Anvisningar för att fylla i
redovisningsblanketten
Förpackningsuppgifterna rapporteras på Rinkis extranät på adressen extranet.rinkiin.fi.
Den redovisningsblankett som ska fyllas i finns på öppningssidan i extranet. Ifyllnadsanvisningarna finns i samband med redovisningsblanketten, se också de anvisningar
som öppnas vid frågemärkessymbolerna
på redovisningsblanketten i extranet.

Rapporteringen gäller förpackningar för produkter som importeras
till Finland och förpackningar som används för förpackning av
produkter i Finland. För statistikföring rapporteras också
återanvändning av förpackningar i Finland.
Förpackningar för produkter som förpackats för export i Finland
(inkl. export till Åland) rapporteras inte.

En förpackning kan bestå av flera olika förpackningsdelar som kan separeras
från varandra, t.ex. en plastbägare och ett aluminiumlock.
De delar av förpackningar som tillverkats av olika material och som kan
lätt lösgöras från varandra rapporteras separat, som om de vore separata
förpackningar.
De olika material som inte för hand kan separeras från varandra ska rapporteras separat under förpackningens huvudmaterial, om inte deras
andel av förpackningens vikt är liten, se närmare anvisningar på sidorna 5–7.

Förpackningsuppgifter 2021

Kom ihåg följande:
- Rapportera de sammanräknade förpackningsmängderna för de företag som ingår i ert avtal.
- Red ut så noggrant som möjligt den verkliga vikten på de förpackningar ni använder.
Exempel på olika förpackningars vikter finns på adressen Rinkiin.fi, men använd i första hand
förpackningarnas verkliga vikter.
- Ange förpackningsmängderna i ton, med en decimals noggrannhet (t.ex. 2130 kg = 2,1 ton).
- Inkludera alla förpackningar och allt förpackningsmaterial som använts för förvaring, skydd,
hantering, transport och presentation av produkten. En produkt kan till exempel förpackas i
en försäljningsförpackning, försäljningsförpackningarna i en gruppförpackning och de
transporteras tillsammans i en transportförpackning.
- Ange de förpackningar som använts för förpackning eller transport av era produkter, även
om ni köper förpacknings- eller logistiktjänster av ett annat företag.
Obs! Pantbelagda dryckesförpackningar (plast, metall, glas) ska inte rapporteras till Rinki.

Exempel på förpackningar:
Glasburk
Metallock
Förpackning för försäljningsparti
Presentationsställ
Lastpall
Pallhuva
Förpackningsband
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Mer information:
RINKI Ab:s kundtjänst för företag
tfn 09 6162 3500
info@rinkiin.fi

Så här rapporterar du
Konsument- och
företagsförpackningar anges i
egna avsnitt.

Rapportera förpackningen på
fliken enligt huvudmaterial.

Förpackningar för produkter som förpackats
och som man låtit förpacka i Finland för den
finländska marknaden.

Förpackningar som tillverkats av ett material
och förpackningar som
tillverkats av flera material anges separat.

Under huvudmaterialet
för en förpackning som
tillverkats av flera material rapporteras
förpackningens övriga
material för varje material som utgör mer än
5 % av förpackningens vikt.

Engångsförpackningar och förpackningar som kan återanvändas anges i
egna avsnitt.

Förpackningar för
produkter som importerats för den finländska
marknaden, inklusive
sådana som importerats
för företagets eget bruk.

Undermenyn för
förpackningar som tillverkats av flera material

Första användningsgången i Finland för
återanvändbara
förpackningar
som skaffats
som nya.

Återanvändbara
förpackningar som
importerats med
produkterna och
som stannar kvar
i Finland.
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Återanvändning
av tidigare
använda förpackningar för
förpackning
i Finland.

Definitioner vid rapportering
Konsument- och
företagsförpackningar

Se sidan 4

Tillverkad av ett och flera
material

Se sidan 5-7

Engångsanvändning och
återanvändning

Se sidan 8-9

Förpackade i Finland och
som man låtit förpacka i
Finland samt importerade

Se sidan 8

Första användningsgången
och återanvändning av återanvändbara förpackningar

Se sidan 9

Materialdefinitioner

Se sidan 10-11
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Konsument- och företagsförpackningar
Konsumentförpackningar

Företagsförpackningar

Konsumentförpackningar är förpackningar som med produkterna
hamnar eller kan hamna hos konsumenter eller hushåll.

Företagsförpackningar är förpackningar som tillsammans med
produkterna hamnar hos företag.

Konsumentförpackningar är t.ex. konsumentprodukternas försäljningsförpackningar och en del gruppförpackningar. Konsumentförpackningar
är också förpackningar som på försäljningsstället används för
förpackning av produkter, såsom pappers- och plastkassar, askar,
engångskärl osv. och som konsumenten för med sig.

Företagsförpackningar är försäljnings-, grupp- och transportförpackningar för produkter avsedda för företag. Företagsförpackningar är också sådana grupp- och transportförpackningar
för konsumentprodukter som inte hamnar med produkten hos
konsumenterna.

Obs!
Som konsumentförpackningar rapporteras förpackningar som
lämpar sig för konsumentbruk, även om de säljs till företag.
Sådana är t.ex. livsmedelsförpackningar som kan säljas utöver till
hushåll också till restaurang- och serviceföretag.
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Förpackning som tillverkats av ett och flera material

Huvudmaterial och övriga material
Förpackningens huvudmaterial är det material som utgör den största
andelen av förpackningens vikt.
- Om förpackningen består av flera material som inte lätt kan separeras
manuellt, ska förpackningen rapporteras på mellanfliken i redovisningsblanketten i enlighet med förpackningens huvudmaterial
- Huvudmaterialet rapporteras på egen rad och förpackningens övriga
material under huvudmaterialet separat, om inte deras andel av förpackningens vikt är liten, varvid de inkluderas i huvudmaterialets vikt.

Obs!
Med material avses här pappersfibrer, plast,
aluminium, annan metall (stål och tennplåt),
glas, trä eller t.ex. keramik.

Som tillverkad av ett material rapporteras

Som tillverkad av flera material rapporteras

Förpackning
- som består av endast ett material eller
- som utöver huvudmaterialet innehåller en liten mängd annat material eller andra
material där varje material kan utgöra högst 5 % av förpackningens totala vikt.
(Se exempel på sidan 6)

Förpackning
- som tillverkats av flera material som INTE lätt KAN separeras manuellt, och
- som utöver huvudmaterialet innehåller minst ett annat material som
överstiger 5 % av förpackningens totalvikt. Huvudmaterialet är det
material vars andel av förpackningens vikt är störst.
(Se exempel på sidorna 6–7)
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Rapportering av förpackning som tillverkats av flera material
En förpackning som består av flera material som
inte lätt kan separeras manuellt ska rapporteras på
mellanfliken i redovisningsblanketten i enlighet
med förpackningens huvudmaterial.

En förpackning ska rapporteras som tillverkad av ett material om den utöver
huvudmaterialet endast innehåller obetydliga mängder andra material
(högst 5 % för varje material av vikten i förpackningen).
Om det utöver huvudmaterialet finns något annat material i förpackningen som är
mer än 5 % av förpackningens vikt, ska förpackningen rapporteras som tillverkad
av flera material och de material som överskrider 5 % specificerade under
huvudmaterialet. Se definitionerna på sidan 5.

Undermenyn för
förpackningar som tillverkats av flera material

Exempel
Som förpackningar som tillverkats av ett enda material rapporteras t.ex.:
Chipspåsar av metalliserad plastfilm, som innehåller högst 5 % aluminium
av förpackningens totalvikt
Totalvikten rapporteras under Sedvanliga plastförpackningar
Tillverkade av ett material
Låda av wellpapp med metallnitar, vilkas vikt är högst 5 % av förpackningens
totalvikt
Totalvikten rapporteras under Wellpappförpackningar
Tillverkade av ett material
Glasflaska med metallhals och pappersetikett som inte är lätta att lösgöra
manuellt och var och ens andel av den totala vikten inte överstiger 5 %
Totalvikten rapporteras under Glas
Tillverkade av ett material
(Glasflaskans fristående metallkork rapporteras separat på fliken Metall)
Kabelrulle av trä, där metalldelarnas vikt är högst 5 % av förpackningens
totalvikt
Förpackningens totalvikt rapporteras under Kabelrullar
Tillverkade av ett material

Som förpackningar som tillverkats av flera material rapporteras t.ex.:
Vätskekartongförpackning, som innehåller 75 % pappersfiber och 25 % plast av
förpackningens totalvikt
Rapporteras under Vätskekartongförpackningar
Tillverkade av flera material
På raden Huvudmaterial Pappersfiber 75 % av förpackningens totalvikt
På raden Övriga material Plast 25 % av förpackningens totalvikt
Kompositmaterialförpackning
Kompositmaterialförpackning där 60 % är plast och 40 % mineral
Rapporteras under Sedvanliga plastförpackningar
Tillverkade av flera material
På raden Huvudmaterial Plast 60 % av förpackningens totalvikt och under den
i ”Lägg till annat material” skrivs ”Mineral” och på denna rad rapporteras 40 % av
förpackningens totalvikt
Se exempel på följande sida
Vätskekartongförpackning med plastkork
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Rapporteringsexempel: vätskekartongförpackning med plastkork
Förpackningshelheten består av:
Förpackning 1: Vätskekartongförpackning och plastkorkhals som
inte lätt kan lösgöras från vätskekartongförpackningen.
Av totalvikten är 75 % pappersfiber, 20 % plast (plast i vätskekartongförpackningen + plastkorkhalsen) och högst 5 %
aluminium.
Förpackning 2: Fristående plastkork

Förpackning 1

Förpackning 2

Fristående plastkork

Rapportering:
Förpackning 1: Vätskekartongförpackning och plastkorkhals ska
på redovisningsblanketten rapporteras på fliken Pappersfibrer.
Vätskekartongförpackning
Tillverkade av flera material
Huvudmaterialet rapporteras på raden Pappersfiber
(80 % av förpackningens totalvikt, eftersom aluminium anses höra
till huvudmaterialet när dess andel är högst 5 % av förpackningens
totalvikt) och plast rapporteras under huvudmaterialet på raden
Övriga material Plast (20 % av förpackningens totalvikt).
Förpackning 2: En fristående plastkork ska rapporteras på
redovisningsblanketten på fliken Plast.
Sedvanlig plastförpackning
Tillverkade av ett material

Vätskekartongens pappersfiber och aluminium
Vätskekartongens plast och plasthals
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Engångsförpackning
Engångsförpackning

Obs!

Engångsförpackningar är avsedda att användas endast en gång för
det ursprungliga ändamålet.

Förpackningar som är avsedda för engångsbruk t.ex. lådor
av wellpapp kan också återanvändas några gånger. Återanvändning av engångsförpackningar behöver dock inte
rapporteras på redovisningsblanketten.

Produkter som förpackats och man låtit förpacka i Finland

Import

Engångsförpackningar för produkter som ni har förpackat eller låtit
förpacka i Finland för den finländska marknaden. Förpackningarna
stannar kvar i Finland och ert företag ägde produkten vid
förpackningstidpunkten.

Engångsförpackningar för produkter som importerats till den finländska
marknaden, även förpackningar för produkter som importerats för företagets
eget bruk. Ange också förpackningarna för produkter som importerats från
Åland.

OBS! Förpackningar som används vid interna förflyttningar
inom företag i Finland redovisas inte alls på blanketten. En
intern förflyttning innebär att en förpackad produkt överförs
i Finland med samma FO-nummer.

OBS! Ange inte på blanketten förpackningarna för de produkter som
ert företag importerat till Finland och själv levererat tillbaka i sina
originalförpackningar till utlandet.

Sida 8 | Anvisningar för att fylla i redovisningsblanketten - förpackningsuppgifter 2021

Återanvändbara förpackningar
Återanvändbara förpackningar
Återanvändbara förpackningar är avsedda att användas flera
gånger för det ursprungliga ändamålet.
Till exempel bagerilådor och köttlådor av plast, lastpallar som kan
återanvändas, rullcontainers av metall och gasflaskor som kan
fyllas på.

Första användning och återanvändning av återanvändbara förpackningar
Första användning

Import

Återanvändning

Första användning i Finland av återanvändbara förpackningar som skaffats som nya.
Rapportera följande användning som
återanvändning.

Återanvändbara förpackningar som
importerats med produkterna och som blir
kvar i Finland. Rapportera följande användning som återanvändning.

Användning av återanvändbara förpackning i Finland efter första användningsgången
och importerade förpackningar som återanvänds.
Rapportera också förpackningar som ert företag hyrt
eller lånat (t.ex. hyrlastpallar eller postens rullcontainers). Räkna ihop alla användningsgånger och
multiplicera förpackningarnas vikt med antalet
användningsgånger.
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Materialdefinitioner
Förpackningar av pappersfiber

Plastförpackningar

Wellpappförpackningar är förpackningar och förpackningstillbehör av
wellpapp. Exempel: olika kartonglådor, tråg, presentationsställ, mellanlägg,
hörnstöd samt lastpallar.
Kartongförpackningar är t.ex. toalett- och hushållspappersrullar, förpackningar
för frukostflingor och kex, 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.
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.

Plastförpackningar är till exempel krympfilm och annan omslagsplast, lastpallshuvor, plastkassar och
plastpåsar, bägare, rör, flaskor, formar och deras plastfolie, tillslutare, korkar, kanistrar, plastsäckar och
jättesäckar, förpackningsband, lådor, korgar, lastpallar av plast, underlag som används för transport av
pantbelagda plastflaskor, bubbelplast och polystyrenförpackningar. Anmäl också förpackningar tillverkade av bionedbrytbar plast. Plastcontainrar och cisterner större än 1 000 liter anges inte.
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, som kan vara biobaserad
eller oljebaserad. 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 standarden EN13432 eller kraven i en annan
motsvarande internationellt godkänd standard. Oxo-nedbrytbara plastförpackningar anses inte vara
bionedbrytbara.
Shoppingkassar och småpåsar som är avsedda för konsumenter rapporteras separat. Shoppingkassar och småpåsar som är avsedda för företagsbruk rapporteras inte separat, utan de anges som
sedvanliga eller biologiskt nedbrytbara plastförpackningar.
Shoppingkassar är stora butikskassar oavsett vilken plast som använts vid tillverkningen.
Obs! Hållbara bärkassar ska inte anmälas, eftersom de är produkter, inte förpackningar.
Småpåsar är exempelvis frukt- och grönsakspåsar och mindre påsar som används i specialbutiker,
såsom apotek och som ges till kunder.
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Materialdefinitioner
Metallförpackningar

Träförpackningar

Aluminiumförpackningar är aluminiumformar samt konserv-, aerosol- och
dryckesburkar av aluminium, aluminiumfolie och folielock till bägare och formar,
bakverksformar samt aluminiumtillslutare så som skruvkorkar.
Tennplåtsförpackningar är till exempel konservburkar, vissa aerosol- och dryckesburkar, cigarraskar, målarfärgsburkar, kanistrar och kapsyler såsom kronkorkar och
lock till glasburkar.
Stålförpackningar är till exempel ståltunnor, -kärl och -containrar (kärl och
containrar över 1 000 liter rapporteras inte), 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).
Järnmetallförpackningar är förpackningar av tennplåt och stål.

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.
Obs! Utred om de lastpallar som ni köpt är nya eller begagnade. Om ni använder hyrlastpallar, 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 i de olika kolumnerna nya (Första användning) och tidigare använda (Återanvändning).
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.
En intern förflyttning innebär att en förpackad produkt överförs i Finland med samma FO-nummer.
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, tunnor osv.

Glasförpackningar

Övriga förpackningar

Glasförpackningar är glasburkar och glasflaskor utan pant.

Övriga förpackningar är förpackningar vars huvudmaterial består av annat än pappersfiber, plast, metall,
glas eller trä, t.ex. keramiska förpackningar, jutesäckar och take away-engångskärl av palmblad.
Ange på blanketten av vilka material de övriga förpackningar som ni använder är.
Förpackningar av biologiskt nedbrytbar och biobaserad plast anges på plastförpackningar.
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