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Svenska Turistföreningen har tagit del av miljödepartementets promemoria ”En 

förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner” och lämnar 

remissyttrande enligt nedan. 

Sammanfattning 

STF menar att det är positivt att förändringar görs för att förenkla insamlingen av 

förpackningar för återvinning och att mer fastighetsnära enkla system etableras. Ur 

vårt perspektiv som verksamhetsutövare är det dock inga stora förbättringar som 

föreslås. STF hade velat se att den fastighetsnära insamlingen även omfattar 

verksamheter som inte är hushållsnära. Det presenterade förslaget riskerar enligt 

STF att leda till sämre service och färre insamlingsplatser för verksamheter vilket 

är olyckligt.  

 

STF tillstyrker förslaget att producentansvarsorganisationerna ska upprätta minst 

en mottagningsplats i varje kommun där verksamheter kan lämna större volymer 

förpackningsavfall kostnadsfritt. Detta saknas i dag. 

 

STF vill även framhålla att det är viktigt att kommunernas avfallstaxor sätts på ett 

enhetligt vis och inte höjs på grund av denna förändring då det utökade uppdraget 

för kommunerna ska vara finansierat utifrån producentansvaret.  
 

Om Svenska Turistföreningen 

STF grundades 1885 som en ideell förening med syfte att främja natur- och 

kulturturism i Sverige. Sedan dess har föreningen växt till cirka 250 000 

medlemmar. STF får människor att upptäcka Sverige. Vi inspirerar till resande, 

aktiviteter och såväl stora som små äventyr som ger unika natur- och 

kulturupplevelser runtom i Sverige. Vi vill också vara ett naturligt val för alla som 
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vill engagera sig i och medverka till att fler får möjligheter till upplevelser som 

utgår från natur och kultur.  

 

För att människor ska kunna resa och uppleva arbetar vi med såväl kunskaps- och 

informationsspridning som påverkansarbete. Kunskap handlar om att 

tillgängliggöra, och tillgängliggöra Sverige är precis det som STF vill åstadkomma. 

Hållbarhet är centralt i allt vi gör och ett av våra övergripande mål är ett Sverige 

där det är enkelt och inspirerande att turista hållbart. 

 

En viktig förutsättning för att kunna upptäcka Sverige är att det finns boenden runt 

om i hela landet. STF driver därför, i egen regi och tillsammans med 

franchisetagare, cirka 250 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor från 

söder till norr, från lägen mitt i city till väglöst land. Runt 65 lokalavdelningar 

anordnar en mängd lokala aktiviteter och internationellt samarbetar STF med 

vandrarhemsfederationen Hostelling International och ERA, European Ramblers 

Association. STF ger ut medlemstidningen Turist. 

STFs synpunkter på promemorian 

9.6.5 Insamlingen på allmän plats 

STF välkomnar förslaget att kommuner ska iordningsställa särskilda platser för 

insamling av förpackningsavfall. Det är dock oklart enligt förslaget vad som 

omfattas av begreppet ”platser där det produceras förpackningsavfall i betydande 

omfattning” och det bör klargöras. Från STFs sida ser vi även ett behov av sådan 

förpackningsinsamling vid entréer till populära naturområden och start- samt 

slutpunkter för de statliga vandringslederna samt andra större vandrings- och 

skidleder.  

9.7.3 Den största producentansvarsorganisationen ska ha det operationella 

ansvaret 

STF ser positivt på att producentansvarsorganisationerna ska upprätta minst en 

mottagningsplats i varje kommun där verksamheter kan lämna större volymer 

förpackningsavfall kostnadsfritt. Dessa mottagningsplatser bör enligt STF 

samlokaliseras för att underlätta logistik för småföretagare såsom mindre 

boendeverksamhet med blygsamma volymer förpackningsavfall. 
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11.5.6 Verksamheter samlokaliserade med flerbostadshus 

STF menar att det är positivt att boendeverksamheter som är samlokaliserade med 

hushåll får fastighetsnära hämtning av både det kommunala avfallet och 

förpackningsavfall. Men det är olyckligt att de flesta verksamheter, inklusive 

boendeverksamheter, inte får någon förbättring enligt förslaget. STF ser snarare en 

risk för försämring för verksamheter som ej är samlokaliserade med hushåll då 

förslaget kan väntas leda till att dagens återvinningsstationer på kvartersmark 

kommer att decimeras till antal.  

 

I linje med SKRs remissyttrande ser STF att definitionen för samlokalisering borde 

omfatta verksamheter som bedrivs i bostadshus och inte begränsas till att det ska 

vara i samma avfallsutrymme och i ett flerbostadshus.  

  

Det är viktigt att kommunernas avfallstaxor inte höjs på grund av denna förändring. 

Producentansvarsorganisationerna ska enligt förslaget finansiera kommunernas 

utökade insamlingsansvar och det är viktigt att detta följs upp så att konsekvensen 

inte blir fördyrande för hushåll och verksamheter. Det är även viktigt att 

avfallstaxorna sätts på ett enhetligt vis när 290 kommuner ska besluta om dem. 

 

STF ser även en risk med att producentansvarsorganisationerna kommer att höja 

avgifterna för verksamhetsförpackningar i och med förslaget.  
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