelse i stads
delen. Angränsande fastigheters ökade 
värde har hjälpt till att bekosta parken 
genom ökade skatteintäkter för staden. I 
förlängningen har det lett till att parken 
bekostade sig själv dubbelt så snabbt mot 
vad som var budgeterat för projektet.

1 2

3 4
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Synergieffekter
Det är tydligt att de fysiska delprojekten 
krävs för att parken ska bli hel. Det är 
dock minst lika viktigt att de administrativa 
delprojekten genomförs. Genom att skapa 
gemensamma lösningar, förutsättningar 
och arbetssätt skapar vi synergieffekter 
och likabehandling gentemot alla aktörer. 
Det är inte möjligt att arbeta med olika och 
individuella lösningar i varje enskilt projekt. 

Delaktighet 
För att det ska vara möjligt att förverkliga 
parken krävs engagemang och delaktig
 het från många parter: kommunen, 
privata aktörer och allmänheten. Det 
krävs tillit och mod från alla parter för 
ett förverkligande av den gemensamma 
målbilden. Det krävs både kommunala 
och privata initiativ och projekt. 

Risker och hot
De fysiska delprojekten såväl som 
de  administrativa delprojekten som i 
stadsbyggnads programmet identifieras och 
lyfts är avgörande för ett genomförande. 
Ett hot mot parken är om något delpro
jekt inte genomförs. Det avgjort största 
hotet mot parken och dess grundkoncept 
(se sida 6) är om det blir glapp i 
parkens sträckning. Antingen om det på 
delsträckor inte byggs någon park alls, 
eller om aktörer väljer att stänga delar 
för allmänheten. Då faller grundidén. 

Ett annat stort hot mot parken är om vi 
förlorar möjligheten till gemensamma 
lösningar och finansieringar. Parken 
kan omöjligt byggas av en enskild aktör. 
Parken är vår gemensamma park. 

Det kommer att ta tid, kräva mycket arbete 
och kosta pengar att genomföra stads
byggnadsprogrammet som helhet. I ett så 
nytänkande, omfattande och tidsmässigt 
långt projekt som det här finns det självklart 
många risker och hot mot ett genom
förande. Det är därför av vikt att tidigt 
hitta en organisation för sammanhållning 
och gemensamt arbete, både internt och 
externt, med projektet som helhet och de 
olika delprojekten. I det här kapitlet lyfts 
och problematiseras några av risk faktorerna 
som identifierats redan nu. I kapitlet 
Arbete härnäst föreslås en organisation 
och arbetssätt framöver. Där lyfts också 
ett antal delprojekt som behöver ta vid när 
stadsbyggnadsprogrammet är beslutat. 

Förutsättningar för ett genomförande

Långsiktighet
Parken innebär ett nytt sätt att planera. 
Parken som ett sammanhängande stråk av 
allmänt tillgängliga platser kräver hållbar 
styrning för tjänstepersoner och politik. 
För att uppnå målbilden säkras parkens 
utveckling över tid genom fastställande i 
planprogram och detaljplaner. Vi får inte 
förlora hoppet eller bli otåliga. Vi håller fast 
vid parkens sträckning med en långsiktig, 
handfast och tydlig politisk styrning. Stads
byggnadsprogrammet är styrande och olika 
parter förhåller sig till parken och vågar 
– i de fall det krävs – släppa på sina egna 
frågor. Parken och programmet i sin helhet 
är hela Borås Stads gemensamma ansvar.

Inom ramen för projektet Kronängsparken på Norrby har kommunala förvaltningar arbetat över förvaltningsgränser i ett samlat och delvis gemensamt projekt – mycket av samma vara som behövs för att genomföra parken. 



32 33

Arbete hittills

3 Samrådsarena är ett forum där staden, näringslivet och akade-

mien möts för samverkan kring frågor gällande Borås utveckling.

Presidieöverläggning juni 2020
I juni 2020 hölls en presidieöverläggning 
för förankring och diskussion kring stads
byggnads programmet. Inbjudna var samma 
personer som till samarbets workshopen i 
december. På presidieöverläggningen fördes 
dialog kring beslutsgången, dokumentets 
varaktighet och stöd för kommande 
arbete samt engagemang hos boråsaren. 
En slutsats från mötet var att det skulle 
genomföras en dialog med boråsarna innan 
vidare politiska beslut. En annan slutsats var 
att Samhällsbyggnadsnämnden skulle skicka 
ut ett förslag till stadsbyggnads program på 
en öppen remiss innan nämnden över
sänder förslaget till Kommunstyrelsen.

till presidier och förvaltningschefer från 
Tekniska nämnden, Lokalförsörjnings
nämnden, Miljö och konsumentnämnden 
och Fritids och folkhälsonämnden samt 
ansvariga kommunalråd och oppositions
 råd. Som underlag för workshopen 
användes det material som hade arbetats 
fram i projektstudion under hösten.

Workshop på Samrådsarenan
Med utgångspunkt i projektstudio materialet 
och den genomförda workshopen i 
december genomfördes en workshop om 
det grönblå stråket på Samrådsarenan3 
den 34 mars 2020. Detta för att invol
vera näringslivet, fastighetsägare och 
akademien i att utforma förslag på hur 
ambitionerna skulle kunna förverkligas.

2. Förankra denna målbild genom att 
framtagandet av den sker i nära samarbete 
med de närmast berörda parterna.

3. Identifiera avgörande förutsätt
ningar och eventuella hinder som 
påverkar genomförbarheten, så 
konkret som möjligt i tid och rum.

4. Ge förslag på åtgärder för att säkra 
de avgörande förutsättningarna och 
undanröja potentiella hinder i god tid.

Samarbetsworkshop
Utifrån det samarbetsuppdrag som 
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fått av 
Kommunfullmäktige (KF) bjöd SBN in 
till en workshop den 11 december 2019. 
Workshopen syftade till att förbereda 
för en politisk förankring av arbetet med 
det grönblå stråket. Inbjudan riktades 

2 Projektstudio är ett arbetsformat där flera förvaltningar 

tillsammans arbetar intensivt med ett projekt.

Projektstudio
Strategiska gruppen (se sida 3) beslutade 
den 20 maj 2019 att utgöra styr/lednings
grupp för arbetet med att möjliggöra det 
grönblå stråket. Styrgruppen beslutade då 
även att ta initiativ till en projektstudio2 med 
syfte att ta fram en konkretiserad målbild 
för det grönblå stråket genom staden, 
i såväl kart och bildform som i text.

Under hösten 2019 genomfördes nio 
projektstudiotillfällen. Syftet var att 
möjliggöra ett förverkligande av visionens, 
översiktsplanens och utbyggnads strategins 
intentioner och ambitioner vad gäller 
att skapa ett sammanhängande park
stråk genom innerstaden, parallellt med 
Viskan som stadens blå stråk. Målen 
för projektstudioarbetet var följande:

1. Ta fram en konkretiserad målbild för 
det gröna och blå stråket genom staden, 
i såväl kart och bildform som i text.

Bilder från dialogen med boråsare.

Dialog boråsare augusti-
september 2020
Under perioden 14 augusti till 13 september 
2020 hölls en dialog med boråsarna kring 
parken. Under dialogen var parkens tänkta 
sträckning genom staden markerad med 
grönt målade pilar och prickar, gröna 
pinnar och informationsskyltar längs 
med vägen. Det genomfördes guidade 
vandringar och cykelturer med stads
arkitekt och stadsträdgårds mästare längs 
stråket och det fanns även en utställning 
om parken i Kulturhuset. På Borås 
Stads hemsida fanns information och 
en enkät som boråsarna uppmanades 
att fylla i för att tycka till om parkens 
utformning. Vandringarna, cykelturen 
och enkäten marknadsfördes via sociala 
medier och i Borås Stads egna kanaler. 

Öppen remiss november 2020
Under november 2020 var ett förslag till 
stadsbyggnadsprogram ute på remiss. 
Remissen var öppen, vilket innebar att vem 
som helst fick lämna synpunkter. Remissen 
marknadsfördes även genom Borås 
Stads sociala medier vilket innebar stor 
spridning hos boråsarna. Stadsbyggnads
programmet fick sammantaget mycket 
god respons. Synpunkter som lyftes under 
remissen har så långt det varit möjligt 
arbetats in i stadsbyggnadsprogrammet 
genom nya och förtydligade texter och 
genom fler och delvis utbytta bilder och 
illustrationer. En del synpunkter som kom 
in under remissen var väldigt detaljerade 
förslag på innehåll och konkretiseringar. 
Eftersom stadsbyggnads programmet 
pekar ut en översiktlig målsättning och 
vilje inriktning är det inte möjligt att 
tillgodose dessa synpunkter i det här 
skedet. Detaljerade lösningar får utredas 
och beslutas i kommande delprojekt.
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Tidplan
Parken är beroende av flera fysiska 
delprojekt som länkas samman till 
en linjär park och det kommer att ta 
många år innan helheten finns på plats. 
Stadsbyggnadsprogrammet siktar på 
att parken är färdigställd runt 2040. 
Startskottet för parkens utbyggnad sker i 
samband med Borås 400årsjubileum år 
2021. Startskottet kan innefatta allt från 
uppstart av planeringsprocesser till genom
förande eller ombyggnad till invigning 
av färdigställda delprojekt under året. 

Eftersom helheten kommer att ta lång tid 
vet vi i dagsläget inte alla detaljer kring 
alla kommande projekt, men många av de 
projekt som ligger i närtid är identifierade. 
Vissa projekt är redan igång (se kapitel 
Fysiska delprojekt på sida 40). Ordning 
på delprojekt och delområdens utbyggnad 
görs med utgångspunkt i Borås utbyggnads
strategi, men är beroende av flera faktorer, 

Kommunstyrelsen har i sin roll som 
projektägare möjlighet att anpassa 
projektorganisationen vid behov. 

På tjänstepersonnivå föreslås att kommun
direktören står som beställare och att 
strategiska gruppen (se sida 3) utgör 
styrgrupp. Styrgruppen föreslås bland annat 
få ansvar för löpande tidplanering med 
utblick minst två till fyra år framåt i tiden. 
Styrgruppen har även ansvar att utse en 
övergripande, förvaltnings överskridande 
projektgrupp samt att godkänna projekt
gruppens förslag på delprojektens 
innehåll, deltagare och tidplaner. 

Näringsliv, akademi, medborgare och 
föreningar föreslås utgöra referens
grupper i samtliga delprojekt. Den 
privata sektorn kommer också att 
vara samarbetspartners och deltagare 
i de gemensamma delprojekten. 

på nästa sida. Kommunen arbetar gene
rellt med årliga budgetar som beslutas 
av Kommunfullmäktige. För att gynna 
parken och dess delprojekt som helhet 
samt underlätta samarbete över nämnd 
och förvaltningsgränser föreslås att 
Kommunstyrelsen får ett övergripande 
ansvar för budgetmedel kopplat till parken. 
Dessa budgetmedel kan sedan fördelas 
på nämndöverskridande projektbudgetar. 
Kommunstyrelsen får därmed en över
gripande koordinerande roll med ansvar 
för samordning, helhet och långsiktighet. 

Vidare föreslås att Kommunstyrelsen tar 
hjälp av en politisk referensgrupp bestå
ende av kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare för de partier som inte är 
representerade bland kommunalråden samt 
presidier från Samhällsbyggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, Fritids och folkhälso
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden 
och Miljö och konsumentnämnden. 

Det krävs mycket arbete för att parken ska 
bli verklighet. Delprojekt av både fysisk 
och administrativ karaktär behöver sättas 
igång. De administrativa har ett kortare 
tidsspann än de fysiska delprojekten och 
behöver färdigställas tidigt för att underlätta 
för ytterligare och kommande fysiska 
projekt. De administrativa delprojekt en 
har kopplingar till varandra och flera av 
dem kan med fördel genomföras av samma 
projektgrupp. Många av delprojekten 
behöver genomföras och färdigställas så 
snart som möjligt under 2021. Vissa av 
delprojekten lever kvar under lång tid. 
Exempelvis behöver en kommunikations 
strategi tas fram  inlednings vis, men 
projektet kommunikation lever kvar 
under hela utbyggnadsperioden. 

Organisation
Stadsbyggnadsprogrammet föreslår hur 
den kommunala organisationen bör se 
ut för att underlätta kommande arbete 
med projektet, se organisationsstruktur 

Arbete härnäst

Projektgrupp
Förvaltningsöverskridande
Deltagare utses och beslutas av styrgrupp

Projektägare och budgetansvar
Kommunstyrelsen

• Beslutar om styrdokument 
• Beslutar om övergripande budget

Politisk referensgrupp
Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare samt 
presidier från SBN, TN, FOFN, LFN och MKN

• Förankring och dialog inför beslut om budgetmedel i Kommunstyrelsen

Beställare
Stadsdirektör

• Ger uppdrag och direktiv till styrgrupp

• Arbetar operativt med projektet   
• Föreslår delprojekt, tidplaner och delprojektledare till styrgrupp   
• Förbereder underlag för budget till styrgruppen

Delprojektgrupper • Ansvarar för olika delprojekt (specifika detaljplaner, utredningar/studier etcetera)   
• Rapporterar till projektgruppen

Styrgrupp
Strategiska gruppen: förvaltningschefer från 
SBF, TF, FOF, LFF och MF samt chef för SPA

• Bevakar budgetandel i årlig budgetprocess 
• Föreslår fördelning av budgetmedel för investering och drift
• Övergripande ansvar för projektet som helhet och synkning mellan delprojekt 
• Beslutar om uppstart av delprojekt samt tidplan och deltagare i delprojektgrupper   
• Ansvarar för projektets samspel med översiktsplanen   
• Beslutar om deltagare i projektgrupp
• Ansvar för löpande, övergripande tidplanering

Referensgrupper
Näringsliv, akademi, 
medborgare, föreningar

• Deltar aktivt i olika delprojekt   
• Budbärare och diskussionspart

Föreslagen organisation och fördelning av ansvarsområden för det kommande arbetet med parken.
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exempelvis behov av detaljplanering och 
årliga kommunala respektive privata inves
teringsbudgetar. För att skapa tydlighet och 
transparens för alla inblandade parter bör 
tidplanen för planering och genom förande 
av delprojekt hela tiden blicka två till fyra år 
framåt i tiden. Styrgruppen föreslås ha ett 
övergripande ansvar för löpande tid plan
ering, se mer under rubrik Organisation. 

Tillfälliga lösningar 
och testprojekt
För att tidigt skapa en känsla av helhet är 
målsättningen att parken redan från start 
ska vara markerad och möjlig att följa, även 
om besökaren behöver ta vissa omvägar 
innan parken är helt färdigställd. Ett bra 
sätt att skapa förståelse för projektet är 
att använda tillfälliga installationer och 
lösningar och att genomföra testprojekt 

längs sträckan. Exempelvis kan befintliga 
gator tillföras grönska och aktivitet i form 
av mobila träd, buskar, konstinstallationer 
och bänkar. Väggar kan kläs med grönska 
och verksamheter kan tillfälligt flytta ut 
sina aktiviteter till stråket. Både kommunen 
och privata aktörer uppmanas att använda 
sig av tillfälliga lösningar och testprojekt.

Uppföljning
Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid 
parken” ska fungera under parkens totala 
utbyggnad. Stadsbyggnads programmet 
ska följas upp och vid behov revideras 
löpande under utbyggnadstiden. Inled
nings vis bör uppföljning ske ofta för 
att säkerställa att alla administrativa 
delprojekt är i fas. För att belysa behovet 
av att avsätta resurser för uppföljning 
finns det omnämnt som ett delprojekt. 

Finansiering
För en jämn utbyggnad av parken under 
lång tid föreslås att det löpande genom
förs en blandning av de komplexa, mer 
kostsamma åtgärderna och de enklare, 
mindre kostsamma och därmed snabbare 
åtgärderna. Kommunala budgetmedel 
ska alltid ges för investering och drift 
ihop. Under rubriken Organisation före
slås hur kommunen ska organisera sig 
kring budget. I övrigt är finansiering en 
avgörande fråga och ett viktigt fortsatt 
arbete. Parken kräver nya lösningar för 
samarbete och gemensamma finansierings
modeller mellan kommunen och privata 
aktörer. För att möjliggöra ett förverk
ligande av parken föreslås ett delprojekt 
där finansieringslösningar utreds och 
befästs ihop med privata aktörer. 

Administrativa delprojekt

parkens sträckning. Detta delprojekt ska 
identifiera och kartlägga ytterligare befintlig 
grönstruktur och dess ekosystemtjänster 
i syfte att utgöra kunskapsunderlag för 
fortsatt planering och utbyggnad av 
parken. Kartläggningen behövs för att 
hitta platser där befintlig grönstruktur kan 
kopplas samman och utgöra faktiska delar 
av parken. Vidare behövs kartläggningen 
för att lyfta event uella brister som kan 
åtgärdas genom parkens utbyggnad. Det 
kan handla om både ekosystemtjänster 
och rekreativa värden som kan stärkas.. 
Det innebär att projektet ska ta fram en 
plan för att stärka och utveckla befintlig 
struktur och initiera fysiska del projekt 
som behövs för att möjliggöra detta. 

KLIMATANPASSNING 

Parken har, utöver dess rekreativa 
funktioner och värden, även stora klimat
mässiga fördelar. Parken ska förstärka 
ekosystem tjänster och fungera som 
verktyg för klimatanpassning. Genom 

framgå att varje enskild plats/sträcka är del 
av ett större, sammanhängande stråk. För 
att uppnå detta behöver projektgruppen 
identifiera och befästa stråkets bredd och 
karaktär i olika delar av staden samt ta fram 
en gemensam gestaltningsplan för stråket 
som helhet. Gestaltningsplanen bör bland 
annat innehålla en samling med exempel 
på olika designelement för grönska som 
kan nyttjas på olika platser längs stråket. 

I projektet ingår att identifiera platser 
längs stråket där det finns risk för 
konflikter mellan gående, cyklister och 
övriga fordon, samt, med utgångspunkt 
i stadsbyggnadsprogrammets över
gripande målbild, ta fram en plan för hur 
konflikterna ska lösas på dessa platser. 

BEFINTLIG GRÖNSTRUKTUR 

Stadsbyggnadsprogrammet lyfter grifte
gårdar som redan befintliga, gröna områden 
som kan tillföra värde till parken och 
som kan dra nytta av att vara en del av 

KOMMUNIKATION 

En tydlig kommunikation kommer att 
krävas under hela parkens utbyggnad. 
Olika typer av kommunikation krävs för 
olika etapper, delprojekt och tidsperioder. 
Det behöver tas fram en kommunika
tionsplan samt ett grafiskt manér. Det 
behöver finnas en grupp som ansvarar 
för kommunikation kring projektet som 
helhet och de olika delprojekten.

KONKRETISERA CENTRUMSTRÄCKAN

Redan nu pågår flera projekt i centrala 
Borås. För att parken ska få en tydlig 
plats och genomsyra dessa projekt 
måste sträckan som går genom centrum 
konkretiseras mer i detalj än vad som 
framgår av detta stadsbyggnadsprogram. 

STRÅKETS KARAKTÄR, INNEHÅLL 

OCH GESTALTNING

Parken kommer att ha olika bredd och 
karaktär (identitet) på olika delar. Däremot 
ska stråket hänga samman och det ska 

att göra klimatanpassningsåtgärder 
i exempelvis områdena Getängen 
och Knalleland kan över svämningar 
nedströms undvikas. I projektet ingår 
att göra övergripande karteringar för att 
identifiera möjliga åtgärder. Projektet ska 
dessutom identifiera utredningsbehov 
avseende föroreningar utmed parken. 

DETALJPLANER, GÄLLANDE OCH NYA 

Projektet innebär att gällande planer 
inom strategiska områden ses över. 
Projektet ska identifiera planer inom 
strategiska områden som motverkar den 
övergripande målbilden. Projektet ska 
även identifiera vilka nya detaljplaner 
som krävs för utbyggnad av parken. 

Ett sätt att skapa park i stadsmiljö är att göra 

så kallade parkletter. Små ytor som med grönska, 

stolar och bord görs attraktiva och tillgängliga för 

människan istället för bilen. Förträdgårdar och andra 

ytor intill byggnader kan på ett enkelt sätt göras 

gröna och bli en del av parken. Här visas exempel 

på odlingslådor och parkletter som både kan vara 

tillfälliga lösningar eller göras som en permanent del 

av parken. Olika testprojekt och tillfälliga lösningar 

bör genomföras tidigt och löpande under utbyggnaden.

En tidslinje över de administrativa delprojekten 
finns på nästa uppslag.

Kommunikation 
När ett projekt sträcker sig över en bygg
period på kring 1020 år är det viktigt med 
kommunikation. Det är också viktigt att 
prata både om helheten och om delarna. 
Varje delprojekt ska sättas in i kontexten 
det är en del av, men det ska också pekas 
på nyttan för olika målgrupper med just 
det färdigställda delprojektet. Varje plats är 
viktig och ska bidra både i sin enskildhet 
idag och till helheten i framtiden. 

Kommunikation pågår parallellt med 
hela processen. För att belysa behovet av 
att avsätta resurser för kommunikation 
finns det omnämnt som ett delprojekt.
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Administrativa delprojekt som krävs för att möjliggöra ett genomförande. Projekten ovanför tidslinjen har påbörjats inom ramen för detta stadsbyggnadsprogram. Projekten under tidslinjen behöver startas så snart programmet beslutats.

Borås 400-årsjubileum

Kommunikation

Sommar höst 2021 2022 2040Sommar Höst

Konkretisera centrumsträckan

Stråkets karaktär, innehåll och gestaltning 

Uppföljning

Be�ntlig grönstruktur

Klimatanpassning

Detaljplaner, gällande och nya

Finansiering

FINANSIERING

Projektet ska utreda och ta fram gemen
samma modeller för finansiering och 
kompensationsåtgärder. Inom ramen 
för projektet ska även frågor om huvud
mannaskap belysas och klargöras för 
att skapa tydlighet i kommande fysiska 
delprojekt. Arbetet ska göras i samarbete 
med fastighetsägare och näringsliv. 

I delprojektet utreds finansierings
möjligheter inom gällande lagstiftning så 
som Plan och bygglagen, Kommunallagen 
och Lagen om offentlig upphandling. I 
projektet utreds också eventuella möjlig
heter till statlig medfinansiering för 
utbyggnad av grönstruktur, exempelvis 
Naturvårdsverkets bidrag för lokala 
naturvårdssatsningar och Boverkets 
stöd för gröna och trygga samhällen.

Delprojektet ska komma fram till en eller 
flera finansieringsmodeller för kommunala 
förvaltningars gemensamma projekt, 

exempelvis projektbudgetar, för att gynna 
projekten som helhet och underlätta 
samarbete över förvaltningsgränserna. 
Delprojektet ska även ta fram en eller flera 
finansieringsmodeller för projekt som görs 
gemensamt mellan kommun och privata 
aktörer. Baserat på liknande projekt som 
genomförts i andra länder kommer fastig
heter som ligger längs parken att få ett ökat 
värde. Därför är utgångspunkten att dessa 
fastighetsägare ska vara med och bidra. 

Delprojektet ska dessutom komma fram 
till en finansieringsmodell för att möjlig
göra extern finansiering av de åtgärder 
som är stora och dyra, exempelvis där 
parken ska överbrygga stora barriärer 
så som järnväg eller riksväg 40. Här ska 
influensområden för medfinansiering 
samt rimliga fördelningsnycklar klargöras. 
Målsättningen är att projekt i de stora 
utvecklingsområdena (Gässlösa och 
Getängen) kan vara med och finansiera 
andra delar av parken för att säkra helheten. 

I delprojektet ingår också att komma 
fram till lösningar för hur och när 
kompensationsåtgärder i detaljplane
projekt kan vara aktuella att utföra i 
parken. Ramar för kompensationsåtgärder 
ska utgå ifrån avstånd till grönområden 
enligt Borås grönområdesplan.

UPPFÖLJNING

Uppföljning och utvärdering kommer 
att krävas löpande under hela parkens 
utbyggnad. Uppföljningsprojektet 
innefattar översyn och utvärdering av 
stadsbyggnadsprogrammet i sig men 
också uppföljning och utvärdering av 
projektet i sin helhet, genomförda och 
planerade administrativa och fysiska projekt 
samt arbetsprocesser och samarbeten. I 
projektet bör samtliga involverade parter 
delta på, för ändamålet, lämpligt sätt. 

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM

Parken ska vara en del av Borås 
400årsjubileum år 2021. Delprojektet 
syftar till att planera och genomföra 
aktiviteter kopplade till jubileet. 
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KNALLETORGET (MORFEUS)

I detaljplanen för Morfeus görs Knalle
torget om. Torget planeras att ha en 
tydligare koppling via Lilla Brogatan 
mot Hallbergsgatan och parken. 

HALLBERGSBRON

Hallbergsbron är konstruerad på ett sätt 
som möjliggör plantering av stora träd. 
Redan nu har tillfälliga lösningar börjat 
testas för att göra bron mer grön.

Till höger: pågående och kommande projekt i anslutning till parken.

Pågående
KRONÄNGSPARKEN

Projektering av Kronängsparken är 
påbörjad och byggstart är förväntad 
under 2021. Kronängsparken blir därmed 
ett av de första projektet att färdigställas 
som en del av parkens sträckning. 

VISKAHOLM

Planarbetet för Viskaholm 2 har påbörjats. 
Parken ska sträcka sig genom kvarteret och 
bron som sträcker sig från kvarteret över 
järnvägen ska möjliggöras i detaljplanen. 

TORGET VID KVARTERET EKO

Just nu pågår ombyggnad av kvarteret 
Eko och torget som ligger mellan 
 kvarteret och Viskan. Målsättningen är 
att platsen ska bli en ny social och grön 
mötesplats i centrum med verksamheter, 
bostäder och restauranger precis intill.

De fysiska delprojekten har ett långt 
tidsspann och varierar i omfattning och 
tid. Vissa av dem är redan pågående och 
det är viktigt att dessa tar hänsyn till och 
möjliggör parken. Därtill finns det många 
kommande kända projekt som utgår från 
Borås Stads utbyggnadsstrategi, men även 
om eller nybyggnadsprojekt som har 
identifierats som krav för ett förverkli
gande av parken som helhet. Utöver det 
finns det projekt som vi inte vet om ännu. 
Slutligen ska alla delprojekt/platser länkas 
samman, vilket sker successivt på både 
kommunens och privata aktörers initiativ. 
Sammanlänkningen skapar helheten.

På kartan på nästa sida syns alla kända 
fysiska projekt. Redan pågående 
projekt är markerade med rött och 
kommande kända projekt är vita.

Fysiska delprojekt

Kommande fysiska projekt på nästa uppslag.
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Kommande
KNALLELAND

Knalleland är ett av stadens utvecklings
områden. Parken ska vara en central del i 
planeringen och utvecklingen av området. 

GETÄNGEN

Getängen är ett av stadens utvecklings
områden. Planeringen av området ska 
möjliggöra parken och arbetet bör dra 
nytta av att området ligger intill en 
av parkens ändpunkter, Rya åsar. 

REPSLAGAREGATAN

Repslagaregatan är bred och har stor 
potential att göras om och därmed 
koppla ihop parkens södra delar med 
både Knalleland och Getängen. Gatan 
är viktig för att binda ihop parken som 
helhet. Biltrafikens utrymme bör minskas 
till förmån för aktiviteter vid gatan. 

NEDRE NORRBY

Nedre Norrby är ett av stadens utvecklings
områden. Planeringen ska ta hänsyn 
till och möjliggöra bron över järnvägen 
som kommer att gå igenom området. 

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, CENTRUM – NORRBY

Bron är ett mycket viktigt projekt, både för 
parkens och stadens skull. Den möjliggör 
parkens linjära sträckning samtidigt som 
den bygger bort en av stadens största 
barriärer: järnvägen. Genom en ny koppling 
mellan Norrby och centrum möjliggörs 
genare vägar till Norrby och i längden 
Getängen, men också genare vägar till 
centrum från fler platser i staden.

HALLBERGS PLATS OCH HALLBERGSGATAN

Området ligger mitt i centrum, med 
stenbelagda ytor och tät bebyggelse. 
Hallbergsgatan och Hallbergs plats blir, 
precis som Hallbergsbron, viktiga element i 
parkens sträckning via Stadsparken, genom 
centrum vidare mot Viskaholm och Norrby.

BRO ÖVER SVEN ERIKSONSGATAN

Genom att utnyttja topografin och bygga 
en bro mellan kullarna som finns på 
vardera sida av gatan skapar vi en genare 
väg och en säkrare och tryggare passage.

BRO ÖVER RIKSVÄG 40

Det finns redan idag en bro mellan 
Blåklinten och Astern över riksväg 40. 
Den kan dock inte bära grönska. Vid 
planering av området ska en ny eller 
ombyggd bro över riksväg 40 inkluderas. 

BLÅKLINTEN 1 OCH ASTERN 2, 3, 5, 6, 7

Ett planprogram för norra sidan av riksväg 
40 är godkänt och det finns planuppdrag 
för båda sidor. Planering av vardera sida ska 
möjliggöra parken och bron över riksväg 40.

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, GÖTA

Järnvägen mellan S:ta Birgittas griftegård 
och Götavallen ligger lågt och det finns 
stor potential att genom en bro skapa 
goda och gena kopplingar mellan Götas 
olika delar. Parken och bron bygger bort 
barriären som järnvägen idag utgör.

ÅLANDSGATAN

Ålandsgatan är bred och har stor 
potential att göras om och bli en viktig 
del av parken och utvecklingen av 
området. Gatan är viktig för att binda 
ihop parken som helhet. Biltrafikens 

utrymme bör minskas till förmån för 
grönska och aktiviteter vid gatan. 

HÄSSLABRON

Hässlabron över Viskan är en viktig kopp
ling mellan Göta och Gässlösa. Bron har 
redan tillgängliggjorts för allmänheten, men 
bron och dess omgivning utmed Viskans 
båda stränder ska utvecklas. Området 
norr om bron bör göras om i samband 
med exploatering av området norrut. 

GÄSSLÖSA

Gässlösa är ett av stadens utvecklings
områden och Gässlösaskogen intill 
Kronängs idrottsplats är en av änd 
punkterna för parken. Likt i planeringen 
av Getängen ska parkens sträckning tidigt 
pekas ut och möjliggöras. Även här ska 
planeringen dra nytta av att området 
ligger intill en av parkens ändpunkter.
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fester, konstverk, idrottsevenemang, före
läsningar, historievandringar, utställningar, 
kongresser, byggstarter och konserter. 
Totalt ska det vara minst 400 anledningar 
eller sätt att fira 400 år. 2021 blir ett år 
då vi som till sammans utgör Borås gör 
ett avstamp mot en framtid då boråsare 
kan säga: ”Det där var en del av firandet 
den där gången. Nu har det utvecklats 
till allt det här”. I boråsarens framtida 
minne av jubileet, framför allt för alla dem 
som inte var födda eller var barn 2021, 
kommer den fem kilometer långa parken 
genom staden sannolikt vara den största 
jubileumssatsningen som de minns.

År 2021 fyller Borås 400 år. Firandet 
ska visa och symbolisera hur Borås ska 
bli en snyggare, modernare stad i större 
kostym. Parken spelar självklart en stor och 
 betydande roll i detta. Jubileet blir ett starkt 
avstamp för arbetet med parken och under 
året föreslås ett antal aktiviteter kopplade 
till parken att genomföras. Planering och 
genomförande av dessa aktiviteter finns 
med som ett administrativt delprojekt (läs 
mer i kapitel Administrativa delprojekt). 

Firandet av jubileet kommer som helhet 
att bestå av bland annat utveckling av 
urbana stråk som binder samman staden, 

Borås 400-årsjubileum år 2021
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§29 

Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken  

Ärendenummer: BN 2020-2034 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända upprättat stadsbyggnadsprogram ”Staden vid 
parken” till Kommunfullmäktige för godkännande. Detta stadsbyggnadsprogram utgör 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag på hur parken genom staden kan förverkligas. 

Ärendebeskrivning 
I budget 2020 gav Kommunfullmäktige uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att ”konkretisera 
förslag på att förverkliga det som i översiktsplanen kallas det grönblå stråket (parken genom staden) 
som ingår i den beslutade utbyggnadsstrategin. Förslagen ska redovisas till Kommunstyrelsen för 
beslut.”.  

Det "grönblå stråket" var ett tidigt arbetsnamn för parken genom staden. Syftet med namnet vara att 
tydliggöra parkens koppling till Viskan som stadens blå, och parallella, stråk. Detta 
stadsbyggnadsprogram utgör Samhällsbyggnadsnämndens svar på uppdraget från 
Kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen har i sitt remissvar framfört att de anser att Samhällsbyggnadsnämnden har 
genomfört uppdraget. Kommunstyrelsen föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
översända det slutliga förslaget på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken, till 
Kommunfullmäktige för godkännande. 

Projektstudio 
Under hösten 2019 genomfördes nio projektstudiotillfällen. Syftet var att möjliggöra ett 
förverkligande av visionens, översiktsplanens och utbyggnadsstrategins intentioner och ambitioner 
vad gäller att skapa ett sammanhängande parkstråk genom innerstaden, parallellt med Viskan som 
stadens blå stråk.  

Samarbetsworkshop  
Utifrån det samarbetsuppdrag som Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fått av Kommunfullmäktige 
(KF) bjöd SBN in till en workshop den 11 december 2019. Workshopen syftade till att förbereda för 
en politisk förankring av arbetet med det grönblå stråket. Inbjudan riktades till presidier och 
förvaltningschefer från Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt ansvariga kommunalråd och 
oppositionsråd. Som underlag för workshopen användes det material som hade arbetats fram i 
projektstudion under hösten.  

Workshop på Samrådsarenan 
Med utgångspunkt i projektstudiomaterialet och den genomförda workshopen i december 
genomfördes en workshop om det grönblå stråket på Samrådsarenan den 3-4 mars 2020. Detta för att 
involvera näringslivet, fastighetsägare och akademien i att utforma förslag på hur ambitionerna skulle 
kunna förverkligas. 
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Presidieöverläggning juni 2020 
I juni 2020 hölls en presidieöverläggning för förankring och diskussion kring 
stadsbyggnadsprogrammet. Inbjudna var samma personer som till samarbetsworkshopen i december. 
På presidieöverläggningen fördes dialog kring beslutsgången, dokumentets varaktighet och stöd för 
kommande arbete samt engagemang hos boråsaren. En slutsats från mötet var att det skulle 
genomföras en dialog med boråsarna innan vidare politiska beslut. En annan slutsats var att 
Samhällsbyggnadsnämnden skulle skicka ut ett förslag till stadsbyggnadsprogram på en öppen remiss 
innan nämnden översänder förslaget till stadsbyggnadsprogram till Kommunstyrelsen. 

Dialog boråsare augusti-september 2020 
Under perioden 14 augusti till 13 september 2020 hölls en dialog med boråsarna kring parken. Under 
dialogen var parkens tänkta sträckning genom staden markerad med gröna målade pilar och prickar, 
gröna pinnar och informationsskyltar längs med vägen. Det genomfördes guidade vandringar och 
cykelturer med stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare längs stråket och det var en utställning om 
parken i Kulturhuset. På en hemsida fanns information och en enkät som boråsarna uppmanades att 
fylla i. Vandringarna, cykelturen och enkäten marknadsfördes via sociala medier.  

Remiss november-december 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2020-11-22 §317 att godkänna förslaget till 
stadsbyggnadsprogram Staden vid parken och skicka förslaget på remiss. Remissen var öppen, vilket 
innebar att vem som helst fick svara. Under remissen inkom 31 remissvar. 27 parter tillstyrkte eller var 
positiva till stadsbyggnadsprogrammet. Två parter avstyrkte stadsbyggnadsprogrammet och två parter 
svarade att de väljer att inte yttra sig. En sammanställning av inkomna yttranden samt kommentarer 
finns i tillhörande remissredogörelse. I remissredogörelsen finns även en sammanfattning av de 
justeringar som är gjorda i stadsbyggnadsprogrammet utifrån inkomna synpunkter. 

I samband med remissen marknadsfördes parken på Borås Stads Instagram. Efter dialog med 
kommunens kommunikatörer är bedömningen att parken har fått stor spridning och många svar från 
boråsare i jämförelse med andra kommunikationsinsatser som kommunen genomfört. 
Sammanfattningsvis har projektet Staden vid parken nått ett stort antal personer. 

Kommande arbete 
I 2021 års budget har Samhällsbyggnadsnämnden fått två miljoner kronor för att ha möjlighet att 
medverka i förvaltningsöverskridande samarbeten. Därmed har Samhällsbyggnadsförvaltningens 
förutsättningar att delta i förverkligandet av bland annat Staden vid parken förbättrats.  

Borås 400-årsjubileum 2021 
Målsättningen är att stadsbyggnadsprogrammets startskott ska gå under Borås jubileumsår 2021. Det 
innebär att det är angeläget att programmet godkänns och arbetet påbörjas så snart som möjligt under 
våren 2021.  

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken 
Remissredogörelse Staden vid parken 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum,  Kv 

Viskaholm 2 m.fl. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget under förutsättning att nämnda 

justeringar görs.        

Ärendet i sin helhet 

Planen innebär möjliggörande av cirka 400 nya bostäder, kontor och 

verksamheter i ett centralt läge. Inledningsvis i projektet var en av hörnstenarna 

att området skulle fortsätta innerstadens/stadskärnans rutnätsstad över Viskan 

och denna kvalité är väsentlig för områdets karaktär och det är därför av stor 

vikt att den bibehålls genom hela planeringen och när kvarteren byggs.  

Inom Viskaholm planeras det för både hyresrätter för allmännyttan och 

bostadsrätter. Båda dessa kategorier är underrepresenterade i centrum och 

tillskottet är positivt för att uppnå en större blandning i utbudet på 

bostadsmarknaden. Detta är värdefullt för stadens utveckling. 

Detaljplanen bidrar även till att möjliggöra en framtida koppling mellan 

Centrum och Norrby genom ett parkstråk och möjlighet till kommande gång- 

och cykelbro.  

Parkstråket genom Viskaholm behöver förtydligas i detaljplanen. Stadens 

tankegångar är att möjliggöra en unik utformning med hjälp av bland annat 

grönstrukturen som kan lyfta arkitekturen på Viskaholm i sin helhet. Detta 

behöver bemötas mer från exploatören.  

Bilagan kring gestaltningsprinciper för området saknar viktiga delar för 

stärkandet av exploatörens viljeinriktning att förverkliga det gröna parksstråket. 

Tanken är att detta åstadkoms bland annat genom att förgårdsmark ges 

förutsättningar för växtlighet på fasader i delar av området. Planbestämmelser 

kring detta behöver förtydligas så att växtlighet verkligen säkras på fasad samt 

att gestaltningsprinciperna visar på en ambitionsnivå som både staden och 

exploatören kan vara nöjda med. Även planbeskrivning och syfte bör stärkas i 

skrivningar kring hur gröna strukturer säkras, både för förgårdsmarken och 

allmän plats. 

Om inte detta kan uppnås bör förgårdsmarken tas bort och istället ersättas med 

en bredare yta med allmän plats, GATA. Gatans bredd skulle i detta fall bli 14 

meter vilket kan jämföras med Västerlånggatan, mätt mellan Lindex och 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Buketten, där kanalen upplevelsemässigt kan jämföras med parkstråket. I detta 

fall så får kommunen hela rådigheten av utformning av det gröna stråket. En 

viktig grundförutsättning för parkstråket som helhet var samarbetet mellan 

kommun, exploatör och fastighetsägare. I denna lösning försvinner denna 

förutsättning. Det blir exempelvis svårare att anlägga vertikal grönstruktur på 

fasader. 

Den befintliga rörbron mellan kvarteren Elektra och Viskaholm behövs men 

behöver flyttas i samband med exploateringen. Den kan även kompletteras med 

en gångbro för att stärka kopplingen över Viskan. Läget för denna bro behöver 

preciseras i detaljplanen. Placeringen ska vara i förlängningen av gatumarken 

som möter Viskan, strax sydost om befintlig rörbro.  

I Viskan finns en yta som tillåter bryggor. Denna bör tas bort och istället 

ersättas med en bestämmelse där balkonger är möjliga. Det innebär att effekten 

av brygga uppnås, men att den istället kan förankras i fasad och på så sätt inte 

påverkar vattenområdet i samma utsträckning. Om lösningen med bestämmelse 

inom vattenområde bibehålls, så ska bryggan säkras så att allmänheten får 

tillgång till den.  

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget under förutsättning att nämnda 

justeringar görs.      

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd, 2021-01-19 

2. Planbeskrivning, 2021-01-19 

3. Plankarta, 2021-01-19   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, 
Viskaholm 2 med flera, Västerbro, Borås Stad
Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad tar just nu fram en 
ny detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här inbjudan 
för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 19 januari 
- 26 februari 2021.

Planens syfte är att möjliggöra ca 400 bostäder och 
centrumfunktioner med kontor, handel, livsmedelbutik på 
bottenplan inom planområdet Viskaholm 2 med flera. Den nya 
bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke 
på dess centrala placering och kopplingen från centrum mot 
Resecentrum och på sikt även mot Norrby. Detalplanen följer 
kommunens översiktsplan. 

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på 
boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter” och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 
Borås. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post 
eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! Du som är fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om 
innehållet i detta brev. 

Samrådsmöte
På grund av Coronaviruset och rådande smittorisk kommer vi att hålla ett digitalt samrådsmöte via Teams den 
10 februari kl. 17:00–18:00. Länk till mötet samt instruktioner kring hur du ansluter finns på hemsidan boras.se/
detaljplan/Viskaholm 2. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om planförslaget och svara 
på frågor. 

För dig som inte har möjlighet att delta på samrådsmötet kan du boka telefontid som finns på vår hemsida: 
www.boras.se/detaljplan/Viskaholm 2 

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter senast den 26 februari via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2017-0656), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/
remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter 
med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten 
att överklaga detaljplanen. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera 
eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna 
informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. 

Kontaktuppgifter för mer information
Planarkitekt Leila Alves Bonnier, tel: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se
Plan- och bygglovschef  Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se
Plankonsult Job van Eldijk, telefon: 010-6153317, epost: Job.van.Eldijk@ramboll.se  

Hälsningar från Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-01-19

SAMRÅD
Nämndbeslut
§ 394 SBN 2020-12-17
BN2017-0656



Detaljplan för Centrum,

Viskaholm 2 m.fl. 

BN 2017-656

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Planen innebär möjliggörande av cirka 400 nya bostäder, 
kontor och centrumverksamheter i ett centralt läge i Borås. 
Detaljplanen bidrar till att möjliggöra en framtida koppling 
genom ett parkstråk och gång- och cykelbro mellan centrum 
och Norrby. Området bygger vidare på den närliggande 
rutnätsstaden och har fokus på hög arkitektonisk kvalité och 
bevarande av kulturhistoriskt kontorsbyggnad från tidigt 
1900-tal. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra bostäder, kontor och 
centrumverksamheter i ett centralt läge av staden. Höga 
arkitektoniska kvalitéer ska bevaras och utvecklas. Detaljpla-
nen är en del i ett möjliggörande av parkstråk med gång- och 
cykelväg som på sikt ska sammankoppla centrum med 
stadsdelen Norrby.

Planområde
Planområdet ligger i västra delen av Borås centrum och 
avgränsas vid Viskans östra strandkant mot kvarteret Elektra, 
Krokshallstorget i söder, samt Sven Eriksonsgatan i väster. 
Områdets areal är cirka 2,2 hektar och omfattas av fastighe-
terna Viskaholm 2 och Innerstaden 1:1. Fastigheten Viska-
holm 2 som utgör en större del av planområdet är privatägd 
och Innerstaden 1:1 ägs av kommunen. Del av Viskan och 
Sven Eriksonsgatan ligger inom fastigheten Innerstaden 1:1 
Planområdet påverkas av strandskydd. 

Gällande detaljplan
Planområdet omfattas av ett flertal detaljplaner. Fastigheten 
Viskaholm 2 ingår i stadsplanen P283 från 1962 som anger 
industriändamål. Planområdets västra del omfattas av detalj-
planen P918 från 1996 som tillåter park, gata och parkering. 
Delar av planområdet som ligger vid Viskan ingår i planerna 
P20, P126 och P1080, planerna anger användningen vatten. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 § 171 att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att påbörja detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 § 129 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2020 
Granskning 3 kvartalet 2021 
Antagande 4 kvartalet 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är till stora delar bebyggt. Kvarteret Viska-
holm kännetecknas av före detta Borås Wäveris rundade 
kontorsbyggnad uppförd under tidigt 1900-tal, med fyra/fem 
våningar och gult tegel. Kontorsbyggnaden följer Viskans 
krökning och stupar rakt ner i ån. Vidare finns även en stor 
lagerbyggnad uppförd under 1960-talet i två våningar också i 
gult tegel. 

Planområdet gränsar till och utgör en entré till rutnätsstaden 
och den äldre stadskärnan i sydost. I översiktsplanen ingår 
området i Borås stadskärna där förtätning och komplettering 
med hög bebyggelsetäthet och utpräglad funktionsblandning 
förespråkas.

Ny bebyggelse
Föreslagen bebyggelse omfattar flertalet nya byggnader som 
formar halvslutna kvarter. Därmed kommer den stora befint-
liga lagerbyggnaden att rivas. Våningsantalen för föreslagen 
bebyggelse ökar från söder till norr. I planområdets södra 
del, intill Viskaholmsbron, tillåts byggnader i 4-6 våningar, 
medan i kvarteret i norr tillåts byggnader upptill 25 våningar. 
Höjden på byggnaderna varieras med hänsyn till ljusförhål-
landen och för att bidra till en mer tilltalande stadsbild. På 
så vis anpassas ambitionen att bygga högt med hänsyn till 
befintlig bebyggelsestruktur i Borås centrum, samt till Borås 
Wäveris rundade kontorsbyggnad som bevaras. 

Föreslagna kvartersgårdar är upphöjda, vilket bidrar till 
att separera gårdarna från gaturummen. Nivå på gårdarna 
kommer att vara cirka 5 meter högre än föreslagen gatunivå 
inom området. Detta skapar yta för handel och centrumverk-
samheter i bottenvåning och parkering under marknivå. Den 
befintliga kontorsbyggnaden i sydöst avses att bevaras och 
fortsätta att användas som kontorsbyggnad.

Detaljplanen möjliggör cirka 40 000 m2 för bostäder och 
centrumverksamheter samt cirka 6 000 m2 för kontor (detta 
omfattar den befintliga kontorsbyggnaden).

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 m.fl., Borås Stad, upprättad 17 december 2020. 
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Illustrationsplan. (Wingårdhs)

Flygbild över befintlig bebyggelse inom planområdet.
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Vy från planområdets norra del mot parkstråket. (Wingårdhs)

Vy från Viskaholmsbron mot norr längs parkstråket. (Wingårdhs)
10Wingårdhs l                l Gatuvyer l 2020.11.26

Vypunkt 8 3Wingårdhs l                l Gatuvyer l 2020.11.26

Vypunkt 1
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Vy över Borås Wäfveris gamla kontorsbyggnad.Sektion för parkstråket med föreslagen gång- cykelramp. (Wingårdhs)

Stadsbild och gestaltning
Planförslaget innebär att stadskärnan och rutnätsstadens 
stadsmässiga uttryck förlängs över Viskan. Planen medför 
tydligt avgränsade gaturum där bebyggelsen utformas med 
höga arkitektoniska kvalitéer. Gestaltningen utgår ifrån 
materialval som återfinns i befintlig bebyggelse med en 
industrikänsla som domineras av tegel, plåt och äldre indu-
striella fönsterutformningar. 

Bebyggelsens höjder inom området varieras. I väst och norr 
skapar bebyggelsen en rygg mot stationsområdet och bullret, 
med trappande volymer som stiger successivt upp till 25 
våningar. Det högsta huset i norr är särskilt avgörande för 
gatubilden och blir ett riktmärke vid entré till området. I syd 
och öst relaterar bebyggelsen höjdmässigt mot den befintliga 
stenstaden på andra sidan Viskan. Gårdarna öppnar sig mot 
syd för maximal solexponering. Byggnadernas bottenvå-
ningar utformas med utåtriktade lokaler vilka varvas med 
bostadsentréer, uppglasade cykelförråd och uteserveringar 
för att skapa en livfull variation i gaturummet. Längs gatu-
rummens sidor planeras förgårdsmark inom kvartersmarken 
där växtlighet ska planteras som bidrar med grönska i 
gaturummet.

Viskaholms vattennära läge ger möjlighet till nya funktioner 
med vattnet som utgångspunkt. Sittmöjligheter och sociala 
funktioner kopplade till byggnaderna som uteserveringar 
med utblickar mot vattnet. För att vidare ta vara på det 
vattennära läget möjliggörs bryggor i Viskan. För vidare 
beskrivning av områdets gestaltning se Gestaltningsprinciper 
(2020-11-30, Wingårdhs)

Urbant stråk
En ny gata sträcker sig från Viskaholmsbron i söder mot 
norr. Denna gata är på sikt tänkt som en vidareutveckling 
av Borås centrum och parkstråk mot Norrby. Längs med 
gatan föreslås en ramp för gående och cyklister som sedan 
övergår till en bro som ska fortsätta över järnvägen. Gång- 
och cykelrampen föreslås vara integrerad i byggnadernas 

konstruktion. Ytan under rampen kan användas som tak 
till sittplatser, cykelparkering, entréer eller dylikt. Bron över 
järnvägen vidare mot Norrby ingår inte i aktuell detaljplan. 

Historik och kulturmiljöer
Wiskaholms Wäfveri AB grundades år 1857 och var det 
första av sitt slag i Borås. En fabriksanläggning uppfördes 
inom kvarteret Viskaholm. Anläggningen blev grunden 
för det nybildade Borås Wäfveri AB år 1869. Företaget 
utvecklades till en betydande textilindustri vars byggnads-
bestånd utökades och förändrades. 1915 införlivades en 
anläggning för färgeri- och tryckeriverksamhet inom kv 
Tryckaren och Simonsland ett hundratal meter norrut ut med 
Viskan. Byggnaderna inom Kvarteret Viskaholm har under 
senare decennier fått andra användningssätt efterhand som 
textilindustrins förutsättningar förändrats. Den kvarvarande 
kontorsverksamheten upphörde 2007. Byggnaden används 
idag som kontor för andra verksamheter.

Borås Wäfveris gamla kontorsbyggnad i nationalromantisk 
stil är uppförd 1913 efter ritningar av arkitekt Lars Kellman. 
Byggnaden byggdes till mot nordost 1935 med en mjukt 
rundad byggnadskropp som följer Viskan och ansluter väl 
till den äldre delen. 1942 tillkom den rundade avslutningen i 
söder och ett burspråk i trä. Byggnaden utgör en karaktärs-
byggnad för Borås och har stor betydelse för stadsbilden. 
Den rundade byggnaden följer Viskans krökning och stupar 
rakt ned i ån. Fasaderna har en rik tegeldekoration med 
fönster och listverk som accentuerats med rött tegel. Trots 
förändringsarbeten är den ursprungliga karaktären bevarad 
och dess gränser klart avläsbara vid sidan av senare tillkomna 
tillbyggnader. I samband med uppförandet av byggnaden 
anlades bron över Viskan, Viskaholmsbron, i Hallbergsgatans 
förlängning som länge utgjorde entré till fabriksanlägg-
ningen. Även bron är ritad av Lars Kellman.

Samtliga äldre byggnader från i huvudsak 1800-talets sista 
decennier som låg centralt i området revs 1959 och ersattes 
1960 av dagens höga och till stora delar slutna lagerbyggnad. 
Lagerbyggnaden utgör ett bra exempel på industriarkitektur 
från 1960-talet med enkla gula tegelfasader som i stort sett 
saknar dekorationer. Den långa men slutna fasaden mot 
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Det gröna stråket
Principsektioner 

Gatorna in till stadsdelen har ordnade planteringar. 
Lyfter man blicken upplevs de gröna bostadsgårdarna på 
bjälklag och takterrasserna. Förutom gröna gårdsmiljöer 
och gröna tak inom kvartersmark kommer  förgårdsmarken 
att anläggas med växtlighet för att vidare bidra med
grönska i gaturummet.

Rampen behåller en grön karaktär med planteringsmöjlig-
heter i form av upphöjda planteringar som även erbjuder 
sittmöjligheter. Där rampen börjar kan ett trapplandskap 
förekomma i form av gradänger som bjuder in till att slå 
sig ner och blicka ut över det gröna stadsrummet.

Sektion C-C Sektion D-D

C

C

D
D
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Sven Erikssonsgatan har en medveten ”tandad” utformning.  
Kontorsytorna är markerade i fasaden med ett långt fönster-
band. Mot Viskan har en del i bottenvåningen dragits in för 
att rymma en portvaktskur. 

Bostäder
I dagsläge finns inga bostäder inom området. Planförslaget 
medger cirka 400 nya bostäder. Inom kvarteren anläggs 
gemensamma upphöjda gårdsytor för de boende att nyttja.

Arbetsplatser
Inom planområdets östra del finns en kontorsbyggnad med 
höga kulturhistoriska värden. Byggnaden har 4-5 våningar 
och används idag som kontor. Planförslaget medför att 
byggnaden bibehålls och ska fortsatt användas som kontor.

Offentlig service
Planområdets läge i Borås centrum innebär att ett bra 
utbud av service är tillgängligt från planområdet. Inom 500 
meter från området finns det två vårdcentraler. Stadshuset 
och kulturhuset ligger cirka 700 respektive 800 meter från 
planområdet. Högskolan i Borås ligger cirka 500 meter från 
planområdet. Närmaste förskolan är Norrbyskolans förskola 
med åtta avdelningar. Förskolan ligger vid Norrby Tvärgatan 
cirka 700 meter nordväst om planområdet. Grundskolor i 
närheten av planområdet är Engelbrektskolan på Norrmalm 
och Särlaskolan i Norrby.  

20 mars kl 09.00

21 juni kl 09.00

20 mars kl 15.00

21 juni kl 15.00

20 mars kl 12.00

21 juni kl 12.00

20 mars kl 18.00

21 juni kl 18.00

Kommersiell service 
Planområdet ligger i Borås centrum med brett utbud av 
kommersiell service. Köpcentrum Knalleland ligger också i 
närheten av planområdet. Planförslaget medger centrumverk-
samheter så som handel i markplan för hela planområdet. 

Tillgänglighet 
Planområdet är till största del platt i dagsläget. Den allmänna 
platsens marknivåer kommer att justeras för att hantera 
översvämningsrisker i området. Dessa förändringar uppfyller 
tillgänglighetskraven för allmänplats. 

Ljus- och skuggförhållanden
Nedan presenteras en solstudie av den del av planområdet 
som ska exploateras. Solstudien redovisar fyra tidpunkter på 
dygnet.

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen viss 
skuggning av omkringliggande byggnader och omgivning. 
Den största delen av skuggning från ny bebyggelse faller 
inom planområdet eller skuggar järnvägsområdet i norr. 
Befintig bebyggelse i öster kommer att påverkas av skuggning 
på eftermiddagen och därmed begränsas eftermiddagsolen 
för dessa fastigheter. Bedömningen är att den planerade 
bebyggelsens skuggning är inte jämförbar med skuggning 
från befintliga byggnader och träd som redan finns på plat-
sen. Med hänsyn till att skuggning från föreslagen bebyggelse 
främst påverkar planområdet eller järnvägen och i begränsad 
omfattning påverkar befintlig bebyggelse bedöms skuggning 
från föreslagen bebyggelse vara acceptabel.

Solstudie (Wingårdhs)
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3. Gator och trafik
Gatunät
Borås centrums gatunät utgörs av en rutnätsstruktur med sin 
avlånga axel i nord-syd riktning. Denna struktur avgränsas 
av Viskan och Kungsgatan/riksväg mot öster och väster. 
Trafiken runt centrums rutnät försörjs av Cityringen som 
består av Sven Eriksonsgatan, Fabriksgatan, Kungsgatan/
riksväg 42 och Yxhammarsgatan. 

Planområdet ligger intill Viskan och i direkt anslutning till 
Sven Eriksonsgatan. Området har potential för att förlänga 
rutnätstrukturen på andra sidan av Viskan och vara en viktig 
del i att möjliggöra en länk mellan centrum och Norrby. 
Angöring till planområdet sker idag västerifrån genom Sven 
Eriksonsgatan. Viskaholmsbron ansluter planområdet till 
centrum från syd för gång- och cykeltrafik. 

Gångtrafik
Gående kan nå planområdet via Viskaholmsbron i söder 
och samt från Sven Eriksonsgatan i väst. I dagsläget är det 

omöjligt att passera genom området då platsen är bebyggd 
med bland annat en stor lagerbyggnad och delvis avstängd 
med grind. 

Planförslagets genomförande innebär att lagerbyggnaden 
ska rivas och nya gator och kvarter ska uppföras. Till följd av 
detta ökar tillgänglighet för gående till och inom området. 
Gaturummet avses att främst vara avsedd för gående och 
cyklister även om viss motortrafik kommer att förekomma. 

Befintlig ledningsbron över Viskan kommer att flyttas. I 
samband med flytten planerar kommunen för en gångbro 
över ledningsbron mellan planområdet och Viskans östra 
sida vilket skapar förutsättningar för ett nytt gångstråk till 
planområdet. Planförslaget är också en del i ett nytt planerat 
stråk mellan centrum och Norrby. Detta innebär att inom 
planen möjliggörs en gång- och cykelramp som övergår till 
en bro fram till spårområdet för järnvägen i norr. Bro över 
järnvägen ingår inte i aktuell detaljplan. 

Cityringen och huvudbilvägar i närområdet.



150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000







Resecentrum

V I S
 K A

 N

Sv
en

 E
rik

so
ns

ga
ta

n

Sta
tio

nsg
ata

n

Kungsgatan/riksväg 42
Yxhammarsgatan

Norrb
y Långgata

Lilla Brogatan

Fabriksgatan

Södra 
TorgetStadsparken

Planområdet

Cityringen och huvudgator för bil
Cykelvägar
Borås centrums gatunät



150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000







Resecentrum

V I S
 K A

 N

Sv
en

 E
rik

so
ns

ga
ta

n

Sta
tio

nsg
ata

n

Kungsgatan/riksväg 42

Yxhammarsgatan

Norrb
y Långgata

Lilla Brogatan

Fabriksgatan

Södra 
TorgetStadsparken

Planområdet

Cityringen och huvudgator för bil
Cykelvägar
Borås centrums gatunät



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN10

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett nytt utformnings-
förslag för Sven Eriksonsgatan inklusive Viskans västra kaj, 
där en ny gång- och cykelbanan ansluter till planområdets 
norra del.

Cykeltrafik och cykelparkering
Cykelväg finns längs med Sven Eriksonsgatan som ingår 
i stadens cykelnät. Denna cykelväg ansluter till Magasins-
gatan och Yxhammarsgatan mot norr. Mot söder kopplas 
cykelvägen till resecentrum. Via Viskaholmsbron i söder 
nås centrum i sydost. Förslaget möjliggör även på sikt nya 
cykelmöjligheter i och med den ovan nämnda gång- och cykel 
bron över järnvägen respektive Viskan.  

För nya bostäder inom planområdet ska cykelparkering anläg-
gas enligt Borås Stads parkeringsregler. För flerbostadshus 
krävs 25 cykelparkeringar per 1000 m2 bruttoarea och för 
kontor 9 cykelparkeringar per 1000 m2. Det innebär således 
1000 cykelplatser för bostäder och 45 cykelplatser för kontor. 
Utrymmesbehovet är cirka 2 m2 per cykelplats. Därtill 
kommer tillfarter.

Kollektivtrafik
Planområdet är väl försörjt med lokal- och regionala bussar 
samt tåg. Närmsta busshållplats är Krokhallstorget och ligger 
i direkt anslutning till planområdet vid Sven Eriksonsgatan. 
Borås resecentrum ligger cirka 250 meter från planområdets 
västra del. Förtätning i centrala lägen med god tillgång 
till kollektivtrafik är i linje med de mål och strategier som 
formuleras i Västtrafiks ”Målbild för kollektivtrafiken år 2025 
i Sjuhärad”.

Biltrafik och bilparkering 
Sven Eriksonsgatan är huvudgatan för att ta sig med bil till 
planområdet. Biltrafiken inom planområdets centrala delar 
avses att begränsas och ska anpassas till gående och cyklisters 
villkor. Alla gator inom planen behöver dock vara tillgängliga 
för biltrafik. Detta för att området ska vara tillgängligt för 
räddningstjänsten, transporter vid flytt, färdtjänst och för de 

Vy från Sven Eriksonsgatan mot planområdet. Wingårdhs

Vy från sydväst om planområdet längs Viskan. Wingårdhs
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som har området som slutdestination. Detta ska bland annat 
ske genom att placera utfarter till bilparkeringar med närhet 
till angöring av Sven Eriksonsgatan. 

Trafikteknisk PM (WSP 2019-06-18) har tagits fram i 
samband med detaljplanen med syfte att utreda planförsla-
gets parkeringsbehov samt dess inverkan på gatans kapacitet. 
Sedan utredningen genomfördes har planområdet minskats 
och alternativa dragningar för Sven Erikssonsgatan ingår inte 
längre i detaljplanen.

I utredningen har anslutningen mot ett planerat garage för 
oreducerat antal parkeringsplatser beräknats. Syftet är att 
se om det blir några kapacitetsproblem även med maximalt 
antal platser. Trafiken på Sven Eriksonsgatan har ökats med 
10% för framtida trafikökningar utöver de räkningar som 
utförts.

Utredningen visar att man klarar kapacitet och framkom-
lighet på Sven Eriksonsgatan utan problem även om all 
parkering byggs ut enligt gällande parkeringsregler även utan 
reducering. 

Borås Stads parkeringsregler anger för centrum en nivå på 
7 bilparkeringsplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea för 
bostäder och 12 bilparkeringsplatser per 1000 kvadratmeter 
bruttoarea för kontor. Utan reduceringar eller samnyttjande 
ger det då cirka 280 bilparkeringsplatser för bostäder och 60 
bilparkeringsplatser för kontor.

Parkeringsreglerna ger möjlighet att använda reducerings-
åtgärder, bland annat finns det åtgärdspaket för bostadsbebyg-
gelse i kollektivnära läge. Planområdets avstånd till Borås 
resecentrum är mindre än 0,3 km vilket möjliggör att 
reducera grundtalen med 10%. Med den reduceringen blir 
det 252 bilparkeringsplatser för bostäder och 54 bilparke-
ringsplatser för kontor. Åtgärder kan vidtas för ytterligare 
reducering. Reduceringsmöjligheterna bygger alla på att det 
finns god tillgänglighet till kollektivtrafik. Med utmärkta 
cykelmöjligheter enligt reglerna blir den totala reduceringen 

av bilparkeringsplatser 15% för bostäder. Kombinerat med 
bilpoolspaket  blir det totalt  en 25% reducering av bilparke-
ringsplatser för bostäder. Det finns ytterligare en nivå med 
hållbar livsstil enligt reglerna som ger totalt 40% reducering 
av bilparkeringsplatser för bostäder. På motsvarande sätt 
reduceras parkeringen för kontor med 15% i kollektivnära 
läge och med utmärkta cykelmöjligheter. Om man dessutom 
har ett hållbart pendlingspaket enligt reglerna blir den totala 
reduceringen 20% bilparkeringsplatser för kontor.

Utgångspunkten är att byggherren i första hand ska lösa 
parkeringsbehovet enligt reglerna inom den egna fastigheten. 
I det ingår att titta på möjliga åtgärdspaket och eventuellt 
samnyttjande. I de fall inom centrumzonen där det inte är 
möjligt att ordna hela parkeringsbehovet på den egna fastig-
heten ska parkeringsköp tillämpas. Parkeringsköp innebär att 
byggherren istället för att ordna parkeringsplatsen betalar en 
viss summa pengar per parkeringsplats till kommunen. Dessa 
medel avsätts till allmänna parkeringsanläggningar. Avtal om 
parkeringsköp tecknas med mark- och exploateringsavdel-
ningen och måste vara klara innan bygglov får ges. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning.

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga vägar och 
korsningar i syfte att studera kapaciteten i dessa mer detal-
jerat. Borås Stad har för avsikt att fortsätta det fördjupade 
arbetet med Riksväg 40 tillsammans med Trafikverket för 
att hitta lämpliga lösningar för eventuella åtgärder som kan 
komma att behövas på sikt. Detta arbete har inletts och båda 
parter skisserar nu på en gemensam avsiktsförklaring som 
ska tydliggöra samarbetsformer och metoder.

Vy från planområdets nordöstra del mot väster längs Sven Eriksonsgatan 
(Wingårdhs)

Vy över gång- cykelrampens början längs parkstråket. (Wingårdhs) 5Wingårdhs l                l Gatuvyer l 2020.11.26

Vypunkt 3

5Wingårdhs l                l Norra platsen l 2020.11.26
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Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

Det pågår för närvarande framtagande av flera detaljplaner 
vid Brodal, bl a för kv Horngäddan, Morfeus och Viskaholm. 
Så småningom förväntas ytterligare detaljplaner tas fram för 
Blåklinten, Astern, Makrillen och på längre sikt troligen även 
Krokshallsberget. Användningen i dessa detaljplaner planeras 
främst att bli bostäder, kontor och centrumverksamhet.

Framkomligheten för biltrafiken på vägnätet i Brodal kan 
idag sägas vara acceptabel, men under högtrafikperioderna 
förekommer trängsel med köbildningar. Trafiksystemet kring 
Brodal är mycket viktigt för busstrafiken med hänsyn till 
Resecentrum. Dessutom sammanstrålar gång- och cykel-
trafiken från nordväst och söder mot stadskärnan. Dagens 
trafiksystem, som är uppbyggt av trafiksignaler, medför att 
biltrafiken magasineras i korsningarnas olika tillfarter och 
därefter avvecklas vid grönt ljus. Med ökande trafikvolymer 
visar analyser att magasinen inte kommer att räcka till utan 
trafiken i körfälten i vissa fall kommer att växa fram till 
bakomvarande korsning med risk för blockeringar.

En lösning har tagits fram som översiktligt kan sägas 
bestå av två delar: ombyggnad av Varbergsvägen mellan 
Centralbron och söder om Petersbergsgatan samt utbyggnad 
av ny vägport under väg 40 som förbinder Petersbergsgatan 
och Brodalsgatan. Ombyggnaden av Varbergsvägen innebär 
att korsningarna utformas som cirkulationsplatser. Detta 
beräknas leda till ökad kapacitet med kortare köer och även 
kortare restider. Genom den nya vägporten skapas ytterligare 
en koppling från kvarteret Horngäddan vilket skapar ökad 
tillgänglighet mot söder för samtliga färdsätt.

Baserat på dagens resvanor beräknas den föreslagna utform-
ningen i stort ge kapacitet för den trafikökning som beräknas 
ske till följd av ovan nämnda planer samt även en viss ökning 
från tillväxt i övriga staden som grovt bedöms motsvara fram 
till 2030- 2035. Ingen negativ påverkan beräknas ske på väg 
40.

Den föreslagna utformningen beräknas dock inte klara trafik-
flödena år 2040 om dagens resvanor består och kommunen 
växer till 140 000 invånare enligt planeringsmålet. Det finns 
en osäkerhet kring den framtida befolkningstillväxten vilket 
styrks av att bostadsbyggandet hittills varit lägre än vad 
bostadsbyggnadsplanen anger.

Kommunens ambition är att främja villkoren för busstrafik 
samt gång- och cykeltrafik. Det centrala läget för planerna 

kring Brodal, med gångavstånd till stadskärnan och nära 
tillgång till busstrafik, gör att bilanvändningen bör kunna bli 
lägre jämfört med mer perifera lägen.

Angöring och utfarter
Planområdet angörs från Sven Eriksonsgatan i norr och 
väster. Infarter till parkeringsgarage placeras så nära Sven 
Eriksonsgatan som är möjligt med hänsyn till trafiksäkerhe-
ten. 

Riksintressen
Kust till kustbanan som utgör riksintresse för kommunika-
tion ligger cirka 70 meter från planområdet och bedöms inte 
påverkas negativt av detaljplanen.

Planområdet ligger inom utredningsområdet för en dubbel-
spårig järnväg för höghastighetståg mellan Göteborg och 
Borås. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Förslag på åtgärder trafiknätet i anslutning till Brodalsmotet.
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Dagvatten
Förutsättningarna för att fördröja dagvattnet inom 
planområdet kommer förbättras genom mer grönska inom 
allmänplats och inom kvarteren.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 
dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimen-
sionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. 
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och 
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploate-
rats. Skillnaden i flöde ska utjämnas på tomtmark innan det 
avleds till dagvattenledning.

Värme
Fjärrvärme finns inom planområdet. Byggnader kan med 
fördel anslutas till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeledningar 
kommer att flyttas inom planområdet. Arbetet med att finna 
alternativ lokalisering av ledningar pågår.

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar. Borås elnät 
och stadsnät ansvarar för ledningarna. Inom planområdet 
finns nedgrävd högspänningsledning. Ledningar kommer 
att flyttas i samband med genomförandet av planen. Arbetet 
med att finna alternativ lokalisering av ledningar pågår.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

Vy längs Västerbrogatan mot planområdet. (Wingårdhs) 13Wingårdhs l                l Gatuvyer l 2020.11.26

Vypunkt 11

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet innefattar delar av Viskan vilket har höga 
natur- och rekreationsvärden och en industrifastighet vilket i 
huvudsak består av en relativt flack hårdgjord yta. I områdets 
norra del finns ett fåtal större träd längs med strandkanten av 
Viskan. Träden ligger inte inom en allé men har en ekologisk 
funktion som spridningsstråk med trädbård längs vattnet och 
bidrar bland annat med löv, skugga till vattnet och binder 
kanten i strandbrinken.

I översiktsplanen ingår Viskan och dess närmiljö är ur natur-
och rekreationsperspektiv önskvärda att säkerställa eller vid 
behov utveckla för att upprätthålla en grön infrastruktur. 
Sambanden utgörs av viktiga stråk, spridningskorridorer och 
vattendrag.

Planförslaget innebär ingrepp för vissa av träden i norr och 
därmed krävs kompensationsåtgärder. Kompensationsåtgär-
der beslutas i ett senare skede. Vissa av träden hamnar inom 
allmän plats och kan troligtvis bevaras.  

Inom allmän plats längs parkstråket kan träd och annan 
vegetation planteras. Möjligheterna att plantera träd i gatu-
rummet begränsas av behov av framkomlighet för exempel-
vis sophämtning. För delar av gaturummet avsätts två meter 
förgårdsmark inom kvartersmarken. Förgårdsmarken ska 
används för vegetation eventuellt i form av fasadväxter, för 
att bidra med grönska till gaturummet.

Inom kvarteren föreslås upphöjda innergårdar med växtlig-
het vilket kan bidra med uppskattad bostadsnära grönska 
och fördröja och rena dagvatten. Även växtbeklädda tak kan 
förekomma. 

Vy från parkstråket österut mot Sven Eriksonsgatan. (Wingårdhs) 6Wingårdhs l                l Gatuvyer l 2020.11.26

Vypunkt 4
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Rekreation
Viskans närhet innebär uppskattade rekreativa kvalitéer för 
området. Med endast en kort promenad söder ut, cirka 300 
meter från planområdet finns Stadsparken vilket erbjuder 
en  variation av rekreativa aktiviteter. I Stadsparken ligger 
planområdets närmaste lekplats. Lekplats finns även i Norrby, 
ca 500 meter norr om planområdet.

Inom en kilometersavstånd från planområdet nås även 
Annelundsparken och Ramnaparken. I ramnaparken finns 
bland annat Elljusspår och möjligheter till fiske.

I anslutning till planområdet återfinns Hälsans stig, en fyra 
kilometer lång promenadslinga. Hälsans stig går igenom de 
centrala delarna av Borås. Vid flera tillfällen följer spåret 
Viskan genom staden. Längs ån kan du se flera byggnader 
från stadens äldre textila historia. Inne i city kan du beskåda 
ett flertal av stadens kända statyer, och sist men inte minst 
får du möjlighet att gå en längre sträcka igenom den vackra 
stadsparken.

Planområdet ingår det planerade parkstråket ”Staden vid 
parken” som ska går längs med hela staden, från Rya åsar i 
norr och till Gässlösa i söder. Den kommer bli fem kilometer 
lång och sammanhängande och gör att människor kommer 
kunna röra sig genom hela staden i en grön miljö utan 
biltrafik. Stråket byggs ut i etapper och förväntas i slutänden 
forma ett sammanväxt pärlband av parker som går som en 
linjär park genom hela staden. 

Inom planorådet har parkstråket formen av en gång- och 
cykelramp mellan husen och vidare till en bro över Sven 
Eriksonsgatan. Bron fortsätter sedan utanför aktuell 
detaljplan över järnvägen. Parkbron planeras att går parallellt 
med Norrby tvärgata till Norrby torg. Innan bron är klar tar 
parken en omväg under järnvägen istället. 

Planeringen av den nya parken bygger vidare på de mål som 
lyfts i flera av Borås Stads styrdokument för hur staden ska 
utvecklas framåt. Parken omnämns som en grön tvilling 
till Viskan, när staden växer från norr till söder. Viskan och 
dess gröna tvilling blir hela stadens sociala mötesstråk där 
boråsare från alla stadsdelar och orter kan mötas. I budget 
2020 gav Kommunfullmäktige uppdrag till Samhällsbygg-
nadsnämnden att ”konkretisera förslag på att förverkliga 
det som i översiktsplanen kallas det grönblå stråket (parken 
genom staden) som ingår i den beslutade utbyggnadsstrategin. 
Förslagen ska redovisas till Kommunstyrelsen för beslut.

Kulturlandskap
Planområdets Östra och sydliga kant inom Viskan ingår i 
fornminnet för den äldre rutnätsstaden som är utpekat av 
Riksantikvarieämbetet. Fornlämningens avgränsning har ett 

Kartbilen illustrerar visionen ”Staden vid Parken” . Planområdet ligger inom 
punkt 10 och 11.

medelfel om 10 meter. Detaljplanens bebyggelse föreslås att 
vidareutveckla rutnätsstadens kvartersstruktur norrut och 
bedöms inte skada fornminnet.

I planområdets sydöstra del i anslutning finns den rundade 
kontorsbyggnaden från tidigt 1900-tal som påminner om 
den historiskt betydelse fulla textilindustrin för staden som 
en gång verkade här. Med hänsyn till detta tillsammans med 
byggnadens arkitektoniska kvalitéer gör att byggnaden ska 
bevaras. 

Lagenligt skyddad natur
Detaljplanens genomförande påverkar inte områden för 
lagenligt skyddad natur.

Klimatanpassning
Genomförandet av planen förväntas innebära ett minskat 
buller genom avskärmande byggnader. Förutsättningarna 
för att fördröja dagvatten och minska översvämningsrisker 
förbättras genom mer grönska och ändrade marknivåer för 
delar av planområdet. Vidare förväntas ett förbättrat mikro-
klimat genom mer grönska och vindskyddande placering 
av byggnader. Markföroreningars påverkan på Viskan kan 
komma att minska efter sanering av marken.
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Grönområdesplan
Viskan och dess närområde ingår i naturdatabasen och är i 
grönområdesplanen ett utpekat spridningsstråk längs med 
vattendrag som är värdefulla för djur- och växtlivet som för 
människan. Viskan och dess stråk är klassad som högsta 
naturvärde, klass 1 och tillhör Borås Stads mest värdefulla 
grönområden. I dessa områden ska ingrepp undvikas och vid 
ingrepp krävs kompensationsåtgärder.

Geoteknik och Radon
PM geoteknik (WSP 2019-09-11) delar upp planområdet i 
delområde A och B. 

Undersökningarna visar för delområde A är jordlagerföljden 
beståendes av fyllning som vilar direkt på berg alternativt via 
ett lager siltig grusig sand på berg. Fyllnadsmaterialet består 
mestadels av grusig siltig, något stenig, sand. Hårdgjorda 
ytor är överst belagda med asfalt. Fyllnadslagret är ca 1 meter 
mäktigt. Den naturliga jorden utgörs av grusig siltig Sand 
och har någon meters mäktighet i områdets östra del. Lagret 
tunnas sedan ut åt väster mot Krokshallsberget. Djup till 
berg varierar i huvudsak mellan 0.5 – 3.0 meter.

För delområde B består jordlagerföljden i normalfallet av 1-2 
meter fyllning som via sand vilar på fastare friktionsjord ovan 
berg. Djup till berg är ca 20 meter från befintlig markyta 
närmast Viskan och minskar sedan västerut mot Krokshalls-
berget. Grundvattenytan påträffas mellan 0.5-1.0 meter djup 
under markytan och påverkas sannolikt av vattenståndet i 
Viskan. 

För grundläggning inom planområdet rekommenderas 
planerade byggnader pål- och/eller plintgrundläggas till 
följd av lösare jordlager i området i kombination med 
byggnadernas höga höjd. 

Underjordisk konstruktion under grundvattenytan bedöms 
möjlig i vissa delar av området men kräver kostsamma 
åtgärder. Bortledning av grundvatten kan leda till sättningar 
på allmänplats och befintliga byggnader. Påverkan på 
grundvatten på grund av parkeringsgarage under marknivå 
kommer att utredas vidare och nödvändiga tillstånd kommer 
att sökas hos länsstyrelsen.

Utredningen har visat att viss erosionsrisk förekommer vid 
Viskans rand i områdets norra del. Erosionsskyddet berör 
både den pågående ombyggnationen av Sven Eriksonsgatan 
och den föreslagen markanvändningen inom planområdet. 
Inför granskningen kommer behovet av ett erosionsskydd 
att utredas. Om det bedöms att ett erosionsskydd behövs 
kommer en ansökan för vattenverksamhet med miljöbedöm-
ning att lämnas in till länsstyrelsen.

Förorenad mark
Miljöteknisk markutredning (WSP 2019-09-17) visar att 
området har en begränsad förorening av PAH i jord. En 
av sju provpunkter visar en förhöjd halt av analyserade 
ämnen. Provpunkt 19W07 har en halt av PAH på 3,6 mg/kg 
jämfört med riktvärdet KM på 1 mg/kg. Provpunkt 19W07 
är placerad i gång- och cykelbanan och innehåller fyllnads-
material med asfaltsrester vilket troligen är orsaken till det 
något förhöjda halterna av PAH. Tjärasfalt påträffas i två av 
tre analyserade asfaltsprover. Parkeringen i norra delen av 
undersökningsområdet samt asfalten i gång- och cykelbanan 
innehåller tjära. 

Tidigare genomförda undersökningar inom fastigheten 
Viskaholm 2 påträffades i den södra delen av fastigheten vid 
den f.d. tankstationen (Provpunkt 4 och 5) organiska ämnen 
överstigande riktvärdet för MKM.

Under befintlig lagerbyggnad (Provpunkt 8 och 9) påträffa-
des zink överstigande riktvärdet MKM och organiska ämnen 
överstigande riktvärdet KM. Uttagna jordprov analyserades 
för olika djup och det prov som visade på en föroreningshalt 
över MKM togs ytligt mellan 0 och 1 meter under markytan. 
Utifrån den begränsade provtagning som utfördes under 
byggnaden går det inte att utesluta att det finns förorening 
ytligt under hela byggnaden.

På innergården i den östra delen av fastigheten har en sane-
ring tidigare utförts och inga ytterligare åtgärder planeras i 
dagsläget i denna del.

Utifrån markundersökningar som genomfördes 2019 finns 
inte tillräcklig med information för att säkerställa att marken 
är lämplig för ändamålet. I södra delen av fastigheten måste 
den påträffade förorening med petroleumprodukter bli 
avgränsad genom en fördjupad markmiljöundersökning. 

Kartbild illustrerar översvämningsrisken för planområdet, Sweco.
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Föroreningar under befintlig byggnad behöver ytterligare 
utredas om de uppmätta flyktiga ämnen har sin härkomst i 
klorerade kolväten eller tjärasfalt. Inför planering av åtgärder 
behöver även PAH föroreningen avgränsas. En fördjupad 
markmiljöutredning kommer att beskriva hur spridning av 
markföroreningar till Viskan under rivning av den befintliga 
byggnaden och sanering av marken ska undvikas. Dessa 
åtgärder ska tas upp i saneringsplanen. Kommunen driver för 
närvarande ett projekt med sanering av Viskans bottensedi-
ment i Djupasjön, söder om väg 27.

6. Vatten
Inom planområdet rinner ån Viskan. Ån är betydelsefull 
för djur- och växtliv men även för människors rekreation. 
Viskans sträckning genom Borås är påtagligt påverkad av 
bebyggelse och verksamhet i staden. Långa sträckor av ån är 
kanaliserad med höga, konstgjorda kanter. Vattnet är grum-
ligt och botten dyig. På botten ligger mycket skrot och skräp.

Kommunens intention är att bygga en ny gång- cykelbro över 
Viskan utan att påverka åfåran. Om brokonstruktionen ändå 
visa sig påverka Viskan kommer en ansökan om vattenverk-
samhet med miljöbedömning att lämnas in till länsstyrelsen. 

Vid bebyggelsens östra sida möjliggörs för bryggor. Om 
intentionen finns att uppföra bryggor ska nödvändiga till-
stånd sökas hos länsstyrelsen gällande strandskyddsdispens 
och vattenverksamhet.

Strandskydd
Viskan medför att planområdet påverkas av strandskydd. 
Strandskyddet upphävs inom allmän plats och kvarters-
mark. Upphävandet avstrandskyddet sker med hänsyn till 
bestämmelserna i Miljöbalken 7 kapitlet 18c § första och 
femte punkten. Området är i dagsläget inte tillgängligt för 
allmänheten och består ihuvudsak av hårdgjord yta. Området 
har därmed redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Fler bostäder i 
centralt läge är ett angeläget allmänt intresse vilket inte kan 
tillgodoses i andra centrala lägen då dessa är redan bebyggda 
eller planläggning pågår. Detaljplanen skapar goda förutsätt-
ningar för hållbart resande och möjliggör en ny gång- och 
cykelväg mellan Norrby och Borås centrum. Marken behöver 
därmed tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas av översvämningsrisker. I utredningen 
”Klimatanpassning för Skyfall och höga flöden i Viskan” 
(Sweco 2019-11-19) har senaste genomförda översväm-
ningskartering (MSB, 2019) används i vilket den beräknade 

vattennivån i Viskan och vid anslutning till planområdet är 
beräknad till + 133,1 meter (RH2000) vid ett klimatanpassat 
dimensionerande 200-årsflöde. Vid tidigare genomförda 
översvämningskarteringar för Viskan, som genomförts av 
SMHI och DHI är beräknad vattennivå betydligt lägre än 
MSB:s. Orsaken till denna avvikelse bör vidare utredas i 
samband med kommande samråd med länsstyrelsen innan 
den slutliga skyddsnivån bestäms.

Utredningen föreslår att skyfall ska kunna avledas ytligt 
till recipienten, vilket åstadkoms genom höjdsättning av 
området. De stora mängder vatten som uppstår vid ett skyfall 
ska kunna avledas på gator inom planområdet utan att utgöra 
skada för bebyggelse eller människors hälsa. Höjdsättning 
bör utformas så att vatten inte avleds till området via infarter 
från Sven Erikssonsgata.

Områdesskydd längs med planområdets angränsning mot 
Viskan är nödvändigt för att skydda området mot framtida 
höga flöden och vattennivåer i Viskan. Befintlig och tillkom-
mande byggnation kan dessutom kräva objektsskydd.

Sammanfattat kan sägas att om förslagna sekundära skyfalls-
stråk och anpassat klimatanpassningsskydd mot höga flöden 
och vattennivåer i Viskan tillskapas ut med planområdet, 
kommer risken för översvämning av mark och byggnader 
väsentligt att kunna minskas. Skydden mot höga vattennivåer 
i Viskan utförs lämpligen som portabla skydd alternativt 
semi-permanenta skydd.

Som alternativ till ett klimatanpassat översvämningsskydd i 
direkt anslutning till och utmed Viskan kan ett objektsskydd 
för respektive byggnad med semipermanenta skydd för 
entréer och eventuellt garageinfarter vara en möjlig lösning. 
Lämplig lösning till skydd bör emellertid vidare utredas.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
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status och god kemisk status. Grundvattenförekomsten 
uppfyller gällande kvalitetskrav genom att god kemisk status 
och kvantitetskrav.

Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska 
status positivt.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för 
ytvatten är hög ekologisk status och god kemisk status.

Nuvarande ekologiska status för Viskan är bedömd som 
måttlig. Den kemiska statusen uppnår ej god kemisk status. 
Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka Miljökvali-
tetsnormerna negativt. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att dagvattensys-
temet förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med byggnation.

7. Sociala perspektiv
Planens exploatör avser att realisera en blandning av lägen-
hetstyper och upplåtelseformer. Vidare stärks förutsättning-
arna för att på sikt skapa bättre kopplingar för gående och 
cyklister mellan Norrby och Borås stadkärna. Detta kan leda 
till att fler väljer att gå eller cykla mellan dessa två punkter 
vilket även kan leda till ökad hälsa. Att fler människor rör sig 
och passerar området kan även innebära en ökad känsla av 
trygghet i gaturummet.

Identitet
Området har en stark koppling till Borås textilindustri-
historia vilket bland annat tar sig i uttryck genom den 
rundade kontorsbyggnaden från 1900-talet och den nyare 
lagerbyggnaden. Vidare angränsar planområdet till den äldre 
rutnätsstaden. Med hänsyn till detta ställs höga arkitektoniska 
krav för bevarande av kontorsbyggnaden likväl som för ny 
föreslagen bebyggelse. I planområdets norra del planeras ett 
20-våningshus vilket skapar möjlighet till ett nytt landmärke 
i staden. Utformning av gator och kvarter hämtar inspiration 
från rutnätsstaden och ska anpassas till en nutida kontext. 

Mötesplatser
Detaljplanen möjliggör för nya rörelsemönster vilket innebär 
att människor naturligt kan passera genom området vidare 
mot Norrby eller stadkärnan. Detta skapar förutsättningar 
för ytliga möten så som att se och bli sedd. Inom de privata 
kvarteren skapas gemensamma upphöjda gårdsytor för de 
boende. Utformningen att gårdsytorna är avgörande för att 
bidra med bostadsnära grönska likväl som att forma betydel-
sefulla möten.

8. Störningar på platsen
Risk
Byggnaderna i planområdets norra del ligger inom 40 meter 
från Kust till kustbana. Riskhanteringsområdet intill en 
transportled för farligt gods sträcker sig 150 meter från trans-
portleden. Slutsatsen av riskutredning (Cowi 2019-06-04) 
visar att det utan säkerhetshöjande åtgärder går att genomföra 
det planerade bostadsbygget vid ett avstånd på mer än 40 
meter från närmsta räls. Riskutredningen kommer att uppda-
teras med det föreslagna höghuset inför granskningen.

För att möjliggöra planerad bebyggelse på ett avstånd av 
30-40 meter från järnvägsräls behövs säkerhetsåtgärder i 

Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad.
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form av brandskydd på de delar av fasaden som vetter mot 
spåren. Brandskyddad fasad säkerställs med bestämmelse på 
plankartan, m2.

Buller
I området planeras bostäder intill en trafikerad väg och 
järnväg och därför har en bullerutredning tagits fram. 
Med hjälp av utredningen visas förslag på hur området kan 
bebyggas så att risken för att människor blir störda av buller 
minimeras. Buller inom planområdet från järnvägen och Sven 
Eriksonsgatan kommer att reduceras. Detta sker genom att 
byggnader i planområdets nord- och västliga delar skapar en 
skärmande effekt. 

Trafikbullerutredning (ÅF 2019-11-07) visar på att den 
ekvivalenta ljudnivån ligger för de flesta fasader under         
60 dBA för byggnaderna i planområdet. För fasader närmast 
järnvägen och Sven Erikssonsgatan ligger dock nivåerna över 
60 dB, upp till 67 dB. Den ekvivalenta ljudnivån domineras 
av vägtrafiken.

Där den ekvivalenta ljudnivån är över 60 dBA behöver 
bostäder vara utformade så att hälften av bostadsrummen 
ska vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
inte överskrids vid fasaden och samtidigt minst hälften av 
bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00. För små 
lägenheter som är högst 35 m2 accepteras 65 dBA på den 
bullriga sidan. 

Ljudnivåerna vid fasad mot gata är generellt för höga för 
att klara riktvärde för balkonger. Planerade gemensamma 
uteplatser där riktvärdena klaras finns tillgängligt på 
innergården för respektive kvarter. Om fasader och fönster 
utformas på ett korrekt sätt kan BBR:s krav på ljudnivåer 
inomhus klaras.

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Vibrationer
Vibrationsutredning (ÅF 2019-11-15) visar på att det före-
kommer vibrationshastigheter i mark från passerande fordon 
som ligger i storleksordningen som kan vara kännbara. 
Vibrationshastigheterna överskrider dock inte riktvärde för 
komfortstörande vibrationer i styrka eller antal per natt, högst 
0,4 mm/s vägd RMS fem gånger per årsmedelnatt. 

Vid traditionellt flerbostadshus med betongstomme som är 
grundlagd med pålning mot berggrund eller med friktions-

material mot berg bedöms vibrationshastigheterna bli lägre 
inom byggnaden än i mark och risken för kännbara vibratio-
ner vara mycket låg. 

Notera dock att veka och höga konstruktioner kan exciteras. 
Vid val av annan vekare eller lättare stomme som till exempel 
trästomme, pelardäck-system eller bjälklag med stora spänn-
vidder eller konsoler bör hänsyn tas till vibrationshastigheter 
i marken vid dimensionering av byggnadsstomme och 
grundläggning.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Elektromagnetiska fält
Borås Stad hanterar som riktlinje när det gäller elektromag-
netiska fält att bostäder får ej exponeras för mer än 0,2 µT 
uttryckt som ett genomsnittsvärde från aktuell installation. 

Inom planområdet finns nedgrävd högspänningsledning. 
Ledningar planeras att flyttas i samband med genomförandet 
av planen och kommer mest troligt att anläggas i gatan. 
Arbetet med att finna alternativ lokalisering av ledningar 
pågår. Genom att gräva ner ledningen kan elektromagnetiska 
fält minskas. 

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatorna är kommunala gator.

Bestämmelsen GÅNG1 visar att gång- och cykelramp ska 
placeras. Höjdnivåerna 133,5 till 138,5 meter över stadens-
nollplan visar inom vilka höjder rampen ska anläggas.
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Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som äger gatan och ansvarar för dess skötsel. 
Eftersom detta är utgångspunkt för alla detaljplaner, anges 
det inte på plankartan.

Kvartersmark
Bokstaven B står för bostäder. Bostadsändamål omfattar 
all form av boende av varaktig karaktär, samt även bostads-
komplement som t.ex. parkeringar för boende och besökare, 
soprum m.m.

Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan 
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara 
lättillgängliga för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och 
samlingslokaler.

För att möjligöra att allmän plats kan över- respektive 
underbyggas med bostäder och centrumverksamheter och 
samtidigt skapa tillgängliga, trygga och trafiksäkra miljöer 
används följande bestämmelser. Bestämmelserna (B1) och (C1) 
tillåter att bostäder respektive centrumverksamheter byggs 
under allmän plats, det vill säga under föreslagen gång- och 
cykelväg, GÅNG1. Bestämmelsen (B2) tillåter bostäder över 
och under allmän plats. Fri höjd över gång- och cykelväg ska 
vara minst 5,0 meter. Bestämmelsen innebär i praktiken cirka 
10 meter över marknivå för gata. Bestämmelsen finns för att 
skapa ett rymligt gaturum som kan upplevas som trygg.

Bestämmelsen (B3) tillåter bostäder över allmän plats. Fri 
höjd över gata ska vara minst 10,0 meter. Bestämmelsen finns 
för att vidhålla ett öppet gaturum och en enhetlig utform-
ning för den sammanhängande byggnadskropp som föreslås 
överbrygga gaturummet vid parkstråket.

Bestämmelsen (B4) tillåter bostäder kraga ut över allmän 
plats. Fri höjd över gata ska vara minst 7,0 meter. Bestäm-
melsen finns för att säkerställa god sikt i korsning.

Bestämmelsen E står för tekniska anläggningar. Inom detta 
område tillåts anläggningar såsom transformatorstationer 
men även andra anläggningar.

Bestämmelsen K står för kontor. Användningen används för 
områden för kontor och tjänsteverksamhet med liten eller 
ingen varuhantering.

Bestämmelsen (P) står för att parkering tillåts under allmän 
plats. 

Vattenområde
Bestämmelsen W1 står för vattenområde där broar får anläg-
gas. Vattenområde används för områden som ska vara öppet 
vatten eller att karaktären av öppet vatten ska finnas kvar.

Bestämmelsen W2 står för vattenområde där bryggor får 
uppföras. Bryggor i anlutning till bostäder tillvara tar de 
kvalitéer som ett vattennära läge innebär.

Egenskapsbestämmelser för allmän plats
Bestämmelsen q1 innebär att broräcken ska bevaras. Den bro 
som kopplar samman Hallbergsgatan i söder och kvarteret 
Viskaholm norr om Viskan, ritades sannolikt av Borås-
arkitekten Lars Kellman i samband med att huvudkontoret 
för Borås Väfveri AB byggdes år 1913. Det vackert utformade 
broräcket finns belagt genom ett fotografi från april 1914. 
Genom sitt exponerade läge vid huvudentrén till den stora 
fabriksanläggningen har smidesräcket en stark historisk och 
visuell koppling till området. Vid en framtida ombyggnad av 
själva bron ska det ursprungliga räcket återanvändas på en ny 
bro. Mindre kompletteringar och förändringar kan tillåtas för 
att motsvara aktuell standard för broräcken.

Bestämmelsen bro står för gång- och cykelbro. Bestäm-
melsen visar ungefärligt läge för den framtida bro över Sven 
Eriksonsgatan.

I planen bestäms gatumarkens höjd. Syftet med denna 
reglering är att förhindra översvämning där det är möjligt.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Upp till cirka fem meter över marknivå tillåts hela använd-
ningsområdet att bebyggas. Bestämmelsen e1 tillåter vidare att 
från +139 meter över angivet nollplan är största byggnadsarea 
80 % av egenskapsområdet. 

På de upphöjda gårdsytor inom planområdet finns bestäm-
melsen e2 vilket innebär att högst 15 % av gårdsytan får 
bebyggas med komplementbyggnader med högsta nockhöjd 
3.0 meter över gårdsytan. 

Högsta nockhöjd över angivet nollplan och högsta totalhöjd 
för gårdsytan ovan nollplan används för att reglera bebyg-
gelsens höjd. Bestämmelser om nockhöjd reglerar den 
högsta delen på en byggnads takkonstruktion. Hisstoppar, 
ventilationsanläggningar och skorstenar får sticka ut över 
nockhöjden. Bestämmelser om totalhöjd reglerar höjd på 
byggnader inklusive uppstickande delar ovanför en takkon-
struktion. Höjden på bebyggelsen varieras inom planen och 
innebär mellan 4 till 25 våningar.

För område med prickmark får marken inte förses 
med byggnad men mindre skärmtak tillåts. Marken får 
underbyggas med underjordiskt garage. Bestämmelsen finns 
för att skapa ett rymligare gaturum med vegetation och 
möjliggöra att mindre skärmtak vid entréer och garage kan 
anläggas under marknivå. 
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Bestämmelsen f1 innebär att vegetation ska finnas. Bestäm-
melsen finns i anslutning till gata för att bidra med vegetation 
i gaturummet.

Bestämmelsen f2 innebär att balkonger vända mot innergår-
den högst kraga ut 1,5 meter över gårdsytan. Detta för att 
vidare möjliggöra användbara och uppskattade gårdsmiljöer.

Bestämmelsen f3 innebär att för fasad som gränsar mot 
allmän plats får balkong och burspråk som högst kraga ut 1.5 
meter över allmän plats, minsta fri höjd 3.5 meter. Bestäm-
melsen finns för att undvika utstickande byggnadsdelar i 
gatan och gång- och cykelväg.

Bestämmelsen f4 innebär att för fasad som gränsar mot 
vattenområde får balkong och burspråk som högst kraga ut 
1,5 meter över Viskan, minsta fri höjd är 1,5 meter. Bestäm-
melsen finns för att undvika utstickande byggnadsdelar som 
påverkar Viskan. 

För att forma ett rymligt gaturum används generell bestäm-
melsen för balkonger och burspråk som högst får kraga ut 1,5 
meter från fasad ut över prickad mark. Minsta frihöjd är 3,5 
meter.

För att möjliggöra centrumverksamheter i bottenvåningar 
används generell bestämmelse. Bottenvåning ska vara minst 
4,0 meter hög. Bestämmelsen gäller från överkant golvbjälk-
lag till överkant golvbjälklag.

En generell bestämmelse innebär att på bottenvåning, mot 
allmän plats får inte inrymma parkeringsgarage. Angöring 
till parkeringsgarage och varumottagning för butiker tillåts. 
Bestämmelsen finns för att skapa goda förutsättningar för 
ett levande gaturum med hjälp av så kallade aktiva bottenvå-
ningar.

Bestämmelsen b1 innebär att gårdsytan får underbyggas 
med ett bjälklag som planteras, minsta panteringsdjup är 60 
cm. Bestämmelsen finns för att möjliggöra användbara och 
uppskattade gårdar.

Bestämmelsen b2 innebär att minst 50 % av marken ska vara 
genomläpplig. Bestämmelsen finns för att möjlggöra fördröj-
ning av dagvatten och vegetation inom förgårdsmark.

Den generella bestämmelsen för dagvatten innebär att 
inom kvartersmarken ska det finnas möjlighet att fördröja 
dagvatten. 

Nedanstående bestämmelser kring bevarande och varsamhet 
kräver att byggnaden finns kvar i fysisk form.

Bestämmelsen r1 innebär att byggnaden får inte rivas.
Bestämmelsen q2 innebär att fasader i rött och gult tegel samt 
burspråk i koppar respektive karosseripanel ska bevaras. De 
befintliga fasaderna i tegel är helt centrala för autenticiteten 
och i förlängningen, upplevelsen av byggnaden. Ursprungliga 
fasader ska bevaras och underhållas med traditionella mate-
rial och metoder. Enstaka stenar kan bytas och omfogning 
ska ske med ett utseende likt befintligt. Burspråken i koppar 
respektive karosseripanel är de mest unika och välbevarade 
detaljerna på byggnaden när det gäller utformning och 
förekomsten av bevarade originalmaterial.

Bestämmelsen q3 innebär att ursprungliga fönster samt 
exteriör skylt med texten ”kontor” ska bevaras. Endast ett 
fåtal ursprungliga fönster finns bevarade i den aktuella 
byggnaden. De utgörs av de bågformade fönstren sitter i 
byggnadens bottenvåning mot Viskan. Autentiska detaljer 
som utformats med stor omsorg och hantverksskicklighet 
är mycket viktiga för upplevelsen av byggnaden. Skylten 
med texten ”Kontor” är den sista bevarade detaljen som kan 
kopplas direkt till den ursprungliga verksamheten för Borås 
Väfveri AB. Typsnittet är mycket tidstypiskt för byggnadens 
tillkomsttid år 1913. Som enskild detalj tillskrivs skylten en 
stort kulturhistoriskt värde och den skänker såväl byggnaden 
som platsen framför ett historiskt djup.

Bestämmelsen q4 innebär att trapphus i marmor ska bevaras. 
Trapphuset i marmor utgör tillsammans med burspråket i 
karosseripanel de två bäst bevarade och tydligaste historiska 
spåren efter den stora till- och ombyggnad som genomfördes 
vid huvudkontoret vid 1940-talets början. Påkostade entréer 
med tillhörande trapphus blev en status- och framgångsmar-
kör som uppfördes vid många fabriksanläggningar i Borås. 
Efter rivningar och ombyggnader återstår idag endast ett 
fåtal trapphus av den här karaktären i staden. Interiören är 
känslig för varje liten förändring och skyddsbestämmelsen 
skyddar befintligt eller ursprungligt utseende.

Bestämmelsen k1 innebär att entrépartier ska utformas likt 
ursprungliga eller i karosseripanel likt befintliga. Befintliga 
entrépartier i karosseripanel vittnar om den stora och 
påkostade ombyggnation som gjordes under 1940-talets 
första år. De befintliga entrépartierna ska bevaras så lång det 
är tekniskt möjligt, men kan som sista utväg ersättas med 
nya partier som helt efterliknar befintliga. Om ett byte ska 
genomföras kan det bli aktuellt att, om det finns ett fullgott 
underlag i form av ritningar eller bilder, återskapa entrépar-
tier i det utseende som fanns 1913, före ombyggnaden.

Bestämmelsen k2 innebär att befintliga takdetaljer i koppar 
ersätts med lika befintliga. Taklandskapet på huvudkontoret 
innehåller delar av det exklusiva tak i koppar som skapades 
vid ombyggnaden vid 1940-talets inledning. Tillsammans 
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med det välbevarade burspråket på huvudkontoret är detta 
de enda kvarvarande koppar detaljerna i på byggnaden. Det 
ursprungliga och mycket vackert patinerade koppartaket ska 
bevaras så långt det är tekniskt möjligt och därefter ersättas 
med skivtäckt koppar likt befintligt. 

Bestämmelsen k3 innebär att fönster ska utformas likt 
befintliga eller ursprungliga vad gäller form, material och 
färgsättning. Samtliga fönster i byggnaden har en mycket 
viktig roll för att bevara karaktären och den tidstypiska arki-
tekturstilen. Det gäller även för att markera den ursprungliga 
byggnaden från 1913 och de tillägg som gjorts på 1930-talet 
och 1940-talet. Nya fönster ska utformas som kopior av de 
ursprungliga både vad gäller form, material och kulör. 

Inom hela planområdet ska byggnader placeras och utformas 
så att gällande riktvärden för trafikbuller klaras. Denna gene-
rella bestämmelsen innebär att varje bostad ska ha tillgång 
till uteplats där ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå inte 
överskrider riktvärden för buller enligt gällande riktlinjer.

Bestämmelsen m2 innebär att byggnadsfasader som vetter 
mot och ligger inom 40 meter från järnvägsräls ska utformas 
med brandskydd. Bestämmelsen finns med hänsyn till 
områdets närhet till järnvägen som är transportled för farlig 
gods.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 5 år. Genomförande tiden anger den 
tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras.

För områden med bestämmelser om skydd av kulturvärden 
(q) och varsamhet (k), som utgör särskilt värdefull bebyggelse 
som avses i pbl 4 kap 13 §, gäller bygglovsplikt för yttre 
ändrings- och underhållsåtgärder. Detta innebär att för 
åtgärder gällande kontorsbyggnadens exteriör och Viska-
holmsbrons broräcke krävs bygglov. 

Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän 
markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats, 
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning har kommit till stånd. 

Tomtindelning 1583K-BN798/1962 upphävs. Bestämmelsen 
finns för att upphäva tomtindelningen då den inte lägre är 
aktuell.

Strandskyddet är upphävt inom allmänplats och 
kvartersmark.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om vision 2025 som 
beskriver hur Borås vill vara i framtiden. 

Visionen innehåller sju strategiska målområden. Det handlar 
bland annat om att Borås ska vara en plats där många männ-
iskor möts, att alla ska ta ansvar för barn och unga, att före-
tagen ska växa genom att samarbeta och att Borås centrum 
ska bli livligare med fler bostäder. Detaljplanen bidrar till 
visionen genom att möjliggöra en förtätning i närheten av 
stadskärnan med fler bostäder. Planen bidrar därmed särskilt 
till att nå målområdet ”Livskraftig stadskärna”. 

Planen bidrar även till målområdet ”Goda resvanor och 
attraktiva kommunikationer” genom att åtgärder för ett 
hållbart resande ska göras för den nya bebyggelsen.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 

Planen är förenlig med ÖP:ns målområdet ”en tät, 
sammanhållen och blandad bebyggelse” samt med ÖP:ns 
planeringsprinciper för bostadsbyggande och boendemiljöer, 
då bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för 
service, kollektivtrafik och för att sociala möten kan ske.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar till 
att nå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, 
men även miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

För planen är följande mål relevant: ”Borås Stad planerar för 
ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha en 
hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad 
sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandat stad 
där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar 
förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett 
hållbart sätt.”

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.
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Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet 
tillåts användning för bostäder, centrum och kontor i 
planbestämmelser begränsas bland annat byggnadshöjd och 
byggrätt. Områden med höga kulturvärden bevaras och 
skyddas i samband med ny detaljplan. Kommunens slutsats 
är att strategisk miljöbedömning inte behövs. I nuläget delar 
länsstyrelsen inte kommunens bedömning.

Undersökningen om betydande miljöpåverkan har kommit 
fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i 
detaljplanen:

 » Arkitektonisk utformning

 » Olycksrisk, närhet till transportled för farligt gods

 » Buller

 » Markföroreningar

 » Trafik

 » Erosionskydd

 » Avledning av grundvatten

 » Översvämningsrisk och dagvattenhantering

 » Skuggning

 » Kulturvärden

 » Fastighetsreglering

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen 
fastighet såsom rivning av befintliga byggnader, marksane-
ring, grundläggning för planerad byggnation, förberedande 
markarbeten och byggnation mm.

Ansvarsfördelning allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. Detta 
innebär att kommunen i framtiden ska äga och ansvara för 
allmän platsmark inom planområdet. Ansvaret för utförande 

av allmänna anläggningar på allmän plats regleras i det 
exploateringsavtal som ska tecknas mellan kommunen och 
exploatören. Kommunen ansvarar för framtida drift och 
underhåll av allmänna platser, GATA och GÅNG, inom 
planområdet.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska 
platser
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme, fjärrkyla 
samt avfallshantering.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift 
och underhåll av allmänna anläggningar för el- och fiberför-
sörjning.

Inom byggrätten ligger allmänna ledningar som kommer 
behöva flyttas. Borås Energi och Miljö AB ansvarar för 
att ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla flyttas efter 
överenskommelse med fastighetsägaren. På motsvarande sätt 
ansvarar Borås Elnät AB för elledningar.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbyggnads-
förvaltning och exploatören som bl.a. reglerar finansiering av 
detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan Borås Stad och exploatören. Åtgärder som bedöms bli 
aktuella att reglera i exploateringsavtalet är bland annat:

 » Ansvarsfördelning för utförande av allmän platsmark, 
GATA och GÅNG, samt finansiering av dessa åtgärder.

 » Reglera de marköverlåtelser som detaljplanen förutsät-
ter.

 » Exploatörens bidrag till åtgärder i det övergripande 
trafiknätet.

 » Ansvarsfördelning och finansiering för utförande av 
kajförstärkningar.

 » Ansvarsfördelning, finansiering, läge och utförande av 
ledningsbro mellan detaljplanen och kv Elektra.

 » Reglera de justeringar på Sven Eriksonsgatan, inkl. 
eventuell flytt av busshållplatser, som behöver göras på 
grund av exploateringen.
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Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur 
man avser att uppfylla kommunens krav på antal parke-
ringsplatser enligt gällande parkeringsregler. Kan inte 
platserna tillgodoses inom den egna fastigheten eller på 
annan närliggande fastighet genom långsiktigt avtal, kan 
parkeringsbehovet tillgodoses genom att fastighetsägaren 
tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. Behovet av 
antalet parkeringsplatser som behöver friköpas bedöms vid 
bygglovsprövningen. För en utförligare redovisning av Borås 
Stads parkeringsregler och dess konsekvenser för Viskaholm 
2, se avsnittet ”Biltrafik och bilparkering” i kapitel 3.

Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet ligger inom fastigheterna Viskaholm 2 
och Innerstaden 1:1. Viskaholm 2 ägs av Fastighets AB 
Viskaholm (exploatören) och Innerstaden 1:1 av Borås Stad 
(kommunen).

De ytor som utgör kvartersmark kan i framtiden komma att 
utgöra en eller flera fastigheter. Idag är det endast fastigheten 
Viskaholm 2 som innehåller kvartersmark men denna fastig-
het kan komma att delas upp i ett flertal framtida fastigheter. 
Ombildningarna bedöms kunna genomföras genom avstyck-
ning och fastighetsreglering.

Detaljplanen möjliggör för fastighetsägarna inom planom-
rådet att anpassa fastighetsindelningen till byggnaders olika 
funktioner och användning, exempelvis genom att bilda 
3D-fastigheter. Planförslaget innebär även att det kan bildas 
3D-utrymmen som urholkar såväl Innerstaden 1:1 som 
Viskaholm 2 eller de på kvartersmark i framtiden bildade 
fastigheterna. Tillkommande 3D-utrymmen kan genom 
fastighetsreglering överföras från Innerstaden 1:1 till Viska-
holm 2 eller från denna bildad annan fastighet.

Detaljplanens genomförande kommer innebära följande 
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:

Innerstaden 1:1

 » Tillförs mark från Viskaholm 2 som i detaljplanen är 
utlagd som allmän plats, GATA och GÅNG.

 » Avstår mark till Viskaholm 2 eller från denna bildad 
annan fastighet som i detaljplanen är utlagd som 
kvartersmark.

Viskaholm 2

 » Tillförs mark från Innerstaden 1:1 som i detaljplanen är 
utlagd som kvartersmark.

 » Kan komma att avstå delar av eller all mark som den 
tillförts från Innerstaden 1:1 till flera nybildade fastig-
heter.

 » Avstår mark till Innerstaden 1:1 som i detaljplanen är 
utlagd som allmän plats, GATA och GÅNG.

Befintlig ledningsrätt inom planområdet kan komma behöva 
omprövas vid lantmäteriförrättning.

För fastigheten Viskaholm 2 gäller bestämmelse om tomtin-
delning från 1962. Detaljplanen medför att tomtindelningen 
upphör att gälla inom planområdet.

Möjligheten att genomföra föreslagen fastighetsbildning 
prövas av Lantmäterimyndigheten genom förrättning.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändiga för det allmänna ska 
finansieras av Kommunen.

De trafikåtgärder i anslutning till Brodalsmotet som beskrivs 
under rubrik 3 (Gator och trafik – Övergripande trafikfrågor) 
medför stora kostnader. Hur åtgärderna ska finansieras 
beslutas inom kort, sannolikt kommer flera exploaterings-
projekt, inklusive Viskaholm 2 att behöva bidra ekonomiskt. 
Detta kommer att regleras i exploateringsavtalet.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande av 
planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kostnader 
för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen inom 
kvartersmark.

Finansiering av åtgärder på allmän plats inom planområdet 
samt åtgärder i trafiknätet utanför planområdet regleras i 
exploateringsavtalet.

Exploatören kommer att få kostnader för utförande av 
kajförstärkningar, ledningsbro mellan detaljplaneområdet 
och kvarteret Elektra samt justeringar som behöver göras på 
Sven Eriksonsgatan, inkl. eventuell flytt av busshållplatser. 
Ansvarsfördelning och finansiering kommer att regleras i 
exploateringsavtalet.

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av exploa-
törens fastighet som detaljplanen medför.

Kommunen får utökade drift och underhållskostnader till 
följd av att viss kvartersmark får ändrad användning till 
allmän platsmark, GATA och GÅNG, där kommunen ska 
vara huvudman.
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Kommunen får minskade intäkter då det arrende för parke-
ring som i dag finns på mark som kommer att övergå till 
exploatörens fastighet upphör.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens fastighet som detaljplanen medför genom att 
planen medför att viss del av kommunens fastighet är utlagd 
som kvartersmark i detaljplanen.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Tomtindelning
Tomtindelning 1583K-BN798/1962 fastställd den 5 septem-
ber 1962 upphävs för fastigheten Viskaholm 2.

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt 
PBL 2010:900 (SFS 2017:266).

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Gestaltningsprinciper (2020-11-30, Wingårdhs) 

 » Klimatanpassning för skyfall och höga flöden i Viskan 
(Sweco 2019-11-19).

 » Trafikbullerutredning (ÅF 2019-11-07).

 » PM Geoteknik (WSP 2019-09-11).

 » Miljöteknisk markundersökning (WSP 2019-09-17).

 » Riskutredning (Cowi 2019-06-04).

 » Trafiktekniskt PM (WSP 2019-06-18).

 » Vibrationsutredning (ÅF 2019-11-15).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramboll genom Job van Eldijk och 
Marcus Olofsson. Handläggare från Borås Stad har varit 
Leila Alves Bonnier.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Anders Graad      
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 

detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. 

Samråd 

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 

erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 
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Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Gång- och cykelväg med en höjdnivå från +133,5 till 138,5 meterGÅNG1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Bostäder tillåts under allmän plats(B1)

Bostäder tillåts över och under allmän plats. Fri höjd över gång- och
cykelväg ska vara minst 5,0 meter

(B2)

Bostäder tillåts över allmän plats. Fri höjd över gata ska vara minst
10,0 meter

(B3)

Bostäder får kraga ut över allmän plats. Fri höjd ska vara minst 7,0
meter

(B4)

CentrumC

Centrum tillåts under allmän plats(C1)

Tekniska anläggningarE

KontorK

Parkering tillåts under allmän plats(P)

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Vattenområde, broar får anläggasW1

BryggorW2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Skydd av kulturvärden

q1 broräcken ska bevaras,  4 kap. 8 §

Utformning av allmän plats

bro Gång- och cykelbro,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Från +139,0 meter över angivet nollplan är största byggnadsarea
80 % av egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Inom egenskapsområdet får högst 15% av gårdsytan bebyggas
med komplementbyggnader med högsta nockhöjd 3,0 meter över
gårdsytan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad, mindre skärmtak tillåts.
Marken får underbyggas med underjordiskt garage,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan, hisstoppar,
ventilationsanläggningar och skorstenar får sticka ut,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta totalhöjd för gårdsytan över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Vegetation ska finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Balkong får högst kraga ut 1,5 meter över gårdsytan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 För fasad som gränsar mot allmän plats får balkong och burspråk
som högst kraga ut 1,5 meter över allmän plats, minsta frihöjd är
3,5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 För fasad som gränsar mot vattenområde får balkong och burspråk
som högst kraga ut 1,5 meter över vattenområdet, minsta frihöjd är
1,5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong får högst kraga ut 1,5 meter över gårdsytan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Bottenvåning ska vara minst 4,0 meter hög (överkant golvbjälklag
till överkant golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Bottenvåning mot allmän plats får inte inrymma parkeringsgarage. Angöring till
parkeringsgarage och varumottagning för butiker tillåts,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Gårdsytan får underbyggas med ett bjälklag som planteras, minsta

planteringsdjup är 60 cm,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmarken,  4 kap. 10 §

Skydd av kulturvärden
q2 Fasader i rött och gult tegel samt burspråk i koppar respektive

karosseripanel ska bevaras,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q3 Ursprungliga fönster samt exteriör skylt "kontor" ska bevaras,  4 kap.
16 § 1 st 3 p.

q4 Trapphus i marmor ska bevaras,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Rivningsförbud
r1 Byggnad får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet
k1 Entrépartier utformas likt ursprungliga eller i karosseripanel likt

befintliga,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k2 Befintliga takdetaljer i koppar ersätts med lika befintliga,  4 kap. 16 § 1 st
2 p.

k3 Fönster utformas likt befintliga eller ursprungliga vad gäller form,
material och färgsättning,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar
Byggnad ska placeras och utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller klaras. Varje
bostad ska ha tillgång till uteplats där ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå inte överskrider
riktvärden för buller enligt gällande riktlinjer.,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

m2 Brandskydd ska uppföras på fasad som vetter mot järnväg,  4 kap. 12 §
1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
Inom område med q- och k-bestämmelser, som utgör särskilt värdefull bebyggelse som avses i
pbl 4 kap 13 §, gäller bygglovsplikt för yttre ändrings- och underhållsåtgärder,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad  förrän markens lämplighet avseende
föroreningar på aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning har kommit till stånd,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Fastighetsindelning
Tomtindelning 1583K-BN798/1962 upphävs

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom allmänplats och kvartersmark,  4 kap. 17 §

Upplysningar
Bygglovsavgift debiteras inte för åtgärder som berörs av den utökade lovplikten


	KS-ärendelista
	Kc1
	Kc2
	Kc3
	Kc4
	Kc5
	K1
	KU1
	E1
	E2
	E3
	E4
	E5
	E6 
	SP1
	SP2
	SP3
	SP4
	SP5
	SP6



