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Yttrande avseende Miljödepartementets promemoria  

Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av 

returpapper (M2020/01079/Ke)  

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att lämna synpunkter till promemoria (M2020/01079/Ke). 

Sammanfattning 

Skogsindustrierna välkomnar promemorians förslag att upphäva producentansvaret för returpapper och 

instämmer i de förslag och slutsatser som redovisas i promemorian.  

Skogsindustrierna betonar att Sverige har en lång tradition att samla in och återvinna returpapper samt 

vikten av att värna om returfiberns cirkulära kretslopp. Sverige har en hög materialåtervinningsgrad, en 

hög insamlingsgrad samt en god efterfrågan och marknadskommersiella villkor för returfibern idag.  

En god samverkan med berörda aktörer kring insamling och återvinning av returpapper är avgörande för 

att bibehålla returfiberns fungerande cirkulära återvinningsprocess. 

Skogsindustriernas yttrande 

Skogsindustrierna välkomnar promemorians förslag att upphäva producentansvaret för returpapper och 

instämmer i de förslag och slutsatser som redovisas i promemorian. Skogsindustrin anser att förslaget är 

välgrundat utifrån en god konsekvensanalys som omfattar handlingskraftiga åtgärder för bästa möjliga 

långsiktiga lösning under den pågående utveckling och omställning som samhället genomgår. Upphävandet 

av producentansvaret för returpapper är av största vikt för hela medie- och tryckeribranschen och ytterst 

en fråga för bevarande av den svenska demokratiprocessen och det fria ordet.  

Sverige har en lång tradition på att återvinna returpapper 

Sverige har en lång tradition att samla in och återvinna returpapper. Trots minskade volymer som är väl 

beskriven i avsnitt 5.5 så har Sverige haft en hög insamlingsgrad av returpappret och en god efterfrågan och 

fungerande marknad för returfibrer. Skogsindustrierna betonar att returpappret måste fortsättas att värnas 

om och materialåtervinnas. Detta är avgörande för returpapprets kretslopp och även i linje med omställning 

som samhället genomgår till att ta vara på resurser. 

I promemorian anges i avsnitt 8.2 att öppna för möjligheten att samla in andra material tillsammans med 

returpapper. Skogsindustrierna anser att denna skrivning bör förtydligas så att det framgår att kvalitén på 

det insamlade materialet bör följa standarden EN 643: Papper och kartong – Europeisk förteckning över 

standardkvaliteteter för pappersåtervinning.  
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Samverkan med aktörer inom returpappersvärdekedja är avgörande för insamling av returpapper  

Att samverka och ta lärdom av de aktörer inom returpappers värdekedja är avgörande för att övergången 

ska ske på ett konstruktivt sätt samt att övergången hålls inom den föreslagna övergångsperioden.  

Skogsindustrierna stödjer att kommunerna får stor flexibilitet som möjliggör anpassning av servicegrad för 

att nå materialåtervinningsmålet på 90 viktsprocent.  

Stockholm, 28 oktober 2020 

För Skogsindustrierna 

 

Kai-Yee Thim 

Produktdirektör 

 


