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Naturvårdsverket har tagit fram förslag på föreskrifter om differentierad ersättning för
förpackningar som omfattas av producentansvar. Föreskrifterna och konsekvensutredningen är
nu på remiss och senaste dag för lämnande av synpunkter är 31 juli 2022.
 
Naturvårdsverkets förslag på föreskrifter avser producentansvarsorganisationernas beräkning av
differentierad ersättning för förpackningar med hänsyn till materialåtervinningsbarhet. Detta är
en del av införlivandet av avfallsdirektivets minimikrav (artikel 8a 4b).
 
Ta del av förslaget här Föreskrifter om differentierad ersättning för förpackningar
(naturvardsverket.se)
 
Synpunkter på förslaget
Synpunkter på förslagen ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 31 juli 2022. Ange
diarienummer NV-05582-22. Svaren ska lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se
 
För sakfrågor som rör förslaget kontakta magdalena.salomonsson@naturvardsverket.se
 

 

RR 2022-132

mailto:kundtjanst@naturvardsverket.se
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/remisser/foreskrifter-om-differentierad-ersattning-for-forpackningar/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/remisser/foreskrifter-om-differentierad-ersattning-for-forpackningar/
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:magdalena.salomonsson@naturvardsverket.se



 1(4) 
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ÖSTERSUND –  FORSKARENS VÄG 5,  HUS UB  
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TEL:  010-698  10  00 
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MISSIV 


2022-05-20 
Ärendenummer 


NV-05582-22 


 


Enligt sändlista 


Naturvårdsverkets föreskrifter om beräkning av förpackningsavgifter med 


hänsyn till materialåtervinningsbarhet 


Naturvårdsverket har tagit fram förslag på föreskrifter om beräkning av 


differentierad ersättning för förpackningar med hänsyn till 


materialåtervinningsbarhet. Detta är en del av införlivandet av avfallsdirektivets1 


minimikrav (artikel 8a 4b).  


 


I Miljödepartementets remitterade promemoria En förbättrad 


förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och producenter, M 


2021/02118, november 2021, har det lämnats förslag till en ny förordning om 


producentansvar för förpackningar. I förslaget till ny förordning finns bl.a. en 


bestämmelse (se 5 kap 6 § i förslaget) som innebär att en 


producentansvarsorganisation vid beräkningen av den ersättning som en enskild 


producent ska betala till organisationen, ska ta hänsyn till vikten på de 


förpackningar som producenten släpper ut eller tillhandahåller på den svenska 


marknaden. Hänsyn ska också tas till bland annat förpackningarnas 


återanvändbarhet, materialåtervinningsbarhet och innehåll av återvunnet 


material. Naturvårdsverket ska enligt ett föreslaget bemyndigande (se 5 kap 28 


§) få meddela föreskrifter om kriterier för hur ersättningen ska bestämmas. 


 


Minimikraven i avfallsdirektivet behöver vara genomförda i svensk rätt den 5 


januari 2023. Det är Naturvårdsverkets bedömning att föreskrifterna om 


differentierad ersättning behöver notifieras till Kommissionen. För att såväl 


remiss som notifiering ska ske innan januari 2023 har Naturvårdsverket tagit 


fram förslag på föreskrifter innan det finns ett beslutat bemyndigande. Detta 


innebär dock att vissa förändringar kan komma att ske i föreskrifterna när 


förordningen beslutats.  


 


Förslagen i korthet 


Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter redogör för hur en 


producentansvarsorganisation ska ta hänsyn till kriteriet 


materialåtervinningsbarhet vid beräkning av den förpackningsavgift som en 


 


1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november om avfall och om 


upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 


2018/851 av den 30 maj 2018 
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förpackningsproducent ska betala till en producentansvarsorganisation. Det är 


materialslagen papper och plast som har bedömts ska omfattas av en 


differentiering. Differentieringen ska ske genom att en producent ska betala en 


högre ersättning i de fall när dess förpackningar har vissa angivna egenskaper 


eller beståndsdelar, vilka bedömts vara sämre utifrån ett 


materialåtervinningsperspektiv.  


 


Det är producentansvarsorganisationerna som kommer att bestämma en 


producents slutliga förpackningsavgift. Föreskrifterna kommer dock att styra 


ersättningen till att i vissa angivna fall vara högre.    


 


Synpunkter på förslaget 


Synpunkter på föreslagna föreskrifter eller tillhörande konsekvensutredning ska 


lämnas till Naturvårdsverket senast den 31 juli 2022.  


Ange diarienummer NV-05582-22.  


Svaren ska lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se 


 


 


För sakfrågor som rör förslaget kontakta 


magdalena.salomonsson@naturvardsverket.se  
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Sändlista 


Axfood AB 


DLF (Dagligvaruhandelns Leverantörsförbund)  


Ekonomistyrningsverket 


Ellos Group  


Elopak AB 


Energimyndigheten  


Espresso House 


Fiskeby 


ICA Handlarnas Förbund 


IKEM 


Jordbruksverket  


Kemikalieinspektionen  


Kommerskollegium  


Konkurrensverket  


Konsumentverket  


Lindberg & Son AB 


Liselotte Lööf AB 


Livsmedelsföretagen 


Livsmedelsverket  


Miljödepartementet 


Novoplast 


Panini Internazionale 


Pulpac 


Regelrådet 


Remondis (före detta Veolia Recycling Solutions Sweden AB) 


Returkartong 


Returpack 


SIS Swedish Standards Institute 


SJ AB 


Skogsindustrierna  


Skånemejeriet 


Småföretagarnas Riksförbund 
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Stena Metall AB 


Stena Recycling 


Stena Recycling 


Stora Enso Packaging 


Svensk Dagligvaruhandel 


Svensk Glasåtervinning 


Svensk handel  


Svenska Metallkretsen 


Svenska plastkretsen 


Svenska retursystem 


Svenska Wellpappföreningen 


Svenskt Näringsliv 


Svenskt producentansvar/FTI 


Sveriges Bryggerier 


Sveriges Bryggerier 


Tetrapack  


Tillväxtverket 


TMR 


Trioworld 


Träförpackningskommitteen 


Waynes Coffee 


Visita 


Återvinningsindustrierna 
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MISSIV 

2022-05-20 
Ärendenummer 

NV-05582-22 

 

Enligt sändlista 

Naturvårdsverkets föreskrifter om beräkning av förpackningsavgifter med 

hänsyn till materialåtervinningsbarhet 

Naturvårdsverket har tagit fram förslag på föreskrifter om beräkning av 

differentierad ersättning för förpackningar med hänsyn till 

materialåtervinningsbarhet. Detta är en del av införlivandet av avfallsdirektivets1 

minimikrav (artikel 8a 4b).  

 

I Miljödepartementets remitterade promemoria En förbättrad 

förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och producenter, M 

2021/02118, november 2021, har det lämnats förslag till en ny förordning om 

producentansvar för förpackningar. I förslaget till ny förordning finns bl.a. en 

bestämmelse (se 5 kap 6 § i förslaget) som innebär att en 

producentansvarsorganisation vid beräkningen av den ersättning som en enskild 

producent ska betala till organisationen, ska ta hänsyn till vikten på de 

förpackningar som producenten släpper ut eller tillhandahåller på den svenska 

marknaden. Hänsyn ska också tas till bland annat förpackningarnas 

återanvändbarhet, materialåtervinningsbarhet och innehåll av återvunnet 

material. Naturvårdsverket ska enligt ett föreslaget bemyndigande (se 5 kap 28 

§) få meddela föreskrifter om kriterier för hur ersättningen ska bestämmas. 

 

Minimikraven i avfallsdirektivet behöver vara genomförda i svensk rätt den 5 

januari 2023. Det är Naturvårdsverkets bedömning att föreskrifterna om 

differentierad ersättning behöver notifieras till Kommissionen. För att såväl 

remiss som notifiering ska ske innan januari 2023 har Naturvårdsverket tagit 

fram förslag på föreskrifter innan det finns ett beslutat bemyndigande. Detta 

innebär dock att vissa förändringar kan komma att ske i föreskrifterna när 

förordningen beslutats.  

 

Förslagen i korthet 

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter redogör för hur en 

producentansvarsorganisation ska ta hänsyn till kriteriet 

materialåtervinningsbarhet vid beräkning av den förpackningsavgift som en 

 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november om avfall och om 

upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 

2018/851 av den 30 maj 2018 
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förpackningsproducent ska betala till en producentansvarsorganisation. Det är 

materialslagen papper och plast som har bedömts ska omfattas av en 

differentiering. Differentieringen ska ske genom att en producent ska betala en 

högre ersättning i de fall när dess förpackningar har vissa angivna egenskaper 

eller beståndsdelar, vilka bedömts vara sämre utifrån ett 

materialåtervinningsperspektiv.  

 

Det är producentansvarsorganisationerna som kommer att bestämma en 

producents slutliga förpackningsavgift. Föreskrifterna kommer dock att styra 

ersättningen till att i vissa angivna fall vara högre.    

 

Synpunkter på förslaget 

Synpunkter på föreslagna föreskrifter eller tillhörande konsekvensutredning ska 

lämnas till Naturvårdsverket senast den 31 juli 2022.  

Ange diarienummer NV-05582-22.  

Svaren ska lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se 

 

 

För sakfrågor som rör förslaget kontakta 

magdalena.salomonsson@naturvardsverket.se  
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