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Beträffande upphävande av
producentansvaret för returpapper
Med anledning pressmeddelande från regeringen angående upphävande av
producentansvaret för returpapper har vi följande synpunkter.
Tidningsbranschens svåra ekonomiska situation måste kunna lösas på annat sätt än att
upphäva producentansvaret för returpapper som funnits sedan 1994. Digitaliseringen är inget
nytt fenomen.
Producentansvaret handlar om att den som sätter en produkt på marknaden också ska
ansvara för att produkten samlas in när den väl blir avfall i enighet med PPP, polluter pay
principle.
Enligt pressmeddelandet ska kostnaderna för hanteringen av returpapper tas via avfallstaxan.
Det gör att det om förslaget genomförs kommer att saknas incitament för producenter av
pappersmassa att ta miljöansvar. Det är allvarligt.
Sveriges Allmännytta menar att förslaget träffar fel. Förslaget kommer att gynna
pappersmassaindustrin och inte leda till att förbättra eller underlätta journalistikens villkor.
Vidare förefaller det ha glömts bort att returpapper inte bara utgörs av tidningar med
journalistiskt material. Att en hel del av det papper som sätts på marknaden utgörs av andra
trycksaker som till exempel reklamblad förefaller inte ha tagits med i beräkningen. Även
producenter av reklamblad och andra produkter som alltså inte är journalistiskt material,
kommer enligt förslaget att undgå ansvaret för sina produkter.
Detta snabba beslut att riva upp förordningen om producentansvar för förpackningar har inte
föregåtts av en konsekvensbeskrivning och inte heller har några berörda aktörer, som till
exempel fastighetsägarrepresentanter fått möjlighet att komma med synpunkter. Vad
kommer upphörandet att innebära för pappersmassaindustrin, vad kommer det att innebära
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för återvinningsindustrin, kan det bli skillnad i hanteringen mellan olika delar i landet,
kommer återvinning av returpapper att minska och därmed påverka miljöarbetet negativt,
kommer kommunerna att ha möjlighet att hantera detta plötsliga nya uppdrag, hur kommer
konsumenterna, till exempel hyresgäster i flerbostadshus, att påverkas när taxorna höjs är
exempel på frågor som behöver besvaras. Vidare behöver alternativa lösningar samt
eventuellt statsstödsreglerna behöva beaktas.
Sammanfattningsvis anser Sveriges Allmännytta att konsekvenserna av att upphäva
förordningen om producentansvar för returpapper måste utredas innan beslut kan fattas.
Anders Nordstrand,
VD Sveriges Allmännytta
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