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Materialinsamling ersättning förpackningsinsamling
Initiativ
Vi är duktiga på att sortera och samla in returvaror/returmaterial i Sverige.
Det började en gång med att samla in papper som sedan utökades med vissa
glasflaskor och vissa metallburkar. Det har sedan fortsatt att utvecklas men det
finns ändå av någon anledning kvar en skiljelinje mellan förpackningar och
andra produkter. Detta ställer till det i onödan vid insamling och sortering.
Jag bedömer att det är dags att ta nästa steg. Det kan inte vara viktigt vad ett
material har använts till. Det viktigaste är att samla in det i sorterat skick för
vidare användning. Eftersom kommunerna får ansvaret för insamling av allt
hushållsavfall, skulle det också förenkla i de rutiner som behöver byggas upp.
En nyordning skulle innebära att vi enbart arbetar med materialåtervinning
och därmed har Förpacknings- och tidningsinsamlingen förmodligen spelat ut
sin roll. Det kan också innebära att hela pantsystemet kan tas bort. Med den
miljömedvetenhet som finns idag och som förhoppningsvis kommer att
förstärkas ytterligare, blir det naturligt att sortera utan att få ersättning. Det
är förelegat som det är idag att man får ersättning för en läskflaska från
Apotekarnes men inte för en ölflaska från ett lokalt bryggeri. Detsamma gäller
för många andra produkter. Kuvert ska kastas i osorterat (enligt uppgift p g a
klistret). Däremot är det av någon anledning inget problem med
klistret/limmet i diverse wellpapprodukter.
Förslag
Det behövs en ny, modern struktur och strategi för insamling av
returvaror, som motsvarar dagens behov och där fokus ska
vara att samla in så mycket sorterat material som möjligt,
oberoende av tidigare användning.
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