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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2022:1274) om 
producentansvar för förpackningar 

Utfärdad den 30 juni 2022 

Regeringen föreskriver1 att 3 kap. 6 och 11 §§, 4 kap. 3 § och 11 kap. 3 § 

förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska ha 

följande lydelse. 

3 kap. 

6 §    En flaska för dryck som är en engångsplastprodukt får endast till-

handahållas på den svenska marknaden av en producent om minst 

30 procent av plastinnehållet i flaskan består av återvunnen plast. 

Kravet gäller inte flaskor 

1. med en volym av mer än tre liter, eller

2. som är avsedda för och används för livsmedel för speciella medicinska

ändamål enligt definitionen i artikel 2 g i förordning nr 609/2013. 

Innehållet av återvunnen plast ska beräknas som ett genomsnitt av inne-

hållet i de flaskor som producenten har tillhandahållit på den svenska mark-

naden under ett kalenderår. 

11 §    Dryck i plastflaska eller metallburk får yrkesmässigt överlåtas eller 

saluföras endast om flaskan eller burken ingår i ett sådant retursystem som 

avses i 4 kap. 3 §. 

Drycken får dock överlåtas eller saluföras om Naturvårdsverket har 

beslutat om dispens enligt 4 kap. 4 § i fråga om plastflaskan eller metall-

burken. 

4 kap. 

3 §2    För en producent som yrkesmässigt tappar dryck i plastflaska eller 

metallburk eller yrkesmässigt till Sverige för in dryck i sådan flaska eller 

burk ska den producentansvarsorganisation som avses i 1 § vara en 

producentansvarsorganisation som driver ett retursystem som flaskan eller 

burken ska ingå i. 

11 kap. 

3 §    En producent som på den svenska marknaden tillhandahåller en flaska 

för dryck som är en engångsplastprodukt ska senast den 31 mars varje år 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av 

vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen. 
2 Ändringen innebär att andra stycket tas bort. 
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SFS 2022:1275 lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur mycket återvunnen plast som 

har använts i flaskorna under det närmast föregående kalenderåret. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2029 i fråga om 3 kap. 11 § 

och 4 kap. 3 § och i övrigt den 1 januari 2030. 

På regeringens vägnar 

ANNIKA STRANDHÄLL 

Maria Jonsson  

(Miljödepartementet) 
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