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Naturvårdsverkets föreskrifter om 
bestämmande av förpackningsavgifter med hänsyn till 
materialåtervinningsbarhet;

beslutade den 15 december 2022.

Naturvårdsverket föreskriver1 följande med stöd av 5 kap. 30 § förordningen 
(2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur en producentansvars-
organisation ska ta hänsyn till en förpacknings materialåtervinningsbarhet 
vid beräkning av den förpackningsavgift som en producent ska betala till en 
producentansvarsorganisation enligt 5 kap. 6 § förordningen (2022:1274) om 
producentansvar för förpackningar.

Dessa föreskrifter ska inte tillämpas på producentansvarsorganisationer som 
driver ett retursystem.

Definitioner
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i 15 kap. miljöbalken och i förordningen (2022:1274) om producentansvar 
för förpackningar.

3 § I dessa föreskrifter avses med plast detsamma som i 4 § förordningen 
(2021:996) om engångsprodukter.

4 § I dessa föreskrifter avses med kompositförpackning en förpackning med 
två eller flera skikt av olika material som inte kan separeras för hand och som 
utgör en integrerad enhet, bestående av en inre behållare och ett yttre hölje, 
som fylls, lagras, transporteras och töms som sådan.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall 
och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/851. Se även Europaparlamentets och rådets direktiv av den 9 september 2015 om 
ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster.
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5 §  När en producentansvarsorganisation beräknar den förpackningsavgift som 
en producent ska betala till en producentansvarsorganisation enligt 5 kap. 6 § 
förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska hänsyn tas 
till förpackningens materialåtervinningsbarhet utifrån vad som anges i 7–8 §§.

6 § I de fall en förpackning är avsedd att efter användning delas upp och sor-
teras i olika material ska varje del bedömas utifrån sitt respektive materialslag.  

Förpackningar av papper och kartong  
7 § En producentansvarsorganisation ska ta ut en högre ersättning från en 
producent av pappers- och kartongförpackningar i de fall då förpackningen är 
en kompositförpackning.  

Trots vad som sägs i första stycket ska inte en högre ersättning tas ut i de 
fall mindre än fem procent av förpackningens totala massa består av annat 
material än papper.  

Förpackningar av plast
8 § En producentansvarsorganisation ska ta ut en högre ersättning från en pro-
ducent av plastförpackningar i de fall då förpackningen har sådana egenskaper 
eller beståndsdelar som påverkar dess materialåtervinningsbarhet enligt någon 
eller några av de punkter som anges i 1–5.  

1. Förpackningen kan endast materialåtervinnas genom kompostering.
2. Förpackningen består av sådan infärgad svart plast som försvårar optisk 

materialidentifiering.  
3. Förpackningen är en kompositförpackning och mer än fem procent av 

förpackningens totala massa består av annat material än plast.
4. Förpackningen har två eller flera skikt av olika plastpolymerer och mer 

än fem procent av förpackningens totala massa består av en eller flera olika 
plastpolymerer.  

5. Förpackningen innehåller mer än fem procent fyllnadsmaterial, beräknat 
utifrån förpackningens totala massa.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 5 januari 2023. 
2. Föreskrifterna ska tillämpas första gången den 1 januari 2024.
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BJÖRN RISINGER
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     (Kretsloppsavdelningen)


