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Skogsindustrierna välkomnar att Kommissionen nu har ambitionen att anlägga en 
helhetssyn på frågorna om förebyggande och återvinning av avfall. Skogsindustrins 
produkter tillverkas av förnybart material och är återvinningsbara. De återvunna 
pappersprodukterna används i den egna industrin som råvara för tillverkning av nytt 
material; regelverket inom återvinningsområdet är därför av vitalt intresse för 
industrin. 
 
Fokus på material i stället för produkter 
Kommissionens förslag att fokusera på återvinning av material i stället för enskilda 
produktströmmar stämmer väl överens med skogsindustrins syn. Skogsindustrierna 
har vid ett par tillfällen erbjudit ett åtagande av återvinning av papper som material. 
Vi ser emellertid detta inte som ett komplement utan som ett alternativ till de 
nuvarande kraven på kvoter i förordningarna för returpapper och förpackningar (även 
det frivilliga åtagandet för kontorspapper skulle inrymmas), inom ramen för ett 
lagstiftat producentansvar. På Europanivå har pappersindustrin, tillsammans med 
återvinningsindustrin och ytterligare några parter i papperskedjan, gjort ett åtagande 
om att återvinna 56 % av papperskonsumtionen för tillverkning av nytt papper år 
2005. Åtagandet innebär också förbättrad statistik, förebyggande av avfall, forskning 
för ökad återvinningsbarhet mm.   
 
Prevention - förebyggande 
Skogsindustrierna menar att förebyggande i första hand bör avse att hindra att avfall 
går till deponi. Behovet av helhetssyn är uppenbart i fråga om förebyggande; risken är 
att förebyggande i ett led i produktkedjan medför ökat avfall eller resursförlust i ett 
annat led. Förpackningar är ett exempel: om förpackningen inte fyller sin funktion får 
produktförlusten större negativ miljöpåverkan än besparingen av 
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förpackningsmaterial. Den framtagna förpackningsstandarden för förebyggande anger 
en metod som skulle kunna användas ytterligare.  
 
Skogsindustrierna vänder sig mot kvantitativa mål för förebyggande. Papper som 
baseras på återvunnen fiber får som regel högre ytvikt för given funktion. Kvantitativt 
mål för förebyggande skulle därför motverka materialåtervinning och diskriminera 
papper som material. 
 
Avfallsdefinitionen 
Skogsindustrierna har, liksom flera andra näringslivsorganisationer, vid upprepade 
tillfällen påtalat avfallsdefinitionens negativa effekter. Särskilt önskvärt är ett 
klarläggande när övergång från avfall till sekundär råvara sker. Skogsindustrin har, på 
europanivå och nationellt, föreslagit att för papper detta skulle ske när använt papper 
klassificerats enligt SS-EN643 (papper och kartong – europeisk förteckning över 
standardkvaliteter av returpapper), materialet skall användas för återvinning enligt ett 
kontrakt och viss nivå för orenheter underskrids. Skogsindustrierna är beredda att 
lämna ytterligare information kring förslaget.  
 
Efterfrågestimulans 
Efterfrågan på returpapper är stark och växande. I Sverige har vi en fortsatt stigande 
trend av insamling av använda pappersprodukter från hushåll och 
näringsverksamheter, och användningen av returpapper som råvara i pappersindustrin 
ökar. Skogsindustrierna motsätter sig därför styrning av returpappersanvändningen i 
form av föreskrifter om returpappersinblandning, vare sig i form av kvoter, skatter, 
regler för offentlig upphandling eller på annat sätt.  
 
Inte heller skall användning av returpapper hindras av lagstiftningen, exempelvis i 
standarder för hälsa och säkerhet eller för trä och papper i kontakt med livsmedel. När 
funktionella standarder har satts för en produkt skall industrin själv kunna besluta om 
tillverkningsmetod och råvara. 
 
Avslutning 
Skogsindustrierna deltar gärna i den fortsatta dialogen kring utarbetandet av den 
tematiska strategin för förebyggande och återvinning av avfall. När strategin utarbetas 
i mera konkreta förslag är det väsentligt att såväl miljömässiga, ekonomiska och 
sociala konsekvenser balanseras.  
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