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Tabell över de nya bestämmelserna för förpackningsinsamlingen

När

Plats för insamling

Insamling av hushållens förpackningsavfall
1 jan 2024-31 dec − Fastighetsnära
2026
insamling, eller vid
− lättillgängliga
insamlingsplatser
1 jan 2024

Återvinningscentraler

1 jan 2027

Fastighetsnära insamling

1 jan 2027

Lättillgängliga
insamlingsplatser

Insamling vid populära platser
1 jan 2026
På torg och i parker
1. större än 2 000
kvadratmeter,
2. där det uppkommer

Typ av
förpackningsavfall

Sorterad
eller
blandad
insamling

Pappers-, plast-,
glas- och metallförpackningar samt
skrymmande
förpackningar
Alla förpackningsmaterial, inklusive
förpackningsavfall
av t.ex. textil, kork,
porslin (övrigt
förpackningsmateria
l).
Pappers-, plast-,
glas- och
metallförpackningar
Skrymmande
förpackningar av
papper och plast

Sorterat

Pappers-, plast-,
glas- och metallförpackningar utom

Sorterat

Sorterat för
alla material
utom övrigt
förpacknings
material som
får samlas in
blandat.
Sorterat
Sorterat

betydande mängder
skrymmande
förpackningsavfall, och
förpackningar.
3. där kommunen har
renhållningsansvar.
1 jan 2026
Avfall som består av
Förpackningsavfall
plast-förpackningar ska
av plast
dessutom samlas in på
andra populära platser
där
1. det uppkommer
betydande mängder
sådant förpackningsavfall, och
2. kommunen har
renhållningsansvar
Insamling av förpackningsavfall på serveringsställen
1 jan 2024
Den som driver ett
Relevant
serveringsställe med
förpackningsavfall
sittplatser där det säljs
från
mat eller dryck i
serveringsstället.
förpackningar ska ge den
som har
förpackningsavfall som
producerats på
serveringsstället möjlighet
att sortera ut sådant
avfall.
Insamling av verksamheters förpackningsavfall
1 jan 2024
Mottagningsplatser som
Allt
tillhandahålls av den
förpackningsavfall
största
producentansvarsorganis
ationen
1 jan 2024 - 31
För de samlokaliserade
Pappers-, plast-,
dec 2026
verksamheter som har
glas- och
valt kommunal insamling metallförpackningar
sker fastighetsnära
insamling om det är
utbyggt i aktuell fastighet.
1 jan 2027
För de samlokaliserade
Allt
verksamheter som har
förpackningsavfall.
valt kommunal insamling
gäller samma system som

Sorterat

Sorterat

Sorterat

Sorterat

Sorterat

2 (3)

för hushållen för
förpackningsavfallet.
1 jan 2024

Marknadsdrivet system
för återanvändning

1 jan 2024

Marknadsdrivet system
för återvinning

Relevanta
förpackningar
utifrån systemet
Relevant
förpackningsavfall
utifrån systemet

Retursystemet för plastflaskor och metallburkar
Fortsätter sin
Pantautomater
Plastflaskor eller
verksamhet
metallburkar för
dryck som ingår i
retursystemet.

Sorterat
Sorterat

Sorterat

3 (3)

