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2015 överträffar FTI återigen sina tidigare återvinningsresultat
De nationella målen för återvinning av förpackningar och tidningar slås fast av regeringen. För 2015
kan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, redovisa ett resultat som återigen ökat jämfört med
2014 och som fortfarande överträffar samtliga regeringens mål.
– Svenska hushåll och verksamheter fortsätter att öka sin källsortering och den ökande viljan att göra denna
enkla insats för miljön som återvinning innebär, sprider sig och får allt fler att göra mer, säger en mycket glad
och tacksam Kent Carlsson, vd vid FTI. – Att fler förstår nyttan av att återvinna istället för att elda upp
resurserna visar att vi i Sverige förtjänar vår tätplats bland Europas länder.
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De mätpunkterna som använts är överenskomna med Naturvårdsverket år 2011 att gälla för all rapportering
för att på så vis få en jämförbar sammanställning i Sveriges rapportering till Eurostat.
– För närvarande pågår en diskussion med Naturvårdsverket om att ändra mätpunkter, kompletterar Kent.
Beträffande tidningar rapporteras inte materialutnyttjandegraden då ett antal kommuner gör en avvikande
tolkning av lagen som inverkar på beräkningen av produktionsmängden och som lett till att den inte alls låter
sig göras. Däremot indikerar skillnaden i materialutnyttjande – vilken jämfört med 2014 är mindre än den
bedömda minskningen av läsandet av papperstidningar – en fortsatt extremt hög återvinning av returpapper.
– Alla förpackningar och tidningar som slängs i soppåsen försvinner ut ur kretsloppen. Vårt uppdrag är att se
till att så mycket som möjligt av det vi får in kan användas i nytillverkning, avslutar Kent. – För miljön skull
arbetar vi intensivt för att få ännu fler att lämna ännu mer till oss istället för att det läggs i soppåsen.

För ytterligare information:
Annica Dahlberg, Kommunikationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 0705-86 44 20, annica.dahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets
hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som
producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av
branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar. Läs mer på www.ftiab.se
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Fakta:
FTI:s resultat för 2015, i ton räknat, av återvunna förpackningar och tidningar, är följande:

Mål

Pappersförpackningar
Plastförpackningar
Metallförpackningar
Glasförpackningar
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2015
Ton

Jämförelse 2014
Ton
Produktionsmängd

65 %

Produktions- / Materialutnyttjandemängd
/ mängd
517 107
402 739 (77,9 %)

/ Materialutnyttjande/ mängd

516 500

414 203 (80,2 %)

30 %

188 230

72 273 (38,4 %)

190 900

76 391 (40,0 %)

70 %

38 786

28 125 (72,5 %)

36 991

26 918 (73,0 %)

70 %

193 502

179 950 (93,0 %)

202 296

189 302 (93,6 %)

75 %

Ingen uppgift

284 000

Ingen uppgift

260 000

Materialutnyttjandegraden som anges inom parentes ska jämföras med förordningarnas återvinningsmål och
beräknas genom att det antal ton som motsvarar den mängd avfall FTI har samlat in och materialutnyttjat
under året (materialutnyttjandemängden) divideras med det antal ton som motsvarar den mängd som FTIanslutna företag tillverkat i, eller fört in till, Sverige under samma år (produktionsmängden).

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets
hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som
producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av
branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar. Läs mer på www.ftiab.se

