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Förordning 
förpackningar

Det som nu beslutats innebär en nyordning 
från den 1 januari 2023 och omfattar två 
delar: 
• kravet på insamling av förpackningsavfall 

från bostadsfastighet och 
• kravet på tillstånd för att driva ett 

insamlingssystem för förpackningsavfall 
från hushåll. 

De förpackningsslag som omfattas är papp, 
papper, kartong, wellpapp, plast, glas och 
metall samt skrymmande 
sällanförpackningar.



Dalarna -
Innehåll 
restavfall 2020 -
villa

0,92; 29%

0,60; 19%

0,04; 1%

0,14; 4%

1,27; 41%

0,16; 5%

0,020; 1%

Dalarna restavfall villa - innehåll

Mängd förpackningar och returpapper, totalt, i
restavfall

Mängd matavfall, inkl mjukpapper

Mängd trädgårdsavfall

Mängd textilavfall

Mängd övrigt brännbart exkl textilier

Mängd övrigt icke brännbart

Mängd farligt avfall, inkl batterier och elavfall



Dalarna -
Innehåll 
restavfall 2020 -
villa

0,13; 11%

0,37; 33%
0,54; 48%

0,04; 4%

0,04; 4%

Dalarna restavfall villa - förpackningar och returpapper

Mängd returpapper

Mängd pappersförpackningar, inkl wellpapp

Mängd plastförpackningar, inkl frigolit

Mängd glasförpackningar, färgade och ofärgade

Mängd metallförpackningar



Dalarna -
Innehåll 
restavfall 2020 -
lägenhet

1,09; 33%

0,75; 23%

0,08; 3%

0,15; 5%

1,02; 31%

0,15; 5%

0,007; 0%

Dalarna restavfall lgh - innehåll

Mängd förpackningar och returpapper, totalt, i
restavfall

Mängd matavfall, inkl mjukpapper

Mängd trädgårdsavfall

Mängd textilavfall

Mängd övrigt brännbart exkl textil

Mängd övrigt icke brännbart

Mängd farligt avfall, inkl batterier och elavfall



Dalarna -
Innehåll 
restavfall 2020 -
lägenhet

0,17; 15%

0,44; 38%

0,45; 38%

0,06; 5%

0,04; 4%

Dalarna restavfall lgh - förpackningar och returpapper

Mängd returpapper

Mängd pappersförpackningar, inkl wellpapp

Mängd plastförpackningar, inkl frigolit

Mängd glasförpackningar, färgade och ofärgade

Mängd metallförpackningar



Klimatnytta 
förebygga 
och 
återvinna 
restavfall

Klimatfaktorer utifrån rapport 
2019:19, Avfall Sverige

Beräkning

• VILLA: Klimatfaktor*Faktor mer 
källsortering (25 %)*resp fraktion i 
restavfall villa*antal hushåll 
villa*52 (veckor)

• LÄGENHET: Klimatfaktor*Faktor 
mer källsortering (25 %)*resp
fraktion i restavfall lägenhet*antal 
hushåll lägenhet*52 (veckor)

• I sammanställning summeras villa 
och lägenhet

Faktor mer förebyggande eller 
återvinning 25 %. Baseras på 
erfarenhet FNI jämfört med ej 
FNI. 

Gånger 8 ger personbilskm



Restavfall 
Avfall 

Dalarna – 25 
% mindre 

felsortering

12%

88%

Klimatnytta materialåtervinning kontra förebyggande

Summa klimatnytta
återvinning returpapper,
papper, plast, metall, glas,
mat och textilier

Summa klimatnytta
förebyggande returpapper,
papper, plast, metall, glas,
mat och textilier



Klimatnytta 
källsortering 
2020 jfr 
2017
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Dalarna - Klimatskillnad mätt som personbilar (1500 il/år),  2020 jfr 2017 
(neg=positivt)

Klimatnyttan uppgår till ca 585 personbilar 
motsvarande 1100 ton CO2e. 



Klimatnytta 
25 % bättre 
källsortering 
jfr 2020 
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Återvinning pappersförpackningar

Återvinning plastförpackningar

Återvinning glasförpackningar

Återvinning metallförpackningar

Återvinning returpapper

Återvinning matavfall

Återvinning textilier

Klimatnytta 25 % ökad materialåtervinning, personilar fossildrift (1500 mil/år)

Klimatnyttan uppgår till ca 1000 
personbilar motsvarande 1850 ton 
CO2e. 
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