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Remiss gällande Livsmedelsverkets vägledning av återanvändbara 

muggar och matlådor 
 

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. 

Våra medlemsföretag är Axfood AB, City Gross AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige 

AB, Lidl Sverige KB och Livsmedelshandlarna. Tillsammans står vi för drygt 95 % av 

dagligvaruhandeln i Sverige, med butiker över hela landet. Dagligvaruhandeln 

sysselsätter runt 95 000 personer, varav en tredjedel är unga (15-24 år). 
  

Svensk Dagligvaruhandels remissvar  

 

Underlaget är inte en vägledning, utan snarare ett dokument som främst listar den 

lagstiftning som gäller. Om syftet med vägledningen är att hjälpa och guida de som 

ska implementera kravet, fungerar inte denna text som en vägledning i 

genomförandet.  

 

SvDH anser att det saknas en tydlig vägledning för hur ett roterande system bör 

utformas. Det finns ingen information kring vilka förpackningar som inkluderas 

(resp. undantas), vilken typ av material en förpackning bör vara tillverkad av, eller 

hur många gånger förpackningarna bör roteras för största möjliga miljönytta. Här 

måste vägledningen fungera som hjälp. Tydliga och konkreta exempel efterfrågas.  

 

SvDH anser att det saknas en tydlig vägledning för hur livsmedelssäkerheten kan 

garanteras.    

 

SvDH anser att det är förvirrande att flera myndigheter (Livsmedelsverket och 

Naturvårdsverket) ansvar för kravet. Hur är gränsdragningen mellan myndigheterna, 

vem har ansvar för vad? Varför inte ta fram en ordentlig gemensam vägledning? Vi 
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bör undvika hänvisningar till varandra som inte ger svar på alla frågor som uppstår.  

 

Med hänvisning till ovan ifrågasätter SvDH starkt möjligheterna att införa ett 

kostnads- och miljömässigt effektivt system för roterande förpackningar inom 

take-away redan 1 januari 2024. Vår tydliga rekommendation är att skjuta på 

kravet och harmonisera med det som kommer på EU-nivå i och med PPWR. 

Att införa kostnadsdrivande krav som saknar ordentliga konsekvensanalyser går 

emot den nationella livsmedelsstrategin (2016/17:104), som tydligt lyfter vikten av 

hållbara ekonomiska och miljömässiga satsningar. Detta rimmar inte med 

resursslöseriet i att forcera fram ett osäkert system som med största säkerhet 

kommer att behöva göras om inom en snar framtid. En EU-harmonisering där hela 

marknaden tvingas ställa om skapar förutsättningar att ta fram gemensamma 

standarder och system som skulle möjliggöra detta på bästa sätt.  

 

I övrigt hänvisar SvDH till det remissvar som branschorganisationerna Visita och 

Svensk Handel skickar in.  
 

 

 


