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LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om förpackningar och förpackningsavfall

Utfärdad i Mariehamn den 29 augusti 2013

Med stöd av 16b § 3 mom. och 38a § 1 mom.
1 och 2 punkterna landskapslagen (1981:3) om
renhållning, sådant 16b § 3 mom. lyder i landskapslagen 2006/50 och 38a § 1 mom. 1 och
2 punkterna lyder i landskapslagen 2005/18
ändras 4 § 4 mom., 14b §, 14d § 1 mom. och
bilaga 1 landskapsförordningen (1998:93) om
förpackningar och förpackningsavfall, sådana
14b § och 14d § 1 mom. lyder i landskapsförordningen 2006/126 och bilaga 1 sådan den lyder i
landskapsförordningen 2005/26 och
fogas till landskapsförordningen en ny 14f §
enligt följande1:
4§
Förebyggande
-----------------------------------Övriga väsentliga krav på förpackningars
sammansättning för att de ska kunna återanvändas eller återvinnas anges i bilaga 2 till
denna förordning.
-----------------------------------14b §
Skyldighet att motta dryckesförpackningar
Upprätthållare av fungerande retursystem
för dryckesförpackningar ska ordna mottag1

ning, återanvändning och materialåtervinning
av dryckesförpackningar som omfattas av retursystemet.
14d §
Mål för återanvändning och återvinning
Målet för upprätthållare av fungerande retursystem är att:
1) Minst 90 viktprocent av de återanvändningsbara dryckesförpackningarna återlämnas för att fyllas på nytt.
2) Minst 90 viktprocent av engångsdryckesförpackningarna återlämnas för att återvinnas
som material.
-----------------------------------14f §
Märkning med pant på förpackningar
Upprätthållare av fungerande retursystem
för dryckesförpackningar ska sörja för att
dryckesförpackningar som omfattas av retursystemet förses med en märkning med pantens storlek och med uppgiften att de omfattas
av ett retursystem. Landskapsregeringen kan
på ansökan bevilja undantag från märkningsskyldigheten, om dryckesförpackningarna inte
överlåts till konsumenter eller om avsaknaden
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av märkningar inte väsentligt försvårar returneringen av dryckesförpackningarna.
_________
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober
2013.
14d § 1 mom. 2 punkten tillämpas på mottagning och materialåtervinning av andra en-

gångsdryckesförpackningar än förpackningar
av metall från och med år 2015. Fram till dess
är kraven på materialåtervinningsgrad för
nämnda förpackningar 80 viktprocent.
_________

Mariehamn den 29 augusti 2013
CAMILLA GUNELL
lantråd
Carina Aaltonen
föredragande minister
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Bilaga 1
Belysande exempel för de kriterier som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten
Förpackning
– Konfektaskar
– Plastfolien kring cd-fodral
– Postpåsar för kataloger och tidskrifter (innehållande en tidskrift)
– Tårtpapper saluförda med ett bakverk
– Rullar, tuber och cylindrar på vilka böjligt material (t.ex. plastfolie, aluminium, papper) är
upprullat, med undantag för rullar, tuber och cylindrar som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en produkt som en säljenhet
– Blomkrukor endast avsedda för försäljning och transport av växter och inte avsedda att
följa med växten under hela dess livstid
– Glasflaskor för injektionslösningar
– Cd-spindlar (saluförda med cd-skivor, inte avsedda för förvaring)
– Klädhängare (saluförda med ett klädesplagg)
– Tändsticksaskar
– Sterilbarriärsystem (påsar, brickor och material som krävs för att bevara produktens sterilitet)
– Kapslar för dryckessystem (t.ex. kaffe, kakao, mjölk) som lämnas tomma efter användning
– Återfyllbara stålcylindrar för olika sorters gas, dock inte brandsläckare
Ej förpackning
– Blomkrukor avsedda att följa med växten under hela dess livstid
– Verktygslådor
– Tepåsar
– Vaxskikt (t.ex. runt ost)
– Korvskinn
– Klädhängare (saluförda separat)
– Kaffekapslar för dryckessystem, foliepåsar för kaffe och kaffekuddar av filterpapper som
slängs tillsammans med den använda kaffeprodukten
– Skrivarpatroner
– Cd-, dvd- och videofilmfodral (saluförda innehållande en cd-skiva, dvd-skiva eller videofilm)
– Cd-spindlar (saluförda tomma, avsedda för förvaring)
– Vattenlösliga påsar för rengöringsmedel
– Gravlyktor (behållare för ljus)
– Mekaniskt kvarnsystem (integrerat i återfyllbar behållare, t.ex. återfyllbar pepparkvarn)
Belysande exempel för kriterium som avses i 3 § 2 mom. 2 punkten
Förpackning, utformad för och avsedd att fyllas vid försäljningsstället
– Bärkassar av papper eller plast
– Engångstallrikar och –koppar
– Plastfolie
– Smörgåspåsar
– Aluminiumfolie
– Plastfolie för tvättade kläder i tvätterier
Ej förpackning
– Omrörare
– Engångsbestick
– Omslagspapper (salufört separat)
– Bakformar av papper (saluförda utan innehåll)
– Tårtpapper saluförda utan bakverk
Belysande exempel för kriterium som avses i 3 § 2 mom. 3 punkten
Förpackning
– Etiketter hängda direkt på eller fästa på en vara
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Del av förpackning
– Mascaraborste som utgör en del av förpackningens tillslutning
– Självhäftande etiketter fästa på annat förpackningsföremål
– Häftklamrar
– Plastmanschetter
– Doseringsmått som utgör en del av tillslutningen av förpackningen för rengöringsmedel
– Mekaniskt kvarnsystem (integrerat i en engångsbehållare, fylld med en produkt, t.ex. en
pepparkvarn fylld med peppar)
Ej förpackning
– Radiofrekvensidentifieringsetiketter (RFID-taggar)
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