ANVISNINGAR FÖR REDOVISNING AV
FÖRPACKNINGSMÄNGDER
På blanketten för inrapportering av förpackningsmängder ska företaget redovisa
förpackningsmängden för hela kalenderåret 2017. Anslutningen till Proans omfattar
samtliga materialslag så kom ihåg att skriva ”noll” i de fall ert bolag inte hanterar ett visst
material.
EGEN INSAMLING
Material som företaget själv samlar in ska anges i kolumn 4 ”Egen insamling”. Rent formellt
sker denna insamling med hänvisning till sista stycket i anslutningsavtalets punkt 3.1. som
en särskild överenskommelse med Proans.
NOGGRANNHET
Redovisningen av förpackningar ska göras i kilogram. Förpackningsmängder under 1000 kg
får avrundas till jämna hundratal och förpackningsmängder över 1000 kg får avrundas till
jämna tusental.
OMRÄKNING FRÅN VOLYM
I vissa fall kan det vara lättare att räkna ut förpackningarnas volym snarare än vikt. I dessa
fall kan volymvikterna nedan vara till hjälp vid redovisning. Volymvikten anger hur mycket
en kubikmeter av ett visst material väger.
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•
•
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Förpackningar av trä
Metallförpackningar i säck eller kärl
Tetror
Wellpapp
Pappersförpackningar i säck eller kärl
Hårda plastförpackningar i säck eller kärl
Mjuka plastförpackningar i säck eller kärl
Förpackningar av glas

28 kg/m3
80 kg/m3
28 kg/m3
30 kg/m3
25 kg/m3
28 kg/m3
25 kg/m3
325 kg/m3

Det kan vara värt att ha i åtanke att förpackningsavgiften faktureras i enlighet med de
mängder som företaget redovisar. Företaget bör göra en rimlighetsbedömning när det
gäller hur mycket tid företaget lägger på att räkna ut mängden. Proans kräver inte en
oskäligt noggrann redovisning så länge som den redovisade mängden är rimlig med
tanke företagets verksamhet.

FÖRKLARINGAR
Kolumn 1 - Producerad förpackningsmängd
De företag som själva fyller förpackningar inom landskapet Åland ska redovisa de fyllda
förpackningar som sålts under 2017. Förpackningar som fyllts men som inte sålts innan
årsskiftet ska således inte redovisas. Företaget ska redovisa alla sålda förpackningar även de

som senare kommer att föras ut eller exporteras från landskapet Åland, dessa redovisas i
kolumn 3 (se nedan).
Kolumn 2 - Införd förpackningsmängd
De företag som importerar förpackade varor från utlandet eller som för in förpackade varor
till landskapet Åland från övriga Finland ska redovisa de fyllda förpackningar som
importerats eller införts under 2017. Det är företaget som sköter förtullningen av den
förpackade varan som räknas som producent och följaktligen detta företag som redovisar
mängden förpackningar som importerats/införts.
Kolumn 3 - Utförd förpackningsmängd
De företag som exporterar förpackade varor till utlandet eller som för ut förpackade varor
från landskapet Åland till övriga Finland ska redovisa de fyllda förpackningar som
exporterats eller förts ut under 2017. Det är företaget som sköter förtullningen av den
förpackade varan som räknas som producent och följaktligen redovisar mängden
förpackningar som exporterats/utförts.

Kolumn 4 – Egen insamling
De företag som i egen regi samlar in av det egna företaget sålda förpackningar ska redovisa
de förpackningar som samlats in under 2017.
Kolumn 5 – Summa
Summan räknas ut genom att lägga ihop mängden fyllda förpackningar (kolumn 1) med
mängden införda förpackningar (kolumn 2) och från detta dra bort mängden utförda
förpackningar (kolumn 3) och insamlade förpackningar (kolumn 4).
Den ifyllda blanketten ska returneras till Proans senast den 2 mars 2018.
Om ni har frågor gällande redovisningen av förpackningsmängder kontakta gärna Proans
per e-post: inf@proans.ax

