FÖRPACKNINGSMATERIAL
OCH REDOVISNINGSKATEGORIER

MATERIALSLAG

Verksamhetsförpackning

• Papper

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

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- eller
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 i FTI:s Anvisningar.
REDOVISNINGSKATEGORIER
Hushållsförpackning
Förpackningar som sorteras av hushåll för
materialåtervinning.
310 Papper, hushåll
410 Plast, hushåll – högre avgift
415 Plast, hushåll – lägre avgift
511 Aluminium, hushåll
512 Stålplåt, hushåll

320 Papper, verksamhet
420 Plast, verksamhet
521 Aluminium, verksamhet
522 Stålplåt, verksamhet
523 Plåtfat, verksamhet
524 Stålband och tråd, verksamhet
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
430 Plast, service - högre avgift
435 Plast, service - lägre avgift
531 Aluminium, service

GRÄNSDRAGNINGAR
I de allra flesta fallen 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.

Kontakta oss för mer information
Marknadsavdelningen (producentansvar)
Telefon: 0200-88 03 10
E-post: kund@ftiab.se
Internet: www.ftiab.se

