
MATERIALSLAG

• Papper
Alla förpackningar av papper, kartong och 
wellpapp. Exempel: flingpaket, hylsor/bobiner 
(i rullar för toalettpapper, aluminium- och 
plastfolie), skokartonger, pappersbärkassar, 
vätskekartong, postorder- och vadderade påsar 
mm.

• Plast
Förpackningar av plast, dvs. alla 
polymerbaserade förpackningar inklusive 
förpackningar av cellofan, majsstärkelse, 
och andra plastliknande material. Exempel: 
plastbärkassar, schampo- och ketchupflaskor, 
tandkrämstuber, sylthinkar, plastburkar, 
plastband, krymp- och sträckfilm mm.

• Metall
Förpackningar av stålplåt (magnetiskt) och 
aluminium (ickemagnetiskt). Exempel: färg-, 
konserv- och sprayburkar, lock, kapsyler, plåtfat/
oljefat (30-250 liter), stålband, baltråd mm.
För mer information, läs FTI:s anvisningar.

REDOVISNINGSKATEGORIER

Hushållsförpackning
Förpackningar som sorteras av hushåll till 
materialåtervinning. 

310 Papper hushåll - högre avgift
315 Papper hushåll - lägre avgift
410 Plast, hushåll – högre avgift
415 Plast, hushåll – lägre avgift
511 Aluminium, hushåll
512 Stålplåt, hushåll

Verksamhetsförpackning
Förpackningar som sorteras för 
materialåtervinning av företag, industri eller 
annan verksamhet.

320 Papper, verksamhet
420 Plast, verksamhet
521 Aluminium, verksamhet
522 Stålplåt, verksamhet*
*Från och med 2022-01-01 ska alla verksamhetsförpackningar av 

stål/plåt (inkl. stålband, tråd och plåtfat) redovisas på artikel 522 

Stålplåt.

Serviceförpackning
För Serviceförpackningar gäller särskilda
villkor, se FTI:s Anvisningar och faktabladet
”Serviceförpackningar”.

Med Serviceförpackningar menas förpackningar
som i huvudsak fylls i butik, på restaurang
eller liknande. Exempel: bärkassar, plast- och
papperspåsar (för frukt, grönt, bröd, lösgodis
mm), presentförpackningar, pizzakartonger
och andra ”take-away”-förpackningar samt
odlarförpackningar.

Med odlarförpackningar menas förpackningar
som till väsentlig del används för obearbetade
produkter från jordbruk, trädgårdsnäring och
liknande, som gurk- och salladsfilm, plastpåsar
för morötter, äggkartonger/brickor etc. Undantag
är 30-brickor för ägg som antingen redovisas som
hushålls- eller verksamhetsförpackningar.
330 Papper, service, högre avgift
335 Papper, service - lägre avgift
430 Plast, service - högre avgift
435 Plast, service - lägre avgift
531 Aluminium, service

FÖRPACKNINGSMATERIAL 
OCH REDOVISNINGSKATEGORIER



GRÄNSDRAGNINGAR
I de allra flesta fall är det tydligt om en
förpackning är en hushållsförpackning eller
en verksamhetsförpackning. Det kan dock
ibland uppstå gränsfall, men avgörande är om
förpackningen sorteras för återvinning av hushåll
eller verksamhet.

Några exempel:
Importör av datorer säljer direkt till en kommun.
Kommunen är en verksamhet och alla produkter
som säljs dit antas hamna i verksamheten inom
kommunen. Alla förpackningar betraktas då som
verksamhetsförpackningar.

Samma importör säljer via sin egen webbutik 
direkt till konsument. Konsumenten är en 
privatperson och alla produkter inklusive 
förpackningsmaterial som säljs dit antas hamna 
i hushållet.Förpackningarna betraktas då som 
hushållsförpackning.

Vid tveksamhet ska förpackningen redovisas som 
en hushållsförpackning.

DIFFERENTIERAD AVGIFTSSTRUKTUR 
FÖR PLASTFÖRPACKNINGAR

Avgiftsnivå 1 (den högre avgiften)
Omfattar alla plastförpackningar som inte 
uppfyller kriterierna för Avgiftsnivå 2.

Avgiftsnivå 2 (den lägre avgiften)
Omfattar plastförpackningar som uppfyller 
följande kriterier: 

• Förpackning tillverkad av ett av följande 
monomaterial (samt av specificerad 
förpackningstyp): 
- PE (Polyeten, t.ex. LDPE, HDPE, LLDPE eller 
MDPE), styva och flexibla förpackningar 
- PP (Polypropen), styva förpackningar, ej flexibel 
PP (PP-film). 
- PET, ofärgade flaskor och burkar (formblåsta 
flaskor och burkar utan pant)

Alla material ska vara fria från fyllmedel (t.ex. talk, 
krita, träfiber mm.).

• Inte är infärgad svart

• Inte är ett flerskiktsmaterial. Undantag för 
coextruderande flerskiktsmaterial med 
flera skikt av samma plasttyp (PE-PE eller 
PP-PP. Gäller styv PP, ej flexibel PP) samt 
coextruderande flerskiktsmaterial av PE eller 
PP (styv PP, ej flexibel PP) med någon av 
följande barriärmaterial: 
- EVOH, max 2% vikt 
- SiOX 
- AIOx

Observera att de olika skikten i dessa 
flerskiktsmaterial ej får vara sammanfogade med lim/
adhesiv.

• Inte har ett tryck som täcker mer än 60% av 
förpackningens ytteryta. Med tryck avses både 
färgad och ofärgad ytbeläggning. Med ytteryta 
avses den del av förpackningens utsida som är 
synlig utan att flikar och liknande viks upp. 

• Inte har en heltäckande krympetikett. 

DIFFERENTIERAD AVGIFTSSTRUKTUR 
FÖR PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Avgiftsnivå 1 (den högre avgiften)
Omfattar alla pappersförpackningar, inklusive 
wellpapp, som innehåller någon form av:
• Plast-, vax- eller aluminiumbarriär
• ”Fönster” fästa vid pappersförpackningen
• Våtstarkt papper som ej löses upp i vatten
• Kompositmaterial som består av en blandning 

av pappersfiber och plast

Avgiftsnivå 2 (den lägre avgiften)
Omfattar alla pappersförpackningar, inklusive 
wellpapp, som består enbart av papper. 

Kriterierna revideras årligen.

Kontakta oss för mer information  
Marknadsavdelningen (producentansvar) 
Telefon: +46(0)8-566 144 49  
E-mail: kund@ftiab.se 
Webb: www.ftiab.se


