Pressmeddelande 2014-08-27

FTI:s återvinningsresultat för 2013 överträffar regeringens alla mål
Resultatet för återvinning av förpackningar och tidningar under 2013, för producenter anslutna
till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) redovisades för Naturvårdsverket i juni.
– Vi överträffar alla mål som samhället satt upp och det är speciellt glädjande att så många fler
plastförpackningar nu används till nytt material i stället för att använda olja, säger Kent
Carlsson, vd vid FTI. Ökningen på plastförpackningar med över 9,5 % är sensationellt bra.
Den statistik i ton för materialåtervinning under 2013 jämfört med 2012 FTI i juni rapporterade till
Naturvårdsverket som ansvarar för den nationella sammanställningen av resultatet är:
Nationella
mål
Pappersförpackningar
Plastförpackningar

65 %
30 %

Ny beräkningsmetod

Metallförpackningar
Glasförpackningar
Tidningar

70 %
70 %
75 %

2013

2012

Redovisat / Materialutnyttjat
509 137 393 239 (77,2 %)
186 344 54 577 (29,3 %)
68 419 (36,7 %)
38 588
28 223 (73,1 %)
197 768 176 014 (89 %)
Ingen
299 000
uppgift

Redovisat / Materialutnyttjat
506 323
382 716 (75,6 %)
185 153
49 816 (26,9 %)
63 109 (34,1 %)
41 365
28 524 (69 %)
199 158
175 500 (88,2 %)
Ingen
320 000
uppgift

Redovisningen visar den totala vikten av använda förpackningar som hushåll och verksamheter
lämnat och som återvunnits till nytt material under förra året vilket sedan dividerats med vikten
av den totala mängd som anslutna producenter redovisat för den svenska marknaden. För
plastförpackningar används nu en ny beräkningsmetod parallellt med den tidigare metoden.
– Under året har vi lagt kraft på att kontrollera hur de förpackningar av plast som verksamheter
använder återvinns, från att de nått företaget till dess att det återbördats för att bli till nytt
material som ersättning för olja i tillverkningen. Vi har konstaterat att deras återvinning är
mycket bättre än vi tidigare redovisat. Analysen leder till att vi – med den nya beräkningsmetoden – materialutnyttjat hela 68 419 ton det vill säga 36,7 %, väl över målet på 30 %
Tidigare bedömningar av den mängd som verksamheter lämnat till återvinning har grundats på
analyser från seklets början. I den nya analysen konstateras att det är främst mer av den
plastfilm som används inom handeln som återvinns till nytt material och som nu mer ingår i det
som redovisas både i täljare och i nämnare. Detta ger en mer rättvisande bild av materialåtervinningen av plastförpackningar i Sverige som även blir mer jämförbar med andra länders.
– Då det gäller tidningar har vi har sedan 2010 valt att endast redovisa den av oss insamlade
volymen som en konsekvens av att en handfull kommuner inte respekterar producentansvaret.
Tyvärr gör det att mängden redovisat returpapper på marknaden liksom jämförelsen med det
nationella målet är helt omöjlig för oss att göra, avslutar Kent Carlsson.
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