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Engångsplast, vad omfattas?

Sida 2

• Viss vägledning från Naturvårdsverket är 
tydlig, annan saknas 

• I många fall är det upp till den enskilde 
producenten att tolka lagen

• Både förpackningar och andra produkter 
omfattas

Bra att veta om de nya reglerna om 
engångsplast (naturvardsverket.se) 



I vårt budskap idag

Sida 3

• Vi kommer visa exempelbilder på förpackningar som omfattas. 

• Vår rekommendation om en förpackning är en engångsplastförpackning 
eller ej
• FTI + vissa producent. Naturvårdsverket är informerade

• Denna lagstiftning gäller inte förpackningar där företag är slutanvändare



Sida 4

Single Use Plastic
”Suppen”

Engångsplastdirektivet



Sida 5

• Syftet med ny lagstiftning är att minska nedskräpning och att 
producenterna tar det ekonomiska ansvaret för nedskräpning och 
spridning av information angående nedskräpning

• Kommunerna skall skräpmäta och kostnaden för detta skall fördelas 
mellan producenter som har engångsplast

• Fördelningen av kostnaden baseras på antal engångsplastprodukter satta 
på marknaden

Nedskräpningsavgifter SFS 2021:1002



Kostnad per produktkategori

Sida 6

Förstudie av skräpmätning,  
avgifterna är ännu inte 
fastställda. 

Källa skräpmätning: Håll Sverige Rent på uppdrag av Naturvårdsverket.



Nya krav i förpackningsförordningen 2022:1274

Producent ska rapportera 
sina förpackningsvolymer 
till Naturvårdsverket
inklusive komposit

Rikstäckande insamling 
av förpackningar. 
FTI            5000 ÅVS, 
2 milj FNI

Som ansluten till FTI uppfyller du
dessa lagkrav.

Producenter redovisar förpackningar 
enligt FTI:s regler och betalar kr/kg för 
förpackningar satta på svenska 
marknaden.

Producenten ska 
registrera sig hos 
Naturvårdsverket

Producenten ska registrera 
sig per produktkategori 
samt rapportera ANTAL 
enligt engångsplast-
direktivet

Tilläggsavtal för rapportering till 
Naturvårdsverket. För kilo/komposit sedan 
tidigare samt numer även för engångsplast

Krav från 1995 Krav från 2021 Krav från 2022/23

Återvinna insamlade 
förpackningar

Sida 7



Sida 8

Följande skall rapporteras i ANTAL till Naturvårdsverket senast 31 mars varje år. Första gången 2023 
för 2022.

• Matlådor som är engångsplastprodukter

• Muggar som är engångsplastprodukter (rapporteras även till FTI i kilo från 1 januari 2023)

• Engångsplastplock till muggar

• Flexibla omslag

• Plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter

• Andra dryckesbehållare än plastflaskor som rymmer mindre än 0,6 liter

• Tunna plastbärkassar (tunnare än 15 mikrometer)

• Tunna plastbärkassar (tunnare än 50 mikrometer)

• Tjocka plastbärkassar (tjockare än 50 mikrometer)

• Mängden plast som använts i matlådor och muggar som är engångsplastprodukter

Vad ska rapporteras till Naturvårdsverket? (Kap 11 §2 SFS 2022:1274)



Sida 9

• Är produkten en livsmedels- eller dryckesförpackning för engångsbruk? 

• Innehåller den plast?

• Kan livsmedlet ätas direkt från förpackningen utan att den kräver någon ytterligare 
beredning?

On The Go



Matlådor/livsmedelsbehållare –
Exempel

Sida 10
Glass minibägare

• Lådor med eller utan lock vars livsmedel 
är avsedda att konsumeras direkt vid 
försäljningsstället eller på annan plats. 
Gäller både plast och 
kartongförpackningar med 
plastbeläggning

• Vanligtvis konsumeras direkt ur 
behållaren

• OCH är redo att konsumeras utan någon 
ytterligare beredning

• Lagstiftningen omfattar även 
livsmedelsbehållare som säljs tomma



Sida 11

• Livsmedelsbehållare som innehåller varm och kall måltid

• Livsmedelsbehållare som innehåller grönsaker eller frukt

• Livsmedelsbehållare som innehåller snacks som nötter eller kex

• Livsmedelsbehållare som innehåller såser eller bredbara pålägg (t.ex. senap, ketchup 

eller dippsås)

• Glassbehållare av kartong med plastfoder, ur vilken livsmedlet normalt konsumeras direkt

Matlådor/livsmedelsbehållare - Exempel



Flexibla omslag – Exempel
Paket eller omslag som innehåller:

• livsmedel för omedelbar konsumtion 
som är styck förpackade och säljs i 
enportionsförpackningar

• livsmedel för omedelbar konsumtion 
ur förpackningen i flerportions-
förpackningar, där produkterna är 
styck förpackade

• kryddor/sås

• och smörgåsomslag

Sida 12



Sida 13

• Omslag av ett flexibelt material eller förpackning som innehåller livsmedel som är avsedda 
att konsumeras direkt ur förpackningen eller omslaget utan ytterligare beredning

Flexibelt material
• Förpackningen form ändras lätt till skillnad från stela förpackningar
• Paket eller omslag skall öppnas lätt genom att den rivs, skärs, vrids eller dras isär

• Är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning

Flexibla omslag



Dryckesbehållare – exempel

Sida 14

Gäller 
• både plast och vätskekartong, med eller 

utan lock
• dryckesbehållare i form av påsar
• plastbehållare med enskild portion mjölk 

eller grädde (för kaffe/te)

Gäller inte
• dryckesbehållare av metall glas med korkar 

och lock av plast
• plastmugg med soppulver som kräver mjölk 

eller vatten innan konsumtion



FTI:s rekommendation om gränsdragningar

Sida 15

Kategori Gränsvärde
Exempel på livsmedel som ska 

rapporteras

Exempel på livsmedel som INTE ska 

rapporteras

”On The Go” förpackningar 1 st

Wraps, färdiga sallader, trekantssmörgåsar, 

fruktsallad N/A
Frukt & Grönt Förädlad frukt o Grönt Färdigskurna sallader som del av en 

komplett måltid
Färdigskuren sallad som är ett tillbehör. 

All frukt o grönt som behöver skäras upp 

på annan plats. All frukt o grönt som inte 

är färdigskuren
Chark, fågel, deli Kallt ≤ 60 gr

Varmt ≤ 400 gr
Snacksalami, ölkorv, torkat kött, 

dippsås/dressing i påse och kopp, ketchup 

& Senap, färdiggrillade kycklingben/revben

Plättar, röror och såser, 

plånboksförpackningar

Bröd, kakor & kex Hårt bröd & salta kex ≤ 80 gr

Kondis ≤ 100 gr

Kakor/kex ≤ 80 gr

Styckförpackade Kakor o Kex, Mellanmål 

som renklämma och hårt bröd 

(styckförpackningar)

Mjukt bröd, Kex o kakförpackningar,

Mejeri & juice

Dryck ≤ 599 ml

Livsmedel ≤ 200 gr

Drickyoghurt, rismål, små yoghurt 

proteinpudding, kvarg, smör/margarin 

potionsförpackning

Storpack, Pantbelagda drycker

Djupfryst, glass 1 st
Styckförpackad glass inklusive minibägare Glasspinnar i låda, Glass i storpack

Konserver, sylt, mellanmål ≤ 80 gr
Bars, sesamkakor Sylt portionsförpackning, 

Nötcreme portionsförpackning

Storpack torkad frukt, sylt och nötcreme i 

storpack

Snack & konfektyr Godis ≤ 230 gr,

Chokladkakor ≤ 100 gr,

Chips ≤ 100 gr ,

Nötter & torkad frukt ≤ 80 gr Se viktgräns

Storpack av chips, snacks, torkad frukt 

och nötter

Baby & barn Klämmisar ≤ 120 gr,

Snacks ≤ 80 gr Klämmisar och små snacksförpackningar

Storpack med majskrokar

Kött, fågel & fisk Hela kategorin bör undantas N/A N/A

Flingor, gryn & bakning Hela kategorin bör undantas N/A N/A



Sida 16

• Muggar som säljs tomma är från och med 2023 en förpackning och skall redovisas i kilo 
till FTI. Alla muggar skall också rapporteras i antal

• Rapportera varje produktkategori enligt lagstiftning. FTI rekommenderar att den 
producent som redovisar kilo till FTI ska också rapportera antal till Naturvårdsverket

Sammanfattning



Sida 17

• Registrera sig som producent per engångsprodukt

• Årsavgift för dryckesbehållare med mindre än 0,6 liter och tunna plastpåsar är 300 kr per 
kategori. För övriga produktkategorier är avgiften 500 kr. Faktureras av Naturvårdsverket

• Betala rörlig avgift baserad på skräpmätning

Sammanfattning



Sida 18

Serviceförpackningar enligt SFS 2022:1274

1 kap.
4 § Med förpackning avses i denna förordning en engångsartikel eller en annan 
produkt som har framställts för att innehålla, skydda eller presentera en vara eller 
för att användas för att leverera eller på annat sätt hantera en vara, från råmaterial 
till slutlig produkt och från producent till användare, om produkten...

4. är en serviceförpackning, det vill säga fylls vid försäljningstillfället eller 
används för obearbetade produkter från jordbruk eller trädgårdsnäring.



Serviceförpackningar

Förpackningar som i huvudsak används 
för inpackning i butik, restaurang, 

gatukök eller liknande. 
Exempel: bärkassar, muggar m.m.

Redovisas av svensk 
förpackningstillverkare eller importör

(gäller även införsel).

Sida 19



Sida 20

Plastprodukter engångsbruk som är förpackningar enligt 
direktivet - Serviceförpackningar

• Livsmedelsbehållare, dryckesbehållare, dryckesflaskor, muggar (redovisas till FTI i 
kilo från 1 januari 2023), paket och omslag och tallrikar som har släppts ut på 
marknaden och är avsedda att fyllas vid försäljningsstället i direktivet om 
förpackningar och förpackningsavfall.

• Tunn plastbärkasse som tillhandahålls konsumenten på försäljningsstället 
(väggtjocklek under 50 mikrometer)

• Mycket tunn plastbärkasse som tillhandahålls konsumenten på försäljningsstället 
(väggtjocklek under 15 mikrometer)

• Tjock plastbärkasse som tillhandahålls konsumenten på 
försäljningsstället (väggtjocklek över 50 mikrometer)



Serviceförpackningar - exempel livsmedelsbehållare

Sida 21



Serviceförpackningar - exempel muggar

Sida 22



Serviceförpackningar - exempel flexibla omslag

Sida 23



Serviceförpackningar - exempel tallrikar 

Sida 24



Serviceförpackningar - exempel plastbärkassar

Sida 25



Sida 26

VEM har producentansvar?
VEM ska redovisa 
förpackningsvolymer till FTI?
VEM ska rapportera till 
Naturvårdsverket?



Aktör Producent FTI Naturvårdsverket

Industriell fyllare eller importör av förpackade varor Ja Ja Ja

Förpackningstillverkare eller importör av 
serviceförpackningar Ja Ja Ja

Butik/Restaurang som fyller serviceförpackning Nej Nej Nej

Grossist som packar och fyller transportförpackningar Ja Ja Ja

Förpackningstillverkare (tomma förpackningar, ej 
serviceförpackningar) Ja Nej Nej

Aktör som tillför transportemballage, ytterförpackningar 
och liknande Ja Ja Ja

Vem ska redovisa?

Sida 27



Sida 28

HUR sker rapportering av 
engångsplast till 
Naturvårdsverket?



Engångsplastprodukter som är förpackningar

Sida 29



Bekräftelse av godkänd rapport via e-post

Sida 30



• Egen registrering och rapportering

• https://www.naturvardsverket.se/verktyg-och-tjanster/e-tjanster/

Använda Naturvårdsverkets e-tjänst

Sida 31

https://www.naturvardsverket.se/verktyg-och-tjanster/e-tjanster/


Sida 32

Våtservetter

För att veta vilka producenter som tillhandahåller våtservetter som innehåller plast på 
den svenska marknaden är alla producenter av dessa, från och med den 1 januari 
2023, skyldiga att anmäla sig till Naturvårdsverket. De producenter som har för avsikt 
att släppa ut våtservetter på marknaden från den 1 januari 2023 ska anmäla sig från 
och med den 1 november 2022.

Anmälan

Rapportering
Från år 2024 ska producenter av våtservetter varje år senast den 31 mars 
rapportera till Naturvårdsverket. Rapporteringen ska göras via Naturvårdsverkets E-
tjänst som kommer att finnas på denna sida innan kravet om rapportering införs. 
Rapporteringen ska innehålla uppgifter om hur många produkter en producent har 
släppt ut på den svenska marknaden under närmast föregående kalenderår och ska 
anges i vikt. Det första kalenderåret som ska ingå i rapporteringen är 2023.
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Ballonger

För att veta vilka producenter som tillhandahåller ballonger på den svenska marknaden 
är alla producenter av dessa, från och med den 1 januari 2024, skyldiga att anmäla sig 
till Naturvårdsverket. De producenter som har för avsikt att släppa ut ballonger på 
marknaden från den 1 januari 2024 ska anmäla sig från och med den 1 november 
2023.

Anmälan

Rapportering
Från år 2024 ska producenter av ballonger varje år senast den 31 mars rapportera 
till Naturvårdsverket. Rapporteringen ska göras via Naturvårdsverkets E-tjänst som 
kommer att finnas på denna sida innan kravet om rapportering införs. 
Rapporteringen ska innehålla uppgifter om hur många produkter en producent har 
släppt ut på den svenska marknaden under närmast föregående kalenderår och ska 
anges i vikt. Det första kalenderåret som ska ingå i rapporteringen är 2023.
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