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Lorema Partner AB är anslutna till FTI och har på så vis löst sitt producent-ansvar för förpackningar. FTI, Svenska 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, säkerställer att det finns ett rikstäckande insamlingssystem av förpackningar 
och tidningar i hela Sverige. 

 

FTI har i uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Alla företag, oberoende om 
de är tillverkare, importör, restaurang eller butik är ansvariga för de förpackningar och tidningar de använt. Principen 
innebär att den part som belastar miljön negativt måste betala tillbaka till miljön för den belastning man orsakar 

 

Förpackningsavgifter till FTI betalas in för varje såld förpackning av plast, metall, papper och wellpapp. Dessa avgifter 
baseras på varans vikt och aktuella förpackningsavgifter finns att hitta på FTI:s hemsida. Avgiften som betalas skall 
finansiera hanteringen för att förpackningen ska kunna återvinnas till nya produkter. Denna avgift tar vi i nästa steg ut 
från våra kunder, d.v.s. fyllarna av förpackningarna, vilket betyder att våra kunder själva inte behöver vara anslutna till 
FTI. 

 
 

Förpackningsavgifter för tillverkarförpackningar 2020/2021 

 
 

 

Material 
Avgifter SEK/kg 

 

Dagspriser 

Avgifter SEK/kg 
 

fr o m 1 Oktober 2020 

Avgifter SEK/kg 
 

fr o m 1 Januari 2021 

Papper Hög 1,73 - 2,75 

Papper Låg 1,79 - 1,79 

Plast Hög 4,18 6,85 6,85 

Plast Låg 2,78 4,42 4,42 

Aluminium 1,77 - 6,40 

 

Från januari 2020 delas pappersförpackningar upp i två avgiftsnivåer, en högre och en lägre. Detta görs för att spegla 
den faktiska kostnaden för materialåtervinningen. Den högre avgiften omfattar alla pappersförpackningar som innehåller 
någon form av: 

Plast-, vax- eller aluminiumbarriär 
"Fönster" fästa vid pappersförpackningen 
Våtstarkt papper som ej löses upp i vatten 
Kompositmaterial som består av en blandning av pappersfiber och plast 

I april 2019 gjordes en liknande uppdelning av plastförpackningar. Till kategori Låg tillhör all typ av plast som är 
tillverkade enligt specifika riktlinjer som FTI bestämt. Exempel på dessa riktlinjer är: 

Förpackningar tillverkade i våra rekommenderade plastsorter PE (Polyeten, både LDPE och HDPE), PP 
(Polypropen) – dock ej film, samt PET ofärgade flaskor (utan pant) 
Inte är svarta 
Inte innehåller barriärmaterial mer än rekommenderad nivå: d.v.s. mindre än 2% EVOH (övriga barriärmaterial 
avgiftsklass 1). 
Inte är laminat 
Inte har mer än 60% tryck 
Inte har krympetiketter i annan plasttyp 



Plastförpackningar som är tillverkade av materialslag som inte når upp till FTI:s riktlinjer för kategori B, tillhör således 
kategori A som är har den högre avgiftsnivån. Besök gärna www.ftiab.se för mer information. 

 
Kraftiga höjningar av FTI avgifter? 

 
På grund av högt tryck på återvinningscentraler runt om i landet i samband med covid-19 så har FTI fått mycket mer att 
göra. 

Utöver detta kommer en ny förordning att träda i kraft vid årsskiftet där FTI måste kunna erbjuda fastighetsnära 
insamling i högre utsträckning. Denna insamling bidrar också till ökade kostnader. 

Läs mer om detta på FTIs hemsida www.ftiab.se 
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