ANVISNINGAR FÖR ATT FYLLA I REDOVISNINGSBLANKETTEN
Anmäl de sammanräknade förpackningsmängder som använts i företag som omfattas av avtalet.
Obs! Pantbelagda dryckesförpackningar (plast, metall, glas) ska inte rapporteras till Rinki.
u Red ut så noggrant som möjligt den
verkliga vikten på de förpackningar
ni använder. Exempel på olika
förpackningsvikter finns på adressen
Rinkiin.fi, men använd i första hand
förpackningarnas verkliga vikter.
u Kom ihåg att även räkna in
förpackningar och förpackningsmaterial
som har använts för att lagra, skydda,
hantera och transportera samt presentera
produkter. Exempel: produkten förpackas
i försäljningsförpackningar som samlas
i gruppförpackningar och vidare i
transportförpackningar.
u Ange de förpackningar som ditt företag
använder för att förpacka era produkter,
även om ni köper förpacknings- och
logistiktjänster av ett annat företag.

KONTROLLERA i materialdefinitioner under vilken
rubrik på blanketten olika förpackningsmaterial eller
förpackningar ska redovisas.

HÄR anges alla förpackningar
• som är nya och första gången i bruk
• som ert företag har förpackat eller låtit förpacka i
Finland, förblir i Finland och innehåller produkter som
ert företag ägde när de förpackades.

Företag

REDOVISNINGSBLANKETT
Anmäl de sammanräknade förpackningsmängderna för XXXX.
Ta med i beräkningen de förpackningsmängder som använts i
företag som omfattas av ert avtal.

Kundnummer

FO-nummer

u REDOVISA FÖRPACKNINGSMÄNGDERNA SENAST xx.xx.xxxx

Rapportera verkliga mängder förpackningsmaterial som
använts i ditt företag. Kom ihåg att även de förpackningar
som har använts för att lagra, skydda, hantera och
transportera samt presentera produkter ska räknas in.
MATERIALER

MÄNGDEN FÖRPACKNINGSMATERIAL ÅR XXXX
Ange ton per år med en decimals noggrannhet (t.ex. 2130 kg skrivs 2,1 ton).
Den minsta mängden som ska redovisas är 0,1 ton. Obs! Pantbelagda
dryckesförpackningar (plast, metall, glas) ska inte rapporteras till Rinki.
Förpackat eller
låtit förpacka
för den finska
marknaden

Import till
Finland

Export från
Finland

Återanvänts
som
förpackning
i Finland

Wellpappförpackningar för konsumenter
Wellpappförpackningar för företag
PAPPERS-

Omslag och säckar för industrin

FIBER

Hylsor för industrin
Kartong- och pappersförpackningar
Vätskekartongförpackningar
Plastförpackningar för konsumenter:
Sedvanliga plastförpackningar *

HÄR anges alla förpackningar för produkter, även för eget bruk,
som stannade på den finländska marknaden när de importerades.
Här anges även förpackningar för produkter som importerades
från Åland.

Bionedbrytbara plastförpackningar

PLAST

Sedvanliga shoppingkassar *
Bionedbrytbara shoppingkassar
Sedvanliga småpåsar *
Bionedbrytbara småpåsar
Plastförpackningar för företag
Aluminiumförpackningar för konsumenter
Aluminiumförpackningar för företag

u Ange både nya förpackningar som tagits
första gången i bruk och gamla som redan
är i omlopp och har använts på nytt. De
anges i separata kolumner.
Obs! Anmäl inte på blanketten sådana
produkters förpackingar, som ert
företag importerade till Finland och
återsände i sina originalförpackningar
till utlandet.
Förpackningar som används vid
företagets interna överföringar i
Finland ska inte heller antecknas
på blanketten. En intern överföring
innebär att den förpackade produkten
överförs inom Finland med samma
FO-nummer.
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HÄR anges alla förpackningar för produkter som
företaget har förpackat eller låtit förpacka och
lämnat till export. Ange även förpackningar för
produkter som lämnats till tax-free-försäljning samt
exporterats till Åland.

METALL

Tennplåtsförpackningar för konsumenter
Tennplåtsförpackningar för företag
Stålförpackningar
Glasförpackningar (icke pantbelagda)

GLAS

FIN-lastpallar (stämplade 100 x 120 cm)
EUR/EPAL-lastpallar (stämplade 80 x 120 cm)
Hyrlastpallar

TRÄ

Övriga lastpallar
Kabelrullar
Övriga förpackningar av trä

HÄR anges förpackningar som företaget återanvände för att förpacka
sina produkter. Redovisa även de förpackningar som företaget hyrde
eller lånade (t.ex. hyrda lastpallar eller postens rullpallar). Räkna
ihop alla gånger förpackningarna har använts och multiplicera
förpackningarnas vikt med antalet gånger.
Obs! Återanvändning innebär att en förpackning används på nytt
efter det att den första gången har tagits i bruk. Det samma gäller
förpackningar för importerade produkter.

ÖVRIGA

Övriga förpackningar

Övriga förpackningar, av vilket material:
*) Med sedvanliga plastförpackningar avses icke-bionedbrytbara plastförpackningar. I definitionen ingår också biobaserade plastförpackningar
som inte är bionedbrytbara.

KOMMENTARER (t.ex. orsaker till väsentliga förändringar i förpackningsuppgifter): Telefon och E-post:
Underskrift:
Namnförtydligande:

Det snabbaste sättet att rapportera uppgifterna är via RINKI Ab:s extranettjänst: extranet.rinkiin.fi
Du kan returnera blanketten som e-postbilaga. E-post: info@rinkiin.fi Post: Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab, Mikaelsgatan 15 B, FI-00100 HELSINGFORS.
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MATERIALDEFINITIONER
FÖRPACKNINGAR AV PAPPERSFIBER
Wellpappförpackningar är förpackningar och förpackningstillbehör av
wellpapp. EXEMPEL: olika kartonglådor,
tråg, presentationsställ, mellan-lägg,
hörnstöd samt lastpallar.
u  
Wellpappförpackningar för
KONSUMENTER och FÖRETAG anges
på separata blankettrader.
Se i sidobalken förklaringen hur dessa
förpackningar skiljer sig från varandra.
Omslag och säckar för industrin
är förpackningar för produkter
som levereras till industrin. De är
fiberbaserade och ofta plastade
eller laminerade. EXEMPEL: omslag
och ändsköldar på pappersrullar,
omslag på pappersark, kantstöd och
hörnstöd, omslagslaminater för såg-,
plywood-, skiv- och stålindustrin samt
papperssäckar.
Hylsor för industrin är inre stöd för
rullar som tillverkats av kartong. De
används bl.a. inom pappers-, plast- och
textilindustrin.
Kartongförpackningar är t.ex.
toalett- och hushållspappersrullar,
förpackningar för frukostflingor,
konfektaskar, äggkartonger,
fiberbaserade engångskärl som
ifylls på försäljningsstället såsom
förpackningar för hamburgare, tallrikar
och kaffebägare.
Pappersförpackningar är t.ex.
papperspåsar och -omslag såsom
socker- och mjölpåsar samt
pappersetiketter och omslag kring
kopieringspappersbuntar.
Vätskekartongförpackningar är till
exempel mjölk-, grädd-, surmjölks-,
yoghurt-, juice-, siraps-, krydd- och tvätt/
sköljmedelsförpackningar samt formar.
Förpackningarna kan vara förpackade
med annat än vätskor, såsom pulver,
kryddor eller livsmedel.

PLASTFÖRPACKNINGAR
Plastförpackningar är till exempel
krympfilm och annan omslagsplast,
lastpallshuvor, plastkassar och
plastpåsar, bägare, rör, flaskor, formar
och deras plastfolie, tillslutare,
skruvkorkar, kanistrar, plastsäckar och
jättesäckar, förpackningsband, lådor,
korgar, lastpallar av plast underlag som
används för transport av pantbelagda
plastflaskor, bubbelplast och EPSförpackningar (styrox). Anmäl också av
plast tillverkade förpackningar som är
biologiskt nedbrytbara. Plastcontainrar
och cisterner större än 1 000 liter
anges inte.
u  
Plastförpackningar för
KONSUMENTER och FÖRETAG anges
på separata blankettrader.
Se i sidobalken förklaringen hur dessa
förpackningar skiljer sig från varandra.
På raden Plastförpackningar för
konsumenter anges sedvanliga och
bionedbrytbara plastförpackningar,
samt sedvanliga och bionedbrytbara
butikskassar och småpåsar.
Med sedvanliga plastförpackningar
avses icke-bionedbrytbara
plastförpackningar. I definitionen ingår
också biobaserade plastförpackningar
som inte är bionedbrytbara.
En biobaserad plastförpackning
har tillverkats av biobaserad plast.
Med biobaserade plaster avses
plaster som förädlats av förnybara
råvaror med biologiskt ursprung. En
råvara kan också vara träbaserad. En
biobaserad plastförpackning kan vara
bionedbrytbar eller icke-bionedbrytbar.
En bionedbrytbar plastförpackning
har tillverkats av bionedbrytbar plast.
En bionedbrytbar plastförpackning
bryts ned fysikaliskt, kemiskt, termiskt
eller biologiskt så att största delen av
den kompost som uppstår slutligen
sönderbryts i koldioxid, biomassa
och vatten. En bionedbrytbar
plastförpackning ska uppfylla
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standarden EN13432 eller kraven i en
annan motsvarande internationellt
godkänd standard. Oxo-nedbrytbara
plastförpackningar anses inte vara
bionedbrytbara. Bionedbrytbara
plastförpackningar kan vara biobaserade
eller oljebaserade.
Shoppingkassar är stora butikskassar
oavsett vilken plast som använts vid
tillverkningen. Obs! Hållbara bärkassar
ska inte anmälas, eftersom de
produkter, inte förpackningar.
Småpåsar är exempelvis frukt- och
grönsakspåsar och mindre påsar som
används i specialbutiker, såsom apotek
och som ges till kunder.
METALLFÖRPACKNINGAR
Aluminiumförpackningar är aluminiumformar samt konserv-, aerosoloch dryckesburkar av aluminium,
aluminiumfolie och folielock till bägare
och formar, bakverksformar samt
aluminiumtillslutare så som skruvkorkar.
u  
Aluminiumförpackningar för
KONSUMENTER och FÖRETAG anges
på separata blankettrader.
Se i sidobalken förklaringen hur dessa
förpackningar skiljer sig från varandra.
Tennplåtsförpackningar är till exempel
konservburkar, vissa aerosol-och dryckesburkar, cigarraskar, målfärgsburkar,
kanistrar och kapsyler såsom
kronkorkar och lock till glasburkar.
u  
Tennplåtsförpackningar för
KONSUMENTER och FÖRETAG anges
på separata blankettrader.
Se i sidobalken förklaringen hur dessa
förpackningar skiljer sig från varandra.
Stålförpackningar är till exempel
ståltunnor, -kärl och -containrar
(max. 1 000 liter), förpackningsband
och balars förpackningstråd av metall,
olika transportenheter av metall
såsom rullcontainrar, rullpallar, kärror
samt metallstöd för lastpallar av trä,
metallhylsor och tryckkärl för kolsyrade

drycker samt gasflaskor (men inte
skumsläckare).
GLASFÖRPACKNINGAR
Glasförpackningar är glas burkar
samt glasflaskor utan pant.
TRÄFÖRPACKNINGAR
FIN-lastpallar är stämplade,
standardsenliga trälastpallar
(100 x 120 cm).
EUR/EPAL-lastpallar är stämplade,
standardsenliga trälastpallar
(80 x 120 cm).
Hyrlastpallar är olika lastpallar som
kan hyras. Utred med lastpallsuthyrare
som verkar i Finland, vilken andel av de
lastpallar som var i er användning som
var helt nya och första gången i bruk, och
vilken andel utgjorde de lastpallar som
använts redan tidigare. Anteckna
till rätta kolumnen enligt anvisningar.
Obs! Anmäl inte lastpallar som är en
utländsk lastpallsuthyrares lastpallar och
som kommit till Finland med produkter
som ni importerat, ifall ni själv returnerar
dem tillbaka till utlandet tomma.
Företagets interna överföringar ska inte
heller antecknas på blanketten.
Övriga lastpallar av trä är lastpallar
i alla storlekar, också engångslastpallar i
FIN- och EUR-storlek.
Kabelrullar används för att förpacka
olika kablar.
Övriga träförpackningar är exempelvis
lådor, lock, askar, stödträ, mellanstöttor,
tunnos osv.
ÖVRIGA FÖRPACKNINGAR
Övriga förpackningar är mindre använda
förpackningsmaterial, exempelvis
keramiska förpackningar och jutesäckar.
Obs! Anmäl på blanketten, av vilka
material de övriga förpackningarna är
som ni använder.
Förpackningar som tillverkats av
biologiskt nedbrytbar plast anmäls
bland plastförpackningar.

ANGE ALLA FÖRPACKNINGAR
ENLIGT MATERIAL PÅ SPECIFIK
BLANKETTRAD.
Produktens förpackning kan
bestå av flera förpackningar eller
förpackningsmaterial som går att
separera från varandra.
Exempel mikrosoppor
(behållare av plast och plastfolie
samt kartongomslag) och yoghurt
(plastbägare, kartongaskar och
aluminiumlock).
KOMBINATIONSMATERIALFÖRPACKNINGAR
Kombinationsmaterialförpackningarnas olika material kan inte
separeras för hand. Dessa ska
anges enligt det material som
förpackningen till största delen
består av. Exempel: Materialet i en
kombinationsmaterialförpackning
som är 99 % plast och 1 %
aluminium ska anges på raden för
plastförpackningar.

Förpackningar av WELLPAPP,
PLAST, ALUMINIUM och TENNPLÅT
har separata blankettrader för
konsumenter och företag.
u FÖRPACKNINGAR för
KONSUMENTER är produktförpackningar som hamnar hos
konsumenter eller i hushåll, till
exempel försäljningsförpackningar
samt en del grupp- och
transportförpackningar.
u FÖRPACKNINGAR för
FÖRETAG är produktförpackningar
som endast används i handeln
mellan företag eller för
produktpresentation i butikerna.

OBS!
1. Förpackningar för konsumenter
och
Förpackningar för företag
Rapportera förpackningsmängderna separat ifall en
produktförpackning innehåller
material som kan anges på både
blankettraden för Förpackningar
för konsumenter och
Förpackningar för
företag. Rapportera
förpackningsmängderna på
blankettraden Förpackningar
för konsumenter ifall du
inte kan fastställa hur
förpackningsmängderna ska
fördelas.
2. Förpackningar som används på
försäljningsstället
På blankettraden Förpackningar
för konsumenter rapporteras även
produkternas förpackningsmaterial
som används på försäljningsstället
(till exempel i affären) så som
pappers- och plastkassar,
kartong- och plastaskar,
engångstallrikar och -muggar,
hushållsfolie, aluminiumfolie och
dylika material som kunden för
med sig. Ifall förpackningarna
blir kvar på försäljningsstället
ska de rapporteras på
blankettraden Förpackningar
för företag. Rapportera
förpackningsmängderna på
blankettraden Förpackningar
för konsumenter ifall du
inte kan fastställa hur
förpackningsmängderna ska
fördelas.

FÖRPACKNINGEN ÄR EN HELHET
Den består av flera olika förpackningar.

En allmän definition av FÖRPACKNINGAR finns i statsrådets förordning nr 518/2014 och dess
bilaga. Förpackningar används för att lagra och skydda en produkt, underlätta produktens
hantering och transport från tillverkaren till konsumenten eller annan slutanvändare.
Förpackningen förmedlar information om produkten, marknadsför och säljer samt underlättar en
presentation av produkten i butiken. Med en förpackning avses alla delar som förstärker eller har
tillförts produkten, till exempel etiketter. Vilken produkt som helst som uppfyller åtminstone en av
förpackningens uppgifter ses som en förpackning.

GRUPPFÖRPACKNINGAR används utöver
försäljningsförpackningar för att förpacka
en produktgrupp. Gruppförpackningar
kan användas endast på försäljningsstället
eller produktgruppen kan säljas som en hel
gruppförpackning. Gruppförpackningar
innehåller produkter som förpackats i
försäljningsförpackningar och är
avsedda för konsumenter eller företag.
Till exempel: tråg av wellpapp, presentationsställ
samt plast- eller kartongförpackning kring
till exempel ölburkar.

FÖRPACKNING
• Glasburk
• Skruvlock i metall
• Etiketter

GRUPPFÖRPACKNING
• Tråg (underlag) av wellpapp
• Krympfilm av plast

KONSUMENT
FÖRPACKNING

• Kartongförpackning
• Stötdämpande material
(t.ex. styrox)

FÖRSÄLJNINGSFÖRPACKNINGAR används till att förpacka
produkter som ska säljas. Till exempel: mjölkburkar,
frukostflingornas förpackningar, tvättmedelsflaskor,
konservburkar, målfärgsburkar och sillburkar.
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TRANSPORTFÖRPACKNINGAR används utöver
försäljnings- och/eller gruppförpackningar för att
transportera produkterna. Till exempel: lastpallar
av trä, plast eller wellpapp, rullpallar i metall, lådor
av trä, plast eller wellpapp, lastpallshuvor i plast
samt förpackningsband av metall eller plast.
Obs! Containrar som används för landsvägs-,
järnvägs-, sjö- och flygfrakt (större än 1 000 liter)
klassificeras inte som förpackningar.

TRANSPORT
FÖRPACKNING

• Lastpall av trä, plast eller wellpapp
• Pallkrage av wellpapp
• Pallhuva eller krympfilm
av plast
• Förpackningsband av
plast eller metall

