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Plasten har ännu inte nått en cirkulär lösning...

Kemisk återvinning i ett 
Plastreturraffinaderi är en av lösningarna! 

…samtidigt behöver kemiindustrin ställa om 
sin råvarubas och Sverige uppnå 

målsättningar om klimatneutralitet till 2045



Kemiklustret i Stenungsund är 
Sveriges största med 2500 
anställda



Kemiföretagen i Stenungsund
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Vår gemensamma vision Hållbar Kemi 2030

● Stenungsund är navet för

produktion av

hållbara produkter

● Baserat på förnybara  

och återvunna råvaror



84%

16%

Materialåtervinning

Energiåtervinning

Vad händer med plastavfallet i Sverige idag?

Källa: SOU 2018:84 Åsa Stenmarck
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Kemisk återvinning av plast är 
materialåtervinning



• All plast materialåtervinns–
sluter loopen för plast och 
skapar cirkularitet

• Komplement till mekanisk 
återvinning

• Ny råvara av bästa kvalitet

• Minskad resursåtgång -
minskade koldioxidutsläpp

Plastavfall

Plastreturraffinaderi
Råvara

Produkter

Vad innebär ett Plastreturraffinaderi?  



Två teknologier för ett Plastreturraffinaderi

Plastreturraffinaderi 

Pyrolys
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Eten 
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Ett Plastreturraffinaderi har potential att 
minska Sveriges CO2-utsläpp med upp till 2% 
(1 miljon ton/år)

• EU Climate KIC finansierad studie utförd av 
Chalmers och Chalmers Industriteknik 

• Baserad på 230 kton plastavfall och 510 
kton biomassa 

https://research.chalmers.se/publication/251393

https://research.chalmers.se/publication/251393


Vi har tagit fram en färdplan för vägen till 
ett Plastreturraffinaderi i Sverige

• Mappning råvarutillgång
• Teknologiscreening och teknologival 
• Ekonomi 
• Logistik
• Policyarbete
• Miljötillstånd
• Design och byggnation 



Kemisk återvinning är framtiden - många 
initiativ är på gång 

“SABIC invests in chemical recycling”
Nederländerna
2018-12-14

“Neste aiming to use waste plastic as a 
raw material for fuels and plastics”
Finland
2018-07-18

“Europe's first waste-to-chemistry facility 
provides solution for non-recyclable plastics”
Nederländerna
2018-03-01

“World's first industrial-scale waste-to-biofuels 
facility” (Video)
Kanada
2014-06-20 “Dow and Fuenix enter into a 

partnership for the production of 
100% circular plastic” 
Nederländerna 
2019-08-29

“OMV, Borealis explore synergies 
to foster circular economy”
Österrike
2019-05-09

14

“BASF invests in Quantafuel to jointly drive 
chemical recycling of mixed plastic waste”
Danmark 
2019-10-07

https://www.recyclingtoday.com/article/sabic-partners-with-chemical-recycler-of-plastics/
https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2018/12/p-18-385.html
https://www.thechemicalengineer.com/news/europes-first-waste-to-chemistry-facility-provides-solution-for-non-recyclable-plastics/
https://newatlas.com/edmonton-waste-to-biofuels-facility-video-tour/32630/
https://corporate.dow.com/en-us/news/press-releases/dow-and-fuenix-enter-into-a-partnership-for-the-production-of-10
https://www.plasticsnewseurope.com/news/omv-borealis-explore-synergies-foster-circular-economy
https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2019/10/p-19-356.html


Ett urval av projekt på 
gång i Västsverige 

• Förgasning av 
flerskiktsförpackningar

• Möjligheter och intresse för 
kemisk återvinning av plast i 
GoBiGas-anläggningen 

• Experimentell testning av nästa 
generations teknologi för kemisk 
återvinning 

• Genomförbarhetsstudie för 
Plastreturraffinaderi i 
Stenungsund  



Hur får vi till kemisk återvinning i stor skala 
i Sverige?
Acceptans för kemiskt 
återvunnen råvara

• Kemisk återvinning i 
avfallshierarkin  

• Standarder som stödjer 
massbalans

• Driva efterfrågan genom 
offentlig upphandling 

Säkerställa långsiktig  
råvarutillgång  

• Utreda möjliga styrmedel
som t.ex. fler 
producentansvar och 
förbränningsförbud  

• Långsiktiga avtal 

Lagstiftning och stöd anpassat 
för en cirkulär ekonomi 

• Nationellt mål att 
materialåtervinna plast

• End of waste kriterier för plast 

• Harmonisera utveckling med EU

• Investeringsstöd och fortsatt
forskningsstöd för utveckling av 
innovativa koncept 



Miljöministerns favorit i regeringens 
klimathandlingsplan 



● Hållbar Kemi 2030 är ett samarbetsprojekt mellan 
Kemiföretagen i Stenungsund för att initiera, driva och 
engagera sig i projekt med syfte att ställa om kemiindustrin. 
För att nå dit krävs stora förändringar och en kombination 
av olika åtgärder. 

● Kemisk återvinning är ett nytt sätt att återvinna plast, som 
är ett komplement till dagens metoder.

- All plast kan återvinnas 
- Kritiskt för cirkulär omställning och konkurrenskraft
- Ny råvara av bästa kvalitet 
- Ökat resursutnyttjande som minskar våra 
CO2-utsläpp och bidrar till att uppnå Sveriges 
klimatmål

● För att nå en omställning krävs samarbete mellan olika 
aktörer (politiker, myndigheter, forskare, näringsliv etc.) samt
gynnsamma politiska förutsättningar. 

Sammanfattning



www.kemiforetagenistenungsund.se
@hallbarkemi2030

Tack för mig!


