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Yttrande över Promemoria ”Mer fastighetsnära insamling 
av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av 
producentansvaren (M2018/00852/R) 
 
Svar: Grafiska Företagen avstyrker illa underbyggd regeringspromemoria.  

Förordar FTI: s förslag Bostadsnära insamling och föreslår ny utredning 

 
Sammanfattning av våra synpunkter 

 Grafiska Företagen avstyrker regeringens förslag 

 Grafiska Företagen förordar FTI: s förslag Bostadsnära insamling 

 Grafiska Företagen föreslår att en ny utredning tillsätts om tar sin utgångspunkt i FTI: s 

förslag 

 

Grafiska Företagen vill lämna synpunkter på miljödepartementets remisspromemoria ”Mer 

fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av 

producentansvaren (M2018/00852/R). 

 
Bakgrund 

Alla våra ca 450 medlemsföretag har producentansvar, d v s en skyldighet att samla in och ta 

omhand uttjänta produkter. 

Våra medlemsföretag inom förpackningsbranschen har organiserat sitt producentansvar inom 

ramen för Returkartong AB. Returkartong AB ägs av 15 företag och organisationer. Ägarna 

representerar hela förpackningskedjan från materialtillverkare, förpackningstillverkare 

(konverterare), fyllare (de som fyller förpackningarna med varor) till importörer, handel och 

distributörer. Medlemsföretagen betalar en årlig avgift till Returkartong baserat på 

papperskonsumtion, för att delta i återvinningssystemet. 

 
Våra medlemsföretag inom tryckeribranschen har organiserat sitt producentansvar inom ramen 

för Pressretur AB. Pressretur AB ägs av de tre pappersproducenterna Holmen, SCA och Stora 

Enso. IKEA, Metro samt medlemsföretagen i Grafiska Företagen, Tidningsutgivarna och 

Sveriges Tidskrifter är anslutna till Pressreturs insamlingssystem genom särskilda 

samarbetsavtal. Vårt samarbetsavtal med Pressretur innebär att våra medlemmar inte behöver 

betala något till Pressretur för återvinningen eller behöver redovisa sin produktion till 

Pressretur. 

Ägarna till Pressretur agerar gemensamt under namnet Papperskretsen för att främja 
återvinningen i Sverige. Papperskretsen står bakom Återvinningsgarantin, den märkning som 
talar om för kunderna att producenterna tar sitt ansvar enligt förordningen om 
producentansvar. 
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Våra synpunkter 

Insamling av hushållens förpackningar och returpapper samt återvinning av desamma har 

utretts både under denna och föregående mandatperiod.  

 

Under nära två decennier har företagen i Sverige byggt upp och utvecklat ett näringslivsdrivet 

system som gett samhället ökad resurseffektivitet och miljönytta genom energibesparing och 

hushållning med råvaror. 

 

Vår uppfattning att näringslivet fortsatt ska ha ett helhetsansvar för både insamling och 

återvinning, om vi ska få till stånd ett resurseffektivt system även i framtiden. 

 
- Vi har tagit del av regeringens PM (M2018/00852/R) och ställer oss bakom de 

remissvar som FTI och Pressretur har överlämnat till departementet, d v s vi instämmer 
i kritiken av regeringens remiss, förslaget har så stora brister att det måste avstyrkas 
vad gäller det huvudsakliga innehållet. 

 
- Vi förordar istället att man går vidare med förslaget om Bostadsnära insamling som 

finns beskrivet FTI: s remissvar (2018-05-25).  I svaret finns ett väl genomarbetat 
förslag om ett bostadnära insamlingssystem som bygger på lokalt samarbete mellan 
producenter och kommuner, med ett tydligt nationellt ansvar för samsyn och 
samverkan.  

 
- Vi föreslår att regeringen tillsätter en ny utredning som tar sin utgångspunkt i FTI: s 

förslag. 

 

För mer information kontakta vår kontaktperson Maria Wikström, 08-762 68 02. 
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