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1 Sammanfattning 

Med återvinningsstationer avses de stationer där hushållen lämnar förpackningar 
och returpapper för återvinning, dvs. inte större återvinningscentraler eller liknande. 
Inte heller fastighetsnära insamling vid flerbostadshus.  
 
Under en vecka under 2009 har NS Stadsbyggnad/Miljö genomfört två planerade 
tillsynsbesök av kommunens återvinningsstationer. Syftet med tillsynen var att se till 
att återvinningsstationerna klarar miljöbalkens krav och där tillhörande lagstiftning 
samt göra en bedömning av hur ofta en tillsyn bör göras över kommunens 
återvinningsstationer. Vid tillsynen observerades konkreta brister på plats, bl a 
nedskräpning, information, om behållare var fulla och om det gick att komma åt alla 
inkast på behållarna.  
 
I kommunen finns det nio stycken återvinningsstationer varav fem stycken är 
förlagda i Staffanstorp, tre i Hjärup samt en i Nordanå. På de olika 
återvinningsstationerna kan olika typer av avfall sorteras, bl a metall, 
papper/kartong/well, glas (färgat och ofärgat), tidningar, småbatterier och plast. På 
vissa av återvinningsstationerna finns även behållare för insamling av kläder, skor 
och textilier.  
 
Protokoll upprättades vid varje återvinningsstation som sedan resulterade i en 
skriftlig inspektionsrapport ställd till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, 
som har samordningsansvaret över återvinningsstationerna i kommunen. I 
inspektionsrapporten beskrevs skicket på återvinningsstationerna samt eventuella 
brister som bör åtgärdas, t ex trasiga behållare och avsaknad av informationsskylt. 
 
Bristerna var få på återvinningsstationerna i Staffanstorps kommun. Det fortsatta 
arbetet i kommunen är att regelbundet besöka återvinningsstationerna. Det finns 
inget angivet tillsynsintervall på återvinningsstationerna i tillsynsplanen men en 
tillsyn årligen bör genomföras så att den nuvarande höga standarden på 
återvinningsstationerna bibehålls. 

2 Inledning och bakgrund 

All verksamhet som kan vara miljöfarlig måste rätta sig efter miljöbalkens krav. 
Miljöbalken innehåller regler som rör miljö, natur och hälsa. Lagen gäller alla, dvs. 
för såväl den enskilde individen som dem som utövar någon typ av verksamhet. 
Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller 
anläggningar som medför utsläpp till mark, luft eller vatten eller på annat sätt 
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innebär risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön. Den som bedriver 
miljöfarlig verksamhet ansvarar för att verksamheten uppfyller de krav som ställs i 
lagen vilket innebär att man måste förebygga och förhindra störningar i 
omgivningen.  
 
De krav som ställs enligt miljöbalken på återvinningsstationer är bl a att de ska vara 
lättillgängliga och underlätta för avfallslämnaren, de ska hållas i vårdat skick och 
inte orsaka nedskräpning i omgivningen samt att det ska finnas information på plats 
om hur sorteringen ska gå till och kontaktuppgifter till ansvarig. 
 
För miljötillsynen på återvinningsstationer ligger det nationella miljömålet God 

bebyggd miljö som grund. Delmålet om avfall säger att den totala mängden genererat 
avfall inte ska öka och den resurs som avfall utgör ska tas till vara i så hög grad som 
möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsan och miljön minimeras.  

2.1 Återvinningsstationer 

Återvinningsstationer är en stationär rikstäckande insamlingsfacilitet för 
förpackningsmaterial med separata behållare om vanligen sex till åtta kubikmeter, 
för fraktionerna, färgat och ofärgat glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, 
förpackningar av hård- och mjukplast samt tidningar. Denna infrastruktur byggdes 
ut under mitten av 1990-talet i samband med att producentansvaret (SFS 2006:1273) 
för förpackningar infördes i Sverige.  
 
I motsats till vad många kan tro, är det inte kommunerna som handhar eller ansvarar 
för återvinningsstationerna, utan det är de producenter som för ut en vara i en 
förpackning på marknaden. Detta regleras i Förordning (2006:1273) om 
producentansvar för förpackningar. Producenterna har organiserat sig i en 
paraplyorganisation vid namn FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen), vilka 
har tagit över ansvaret för återvinningen åt de företag som ingår i organisationen. 
Principen bakom att det är producenterna som ansvarar för återvinningssystemet 
heter polluter pays principle (PPP), vilket betyder den som förorenar ska betala. 
 
I Naturvårdsverkets Avfallsråd anges vad som anses vara ett lämpligt 
insamlingssystem. Bl a anges att fastighetsnära insamling bör inrättas där det är 
lämpligt och särskild hänsyn till äldre och funktionshindrade ska tas liksom till dem 
som saknar bil. Platsen där insamling sker ska uppfattas som ljus, välskött och 
estetiskt tilltalande samt vara utformad så att brukarna enkelt och tryggt kan nyttja 
den.  
 
Staffanstorps kommun har totalt nio återvinningsstationer varav fem stycken är 
förlagda i Staffanstorp, tre i Hjärup samt en i Nordanå (se tabell). På de olika 
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återvinningsstationerna kan olika typer av avfall sorteras, bl a metall, 
papper/kartong/well, glas (färgat och ofärgat), tidningar, småbatterier och plast i 
totalt 52 behållare. På vissa av återvinningsstationerna finns även behållare för 
insamling av kläder, skor och textilier, dessa bedömdes inte vid tillsynen då FTI ej 
ansvarar för dessa.  
 

Återvinningsstation Glas 
Hård-/ 

Mjukplast Metall 
Papper/Kartong/ 

Well Tidningar Småbatterier 
Farligt 
avfall 

Hjärup               

Fredriks väg X X X X X X   

Tågstationen X X X X X X   

Klockaregårdsvägen X X X X X X   

                

Nordanå               

Nordanåvägen X       X X   

                

Staffanstorp               

Konsum X X X X X X   

City Gross X X X X X X   

Lagvägen/Domsagovägen X X X X X X   

Bråhögsplatsen X         X   

Rudolf Bååths väg X X X X X X   

Under 2007 och 2008 samlades följande mängder in i Staffanstorps kommun 
(insamlingsresultaten kommer från FTI och anges i kilogram (kg) per fast boende 
invånare och år): 

Material Mängd (kg) 2007 Mängd (kg) 2008 

Glasförpackningar 19,89 19,43 

Pappersförpackningar 4,65 6,76 

Metallförpackningar 1,18 1,26 

Plastförpackningar 1,44 1,8 

Tidningar 52,02 49,89 

 

2.2 Producentansvar 

Det är producenten, dvs. den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller 
säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i sådana förpackningar, som är 
ansvariga för att förpackningsansvaret samlas in och återvinns enligt förordningen 
om producentansvar (SFS 2006:1273). I Sverige finns det lagstiftat producentansvar 
för följande produkter: 

• Förpackningar 
• Däck 
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• Returpapper 
• Bilar 
• Elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss 

belysningsarmatur) 
• Vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (t ex detektorer) 
• Batterier 

 
Sedan 1 september 2008 har en ändring av miljöbalken genomförts gällande just 
producenternas ansvar. Ändringen innebär att producenter av förpackningar och 
papper måste se till att varorna omfattas av godkända system för insamling, 
återanvändning eller återvinning och krav måste uppfyllas för att producenterna ska 
få godkänt. 
 
En producent av förpackningar måste vara ansluten till något system som ansvarar 
för insamling av avfallet enligt förordningen om producentansvar. För att 
producenten ska kunna fullgöra sitt ansvar har svenskt näringsliv slagit sig samman 
i branschorganisationer. Dessa är bl a Plastkretsen, Returkartong, Metallkretsen och 
Pressretur. Dessa branschorganisationer har i sin tur bildat en operativ 
samordningsorganisation, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Svensk 
Glasåtervinning har ett eget insamlingssystem men har ett nära samarbete med FTI 
vilket gör att FTI kan kontrollera så att Svensk Glasåtervinnings 
insamlingsentreprenörer fullföljer deras åtaganden. REPA (dotterbolag till FTI) 
erbjuder företag ett rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar. Genom att 
enskilda företag betalar förpackningsavgifter till REPA fullgör företagen de krav som 
ställs på dem i förpackningsförordningen.   
 
FTI tecknar olika typer av avtal med kommuner, t ex städ- och hämtningsavtal. Avtal 
kan också tecknas gällande t ex markupplåtelse, utformning av behållare, skötsel 
m.m. I Staffanstorps kommun står Ekdahls för städningen för FTI medan kommunen 
står för en extra städning i veckan, m.h.a. Arbetsmarknadsenheten, då det har visat 
sig att nedskräpning på stationerna blir ett problem om de bara städas en gång i 
veckan. Tömning av behållarna sker en gång i veckan av respektive avfallskoncern, t 
ex IL Recycling. 

2.3 Syftet med tillsynen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet på 
återvinningsstationer. Syftet med tillsynen var att se till att återvinningsstationerna 
klarar miljöbalkens krav och där tillhörande lagstiftning samt göra en bedömning av 
hur ofta en tillsyn bör göras över kommunens återvinningsstationer.  
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NS Stadsbyggnad/Miljö ska kontrollera efterlevnaden av aktuell lagstiftning, 
miljöbalken, samt de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagstiftningar. 
Detta innebär att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bl a ska utföra tillsyn enligt 
miljöbalken i Staffanstorps kommun.   
 
Syftet med tillsynen på återvinningsstationerna kan anges två huvudpunkter: 

1. Om återvinningsstationerna i Staffanstorps kommun följer lagar och 
rekommendationer enligt miljöbalken. 

2. Om hur ofta tillsyn bör genomföras över kommunens återvinningsstationer. 

3 Arbetsmetod 

I kommunen finns det totalt nio återvinningsstationer som är strategiskt utplacerade 
på olika platser i kommunen. Fem stycken är förlagda i Staffanstorp, tre i Hjärup 
samt en i Nordanå. Återvinningsstationerna besöktes två gånger under en vecka, 
måndag och fredag. Måndagen var innan städning och fredagen var efter städning. 
 
En checklista som Miljösamverkan Västra Götaland tagit fram användes vid 
tillsynen. Följande punkter kontrollerades vid varje återvinningsstation: 

• Finns sorteringsanvisning? 
• Är behållarna öppningsbara? 
• Är behållarna överfulla? 
• Förekommer det skräp kring behållarna? 
• Är det nedskräpat med småskräp inom återvinningsområdet? 
• Är det nedskräpat med grovavfall/större sopor inom återvinningsområdet? 
• Är det nedskräpat med småskräp i närområdet? 
• Är det nedskräpat med grovavfall/större sopor i närområdet? 
• Är det trångt mellan behållarna? 
• Finns väl synlig informationstavla? 
• Är underlaget söligt? 

 
Efter genomförd tillsyn upprättades en inspektionsrapport som ställdes till FTI. I 
inspektionsrapporten beskrevs skicket på återvinningsstationerna samt eventuella 
brister som bör åtgärdas, t ex trasiga behållare och avsaknad av informationsskylt. 
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4 Resultat 

Nedan beskrivs de punkter som kontrollerades och bedömdes vid tillsynen. 

4.1 Finns sorteringsanvisning? 

Tydlig sorteringsanvisning för varje materialslag ska finnas på 
återvinningsstationen. Vanligast är att beskrivning finns på en 
skylt eller större klistermärke på själva behållaren. Endast en 
behållare på en 
återvinningsstation saknade 
detta. Behållaren hade en skylt 
påsatt men texten hade slitits 
bort.  
 

 

4.2 Är behållarna öppningsbara? 

Behållare som är trasiga eller öppningsbara bör lagas eller bytas ut. Detta för att 
förhindra skadegörelse, överfyllnad och lättare spridning av skräpet på platsen. 
Majoriteten av behållarna, totalt 52, var i bra skick och inte öppningsbara på ett 
sådant sätt att en person manuellt kan öppna behållaren eller så att överfyllnad 
kunde uppstå. Dock var två behållares lock i sämre skick och bör åtgärdas. 

 

4.3 Är behållarna överfulla? 

Behållarna får aldrig bli överfulla. Endast en behållare, för papper, var överfull vid 
ett av besöken. Men på denna station fanns det totalt tre behållare för samma 
avfallsslag och de andra två behållarna var inte fulla.  
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4.4 Förekommer det skräp kring behållarna, inom återvinningsområdet eller i 
närområdet? 

Skräp som orsakas av att behållare är överfulla eller att plast och/eller papper blåst 
omkring i samband med tömning ska städas upp omgående. Inget skräp ska ligga 
runt behållarna, på området eller i närområdet. Detta kan inbjuda till mer 
nedskräpning. Vid tillsynsbesöket på måndagen var det rent och snyggt kring 
behållarna och inom återvinningsområdet samt i närområdet. Däremot var det 
placerat skräp utanför en behållare på en återvinningsstation på fredagen.  

 
Städning sker två gånger i veckan på återvinningsstationerna, måndagar och 
fredagar. Städningen på måndagarna står kommunen för och städningen på fredagar 
står FTI för. Skräpet som noterades utanför en behållare på fredagen var bortstädat 
på måndagen efter. 
 
Om det finns problem med nedskräpning i omgivningen som kan härröra från 
återvinningsstationerna bör någon typ av avskärmning sättas upp. Denna 
avskärmning ska vara hel och underhållas på 
lämpligt sätt. Endast återvinningsstationen vid City 
Gross har avskärmning men det var rent kring alla 
återvinningsstationerna. Avskärmningen kring City 
Gross var vid tillsynen lite trasig på sina ställen. Detta 
ska i vanliga fall åtgärdas men då stationen ska flyttas 
till sommaren, pga. ombyggnad av Malmövägen, 
anses det inte vara befogat att kräva någon åtgärd.     

4.5 Är det trångt mellan behållarna? 

Behållarna bör inte stå så tätt att man måste tränga sig 
emellan för att nå inkast på sidan eller baksidan. Endast 
en behållare, av totalt 52, stod inklämd mellan en annan 
behållare och en häck. Det innebär att det kan försvåra 
lämnandet av avfall.   
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4.6 Finns väl synlig informationstavla? 

Tydlig information ska finnas på varje återvinningsstation. Denna 
information ska innehålla uppgifter om vem som är ansvarig, vilka 
regler som gäller på stationen samt telefonnummer till 
kontaktperson i samband med nedskräpning och fulla behållare. På 
en av återvinningsstationerna saknades en informationstavla.   

4.7 Är underlaget söligt? 

Underlaget som behållarna står på ska vara i sådant skick att det inte blir söligt och 
lerigt. Om underlaget upplevs som söligt och kletigt kan det försvåra för 
avfallslämnaren vilket kan leda till att avfallet hamnar på 
annan plats än dit det ska. Alla stationer utom en har asfalt 
som underlag. Den återvinningsstationen som inte hade 
asfalt hade grus/makadam som underlag. Vid båda 
tillsynerna var underlaget torrt och en bedömning kunde 
därmed inte göras om underlaget är söligt vid t ex mycket 
nederbörd.  

5 Sortering av farligt avfall 

På miljöstationer kan man sortera och lämna sitt farliga avfall, t ex lysrör och 
spillolja. Det finns möjlighet att sortera och lämna sitt farliga avfall på två platser i 
kommunen, varav den ena är obemannad och den andre är återvinningscentralen på 
Kometvägen. Att ha en mindre obemannad station nära centrum anses av 
kommuninvånaren vara positivt, dvs. man slipper ta sig till den stora 
återvinningscentralen för att bara slänga några lysrör t ex. Skötseln står SYSAV Kemi 
för. Någon bedömning av dessa två stationer gjordes inte vid denna tillsyn då annan 
lagstiftning gäller här samt att ett annat ansvar gäller för dessa stationer.  
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6 Diskussion och slutsatser 

Syftet med tillsynen var att se till att återvinningsstationerna klarar miljöbalkens krav 
och där tillhörande lagstiftning samt göra en bedömning av hur ofta en tillsyn bör 
genomföras över kommunens återvinningsstationer framöver.  
 
Under två dagar under samma vecka inspekterades de nio återvinningsstationerna i 
Staffanstorps kommun. Under tillsynen noterades bl a vilken typ av avfall som kan 
sorteras, nedskräpning, information, om behållare var fulla och om det gick att 
komma åt alla inkast på behållarna. I resultatdelen i rapporten tas de olika punkterna 
upp som kontrollerades vid tillsynen samt de brister som förekom på 
avfallsstationerna.  
 
NS Stadsbyggnad/Miljö gör den bedömningen att återvinningsstationerna är överlag 
i bra skick och uppfyller till stor del kraven enligt miljöbalken. Dock upptäcktes 
mindre brister som bör åtgärdas, t ex trasiga behållare och avsaknad av 
informationsskylt. När det gäller löpande kontroller bör återvinningsstationerna 
kontrolleras årligen så att den nuvarande höga standarden på 
återvinningsstationerna bibehålls.



 

 

 


