Återvinning av förpackningar
för ett hållbart samhälle

Om producentansvar och om FTI:s service för att ditt företags förpackningar
samlas in, återvinns och blir till nya produkter.

”

Konsumenternas
miljöarbete ökar
liksom användandet
av vår verksamet
för återvinning

”Vi välkomnar tuffa återvinningsmål!”, säger Kent Carlsson, vd
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB.

Producentansvaret - en lagstadgad skyldighet
Vi måste alla bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle. Om ditt företag för den svenska marknaden tillverkar,
för in, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara har du en skyldighet att samla in och återvinna
förpackningen. Grundtanken är att minska mängden avfall och säkerställa att det avfall som trots allt uppstår,
återvinns och används till nya produkter. När du ansluter ditt företag till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
så löser du ditt lagstadgade ansvar att samla in ditt förpackningsmaterial. Och säkerställer att materialet återvinns!
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Ett rikstäckande system för
insamling och återvinning
HÅLLBARHET ÄR ETT GEMENSAMT ANSVAR

Återvinning har blivit en del av de flesta
svenskars vardag, både i det egna hushållet
och i yrkeslivet. Minskad energiåtgång, mindre
belastning på miljön och inga sopberg är bara
några av fördelarna med att använda naturens
råvaror om och om igen.
Idag källsorterar nio av tio svenskar förpackningar
och tidningar. Ett skäl till detta är att det svenska
näringslivet byggt upp rikstäckande system för
insamling och materialåtervinning. Det beror i sin tur
på den lag som infördes 1994, som reglerar att den som
tillför en förpackning på den svenska marknaden också

ansvarar för att förpackningen samlas in och återvinns.
För att lösa producentansvaret bildade det svenska
näringslivet en gemensam organisation för insamling
och återvinning av förpackningar, det som idag heter
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.
FTI driver och utvecklar ett hållbart nationellt system
för insamling och materialåtervinning, riktat till hushåll
och verksamheter. Som ansluten till FTI betalar du för
de kostnader som uppstår när dina kunder använder
insamlingssystemet och för att materialet återvinns.
Samtidigt bidrar du till ett hållbart samhälle och
underlättar för dina kunder.

Om alla lämnar sina kapsyler till
återvinning under ett år så räcker
stålet till 2 200 nya personbilar.
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Anslut ditt företag till FTI
KONSUMENTERNAS KRAV FÖR ATT ÅTERVINNA
Svenska konsumenter - dina kunder - vill ta ansvar för sin del i återvinningen genom att källsortera.
Undersökningar visar att konsumenterna också ställer krav: det ska vara enkelt, det måste finnas förtroende
för att insamlat material verkligen återvinns och informationen om hur det går till måste vara tydlig.
PRODUCENTERNAS ANSVAR
Producentansvaret för insamling och återvinning gäller alla typer av förpackningar och alla typer av
materialslag. Producentansvaret är reglerat i Förpackningsförordningen (2014:1073) som har sin grund
i EU:s förpackningsdirektiv.
Förordningens krav på insamlingssystemet är att:
•

Det ska vara lämpligt med lättillgängliga insamlingsplatser
där den som vill lämna förpackningsavfall kan göra det enkelt
och utan att behöva betala något till systemet.

•

Insamlingen ska hanteras hälso- och miljömässigt godtagbart,
ske på ett sätt som inte försvårar materialutnyttjande och
bedrivas så att den effektivt bidrar till att nå målen för
materialutnyttjande.

•

Systemet ska vara rikstäckande med insamlingsplatser
i varje kommun och med en geografisk spridning inom
kommunen som är skälig med hänsyn till befolkningstäthet,
verksamheters lokalisering och övriga omständigheter.

FRÅN 2020 STÄLLS DET DESSUTOM KRAV PÅ ATT
INSAMLINGSSYSTEM SKA HA TILLSTÅND UTFÄRDAT AV
NATURVÅRDSVERKET.
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FTI:s erbjudande
FTI:s utgångspunkt för det insamlingssystem som vi erbjuder är att det ska vara enkelt för konsumenterna –
hushåll och verksamheter – det vill säga dina kunder. När du ansluter ditt företag till FTI blir det också lättare för
dig – FTI har ett system för insamling av dina förpackningar som uppfyller lagens krav på dig som producent.
FTI tar hand om följande åt dig

• samlar in förpackningar
• ser till att de insamlade förpackningarna materialåtervinns på bästa möjliga sätt
• samråder med Sveriges alla 290 kommuner om insamlingssystemet
• ser till att Naturvårdsverket får en rapport om återvinningsresultaten varje år
• bidrar till att nå återvinningsmålen varje år
FTI ger dig dessutom

• stöd och support vid redovisning av förpackningsvolymer och vid andra frågor
• driver och utvecklar frågor gällande producentansvar tillsammans med myndigheter,
bransch- och intresseorganisationer.
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Hushållen lämnar sina förpackningar till
återvinning i sitt källsorteringsrum i den
fastighet där de bor, eller på någon av FTI:s
återvinningsstationer.

Så här samarbetar du och FTI
Du producerar, för in eller importerar en förpackning eller förpackad vara, alternativt fyller en förpackning som
du sedan tillför på den svenska marknaden.
FTI driver och utvecklar ett hållbart, rikstäckande insamlingssystem för de använda förpackningarna och ser till
att insamlade förpackningar återvinns till nytt material.
Du betalar för systemet med avgifter som beräknas på de olika förpackningarnas materialslag och vikt. Avgiften
avgörs dessutom av vem som slutligen använder förpackningarna och vem som sorterar ut dem för återvinning.
Anledningen är att varje förpackning ska bära sina egna kostnader och det
kostar mer att samla in förpackningar från hushåll än från verksamheter.
FTI ansvarar för din rapportering till Naturvårdsverket och samråder också
med alla kommuner om insamlingssystemet lokalt.
Du ansvarar för att välja förpackningar som dels är bra för miljön och
går att återvinna, dels skyddar och presenterar dina varor på ett bra sätt.
Dessutom verkar du för att uppnå förordningens huvudintention; att minska
behovet av förpackning där det är möjligt.
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Förpackningarna körs till uppsamlingsplatser
där de grovsorteras innan de skickas iväg till en
anläggning för vidare sortering och återvinning.

Förpackningens väg genom systemet
Hushållen lämnar sina förpackningar till återvinning i sin fastighetsnära insamling eller på någon
av FTI:s återvinningsstationer, som finns placerade på allmänna platser. Verksamheter anlitar lokala
avfallsentreprenörer som hämtar det sorterade förpackningsmaterialet. Mindre verksamheter kan själva
köra sitt förpackningsavfall till en mottagningspunkt för verksamheter som FTI anvisar.

VAD BLIR DET AV FÖRPACKNINGARNA?
Hur återvinningsprocessen går till är olika beroende
på material, men principen och de olika stegen är i
stort sett samma. Efter sortering i ett eller flera steg
separeras fibrer, smälts stål/aluminium eller krossas
plastmaterialen till granulat som sedan säljs till de
företag som producerar nya förpackningar eller andra
produkter– en glassförpackning kan bli en diskborste
och en schampoflaska kan få nytt liv som golv.
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Ketchupflaskor kan bli bildelar, brödpåsar kan bli stövlar,
yoghurtburkar kan bli diskborstar och schampoflaskor kan bli
blomkrukor. Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till
cirka 84 000 blomkrukor.

Verksamhet utan vinstintresse
FTI:s verksamhet bedrivs utan vinstintresse och utan ekonomisk utdelning till ägarna. Det insamlade
materialet säljs till bästa pris. Försäljningen täcker en viss del av kostnaderna för insamlingssystemet.
De avgifter ditt företag betalar täcker resten. Aktuella avgifter hittar du på www.ftiab.se/avgift.
VAD ANVÄNDS PENGARNA TILL?

• etablering, drift, städning och hämtning på återvinningsstationer för hushåll
och mottagningspunkter för verksamheter
• subvention av fastighetsnära insamling från hushåll
• transporter
• sorterings- och återvinningsarbete
• konsumentpåverkan - att få hushållen att återvinna mer
• administration och information om systemet. Det innebär till exempel att årligen
samråda med alla Sveriges kommuner och att rapportera återvinningsresultaten
till Naturvårdsverket
• tillståndsavgifter.
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Tack för att du ansluter ditt företag till FTI
På www.ftiab.se/anslutning
finns utförlig information om
hur du går tillväga och vad
det innebär att ansluta ditt
företag till FTI.

Det finns olika sätt att redovisa förpackningsmängder
och du väljer det som passar ditt företag bäst. Ett
exempel är genom att lägga in förpackningsvikter
för varje artikel i ert datasystem och på så vis få
fram rapporter. Du kan också utgå från inköpta
förpackningsmängder eller underlag från dina
leverantörer. Självklart kontaktar du oss om du vill
ha hjälp och information om hur du kan redovisa.

GRÖNA PUNKTEN OCH EUROPASAMARBETE
Gröna Punkten är ett internationellt bevis för att förpackningen ingår i ett
återvinningssystem. FTI är licensgivare för företag som vill använda märkningen
i Sverige. I hela Europa finns system som liknar det svenska. I Sverige finns inga
krav på denna märkning.
MER OM FTI
FTI:s ägare är materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong,
Svensk Glasåtervinning och Pressretur.
Har du förpackningar av glas kontaktar du Svensk Glasåtervinning direkt för
dina förpackningsavgifter. Dryckesförpackningar med pant hanteras av företaget
Returpack.
Vill du ha ytterligare information är du alltid välkommen att kontakta FTI:s
marknadsavdelning via epost kund@ftiab.se eller på telefon 0200-88 03 10.
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Idag finns 5 800 återvinningsstationer i landets 290 kommuner. Över 1,4 miljoner av alla
svenska hushåll har dessutom tillgång till fastighetsnära insamling subventionerad av FTI.
Verksamheter anlitar lokala avfallsentreprenörer som hämtar det sorterade
förpackningsmaterialet. Mindre verksamheter kan själva köra sitt förpackningsavfall till en
mottagningspunkt för verksamheter som FTI anvisar.
FTI:s uppgift är att driva och utveckla hållbara system för insamling och
materialåtervinning. FTI:s verksamhet bedrivs utan vinstintresse och utan ekonomisk
utdelning till ägarna.

FTI marknadsavdelning kundtjänst telefon: 0200-88 03 10, e-post: kund@ftiab.se
Telefon FTI växel: 08-566 144 00, www.ftiab.se

PS. Sorteras som tidning vid återvinning. DS.
Miljömärkt trycksak - Svanengodkänt och klimatneutralt tryckeri, tryckt på Svanenkontrollerat och FSC-märkt papper.

I Sverige har vi löst detta genom att näringslivet gått samman och skapat
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. När du ansluter ditt företag till FTI
tar du ditt producentansvar för insamling och återvinning av pappers-, plast- och
metallförpackningar. FTI tillhandahåller ett rikstäckande insamlingssystem för hushåll och
verksamheter. Förpackningarna går till materialåtervinning.

FTI 2017

Som ett led i att bättre hushålla med jordens resurser och minska växande sopberg har
EU infört ett förpackningsdirektiv som innebär att producenten själv ansvarar för att de
förpackningar som tillförs på marknaden också samlas in och återvinns.

