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Uppdragsgivaren har ställt följande frågor:
Hur många plastsorter finns det i världen i dag? Hur många av dessa finns i Sverige? Enligt uppgift står fem plastsorter för ungefär 60 procent av den europeiska användningen. Är alla dessa fem sorter ungefär lika lätta/svåra att materialåtervinna? Finns det några praktiska begränsningar utifrån ett insamlings- och
återvinningsperspektiv för antalet plastsorter på marknaden, förutsatt att det ska
finnas ett återvinningssystem på plats där den absoluta merparten plast ska
kunna materialåtervinnas/återanvändas?
Vilka återvinningstekniker finns för plast? Finns det tekniker där all plast kan
blandas och sedan materialåtervinnas i samma process eller finns det teknik som
kan skilja ut olika plaster från varandra? Är det därmed möjligt med gemensam
insamling av all plast?
Av de plaster som idag finns på marknaden, vilka kan ersättas med biobaserade
material? Ur ett återvinningsperspektiv är biobaserade material lättare att återvinna eller återanvända?
Hur stor del av Sveriges plastavfall går på export till andra länder, och till
vilka? Har detta förändrats efter att Kina från och med i år kraftigt har begränsat mottagandet av avfall från andra länder?
Hur går det till när en ny sorts plast sätts ut på marknaden? Krävs det några tillstånd och vad granskas i så fall? I vilken mån har branschen ett eget ansvar och
vad regleras i stället av myndigheter och olika regler? Görs det någon bedömning utifrån samhällsnytta eller möjligheterna till återvinning av plasten? Finns
det några exempel på förbud mot enskilda plastsorter? Är det plasten i sig eller
kemikalierna i plasten som då har förbjudits? Kan samhället avkräva industrin
full tillgång till innehållet i respektive plastsort?
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Plast består i huvudsak av polymerer med en mycket varierande kemisk struktur.
Polymerstruktur och olika tillsatser kan ändras och modifieras av tillverkare och
materialleverantörer beroende på användningsområde i så hög grad att det inte
går att ange hur många olika plaster som finns på marknaden. Den avgjort största
mängden plastmaterial består emellertid av ett fåtal så kallade termoplaster som
är möjliga att återvinna.
En stor del av plastavfallet består av plastspill från tillverkningen av plastprodukter. Den typen av rena plastfraktioner kan vara lätta att återvinna eller direkt använda som råvara. Plastförpackningar från hushållen behöver däremot sorteras.
Sveriges största återvinningsanläggning för plast bygger på automatiserad separering där mjukplast skiljs ut från hårdplast via luftblåsning. Hårdplaster separeras
därefter med hjälp av skillnader i ljusabsorption mellan olika plaster.
För att sänka kostnaderna och minska risken för föroreningar i plasten är det
emellertid fortfarande bättre med god separation redan i insamlingsledet, undvika
färgad plast och sammansatta material.
Biobaserade plaster kan minska klimatbelastningen men även försvåra återvinning om de är komposterbara. Biobaserade plaster som är kemiskt identiska med

konventionell plast kan emellertid återvinnas tillsammans med motsvarande plast
tillverkad av fossil råvara.
EU:s kemikalielagstiftning berör i hög grad produktion och användning av olika
plaster, både den generella Reach-förordningen och olika produktspecifika regleringar. Det finns flera exempel på förbud mot vissa kemiska ämnen i plast men
utredningstjänsten känner inte till att det skulle finnas förbud mot något plastmaterial som sådant.
I vissa fall finns det en skyldighet att informera nedströmsanvändare och konsumenter om innehållet i plast. EU:s kemikaliemyndighet och nationella myndigheter kan dessutom vid behov ta fram information om olika kemiska ämnen, inklusive användningar där ett aktuellt ämne förekommer.
Vad gäller Sveriges export av sorterat plastavfall framgår det från statistiken att
exporten minskat kraftigt till Kina och Hong Kong. Det rör sig emellertid om relativt små förändringar jämfört med Sveriges totala export och import av avfall
och plastavfall. Återvinningskapaciteten i Sverige håller för närvarande på att
byggas ut kraftigt.

Rapporten syftar dels till att ge viss grundläggande information om plast och
plaståtervinning, och dels till att lyfta fram relevant lagstiftning som reglerar hur
plast kan sättas på marknaden. Uppdragsgivarens frågeställning är emellertid
mycket omfattande och det har inom ramen för uppdraget inte varit möjligt att i
detalj besvara alla frågor.

Plast består av så kallade polymerer som i sin tur är sammansatta av ett stort antal
sammankopplade enskilda små enheter (monomerer). De flesta plastpolymerer
har en kedja uppbyggd av kol och väte, men det finns även plaster som innehåller
kväve, svavel, kisel och syre. Om polymerens repeterande minsta enhet är av
samma slag kallas den homopolymer, och kan ges strukturformeln (–M–)n, där
M är den minsta repeterande enheten och n är antalet enheter (polymerisationsgraden, se figur 1).

Figur 1. Ett tänkt exempel på uppbyggnaden av en homopolymer med delvis
sammanbundna längre kedjor och förgreningar.

Källa: Nationalencyklopedin om polymer

Enligt en av Nordens största plastleverantörer finns det för närvarande omkring
700 olika sorters plaster med varierande egenskaper och användningsmöjligheter1. Skillnaden mellan plaster och gummi är att plaster hårdnar efter bearbetning i smält tillstånd medan gummi förblir töjbart. Utifrån molekylstrukturen hos
den ingående polymeren kan man vidare indela plasterna i två huvudtyper,
termoplaster och härdplaster.

Figur 2. Indelning av olika polymera material.

Källa: IKEM 2

1
2

Nordic Plastics Group – se https://www.npgroup.se/plaster/
Värt att veta om plast - Informationsmaterial om plaster från Innovations- och kemiindustrierna i
Sverige (IKEM).

Termoplaster består av fria, ofta grenade kedjemolekyler och materialet kan omformas eftersom det mjuknar vid uppvärmning. Vid tillverkningen av termoplast
används som regel olika tillsatser, till exempel värmestabilisatorer, antioxidanter
eller flamskyddsmedel. Ibland kan man även tillsätta fyllmedel såsom krita och
talk eller armerande fibrer av olika slag.3
Härdplaster innehåller polymerkedjor som är kemiskt tvärbundna till varandra.
De förblir därmed hårda vid uppvärmning och börjar i stället brytas ned med stigande temperatur. Det är en egenskap som även försvårar återvinning jämfört
med termoplaster eftersom härdplasten inte går att smälta ned och forma på nytt
(se även figur 3). Tabell 1 ger i sin tur exempel på den stora variationen i olika
användningsområden för termoplaster och härdplaster.4

Figur 3. Exempel på termoplaster och härdplaster samt beskrivning av vad som
skiljer grupperna åt.

Källa: Plastics Europe5

3

Nationalencyklopedin om plast
Ibid
5 Se presentation från 2017 https://www.plasticseurope.org/application/files/5715/1717/4180/Plastics_the_facts_2017_FINAL_for_website_one_page.pdf
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Tabell 1. Exempel på några vanliga plaster och användningsområden
Plasttyp

Beteckning

Ingående polymer

Användning

POM

polyoximetylen

lager, kugghjul

akrylnitrilbutadienstyrenplast

ABS

(styren-akrylnitril) –
sampolymer med butadi- telefoner, dammsugare
engummipartiklar

akrylplast

PMMA

polymetylmetakrylat

glasersättning, till exempel Plexiglas®

amidplast

PA

polyamid

lager, kugghjul, handtag

polyetenplast

PE

polyeten

med låg densitet

PELD, LDPE

polyeten

bärkassar, slangar

med hög densitet

PEHD, HDPE

polyeten

rör, hinkar, leksaker

polyetentereftalatplast

PET(P)

polyetylentereftalat

PET-flaskor

fluoretenplast

PTFE

polytetrafluoreten

beläggningar i kokkärl,
packningar

polykarbonatplast

PC

polykarbonat

CD-skivor, elektriska
apparater

polypropenplast

PP

polypropen

stötfångare, fläktpropellrar, folier

styrenplast

PS

polystyren

engångs- och hushållsartiklar

vinylkloridplast

PVC

polyvinylklorid

rör, profiler, folier, golv

ureaformaldehyd

strömbrytare, väggkontakter, toalettsitsar

Termoplaster
acetalplast

Härdplaster
Aminoplast (ureaeller melaminplast)
epoxiplast

EP

polymer med epoxigrup- kolfiberarmerade konper
struktioner

esterplast

UP

polyester

båtar, rör, laminat

fenolplast

PF

polykondensat av fenol
och formaldehyd

elkabelisolering

uretanplast

PUR

polyuretan*

styv cellplast, lim,
lacker

* kan även användas till termoplast

Källa: Nationalencyklopedin om plast

Den totala världsproduktionen av plast uppgick till 322 miljoner ton 2015, varav
269 miljoner ton var termoplaster (84 procent). Av termoplasterna var 85 procent
eller 229 miljoner ton så kallade ”standardplaster” som polyeten (LDPE, LLDPE,
HDPE), polypropen (PP), polyvinylklorid (PVC), polystyren (PS, EPS) och polyetentereftalat (PET) (se figur 4).6

Figur 4. Global termoplastplastanvändning 2015

Källa: Plastics Europe7

Den totala plastproduktionen inom EU (inklusive Norge och Schweiz) uppgick
under 2015 till 58 miljoner ton vilket motsvarade 18 procent av världsproduktionen. Om användningar såsom produktion av fibrer undantas återstår cirka 50
miljoner ton plast varav 40 procent blir förpackningar, 20 procent byggmaterial,
10 procent används i fordonsindustrin, 6 procent för produktion av elektronik, 4
procent inom hushållssektorn och 3 procent inom jordbruket. Resterande 17 procent används till produktion inom verkstadsindustri, medicintekniska produkter,
möbler, forskningssektorn och så vidare.8
Enligt uppgifter från branschorganisationen Innovations- och kemiindustrierna i
Sverige (IKEM)9 finns det inte någon separat statistik över hur mycket plast som

6

Se presentation från Plastics Europe
Ibid
8 Presentation ”Plastics – the facts 2017” Plastics Europe 2017
9 Telefonsamtal med Pontus Alm, IKEM, 15 oktober 2018.
7

sätts på den svenska marknaden eller över den totala plastanvändningen i Sverige. Enligt IKEM är det emellertid rimligt att anta att den svenska användningen
i stora drag liknar användningen inom EU som helhet. En tidigare granskning på
uppdrag av Naturvårdsverket av avfallsströmmar för plast i Sverige har också använt sig av statistiken för EU-marknaden och försökt att överföra vad det bör innebära för den svenska användningen.10
Med ledning av att det enligt SCB tillfördes 238 500 ton plastförpackningar till
den svenska marknaden under 2016 (inklusive PET-flaskor – se tabell 2) skulle
det motsvara en total svensk användning av cirka 600 000 ton termoplaster, förutom användning för produktion av fibrer (se ovan). Observera att det är en
mycket ungefärlig siffra och dessutom tillkommer användning av härdplaster och
termoplaster i olika fibermaterial.

Tabell 2. Tillförsel av plastförpackningar till den svenska marknaden samt
mängd och andel materialåtervunna plastförpackningar
Kategori

2012

2013

2014

2015

2016

191 900

199 200

203 100

206 100

212 500

21 700

23 300

25 300

24 800

26 000

213 600

222 500

228 400

230 900

238 500

Mat.åv.* plast ej PET-fl.

56 300

82 100

87 500

92 600

99 700

Mat.åv. PET-flaskor

18 300

19 300

20 900

20 700

21 300

Summa åv. plastförp.

74 600

101 400

108 400

113 300

121 000

Mat.åv. plastförp. %

29

41

43

45

47

Mat.åv. PET-fl. %

84

83

83

83

82

Mat.åv. PET+förp. %

35

46

47

49

51

Plast, ej PET-flaskor
PET-flaskor
Summa plastförp.

*(Mat.åv.=materialåtervunnen)

Källa: SCB11(bearbetat av utredningstjänsten)
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Kartläggning av plastavfallsströmmar i Sverige, svenska miljöemissionsdata (SMED) 2012, se
http://www.smed.se/wp-content/uploads/2012/08/Slutrapport4.pdf
11 SCB om tillförsel och återvinning av förpackningar – se http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0307/MI0307T1/?rxid=1cd2671a-181f-42a1-b80375e826cdb9e9

Sedan 1988 finns det ett internationellt använt system för märkning av plast som
omfattar de vanligaste plasterna (nr 1–6) och en särskild kategori nr 7 för övriga
plaster. Märkningen utvecklades ursprungligen av den amerikanska branschorganisationen ”The Society of the Plastics Industry” men förvaltas numera av det internationella standardiseringsorganet ASTM (ursprungligen the American Society for Testing and Materials).12 Faktaruta 1 ger en kort sammanfattning av de
olika plastmaterialen med kodning 1–7.
Faktaruta 1. Beskrivning av materialklassificeringen för de vanligaste
termoplasterna (nummer 1–6) samt övriga plastmaterial (nummer 7, främst
härdplaster)

Källa: Ryedale District Council, UK13

12

Se information från industrigruppen Sustainable Packaging Coalition https://sustainablepackaging.org/101-resin-identification-codes/
13 Se factsheet about polymer types

Inom förpackningsindustrin är även märkningsstandarden DIN 6120 vanlig vid
märkning av plastförpackningar. I DIN 6120 anger första siffran i triangeln
materialslaget, i detta fall en nolla, vilket betyder ”plast”. Andra siffran anger vilken typ av plast som avses. Siffran för plasttyp överensstämmer med ASTMstandarden men bokstavsbeteckningarna är något annorlunda (se figur 4).

Figur 4. Märkningssymboler för olika plaster enligt DIN 6120

Källa: CEFUR14

I Sverige är det framför allt förpackningar av PE, PP, och PET som går vidare till
materialåtervinning. Sveriges största anläggning (Swerec) för sortering av insamlade plastförpackningar och annat plastavfall finns i småländska Bredaryd15. Anläggningen bygger på automatisk sortering av plastförpackningar där mjukplast
först separeras från hårdplast med hjälp av luftblåsning. Hårdplasten separeras
sedan ytterligare med hjälp av så kallade NIR-detektorer16.
Swerecs sorteringsanläggning är inställd på att sortera ut plast av PE, PP, och
PET. NIR–tekniken kan även ställas in för att sortera andra plaster, men till exempel PS är så pass ovanlig att det enligt Swerec inte är motiverat att sortera ut
förpackningar av PS. Övriga plaster eller plast som inte går att identifiera hamnar
i en restfraktion som går till energiåtervinning. Det gäller även starkt färgad plast
såsom svarta förpackningar eftersom NIR–detektorerna inte kan avgöra vilken
plast det rör sig om.17
Efter att materialet genomgått NIR–sortering på Swerec krossas det, tvättas och
mals i plastkvarnar. Tvättningssteget används i första hand som ett densitetsbad
för ytterligare rening av de utsorterade fraktionerna. Polyolefiner (PP och PE)
CEFUR 2016 – Centrum för forskning och utveckling i Ronneby https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/cefur---forskning-for-hallbar-utveckling/resurser.html
15 Se http://swerec.se/sv
16 Near Infra Red (NIR). Ljuset från NIR-detektorn absorberas i olika grad av plastmaterialet beroende på vilken sorts plast det rör sig om.
17 IVL 2017 Materialåtervinning av plastavfall från återvinningscentraler – se
https://www.ivl.se/download/18.449b1e1115c7dca013ad90a/1498486603433/C245.pdf samt telefonsamtal med Swerecs VD Leif Karlsson 18 oktober 2018
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flyter och övrig plast sjunker, till exempel PVC, PET och PS. Plasten packas därefter i säckar för leverans till kund.18
Även om det alltså finns teknik för separering av olika plastfraktioner gynnas
materialåtervinningen av separat insamling av olika typer av plast. Det förbättrar
möjligheterna att erhålla rena fraktioner med ett högre värde. Rena fraktioner
minskar också kostnaderna för sortering och tvättning. Ofärgad plast (transparent) har även ett högre värde för materialåtervinning. Förekomsten av tryckfärg
eller infärgning av plasten leder till att plasten kan missfärgas vid materialåtervinning och därmed att värdet minskar drastiskt. Det kan också innebära att den
automatiska sorteringen inte fungerar vilket leder till att materialet hamnar i den
restfraktion som endast går till förbränning med energiåtervinning.19
För närvarande håller Plastkretsen, som är en del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), på att investera i en ny sorteringsanläggning i Motala. Enligt
uppgifter från Swerec20 kommer detta att kraftigt öka återvinningskapaciteten för
plast.

I dagsläget finns det många plaster som producerats från förnybara råvaror som
inte är nedbrytbara i komposter eller ute i naturen. Dessa så kallade biobaserade
plaster kan vara kemiskt identiska med sina fossila motsvarigheter (så kallade
”drop-in” plaster). Samtidigt finns det bionedbrytbara plaster som tillverkas från
fossil råvara.21
Enligt forskning vid ”Center för forskning och utveckling i Ronneby” (CEFUR)
är det troligtvis inga större problem att blanda biobaserade drop-in plaster med
motsvarande fossil plast vid återvinningen eftersom den kemiska uppbyggnaden
är identisk.
I vissa fall finns det emellertid inga biobaserade alternativ som är kemiskt identiska. Det gäller till exempel polyamider (PA) där det idag finns ett flertal kommersiellt tillgängliga biobaserade alternativ till de konventionella polyamiderna.
Små variationer i kemisk uppbyggnad behöver inte ha stor inverkan på produktegenskaperna men kan påverka blandbarheten mellan de olika plasterna och därmed kvaliteten på det återvunna materialet.22

18

Ibid. IVL 2017
Ibid.
20 Telefonsamtal med Swerecs VD Leif Karlsson 18 oktober 2018 – se även FTI:s webbplats
https://www.ftiab.se/plastanlaggning.html
21 CEFUR 2016 – se sida 21-23
22 CEFUR 2016 – se sida 80-82
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Enligt delbetänkandet ”Nedskräpning och nedbrytning av plast i miljön” från den
pågående utredningen ”Hållbara plastmaterial” kan nedbrytbar plast aldrig ses
som en lösning på problemen med nedskräpning. Nedbrytningen sker inte tillräckligt snabbt för att förhindra nedskräpning utan kräver industriell kompostering. Enligt utredningen skapar nedbrytbar plast även problem vid återvinning av
plast, vilket utredningen ämnar återkomma till i slutbetänkandet.23
Det har även genomförts försök med att studera om det är möjligt att återvinna
biologiskt nedbrytbar plast. Erfarenheterna visar att det kan vara möjligt att
materialåtervinna biologiskt nedbrytbara plaster om materialet hålls torrt. Den typen av plaster är emellertid känsliga för åldring och försämrade mekaniska egenskaper vilket försvårar återvinning.24

Härdplaster smälter inte vid uppvärmning på grund av molekylkedjornas uppbyggnad och kan därför inte materialåtervinnas på samma sätt som termoplaster.
Härdplastmaterialet innehåller dessutom ofta olika tillsatser som glasfiber eller
ingår som en komponent i mer blandade material och sammansatta plastprodukter. Ett sätt att ändå delvis återutnyttja materialet är att använda sig av så kallad
kemisk återvinning.25
Genom att upphetta materialet produceras syntesgas som sedan genom destillation kan omvandlas till eten, propen eller andra kolväten och bli råvara för ny
plast. Svårigheten är att få tillräcklig lönsamhet vid den här typen av kemisk återvinning av plast men ett samarbete pågår till exempel mellan Chalmers Tekniska
högskola och företaget Borealis i Stenungssund.26

År 2016 uppkom drygt 32 miljoner ton avfall totalt i Sverige, förutom avfall från
gruvverksamhet och mineralutvinning som dessutom uppgick till nära 110 miljoner ton. Hushållssektorn stod för drygt 4,4 miljoner ton avfall.27 Sverige importerar årligen nära 3 miljoner ton anmälningspliktigt28 avfall och enligt Naturvårdsverket kommer det mesta av avfallet från Norge och Storbritannien (drygt 3/4)

23Nedskräpning

och nedbrytning av plast i miljön, Delredovisning från Utredningen om hållbara
plastmaterial (M 2017:06) – mars 2018
24 CEFUR 2016 – se sida 63-64
25Ny teknik 2017 - Chalmers reaktorer kan återvinna allt plastavfall
26 Ibid
27 SCB – se Uppkommet avfall
28 Enligt Naturvårdsverket kan anmälningspliktigt avfall vara hushållsavfall, bygg- och rivningsavfall, träavfall och farligt avfall.

och nästan 90 procent av det importerade avfallet går till förbränning med energiåtervinning. Exporten av anmälningspliktigt avfall från Sverige är ungefär
350 000 ton om året.29
Export av plastavfall är emellertid inte anmälningspliktigt vilket innebär att det
betraktas på samma sätt som annan varuhandel. Europeiska kommissionen redovisar EU-ländernas handel med länder utanför unionen via databasen ”Market
Access Database”.30 För att kunna ta fram handelsstatistik för handel med avfallsplast är det nödvändigt att använda sig av passande varukoder, så kallade
CN-koder. Enligt flera källor31, 32, 33 är det lämpligt att använda sig av följande koder:
3915 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot
3915.10 - Av polymerer av eten
3915.20 - Av polymerer av styren
3915.30 - Av polymerer av vinylklorid
3915.90 - Av annan plast
Sverige exporterade 2017 sorterat plastavfall främst till Kina, Hong Kong, Malaysia, Norge och USA. Exporten till Kina och Hong Kong minskade kraftigt
2017 jämfört med åren innan, vilket till viss del kompenserats av ökad export till
Norge och Malaysia. Totalt sett har exporten minskat från cirka 30 000 ton om
året till knappt 20 000 ton 2017 (se tabell 3).
Tabell 3. Sveriges export av plastavfall 2010-2017* till länder utanför EU (ton/år)

*Tabellen visar endast länder där exporten något år övergått 1 ton

Källa: Europeiska kommissionen34

29

Naturvårdsverkets webbplats - https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Avfall-import-och-export/
30 Se Europeiska kommissionens webbplats http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm
31 Brooks et al. 2018 The Chinese import ban and its impact on global waste trade Sci. Adv.
2018:4:eaat0131 – se http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaat0131.full
32 Eurostat – beskrivning av data för den statistik som ingår i ”Trade in recyclable raw materials by
waste” se https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8105938/8465062/cei_srm020_esmsip_CNcodes.pdf
33 SMED Rapport Nr 108, 2012, Kartläggning av plastavfallsströmmar i Sverige – se Bilaga E
http://www.smed.se/wp-content/uploads/2012/08/Slutrapport4.pdf
34 Market Access Database http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm

Det har förekommit farhågor om att Kinas begränsningar av plastimporten ska innebära att ökade mängder plastavfall deponeras eller bidra till nedskräpning av
miljön35. Den tidigare citerade studien av Brooks et al. (2018) räknar till exempel
med att så mycket som 111 miljoner ton plastavfall behöver finna andra sätt att
hanteras på världsmarknaden under den närmsta 15-årsperioden i och med att Kina
infört sina restriktioner för import av plastavfall.
Enligt SCB exporterar Sverige dubbelt så mycket plastavfall till andra EU-länder
jämfört med exporten till länder utanför EU. Den svenska exporten av plastavfall
till EU (utifrån samma CN-koder som i tabell 3) har minskat något 2017 jämfört
med året innan, men det är inte uteslutet att minskningen ligger inom den normala mellanårsvariationen (se tabell 4).

Tabell 4. Sveriges export av plastavfall 2010-2017* till EU-länder (ton per år)
EU-land
Belgien
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
irland
Italien
Lettland
Litauen
Nederländerna
Polen
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike
EU 28

2010
1100
2308
461
577
55
0
107
772
882
5695
13209
3415
0
103
0
19
879
2312
29690
0
124
61708

2011
767
7281
618
1411
1283
0
0
1843
274
10112
6256
5601
0
85
13
0
728
1448
41246
0
108
79074

2012
1301
8393
569
1285
3046
0
0
1000
493
7063
7268
3834
0
0
79
17
1170
1344
46899
0
6
83770

2013
2166
5296
265
1898
2905
0
56
197
270
4767
5958
9294
219
73
79
41
2399
3157
46616
0
488
86142

2014
300
2149
548
507
3388
0
1
319
43
3638
6431
14347
0
48
0
236
1645
571
33773
0
423
68368

2015
634
2441
570
153
2713
0
53
442
1073
4532
5551
10950
0
34
0
318
1806
26
26658
0
796
58748

2016
670
1643
3489
39
1512
24
50
155
1216
1907
9466
16037
0
32
0
498
3922
13
29071
16
0
69761

2017
430
1932
2215
94
1477
0
0
197
881
5373
6937
16515
13
0
0
335
4720
115
20701
0
765
62702

*Tabellen visar endast länder där exporten något år övergått 1 ton

Källa: SCB36 bearbetat av utredningstjänsten

35
36

Se till exempel Svenska Dagbladet 21 januari 2018 - Soplager växer efter Kinas importstopp
Se SCB:s statistikdatabas, 24 oktober 2018 – varuexport efter varugrupp

Tillverkning och import av plast och plastråvaror berörs på olika sätt av EU:s generella kemikalielagstiftning i form av den så kallade Reach-förordningen (EG)
nr 1907/200637 om ”registrering, utvärdering, tillståndsprövning och begränsning
av kemiska ämnen”. Förordningen har som främsta mål att skapa ett systematiskt
förfarande för insamling och utvärdering av information om ämnenas egenskaper
och eventuella risker. Enligt Reach är det företagen som har ansvar att ta fram
tillräckligt med data som visar att de kemiska ämnen som sätts på marknaden är
säkra att använda på avsett vis.38
Grundprincipen i Reach är att den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen
i mängder om minst 1 ton per år ska registrera dessa hos den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) och ta fram ett säkerhetsdatablad till sina kunder39. Ju
större mängd av ämnet som tillverkas eller importeras desto mer information ska
ingå i registreringsunderlaget.40
Företag som köper ämnen inom EU och tillverkar blandningar (så kallade ”nedströmsanvändare” enligt Reach) måste enligt förordningen försäkra sig om att de
ämnen som ingår i blandningen är registrerade hos Echa. Nedströmsanvändande
företag ska även ha tillgång till information från tillverkare och importörer om
vilka åtgärder som behövs för en säker hantering. Om ingående ämnen används
på ett sätt som inte omfattas av leverantörens rekommendationer är nedströmsanvändaren skyldig att ta på sig det ansvar som tillverkare och importörer annars
skulle ha. Det kan innebära en skyldighet att anmäla användningen av ämnet till
Echa och i vissa fall även göra en kemikaliesäkerhetsrapport.41

Polymerer är tills vidare undantagna från registreringskraven i Reach42. Tillverkare eller importörer av polymerer ska emellertid lämna in en registreringsanmä-

37

REACH står för Registration Evaluation and Authorization of Chemicals.
Faktablad om Reach 2015 från Kemikalieinspektionen – se https://www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-reach-eus-kemikalieforordning.pdf
39 Ett säkerhetsdatablad ger information om ingående ämnens egenskaper och information om försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid användningen. Se även https://www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-om-sakerhetsdatablad.pdf
40
Faktablad om Reach 2015 från Kemikalieinspektionen
41 Ibid
42 Se punkt 41 i inledningen till Reach-förordningen
38

lan för rester av monomerer i polymerer eller varje annat ämne, om koncentrationen överstiger 2 viktprocent och tillverkningen eller importen av dem överskrider 1 ton per år.43

Reach-förordningen innehåller även vissa krav som gäller för varor. Om en vara
innehåller ett ämne som finns upptaget på den så kallade kandidatförteckningen
ska leverantören av varan informera sina yrkesmässiga kunder om detta förutsatt
att halten av ämnet är mer än 0,1 procent av varans vikt. På begäran har en privatkund rätt att få samma information inom 45 dagar. Det kan till exempel handla
om tillsatsämnen i plastprodukter, kläder, skor och andra konsumentprodukter,
som potentiellt kan ha vissa risker för hälsa eller miljö.44
Kandidatlistan är att betrakta som en observationslista med ämnen som är just
”kandidater” för substitution eller kommande ”begränsningar”. För ämnen som
medför konstaterade oacceptabla risker kan Europeiska kommissionen införa begränsningar i användning och utsläppande på marknaden. Det sker ofta i samarbete med någon nationell myndighet som kan ha påtalat befarade risker och tagit
på sig uppgiften att närmare utreda ett visst ämne eller användning.
Ämnen som är helt eller delvis förbjudna eller omfattas av särskilda restriktioner
finns upptagna i bilaga XVII till Reach. Det finns begränsningar i bilaga XVII
som berör plast. Kadmium är till exempel förbjuden som tillsats i en stor mängd
plastmaterial45 och vissa mjukgörande ftalater är förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar46.
Ett exempel på en begränsning i Reach som nyligen tillkommit är förbudet för så
kallade nonylfenoletoxilater (NPE) i importerade textilier. NPE är sedan tidigare
förbjudet att använda inom EU vid tillverkning och beredning av textilier men nu
finns det även ett beslut att förbjuda import till EU av textilier som innehåller
NPE. Beslutet gäller från 3 februari 2021 och kom till efter ett svenskt initiativ.47

43

Se artikel 6.3 i Reach-förordningen
Se artikel 33 i Reach-förordningen
45 Se förordning EU Nr. 835/2012 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:252:0001:0003:EN:PDF
46 Se tillägg 52 till bilaga XVII i Reach
47 Se Kommissionens förordning (EU) 2016/26 om ändring av bilaga XVII i Reach https://eurlex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0026&from=EN
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Det finns ett flertal relevanta regleringar som gäller oberoende av Reach. Det gäller till exempel följande regelverk:
Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 anger de krav som ska vara uppfyllda för att få sälja en byggprodukt i Sverige och övriga länder i EU/EES,
Schweiz och Turkiet. Kraven formuleras främst utifrån funktionen av det färdigställda byggnadsverket. Bilaga 1 i förordningen anger att byggnaden inte ska påverka hälsa och miljö på ett negativt sätt under uppförande, användning och rivning. Till byggproduktförordningen finns dessutom ett antal harmoniserade standarder som anger vilka så kallade ”väsentliga krav” som kan ställas på ett visst
byggmaterial i syfte att uppfylla bland annat de kvalitativa kraven i förordningens bilaga 1.48
Det så kallade leksaksdirektivet 2009/48/EG handlar om leksakers säkerhet och
innehåller regler om kemikalier, allmän säkerhet samt elsäkerhet. Enligt leksaksdirektivet får kemiska ämnen i leksaker aldrig innebära någon risk för människors hälsa. För vissa ämnen finns en gräns för hur mycket som får läcka ut ur
leksaken. Ämnen som klassificeras som CMR-ämnen49 får till exempel inte användas i tillgängliga delar i leksaker i halter över klassificeringsgränsen enligt
CLP.50
Begreppet medicinteknisk produkt är definierat i lagen om medicintekniska produkter. Definitionen innefattar ett mycket brett område av produkter som är avsedda att användas inom alla delar av hälso- och sjukvården, allt från små enkla
förbrukningsartiklar i plast och andra material, till stora avancerade system. Kraven på medicintekniska produkter återfinns i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och Läkemedelsverkets föreskrifter som i sin tur bygger på följande EU direktiv:51




48

93/42/EEG om medicintekniska produkter
90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation
98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik

Se information från Boverket https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/byggprodukter/att-salja-byggprodukter/ce-markning/
49 D.v.s. cancerframkallande, skadliga för arvsmassan (mutagena) eller ämnen som kan störa fortplantningsförmågan (reproduktionstoxiska)
50 Förordning EG nr. 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar – se https://www.kemi.se/lagar-och-regler/clp---klassificering-och-markning
51 Se information från Läkemedelsverket https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/

Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 ”om material och produkter av plast
som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel” anger ämnen sin är godkända för att avsiktligt användas vid tillverkning av plastskikt i material och produkter av plast i kontakt med livsmedel. Förordningen innehåller bland annat en
lista över tillåtna ämnen med eventuella begränsningar för vilka halter som maximalt får förekomma i plastmaterialet. Begränsningarna kan även vara uttryckta
som gränsvärden för hur mycket av ett visst ämne som kan tillåtas migrera från
materialet till det förpackade livsmedlet.52
Det så kallade Rohs-direktivet 2011/65/EU53 begränsar farliga kemiska ämnen i
elektrisk och elektronisk utrustning. Det gäller inte minst innehållet i olika plastkomponenter som kabelisolering och plasthöljen. Direktivet ska även förbättra
möjligheterna till materialåtervinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Förekomsten av farliga ämnen i elektronikavfall kan försvåra materialåtervinning bland annat genom att förorena återvunnen plast. Direktivet har införts i svensk lagstiftning genom förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och genom Kemikalieinspektionens egna föreskrifter (KIFS 2017:7).54

52

Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0010&amp;rid=1
Se även information på Livsmedelsverkets webbplats
53 RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic
equipment – se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L006520180706&qid=1540197041427&from=SV
54 Se Kemikalieinspektionens webbplats: https://www.kemi.se/lagar-och-regler/rohs--elektrisk-ochelektronisk-utrustning/kort-om-elektronikreglerna

