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Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar 
 
Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF är en branschorganisation för 160 företag som säljer 
dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. DLF jobbar aktivt med 
återvinningsfrågor ur ett branschperspektiv, inte minst återvinningen av plastförpackningar som är en 
av branschens stora utmaningar. DLF är även aktiv delägare i Metallkretsen AB, Plastkretsen AB, 
Returkartong AB, Svensk Glasåtervinning AB och indirekt via dessa bolag i Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen AB.  
 
DLF motsätter sig Jordbruksverkets förslag om kravet på att dryckesförpackningar för juice och 
mejeriprodukter ska ingå i ett retursystem av följande skäl; 
 
1. Det saknas en konsekvensanalys av ett pantbaserat retursystems miljömässiga fördelar jämfört 
med det så kallade ”bring-systemet” med återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. 
Dessutom saknas en analys av hur  plastinsamlingen totalt påverkas av kravet på en utvidgning av det 
nuvarande retursystemet för dryckesförpackningar. 
 
2. Producenterna av juice och mejeriförpackningar tvingas genom Jordbruksverkets förslag att ansluta 
sig till Returpack AB när man redan idag på frivillig basis kan ansluta sig till det pantbaserade 
retursystemet, vilket bl a flera producenter av saft valt att göra. DLF anser att varje enskild producent 
fritt bör kunna välja återvinningssystem baserat på ekonomiska och miljömässiga kriterier. Höga 
återvinningsgrader kan nås även utan krav på pant vilket glasåtervinning är ett exempel på. 
 
3. Att ansluta en förpackning till ett retursystem ställer krav på standardisering av såväl 
förpackningens utformning som materialval, vilket riskerar att leda till begränsningar i innovativa och 
miljömässigt fördelaktiga förpackningslösningar. Viss standardisering av materialslag kan dock vara 
nödvändig för att uppnå ökade återvinning på ett kostnadseffektivt sätt. Förpackningens design är 
också en väsentlig del av ett varumärkes identitet, vilken kan hämmas av kravet på standardisering.  
 
4. Idag felsorteras betydande volymer, vilket framgår av Jordbruksverkets rapport (tabell 1, sidan 7). I 
sammanställningen av återvinningsgraden för metallburkar inkluderas Metallkretsens insamling av 
metallburkar som i huvudsak består av privatimporterade burkar, dvs metallburkar utan pant. 
Kostnader relaterade till insamling och återvinning får därmed bäras av Metallkretsens producenter 
samtidigt som volymerna tillgodoräknas pantsystemets återvinningsgrad. Problemet med 
korssubventionering mellan olika system är redan idag ett problem som dock antas förvärras av 
Jordbruksverkets krav på att samtliga dryckesförpackningar för konsumtionsfärdig dryck i flaska eller 
burk tillverkade av huvudsakligen polymera material eller metall ska ingå i ett godkänt retursystem. 
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