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Frågor och svar från FTI webbinarium om Engångsplastdirektivet 2022-11-15 

 

Spelar det någon roll hur tunn/mycket plast som finns i förpackningen eller räcker det 
att det finns för att den ska innefattas av SUP och därmed ha en nedskräpningsavgift? 
Om den däremot bara är av wellpapp/kartong utan PE-beläggning så blir det ingen 
nedskräpningsavgift?  

Det finns ingen minimigräns för mängden plast. Kostnaden är inte fastställd, utan baseras på 
kommande genomförda skräpmätningar. En förpackning i 100% papper omfattas inte av 
Engångsplastdirektivet.   

Engångtallrikar delvis eller helt av plast är väl förbjudna?  

Tallrikar helt i plast är förbjudna sedan 1 januari 2022, men inte papperstallrikar med 
plastbeläggning.  

Vi skall ju rapportera för 2022, men när börjar vi betala? 

Vad vi tror så kommer Naturvårdsverket fakturera årsavgiften under hösten 2023, kan 
komma tidigare. Den rörliga avgiften (för 2023) kommer troligen faktureras under våren 
2024. 

Om import av bioplast, måste importören rapportera till FTI och Naturvårdsverket? 

Om det är bioplast eller ej spelar ingen roll. Producentansvar och redovisnings- och 
rapporteringsansvar har man om företaget importerar/inför förpackade produkter, 
importerar/inför serviceförpackningar eller fyller förpackningar. Kontakta kund@ftiab.se för 
mer hjälp.  

Nu har ni ju pratat förpackningar men vet ni om samma regler gäller för andra 
produkter som omfattas av SUP, t.ex. våtservetter?  

Våtservetter och Ballonger skall rapporteras i antal från och med 2024. 

"Med en förpackning avses i denna förordning en engångsartikel eller annan produkt 
som har framställts...": Vad gäller för återanvändbara förpackningar, t.ex. muggar eller 
matlådor? Räknas det som "annan produkt"?  

Med annan produkt menas våtservetter och ballonger 

Ska man betala för 2022 i efterhand?  

Nej, det är de antal som producenten rapporterar 2024 för 2023 som kommer ligga till grund 
för den rörliga avgiften. Dock kommer tillsynsavgiften till Naturvårdsverket debiteras 2023. 

Vad gäller tobak - är det korrekt uppfattat att snus inte omfattas, utan endast 
cigaretter?  

Det stämmer, snus omfattas inte.  
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Omfattas förpackningar som inte rör livsmedel? Alltså vissa företag importerar och 
placerar engångsplast på marknaden. Omfattas denna?  

Se sida 8 i presentationen över vad som ingår i Engångsplastdirektivet.  

Står det gällande dryckesförpackning mindre än eller minst 0,6 L? T.ex. tetra. 

Ja lagstiftningen säger mindre än 0.6 L omfattas, vilket i teorin gör att en dryckesförpackning 
på 0.6 L inte omfattas. Kan vara en miss av lagstiftaren. 

Bägare av plast för Crème Fraiche - Är detta klassad som "on the go"? 

FTI:s uppfattning är att en Crème Fraiche inte är en On The Go förpackning. 

Om ett företag köper in Give-aways t.ex. godis med flexibla omslag. Skall då detta 
rapporteras?   

Ja, om företaget importerar/inför godis som är Give-aways så har företaget redovisning och 
rapporteringsskyldighet. Köper företaget dessa produkter från en svensk leverantör så är det 
leverantören som skall redovisa och rapportera dessa förpackningar. 

Hur gör med antal när det gäller plast som ligger runt t.ex. plåt. Där får jag uppgifter 
från Ragnsells i kg.  

Engångsplastdirektivet gäller livsmedelsförpackningar. Den förpackning du beskriver 
omfattas alltså inte.  

Vi är ett pappersbruk. Vi förbrukar engångsförpackningar inom vår fabrik och vissa 
förpackningar går till våra kunder (som uteslutande är företag). Då gäller inte dessa 
nya rapporteringskrav oss?   

Stämmer, ni i omfattas inte av antalsrapportertingen enligt Engångsplastdirektivet utifrån den 
beskrivning ni ger om det inte föreligger risk att muggar m.m. går till företag som sedan 
använder dem till konsument. 

Hur är det med plastflaskor för flergångsbruk med lock, som är mindre än 0,6 liter? 

Om flaskan du beskriver är tänkt att fyllas på flera gånger med t.ex. vatten, faller den inte in 
under Engångsplastdirektivet. Vill du vara helt säker kan du skicka en bild på en flaska till 
kund@ftiab.se. 

Ska företag rapportera plastemballage (plastfilm & plastband) som används för 
transport av varor på EUR-pallar? För inkommande pallar till företag från både 
Sverige/utomlands eller de som företaget skickar till Sverige/utomlands?  

Plast runt pallar ingår inte i Engångsplastdirektivet och ska inte rapporteras som det. 
Däremot är det en förpackning och ska redovisas av fyllaren till FTI och rapporteras vidare till 
Naturvårdsverket som plastförpackningar satta på den svenska marknaden.  
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Vad gäller för de som då är utanför detta - ska de bara undantas? 

Förpackningar som inte omfattas av Engångsplastdirektivet skall redovisas till FTI och 
Naturvårdsverket i kilo. De ska inte rapporteras i antal. 

Omfattas våra förpackningar som går till kommunernas kök för att skickas till 
pensionärer och ska de antalredovisas? De behöver micras eller värmas i ugn och 
hamnar ju inte i naturen.  

Livsmedel som kräver beredning, i detta fall värmning, omfattas inte av 
Engångsplastdirektivet.  

Vad gäller för plasten i polybags, d.v.s. den plastpåse som ett klädesplagg ligger i 
innan det packas upp i butik?  

Plast kring klädesplagg omfattas inte av Engångsplastdirektivet.  

Det finns pappersmuggar med vattenbaserad barriär - blir mer och mer vanligt på 
marknaden. Vad gäller för dessa? 

Vi har tagit denna fråga vidare till vår ägare Returkartong AB och återkommer med svar.  

Behöver man tänka på denna nedskräpningsavgift om man t.ex. endast säljer 
wellpapp-förpackningar utan någon plast i sig? 

Nej, pappersförpackningar som är 100% pappersbaserade omfattas inte av 
Engångsplastdirektivet.  

Gäller det både mjuk och hård svart plast när det är frågan om problematiken med 
återvinningen?  

Det är färgen på plasten som gör att den inte detekteras vid sortering. Om den är mjuk eller 
hård spelar ingen roll då den oavsett inte går att läsa av.  

Hur ser det ut kring XPS (extraherad Polystyren) vad gäller SUP? Det har inte 
förtydligats då EPS har varit det som stått i förordningen. 

Vi har inte fått någon information kring XPS. Vi tar frågan vidare till Naturvårdsverket.  

När kommer ni börja återvinna CPET som är färgad?  

Det är ingenting vi kommer göra i dagsläget och kan vidare inte ge någon tydlig prognos 
kring det. På sikt är det möjligt med kemisk återvinning av färgad CPET och där är vi är 
inblandad i diverse forskningsprojekt för att undersöka denna möjlighet. 


