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En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och 
producenter 

Svenska Förpackningsinsamlingen AB (FTI), med tidigare firma Svenska Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen AB, är ett icke vinstdrivande bolag som på dess ägares uppdrag 
tillhandahåller ett insamlings- och återvinningssystem för förpackningar. Syftet är att på ett 
miljö- och kostnadseffektivt sätt lösa producentansvaret för insamling av förpackningar över 
hela Sverige. FTI:s insamlingssystem om ca 5 000 allmänt tillgängliga återvinningsstationer 
(ÅVS) utgör en central del i det svenska återvinningssystemet för förpackningar och 
finansieras av producentavgifter från över 8 000 producenter.  

Sverige har sedan länge en förpackningsinsamling som överträffar samtliga EU:s mål för 
materialåtervinning samt även flera av de högre ställda nationella målsättningarna. För att nå 
upp till EU:s reviderade materialåtervinningsmål och bidra till den svenska regeringens 
strategi för en cirkulär ekonomi krävs ökad återvinningsbarhet och en större andel återvunnet 
material i förpackningar samt, för vissa materialslag, även en ökad källsortering hos 
hushållen. 

FTI välkomnar delar av utredningens förslag som ett viktigt steg mot en reform för att möta 
utmaningen, men konstaterar samtidigt att förslaget innehåller allvarliga brister och risker 
som äventyrar såväl materialinsamlingen som det reformerade systemets långsiktiga 
hållbarhet. 

FTI  ställer sig bakom det svar som skickats in av Svensk Producentansvar AB. 
De översiktliga kommentarerna kring risker och farhågor i förslaget framgår av 
sammanfattningen nedan. För utförligare förklaring hänvisas till Svensk Producentansvars 
remissvar med bilagor, vilket bifogas. 
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SAMMANFATTNING 

1. Bristande övergångsregler från nuvarande system till kommunalt insamlingsansvar 

• FTI anser att förslaget till övergångsregler riskerar att leda till en orättvis konkurrenssituation 
mellan producentansvarsorganisationer om det rikstäckande insamlingssystemet med 
återvinningsstationer, som samlar in majoriteten av hushållens förpackningsavfall, ska 
finansieras av bara en producentansvarsorganisation.  

• FTI anser att samtliga kommuner bör ta över insamlingsansvaret för befintliga 
insamlingssystem senast 2024 för att därefter över tid kunna införa fastighetsnära insamling 
eller annan insamling som är bäst lämpad utifrån lokala förutsättningar. 

2. Risk för snedvriden konkurrens mellan producentansvarsorganisationer och mellan 
producenter 

• Vinstutdelningsförbud är bra med inte tillräckligt. FTI välkomnar förslaget om ett förbud mot att 
dela ut vinst för producentansvarsorganisationer. En sådan begränsning kan dock inte ensam 
förväntas lösa de problem som uppstår när en konkurrenssituation införs. Ett 
vinstutdelningsförbud innebär heller inte någon garanti mot att systemet missbrukas. 

• Konkurrens utan tydliga krav äventyrar övergången till cirkulär ekonomi. FTI är kritisk till att 
förslaget saknar tydliga krav på återvinningsmetod och återvinningsmål för de 
producentansvarsorganisationer som söker godkännande. Risken är överhängande att detta 
leder till sämre återvinning, men också äventyrar viktiga nyinvesteringar i återvinningsteknik 
för cirkulär ekonomi. 

• Omfattande gränsdragningsproblematik med differentierade förpackningsavgifter. FTI 
konstaterar att med det nya regelverket, i den händelse förslaget om konkurrerande 
producentansvarsorganisationer blir verklighet, så kommer promemorians förslag att behöva 
kompletteras med bestämmelser för hur gränsdragningar mellan olika förpackningsavgifter 
ska hanteras. 

• Ensamställning krävs för kostnadseffektivitet och övergången till cirkulär ekonomi. De 
internationella erfarenheterna av konkurrerande producentansvarsorganisationer bör mana till 
försiktighet. FTI förordar därför ensamställning för en producentansvarsorganisation. 

• Det är i förslaget inte reglerat vilken aktör som ska erlägga förpackningsavgift. Det gör att olika 
PRO kan ta ut förpackningsavgiften på olika ställen i värdekedjan med ett oöverskådligt behov 
av tillsyn som följd. FTI anser att avgiftsskyldigheten och rapporteringsskyldigheten ska 
överensstämma i den nya förordningen. 

3. Avsaknad av tillräckliga krav på kvantitet och kvalitet 

• Enligt promemorians förslag ska papper, glas, metall och plast samlas in genom 
fastighetsnära insamlingssystem. FTI ifrågasätter avsaknaden av närmare krav avseende 
såväl kvantitet som kvalitet på det insamlade materialet. 
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4. Oskäligt krav på producentbekostad insamling på allmän plats 

• FTI anser att förväntningarna på kommunerna att, på producenternas bekostnad, etablera 
separat insamling av förpackningsavfall på allmänna platser varken är kostnadseffektivt eller 
miljömässigt motiverat. I denna del delar FTI den uppfattning som även framförs av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). Producenterna bör kunna ta ett ansvar för att det 
förpackningsavfall som uppstår på allmän plats och FTI är redo att diskutera alternativ till 
separat insamling på allmänt plats och genomförandet av producenternas ekonomiska ansvar 
för denna. 

5. Sämre återvinningsgrad med fastighetsnära insamling av glas- och metallförpackningar 

• Enligt promemorians förslag ska glas- och metallförpackningar ingå i fastighetsnära insamling 
trots att de både når och överträffar sina återvinningsmål. FTI ser en risk för att detta allvarligt 
ska försämra den idag höga cirkulariteten för glasförpackningar. För metall kommer de ökade 
kostnaderna för insamling att få en betydande påverkan på producenternas kostnader för 
förpackningsavgifter utan att bidra till ökad miljönytta, vilket kan riskera att helt slå ut metall 
som förpackningsmaterial. 

6. Plastförbränningen kommer fortsätta utan krav på cirkulär materialåtervinning 

• FTI är kritisk till förslaget om att icke-cirkulära lösningar ska kunna ges samma värde som en 
högkvalitativ cirkulär återvinning när materialåtervinningsgraden ska beräknas. Utan krav på i 
första hand cirkulär materialåtervinning kommer mängden plast till förbränning att vara 
konstant eller till och med öka.  

 

 

 

Svenska Förpackningsinsamlingen AB  

 

Helena Nylén, VD 

 

 

 

Bilagor 
(I) Svenskt Producentansvar AB:s remisssvar, inkl bilagor. 
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