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Kasserade plastförpackningar till plastinsamlingen 
- tips för hantering av det plastförpackningsavfall som uppstår i företag

Det finns två återvinningskedjor för plastförpackningar i Finland: den ena för plastförpackningsavfall från 
företag och den andra för plastförpackningsavfall från hushåll. 

Förpackningar för företag är förpackningar för produkter och råvaror som är avsedda att användas endast i 
handeln mellan företag. Företagsförpackningar omfattar försäljnings-, grupp- och transportförpackningar 
för produkter avsedda för företag. Företagsförpackningar omfattar även sådana grupp- och 
transportförpackningar av konsumentprodukter, som inte ingår i eller säljs med produkten till 
konsumenterna. 

Konsumentförpackningar är sådana produktförpackningar som är avsedda att hamna hos konsumenter 
eller i hushåll. Konsumentförpackningar definitionen omfattar till exempel försäljningsförpackningar för 
konsumentprodukter och vissa gruppförpackningar. 

Processerna för återvinning av förpackningsavfall från företag varierar beroende på mottagande 
återvinningsanläggning och typen av plast; detta kan påverka sorteringsanvisningarna. Du får mer 
detaljerade instruktioner från din avfallshanteringsleverantör, mottagningsterminal eller 
återvinningsanläggning. Grundprincipen är att förpackningarna ska sorteras efter typ av plast (HD-PE, PP, 
LD-PE, PS, PET) och de ska vara tomma och torra. 

Från och med juni 2022 ska företag och organisationer ordna separat insamling för återvinning av plast- 
pappers- och kartongavfall som uppkommer i deras verksamhet. Separat insamling måste organiseras om 
det uppstår minst fem kilo av dessa typer av avfall per vecka. Även glas- och metallförpackningsavfall ska 
sorteras i separat insamling, om det genereras minst två kilo per vecka. Den nya skyldigheten gäller för 
varje affärsfastighet i ett detalj- eller generalplanerat område för service, turism eller arbetsplatser.  

Ett företag kan med andra företag i samma fastighet samorganisera en separat insamling. Finlands 
Returplast Ab (Suomen Uusiomuovi Oy) utvidgar sitt servicesortiment med en ny modell för separat 
insamling enligt den förnyade avfallslagens bestämmelser. Den nya servicemodellen gör det lättare för små 
och medelstora företag att starta insamlingen av kasserade plastförpackningar.  

Så här främjar du återvinning av plastförpackningar: 
• Identifiera återvinningsbara plastförpackningstyper och kartlägg mängderna
• Kom överens om transport av sorterat avfall till mottagningsterminalerna eller till en återvinnare.
• Välj de uppsamlingskärl som passar er verksamhet, vi hjälper i valet
• Handled och säkerställ personalens sorteringskompetens
• Motivera personalen
• Starta insamlingen av kasserade förpackningar i plast



GUIDE 
Plastförpackningsavfall i företag 

8.11.2022   2 (3) 

Plastförpackningsavfall typiska för företag 

Företag genererar vanligtvis plastförpackningsavfall av ganska jämn kvalitet. I företag kan finnas också 
kasserade konsumentförpackningar, till exempel från matförpackningar som personalen har med sig och 
produkter som säljs på kaféer.  

Företagsförpackningar är förpackningar som används i handel och transporter mellan industri och företag, till 
exempel: 
• Pallhuvar och plastfolie
• Plastsäckar, plastpåsar och storsäckar
• EPS-förpackning
• Plastkanistrar, -flaskor, -fat och IBC-behållare
• Plastförpackningar och omslag, plastfälgar och kragar
• Försäljnings-, grupp- och transportförpackningar
• Askar, lådor och tuber
• Diskmedelsflaskor, dunkar och kanistrar; skölj dem och lösgör locken

Våra terminaler har broschyren:  
Yritysten muovipakkauksia? Näin saat käytetyt muovipakkaukset kiertoon på finska. 

Våra terminaler tar emot plastförpackningsavfall gratis då: 
+ Förpackningsavfall sorteras efter typ av plast
+ Företagsplastförpackningsavfallet är insamlat enligt sorteringsanvisningen för saminsamlingen
+ Förpackningarna är rena och torra
+ Förpackningarna är i enlighet med terminalens kvalitetsriktlinjer, kontrollera mottagningen från

terminalen på förhand

I företag sorteras plastförpackningsavfall vid ursprungsplatsen i flera olika fraktioner under 
insamlingsfasen: 

• filmplaster i enlighet med typ av plast (LD-PE, klar
eller färgad)

• hårda förpackningar i enlighet med typ av plast
(PP, HD-PE, PET, PS)

sorteringsanvisningar för saminsamlat 
företagsplastförpackningsavfall bredvid -> 

Avfallshanteringsföretag erbjuder även separata 
insamlings- och bearbetningstjänster för olika typer av 
plaster. Företaget kan också på egen bekostnad leverera de 
insamlade förpackningarna per plasttyp till Finlands Returplast Abs företagsterminal, där de tas emot 
kostnadsfritt och levereras vidare för återvinning. En lista över företagsterminaler finns placerade på kartan 
på www.uusiomuovi.fi/terminaalit. 

En välfungerande separat sortering av kasserade förpackningar och främjandet av återvinning kräver ofta 
företagsspecifik planering och förberedelser. Vi känner till olika branscher och kan dela information om bästa 
praxis. Angående dessa, vänligen kontakta på Finlands Returplast Ab,  
återvinningscoach Katja Laitinen, 050 407 3959, katja.laitinen@uusiomuovi.fi 

http://www.uusiomuovi.fi/terminaalit
mailto:katja.laitinen@uusiomuovi.fi
https://uusiomuovi.fi/app/uploads/2022/08/2022_Yritysten_muovipakkausten_lajittelu.pdf


ÅTERVINN KASSERADE PLASTFÖRPACKNINGAR I FÖRETAG

Våra avtalsterminaler tar kostnadsfritt emot förpackningsavfall när:

• Förpackningsavfall sorterats enligt plasttyp (LDPE, HDPE, PP, PET, EPS, etc.)
• Saminsamlade plastförpackningar från företagsverksamhet (från 1.7.2022)
• Förpackningarna är rena och torra
• Förpackningarna är i enlighet med terminalens kvalitetsriktlinjer, säkerställ

mottagning från terminalen på förhand

Förpackningar från företagsverksamhet är till exempel:

• Plastförpackningar och omslag, plastfälgar och kragar
• EPS- eller styrox/frigolitförpackning
• Plastsäckar, plastpåsar och storsäckar
• Försäljnings-, grupp- och transportförpackningar
• Askar, lådor och tuber
• Plastkanistrar, fat och IBC-behållare
• Lådor, brickor och plastfälgar

Finlands Returplast Ab är en av myndigheterna godkänd producentorganisation för plastförpackningar. Vi ansvarar för genomförandet av producentansvaret för mer än 2 
700 förpackare i Finland. Vi erbjuder företag, institutioner och myndigheter möjlighet att kostnadsfritt lämna över kasserade förpackningar för återvinning i enlighet med 
producentansvarslagstiftningen.

Vårt nätverk har terminaler över hela Finland. Våra terminaler tar emot kasserade plastförpackningar från operatörer som har återvinningsbart plastförpackningsavfall från sin 
egen verksamhet. Vid behov hjälper vår återvinningscoach dig att hitta kostnadseffektiva insamlings-, sorterings- och återvinningsprocesser.

www.uusiomuovi.fi

www.uusiomuovi.fi/terminaalit

Fr.o.m. 1.7.2022 ska företag separat sortera och samla plastförpackningar ifall de genererar minst 5 kg per vecka (avfallsförordningen 21 §).
Om det i företaget genereras mycket av samma typ av plastförpackningar bör dessa sorteras separat för att främja återvinning.
Till exempel LDPE-film eller HDPE-kanistrar. 

För mindre partier av plastförpackningar finns serviceprodukten ”saminsamlade plastförpackningar från företagsverksamhet”.

NOTERA! Leverera till lämplig avfallsmottagning:
• Mycket smutsiga förpackningar
• Förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen
• IBC-behållare över 1 000 liter
• Annat än plastförpackningar, till exempel plastfilmer från byggnation eller lantbruk
• Rejekt som uppstår vid tillverkning av plastförpackningar eller avfallsbehandling

+

+  Plastförpackningar och omslag, plastband och kragar
+ EPS eller styrox förpackning
+ Försäljnings-, grupp- och transportemballage
+ Askar, lådor och tuber
+ Tvättmedelsflaskor, dunkar och kanistrar:

skölj dem, lösgör locken
+ Mat- och plastförpackningar t.ex. från personalutrymmen

JA TACK

- Blandavfall eller byggavfall
- Andra material: papp, kartong, trä, metall och glas
- Produktionsrejekt
- Stora plastförpackningar som IBC-behållare,

pallar, fat och storsäckar
- Separat insamlade plastförpackningar såsom LDPE-film
- Förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen

NEJ

FÖRETAGENS 
PLASTFÖRPACKNINGAR

Sorteringsanvisningar för företags saminsamlade
plastförpackningsavfall (1.7.2022):

Enligt den nya avfallslagen och förordningen ska 
stora mängder av enhetlig kvalitet sorteras separat, 
när det ger bästa resultatet att främja återvinningen 
och i övrigt genomföra prioriteringsordningen via 
organiserad separat insamling.

http://www.uusiomuovi.fi/
http://www.uusiomuovi.fi/terminaalit
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