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 Kommunstyrelsen i  

 Danderyd, Järfälla, Lidingö,  

 Sollentuna,  Solna, Sundbyberg,  

 Täby, Upplands Väsby, Vallentuna  

Den 1 januari 2024 kommer insamlingsansvaret för förpackningsavfall övergå från 

producenterna till kommunerna. Det innebär bland annat att samtliga 

återvinningsstationer (ÅVS) och all befintlig fastighetsnära insamling (FNI) som 

idag sker i Sveriges kommuner kommer behöva ombesörjas av respektive 

kommun eller den organisation som kommunen sätter i sitt ställe. År 2027 ska 

dessutom samtliga hushåll, samt verksamheter som har samlokaliserad 

avfallshantering med hushåll, ha tillgång till FNI enligt 6 kap 4 § förordningen 

(2022:1274) om producentansvar för förpackningar. 

SÖRAB, som kommunens delägda avfallsbolag, kommer att ombesörja 

kommunens omhändertagande av förpackningar för vidare överlämning till 

producenterna. Detta sker genom av SÖRAB tillhandahållen omlastningsplats.  

SÖRABs styrelse har uppdragit till bolaget att presentera förslag till 

ägarkommunerna om erbjudande att vara behjälplig vid insamlandet av 

förpackningsavfall. Därför erbjuder SÖRAB ägarkommunerna att samla in 

förpackningsavfall från återvinningsstationer från 1 januari 2024.  

Om en ägarkommun väljer att acceptera SÖRABs erbjudande behöver ägar-

kommunen välja vilken av två valbara servicenivåer som kommunen önskar. Om 

erbjudandet inte accepteras kommer SÖRAB enkom att sköta omhändertagandet 

av kommunens förpackningsavfall på den plats som SÖRAB tillhandahåller. Det 

är självklart att ägarkommunen själv kan hantera hämtning och skötsel. 

SÖRAB erbjuder två servicenivåer där SÖRABs involveringsgrad i 

förpackningsinsamlingen är olika stor baserat på kommunens önskemål. 

Kostnaden för de olika servicenivåerna är oklar då kunskapen om tömningar, 

volymer av avfall med mera är bristfällig. Erbjudandet sker under förutsättning att 

kommunen ansvarar för insamlingsplatsen samt äger insamlingsbehållarna. 

Bolaget avser att transparant fakturera kommunerna kostnad för uppdraget.  



 2023-01-03 

Servicenivå 1 
SÖRAB tillser att hämtning av förpackningsmaterial sker på de av kommunen 

utpekade återvinningsstationerna. Kommunen är ansvarig för ägande av platserna, 

ägande och service av behållarna samt all skötsel. 

Servicenivå 2  
SÖRAB tillser att hämtning av förpackningsmaterial sker på de av kommunen 

utpekade återvinningsstationerna. SÖRAB tillser även städning på återvinnings-

stationerna samt snöröjning och halkbekämpning på och mellan behållarna. 

Kommunen ansvarar för ägande av platserna, ägande och service av behållarna 

samt övrig snöröjning.  

SÖRABs erbjudande 

Tjänst Servicenivå 1 Servicenivå 2 

Tömning av behållare x x 

Medtag av förpackningar bredvid behållare  
om det är möjligt x x 

Tillgänglig utförandestatistik x x 

Insamling av returpapper x x 

Medtag av grovavfall mm som ej ska sorteras 
på ÅVS   

x 

Snöskottning på och mellan behållare   x 

Utredningar kring vem som skräpat ner   x 

   

SÖRAB har sedan 2022 samlat in returpapper i publika behållare åt ägar-

kommunerna. Dessa behållare har ägts av insamlande entreprenör. SÖRAB 

rekommenderar att respektive ägarkommun köper loss de behållare som idag är 

utplacerade i kommunen.  

SÖRAB kommer endast kunna fortsätta sköta insamlingen av returpapper under 

förutsättningen att kommunen väljer någon av servicenivåerna i SÖRABs 

erbjudande. Om en kommun väljer att inte anta SÖRABs erbjudande kommer 

SÖRAB att ge tillbaka insamlingsansvaret för returpapper till den kommunen. 

 

SÖRAB emotser svar avseende hur kommunen tänker hantera sina återvinnings-

stationer senast 1 mars 2023. 

Med vänlig hälsning 

SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB  

Johan Lausing 

VD 


