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Gå igenom

• Den europeiska gröna given (the european green deal)
• Den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi
• Den tidigare handlingsplanen för CE
• EU:s strategi för plast i en cirkulär ekonomi
• Circular Plastics Alliance 
• Direktivet för vissa engångsprodukter i plast
• The Plastics Pact
• Svensk plastpolitik



Den europeiska gröna given
EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent till 2050

Den gröna 
givens olika 
delar. 



Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

• Politik för hållbara produkter 
- krav på hållbarhet, återanvändbarhet, 
uppgraderbarhet och reparerbarhet, energi-
och resurseffektivitet;
- krav på innehållet av återvunnet material 
och materialåtervinning av hög kvalitet. 
- Begränsa engångsprodukter och motverka 
planerat åldrande.

• Ökat inflytande för konsumenter 
och offentliga köpare

• Cirkularitet i 
produktionsprocesserna



Plast i handlingsplanen för CE

Bygga vidare på Strategin för 
plast i en CE och initiativet 
Circular Plastics Alliance:
+ tänker föreslå obligatoriska 

krav på innehåll av 
återvunnet material 

+ åtgärder för att minska 
avfallet,
för förpackningar, 
byggnadsmaterial och fordon

Ta fram en politik för:
• tillverkning, märkning och 

användning av biobaserad 
plast

• användning av biologiskt 
nedbrytbar eller 
komposterbart plast, som 
baseras på en bedömning av 
när sådan användning kan 
vara till fördel för miljön



Plast i handlingsplanen för CE

• Genomföra direktivet för engångsprodukter
• Mikroplast

– Begränsning av medvetet tillsatta mikroplaster och hantera 
pellets

– Utveckla metoder för att mäta mikroplaster
– Öka kunskapen om riskerna och förekomsten av mikroplast i 

miljön, dricksvatten och mat.



Operation Clean Sweep
Plastindustrins egna initiativ för att minimera utsläpp av 
plastgranulat till naturen.
IKEM ansvarig i Sverige och kommer ta fram 
informationsmaterial. Manual på svenska finns redan 
framtagen.
Naturvårdsverket gav ut en vägledning om åtgärder för 
att minimera utsläpp av mikroplast från tillverkning och 
hantering av plast i våras.
Pelletsförluster lyft fram i den nya Cirular Economy
action plan, OCS tittar på möjligheterna för certifiering 
och 3e parts granskning.



Förpackningar i handlingsplanen för CE
Målet är att alla förpackningar ska vara 
återvinningsbara eller återanvändbara på ett 
ekonomiskt hållbart sätt till år 2030. 
Revidera förpackningsdirektivet och överväga 
åtgärder som:
• minskar (över)emballering och 

förpackningsavfallet
• begränsar vissa förpackningsmaterial i vissa 

tillämpningar, när återanvändbara produkter 
eller system är möjliga eller när förpackning 
inte behövs.

• minskar förpackningsmaterialens komplexitet, 
bland annat antalet material och polymerer 
som används.



Byggande och byggnader
Kommer att lansera en ny omfattande 
Strategi för en hållbart byggd miljö. 
Innehåller bl.a.:
• i Byggproduktförordningen ökade krav 

på hållbarhetsprestanda, eventuellt krav 
på återvunnet innehåll

• krav på anpassningsbarhet och 
utveckling av digitala loggböcker för 
byggnader

• använda livscykelbedömningar i 
offentliga upphandlingar

• översyn av målen för 
materialåtervinning i EU:s direktiv för 
bygg- och rivningsavfall



EU:s tidigare handlingsplan för CE
Avfallspaketet trädde i kraft i juli 
2018 och omfattar följande 
direktiv:
1. Avfallsdirektivet
2. Direktiv om förpackningar och 

förpackningsavfall
3. Direktiv om deponering av avfall
4. Direktiv om uttjänta fordon
5. Direktiv om batterier och ackumulatorer och 

förbrukade batterier och ackumulatorer
6. Direktiv om avfall som utgörs av eller 

innehåller elektriska och elektroniska 
produkter

Medför ändringar i svensk lag 
t.ex.:
• Flera återvinningsmål höjs 
• Nya regler om bygg- och rivningsavfall
• Förbud mot att förbränna separat 

insamlat avfall
• Separat insamling av farligt avfall, textil 

och biologiskt avfall 
• Åtgärder för att minska uppkomsten av 

avfall 

https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/nya-
eu-regler-om-avfall-gynnar-en-mer-cirkular-
ekonomi/



En europeisk strategi för plast i en cirkulär 
ekonomi

Visionen är en smart, innovativ och 
hållbar plastindustri, där konstruktion 

och produktion fullt ut respekterar 
behoven av återanvändning, reparation 
och återvinning, skapar tillväxt och jobb 

i EU, bidrar till lägre utsläpp av 
växthusgaser i EU samt begränsar EU:s 

beroende av importerade fossila 
bränslen.



Fokuserar på 4 områden

Bild från Kommissionens broschyr



Visionen 2030 – exempel på mål

• alla plastförpackningar ska 
kunna återanvändas eller 
återvinnas på ett 
kostnadseffektivt sätt

• återvinns över hälften av allt 
plastavfall som uppstår i EU 
och den separata insamlingen 
är mycket hög

• sorterings- och återvinnings-
kapaciteten har fyrdubblats 
sedan 2015

• efterfrågan på återvunnen 
plast har ökat fyra gånger 

• läckage av plast i miljön har 
minskat drastiskt 



Upprop om frivilliga åtaganden

• Inkom från 70 företag och 
branschorganisationer

• Mer än 10 miljoner ton från 
leverantörer av återvunnen 
plast

• 6,4 miljoner ton från köpare



Circular Plastic Alliance

Syftet: öka EU: s marknad för 
återvunnen plast till 10 miljoner ton 
år 2025.
Alliansen täcker hela värdekedjorna för plast 
och omfattar över 200 organisationer som 
representerar industri, akademi och offentliga 
myndigheter. 
Arbetsgrupper:
• Design
• Insamling & sortering
• Innehåll av återvunnet
• FoU & investeringar

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-
plastics-alliance_en



Innovations- och kemiindustrierna i 
Sverige

MORE
10 miljoner ton återvunnen plast ska användas årligen mellan 2025 
och 2030. 

EUPC har initierat MORE Monitoring Recyclates for Europe

MORE är en digital plattform för uppföljning av användningen av 
återvunnen plastråvara

Statistik per land, användningsområde och polymertyp



Direktivet om minskning av vissa 
plastprodukters inverkan på miljön



Förbud

EPS matförpackningar, 
muggar, dryckesflaskor 

Oxo-nedbrytbar plast



Minskad användning

Muggar (inklusive lock) och 
livsmedelsbehållare med mat 
som ska ätas direkt.
Kravet innebär t.ex.:
• nationella minskningsmål 
• återanvändbara alternativ 

tillhandahålls
• inte erbjuds kostnadsfritt



Design



Utökat producentansvar
Täcka kostnaderna för:
• insamling, transport och 

behandling
• att städa upp skräp
• medvetandehöjande åtgärder



Vilka plaster ingår inte

Ingår inte

• Naturliga polymerer, om de 
inte har blivit kemiskt 
modifierade

• Färger, bläck och lim

Ingår

• Plast som tillverkas av bio-
baserade, fossila eller syntetiska 
utgångsämnen (om inte naturligt 
förekommande o inte kemiskt 
modifierade)

• Biologiskt nedbrytbar (om inte…)
• Polymerbaserade 

gummiprodukter



Pågår arbete med vägledningsdokument



The European Plastics Pact

Syfte: accelerera återanvändning och 
återvinning av engångsprodukter och 
förpackningar i plast.
Deltagarna förbinder sig att till 2025 ska 
alla engångsprodukter och förpackningar i plast:
• Designas så de kan återanvändas när det är möjligt och i varje 

fall återvinnas;
• Minskad användning av de med nyråvara med minst 20 

viktprocent, varav hälften av minskningen kommer från en 
absolut minskning av plast.

• Öka insamling, sortering och återvinningskapacitet med minst 
25 % och nå en nivå som motsvarar marknadens efterfrågan på 
återvunnen plast

• Öka användningen av återvunnen plast, använd företag som i 
genomsnitt uppnår minst 30% återvunnen plast (i vikt) i deras 
produkt- och förpackningssortiment.



EU:s långtidsbudget 2021-2027

Införa en korg med nya egna medel 
bestående av bl.a. 
• ett nationellt bidrag beräknat utifrån 

mängden icke-materialutnyttjat 
plastförpackningsavfall i varje 
medlemsland

• beräknas utifrån rapporteringen enligt 
avfallsdirektivet

• 7 miljarder euro per år med en 
uttagssats på 0,80/kg



Svensk plastpolitik
Januariavtalet pkt 37
• spridningen av mikroplaster ska 

förhindras bland annat genom 
förbud mot mikroplaster i fler 
produkter

• förbud mot onödiga plastartiklar 
(Utredning tillsätts under 2019. 
Lagstiftning från 1 januari 2022.) 

• avgift/skatt på engångsartiklar (Från 
BP2021, förutom bärkassar som kan 
vara färdigt redan till 1 maj 2020)

• Sverige ska inom EU driva på för 
utfasning av all engångsplast.



Skatt på plastbärkassar

Infördes 1 maj:
• 3 kr för vanlig bärkasse och 30 

öre för tunna fruktpåsar, moms 
tillkommer utöver detta.

• Väldigt omdebatterat förslag 
som är dåligt ur miljösynpunkt



Sveriges implementering av 
engångsplastdirektivet

En utredning pågår ska bl.a. undersöka:
• förbud för plastmuggar och 

livsmedelsbehållare i plast för 
engångsbruk

• möjligheterna att begränsa 
möjligheterna att servera mat & dryck i 
plastprodukter för engångsbruk

• öka värdet på den engångsplast som 
samlas in och återvinns

• presenteras senast 11 januari 2021



Utredningen om skatt på engångsartiklar

Syfte: främst understödja en övergång till en mer resurseffektiv 
och biobaserad cirkulär ekonomi samt minska de negativa 
miljöeffekterna av engångsartiklar som orsakar nedskräpning
• föreslår skatt på engångsartiklar i form av muggar och 

livsmedelsbehållare.



Klimatpolitiska handlingsplanen

• förbränning av plast måste minska 
avsevärt

• mer plast kan återvinnas med ny teknik
• kemisk återvinning kan vara ett 

alternativ för vissa plastflöden som är 
för komplexa eller kontaminerade för att 
materialåtervinnas mekaniskt

• Regeringen avser att analysera om 
befintliga stödsystem för industrins 
omställning kan bidra till en etablering 
av ett plastreturraffinaderi i Sverige Miljöministern lyfte upp ett 

plastreturraffinaderi som en favorit i 
den klimatpolitiska handlingsplanen



Plastreturraffinaderi



Kemisk återvinning krävs för att nå full 
potential

Deponi

Energi-
återvinning

Material-
återvinning

Åter-
användning

Minimering

Kemisk återvinning
- nytt, bättre material

Mekanisk återvinning



Naturvårdsverkets uppdrag
• Ansvara för en nationell samordning 

för en hållbar plastanvändning.
• Arbetet på lång sikt ska inriktas på 

att:
- samla och bygga upp objektiv och 
faktabaserad kunskap om makro- och 
mikroplast,
- sprida kunskapen genom lämpliga 
kanaler och insatser 
- samordna och driva frågor i syfte att 
öka den hållbara plastanvändningen.

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbet
e-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/



Vad gör plastbranschen

"Plastics 2030 - Voluntary
Commitment"

“The European Plastics Industry 
Circular Economy Voluntary 

Commitments. 

www.plasticseurope.org

www.plasticsconverters.eu



Designa för återvinning

FTI:s Designguide för ökad 
återvinning plastförpackningar



Plaststrategin: 2030 har sorterings- och 
återvinningskapaciteten ökat 4 ggr

• Plastkretsen investerar en kvarts 
miljard kronor på ny 
sorteringsanläggning för 
plastförpackningar

• Sverige får Europas modernaste 
sorteringsanläggning för 
plastförpackningar

• Gör Sverige självförsörjande på 
sorteringskapacitet och återvinning av 
plastförpackningar under många år 
framåt 



I en värld utan plast...

Vikt Energi-
konsumtion

Växthus-
gaser

...ökar vikten på produkterna med

274
% 57% 61%

...energikonsumtionen med

...och utsläppen av växthusgaser med

Källa: ”The impact of plastics on life cycle energy consumption and greenhouse gas emissions in Europe”

Plasterna är viktiga 



Plastguiden – gratis app om plast

• Plastguiden – ett 
litet uppslagsverk 
om plast. 

• Finns för Iphone, 
Android och Ipad, 
samt i en html-
version

• http://www.ikem.se/vi-
arbetar-
med_1/plastfragor/plastfakta



TACK!

WWW.IKEM.SE


