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Svensk författningssamling 

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

Utfärdad den 29 september 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2022:1274) om producent-
ansvar för förpackningar  

dels att 1 kap. 31 §, 3 kap 7 §, 9 kap. 4 § och 11 kap. 5 § ska ha följande 
lydelse, 

dels att punkt 18 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha 
följande lydelse.  

1 kap. 
31 §    Bestämmelser om material i kontakt med livsmedel finns i 

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den
27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 
89/109/EEG, 

2. kommissionens förordning (EG) nr 1895/2005 av den 18 november
2005 om begränsad användning av vissa epoxiderivat i material och 
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, 

3. kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december
2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda 
att komma i kontakt med livsmedel, 

4. kommissionens förordning (EU) 2022/1616 av den 15 september 2022
om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 282/2008, 

5. kommissionens förordning (EG) nr 450/2009 av den 29 maj 2009 om
aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel, 

6. kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om
material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel, 

7. kommissionens förordning (EU) 2018/213 av den 12 februari 2018 om
användning av bisfenol A i lack och ytskikt avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel och om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 vad gäller 
användningen av det ämnet i plastmaterial avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel, och 

8. livsmedelsförordningen (2006:813) och Livsmedelsverkets föreskrifter
som är meddelade med stöd av den förordningen och förordningen 
(2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. 
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7 §    En dryckesbehållare får endast tillhandahållas på den svenska mark-
naden av en producent om dryckesbehållaren är utformad så att korkar och 
lock som är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela användningen. 

En dryckesbehållare ska anses uppfylla kravet om den överensstämmer 
med relevanta kriterier i den harmoniserade standarden SS-EN 17665:2022, 
utgåva 1. En dryckesbehållare ska också anses uppfylla kravet om produ-
centen på något annat sätt visar att dryckesbehållaren är utformad så att 
korkar och lock som är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela 
användningen. 

Kravet gäller inte dryckesbehållare 
1. i glas eller metall, 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. 

9 kap. 
4 §    Naturvårdsverket beslutar om kommunernas ersättning. Ersättningen 
ska beslutas och betalas ut kvartalsvis. 

Naturvårdsverket får endast besluta om ersättning om en kommun lämnat 
in uppgifter enligt 2 § och 6 kap. 13 §. 

11 kap. 
5 §    En producentansvarsorganisation för förpackningar ska senast den 
31 mars varje år till Naturvårdsverket lämna 

1. uppgifter om vilka producenter som har anlitat organisationen med
uppgift om varje producents person- eller organisationsnummer eller, om 
sådant inte finns, producentens skatteregistreringsnummer, 

2. uppgifter i fråga om det förpackningsavfall som hanteras av producent-
ansvarsorganisationen, specificerat i förpackningsmaterial, om den mängd 
avfall som under det närmast föregående kalenderåret har 

a) samlats in och behandlats i Sverige,
b) samlats in utanför Sverige och behandlats i Sverige,
c) samlats in i varje kommun,
d) samlats in i Sverige och transporterats till ett annat land inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för behandling, och 
e) samlas in i Sverige och exporterats till ett land utanför EES för

behandling, och 
3. uppgifter, i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av

14 §, som Naturvårdsverket behöver 
a) för att rapportera till Europeiska kommissionen enligt 11 §, och
b) för det digitala system för uppgifter om förpackningar och förpack-

ningsavfall som avses i 13 §. 
Uppgifter om mängder enligt första stycket ska anges i vikt. Uppgifter 

enligt första stycket 2 a, b, d och e ska specificeras i fråga om hur mycket 
som har materialåtervunnits, återvunnits genom energiutvinning, åter-
vunnits på annat sätt eller bortskaffats. 

18. Godkännanden som har meddelats enligt den upphävda förordningen
(2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar gäller fort-
farande, dock längst till och med den 31 december 2026. Godkännandena 
ska anses meddelade med stöd av 5 kap. 20 § i denna förordning. 
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ANDERS YGEMAN 
Maria Jonsson 
(Miljödepartementet) 
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