Solna, 2022-07-05

Nya regler för insamling av förpackningar välkomnas av Svenskt
Producentansvar.
Insamlingen av förpackningsavfall från hushåll kommer reformeras. Det står klart sedan regeringen i
förra veckan tog beslut om en ny förordning. Svenskt Producentansvar, som företräder de företag som
sätter förpackningar på marknaden, välkomnar de nya reglerna.
Reformeringen av förpackningsinsamlingen är den största förändringen sedan insamlingen inleddes i
mitten av 1990-talet. Förändringarna innebär bland annat att insamlingen succesivt kommer att flytta
över till att huvudsakligen ske anslutning till bostadsfastigheter istället för i kärl i gatumiljö. Det innebär
också att kommunerna tar över ansvaret insamlingen av förpackningar.
-

Vi har i flera års tid efterlyst en reform. Från branschens sida har vi drivit på för att alla
kommuner ska ta över ansvaret samtidigt, vilket regeringen också lyssnat på. Det skapar
förutsägbarhet och tydlighet gentemot medborgarna, säger Henrik Nilsson, vd på Svenskt
Producentansvar.

Reformen innebär också att producenterna i fortsättningen ska ansluta sig till en godkänd
producentansvarsorganisation. Det är genom dessa som insamlingen och återvinningen av
förpackningarna ska finansieras.
-

Erfarenheterna från andra EU-länder som infört system med producentansvarsorganisationer
är blandade. För att inte systemet ska riskera att haverera måste reglerna för hur
förpackningsavgiften får användas vara tydliga. Det handlar om att säkerställa att pengarna
används till rätt saker. Förbudet mot vinstutdelning som riksdagen ställde sig bakom i början
av juni är därför nödvändigt.

Regeringens förordning träder i kraft den 1 januari 2023, det kommunala ansvaret ett år senare. Nu
ska Naturvårdsverket ta fram nya föreskrifter. Svenskt Producentansvar har, tillsammans med
kommunerna i form av Avfall Sverige, bistått både utredningen och Miljödepartementet med sina
analyser och bedömningar och kommer fortsätta dialogen med Naturvårdsverket.
-

Föreskrifterna är avgörande för att det som står i förordningen också blir verklighet.
Materialbolagen och producenterna har tagit ett stort samhällsansvar för
förpackningsinsamlingen och kommer även framöver att verka för ett system som fungerar
och bidrar till att mer förpackningsmaterial samlas in och återvinns.
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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
främjar 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; RK Returkartong AB, Svenska
MetallKretsen AB, Svensk Glasåtervinning AB och Svensk Plaståtervinning i Motala 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
förpackningsinsamlingen AB (FTI).
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