SERVICEFÖRPACKNINGAR

För Serviceförpackningar gäller att förpackningstillverkaren/importören (inkl. införsel) redovisar
och betalar förpackningsavgiften till FTI. Observera att Serviceförpackningar som säljs ofyllda
till hushåll inte är definierade som förpackningar.
Detta gäller sedan 1 april 2015. Läs mer i FTI:s
Anvisningar, kapitel 5.
DETTA SKA DU REDOVISA
Serviceförpackningar är förpackningar som
i huvudsak används för inpackning i butik,
restaurang eller liknande – det vill säga inte
i industrin. Odlarförpackningar ingår i denna
kategori.
Exempel:
• Bärkassar
• Påsar på rulle i butik (t ex för frukt,
grönt, bröd och lösgodis), kanisterpåsar,
blixtlåspåsar, vadderade påsar
• Film, ark, folie eller smörpapper, som används
för inpackning av livsmedel av restaurang,
storkök eller liknande, samt vid försäljning av
en produkt.
• Presentförpackningar som används
vid försäljning av en produkt.
• Omslagspapper, såsom blomsterpapper,
diskrullar, silkespapper mm. som
används vid försäljning av en produkt.
• ”Take away”-förpackningar (pizzakartonger,
salladstråg, aluminiumformar mm)
• Konditoriförpackningar (tårtbrickor,
tårtkartonger, tårt- och spetspapper mm)
• Engångsserviser, uppläggningsfat mm som
används av cateringföretag och liknande samt
vid försäljning av mat och dryck för take away
• Odlarförpackningar, dvs förpackningar som

till väsentlig del används för inpackning av
obearbetade produkter från jordbruk,
trädgårdsnäring eller liknande.
Exempel:
-- Äggkartonger
-- Äggbrickor (undantag: 30-brickor)
-- Bärkartonger
-- Bärtråg
-- Påsar för frukt och grönsaker
-- Vinkelfilm
-- Film för gurka, sallad och liknande
-- Säckar, även nätsäckar för ved
-- ”Nätstrumpor” för julgranar etc.
OBSERVERA: Odlarförpackningar av wellpapp
redovisas av fyllaren.

DETTA ÄR INTE SERVICEFÖRPACKNINGAR UTAN
FÖRPACKNINGAR SOM SKA REDOVISAS AV
FYLLAREN

VILLKOR FÖR SERVICEFÖRPACKNINGAR
Det måste framgå på artikelnivå på fakturan till
kunden att förpackningsavgift är betald.

Exempel:
• Kundunika påsar för industrin
• Insatspåsar och påsar som används enbart
för mörning av kött
• Antistat- och rostskyddspåsar
• Oceanpapper, paraffinerat kraftpapper,
kraftpapper på rulle medytvikt
40 g/m och mindre
• Förpackningar för blommor såsom blomsterpåsar, blomstrutar, blomsterbrätten,
blomsterrondeller
• Förpackningar för honung såsom hinkar och
lock
• 30-brickor (ägg)
SKA INTE REDOVISAS
Följande räknas inte som förpackning eller
serviceförpackning och ska inte redovisas.
Exempel:
• Flyttlådor
• Tillverkarförpackningar som säljs ofyllda
till hushåll
• Avfallspåsar/-säckar
• Bakplåtspapper
• Servetter och dukar
• Koppunderlägg och tabletter
• Bestick

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

AVTAL FÖR ATT ÖVERTA REDOVISNINGSANSVARET
Företag som köper serviceförpackningar
från ett annat företag kan undantagsvis
ta över redovisningsansvaret från sin
leverantör. Då måste företaget som tar
över ansvaret vara anslutet till FTI och själv
redovisa förpackningsmängderna. Förutom
anslutningsavtal, måste ett särskilt avtal
med FTI, Tilläggsavtal för övertaget ansvar
Serviceförpackningar, undertecknas.

