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Remissvar: Naturvårdsverkets skrivelse Förbä ttrad avfallsstatistik –
behov, brister och vägen framåt
Mil jödepartement har efterfrågat Svenska Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB:s (FTI:s)
synpunkter på rubricerat betänkande. FTI:s ägare, Returkartong AB, Svenska MetallKretsen AB,
Svensk Glasåtervinning AB och Svensk Plaståtervinning AB, har nyligen bildat Svenskt
Producentansvar AB (SPA) i syfte att företräda producenterna i frågor som rör förutsättningarna och
ramvillkoren för producentansvaret för förpackningar. Därav inkommer här Svenskt Producentansvar
med ett remissvar i FTI:s ställe.

INLEDNING
Avfallstatistiken används för uppföl jning av mål, jämförelser med andra länder och som underlag för
politiska beslut.
Att statistiken är korrekt och rättvisande är därför av stor vikt för de företag som omfattas av
producentansvaret för förpackningar.
För producentansvarsorganisationer är en korrekt statistik en förutsättning för att förhindra snedvriden
konkurrens.

REMISSVAR
SPA välkomnar ökad kontroll och kvalitessäkring av avfallsstatistiken då denna är utgör
beslutsunderlag för beslut som påverkar producenter.
SPA anser att tillsyn och sanktioner är av stor vikt för en fungerande rapportering samt föreslår att ett
revisionsförfarande inrättas för att säkerställa att rapportering sker korrekt.
Vidare anser SPA att rapportering ska ske på ett sådant sätt att det inte leder till administration med
litet eller inget värde. Den information som efterfrågas ska vara relevant och med en signifikant
påverkan på sammanställningar samtidigt som de gränssnitt och processer som krävs ska vara
utformade för att underlätta rapportering. Exempelvis bör konsoliderad rapportering på koncernnivå
möjliggöras.
Att samma eller väldigt likartade uppgifter efterfrågas på ett icke-standardiserat sätt vid olika tillfällen
och på olika format måste undvikas.
Den information som inhämtas måste hanteras och sammanställas så att inte affärshemligheter röjs.
När den inhämtade informationen sammanställs och presenteras bör den åtföljdas av bedömningar av
dess tillförlitlighet genom känslighetsanalyser och kvantifiering av osäkerheter.
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OM SVENSKT PRODUCENTANSVAR
Svenskt Producentansvar AB arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett
kostnadseffektivt och hållbart producentansvar för förpackningar. Vår vision är att alla förpackningar
av glas, metall, plast och papper i Sverige samlas in och materialåtervinns på ett hållbart sätt som
främ jar cirkulär ekonomi.
Vi företräder producenterna i frågor som rör förutsättningarna och ramvillkoren för producentansvaret
för förpackningar. Vårt fokus ligger på att utvecklingen av producentansvaret ska utgå från
välgrundade beslut baserade på fakta. Vi jobbar också för att ansvariga myndigheter säkerställer att
producentansvaret belastar alla ansvariga företag på ett konkurrensneutralt sätt.
Svenskt Producentansvar AB ägs av de fyra materialbolagen; Returkartong AB, Svenska
MetallKretsen AB, Svensk Glasåtervinning AB och Svensk Plaståtervinning AB som i sin tur är ägda,
direkt eller via branschorganisationer, av ett brett spektrum av de företag som omfattas av
producentansvaret för förpackningar. De fyra materialbolagen är även ägare till Svenska förpackningsoch tidningsinsamlingen AB (FTI).
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