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En bra livsmiljö för 

människan och allt annat 

levande, nu och för 

kommande generationer.

Lena Stig

lena.stig@naturvardsverket.se

Hållbar plastanvändning

mailto:lena.stig@naturvardsverket.se
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Fokusområde 1: Produktion och produktdesign av 

plast och plastprodukter

Fokusområde 2: Konsumtion och användning av 

plast och plastprodukter

Fokusområde 3: Giftfria och cirkulära kretslopp av 

plast och plastprodukter

Fokusområde 4: Drivkraft för näringsliv och andra 

aktörer som främjar innovation och cirkulära affärs-

modeller för plast och plastprodukter

Länk till handlingsplanen

https://www.regeringen.se/492668/contentassets/f629efb66bab423883d608e0f329b19c/sveriges-handlingsplan-for-plast---en-del-av-den-cirkulara-ekonomin.pdf
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Regeringsuppdrag 2022

• Rätt plast på rätt plats
• Metodik för att följa plastflöden

• Vilken plast var

• Utsorteringskrav

• Ytterligare styrmedel

• Global överenskommelse och 

globala standarder

• Övervakning mikroplast

• Riktlinjer och vägledning 

återanvändbara muggar och 

lådor

Regeringsuppdrag 2021

• Ökad materialåtervinning av plast 

• Genomförande av 
engångsplastdirektivet 

• Avfall som resurs

• Grovavfall och farligt avfall 

https://www.naturvardsverket.se/contentassets/4100d340de0745e5993cb8af3476a4c5/ru-oka-materialatervinning-av-plast-211130.pdf
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/plast-och-mikroplast/engangsplast#E951055602
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1. Samla och bygga upp objektiv och faktabaserad 
kunskap om makro- och mikroplast

2. Sprida kunskapen genom lämpliga kanaler och 
genom insatser riktade till relevanta aktörer t.ex. 
myndigheter, kommuner och producenter

3. Samordna och driva frågor i syfte att öka den 
hållbar plastanvändningen 

Naturvårdsverkets

Nationella plastsamordning

Nu med i vår instruktion!
Vill du vara med ?

Delta i plastsamordningen 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/nationell-samordning-for-en-hallbar-plastanvandning/delta-i-plastsamordningen
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Plast som används på rätt plats i klimat och resurseffektiva, 

giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage

Råvara och produktion 

med minimal miljöbelastning

Resurssmart användning

Minska läckage av plast till naturen

Kraftigt ökad och 

högkvalitativ återvinning



Vi vill skapa skiften  - resursmart användning

Engångsplast

Linjära 
affärsmodeller

Onödig 
användning

Slit & släng

Flergångs av olika material

Resurssmarta affärsmodeller

och designprinciper

Optimal livslängd

Mindre resursanvändning 
för  samma funktion

Produkter återanvänds

Lästips: Avveckla köp-och-släng-samhället

https://research.chalmers.se/publication/528208/file/528208_Fulltext.pdf


Kraftigt ökad och högkvalitativ materialåtervinning

Kraftigt ökad och högkvalitativ materialåtervinning är en viktig del i arbetet för att minska klimatpåverkan från 
produktion och förbränning av plastråvara. Det är också en viktig komponent för att nå en resurseffektiv 

användning av fossilt och biobaserat material.

Arbetet inom effektområdet ska bidra till: 

• Ökad andel plast som samlas in till 
materialåtervinning

• Ökad andel produkter som är designade för att 
vara materialåtervinningsbara

• Ökad andel plast som materialåtervinns i
effektiva och lönsamma processer

• Kunskap och kontroll över farliga ämnen genom 
hela värdekedjan  

• Minskad illegal hantering av avfall

Redovisning av regeringsuppdrag om ökad materialåtervinning av plast

https://www.naturvardsverket.se/contentassets/4100d340de0745e5993cb8af3476a4c5/ru-oka-materialatervinning-av-plast-211130.pdf
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• Plastkartläggning

• Klimatomställning av fossil plast

• Förutsättningar för hållbar plastanvändning

• Guide för hållbar plastanvändning - principer, råd och 
exempel för design och kravställande

• Framtidens återanvändning av plast - ett inspirationsprojekt 
om resurssmart användning

• Bioråvara till plast

• Transportförpackningar

Nya publikationer

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7038-0/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7057-1/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7056-4
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7029-8/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7030-4/
http://ivl.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1651150&dswid=-681
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7047-2


Projekt som rör smart take away
Januari till augusti 2022

2022-08-23Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 10

• Ökad återanvändning – kartläggning via 

policylab workshopar  (IVL)

• Ökad återanvändning muggar  &  matlådor 

(Avenyföreningen Göteborg)

• Pilotstudie av nudging för att minska 

användning av engångsmuggar för kaffe 

(Chalmers industriteknik) 

• Playbook – a practical guide to prevent

single use coffee cups (WRAP)
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• Samråd för oavsiktligt bildad mikroplast

• Litteraturstudie tröskelvärde effekter av mikro

• Finansiering BEKOGR (+ 7 projekt inom BEKOGR)

• Indikatorer för mikroplast enligt färdplanen

• Kunskapssammanställningar bla av tidigare arbete 
kring konstgräs och infill, mm

• Ridsportförbundet, kunskapshöjande studier, 
fibersand

• Uppströms rening

• Geotextil

Mikroplastprojekt på G
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Nästa dialogmöte för cirkulär kommunplast

29 sept 9-11

Hur kan vi 

samverka för att 

få till 

resurssmarta och 

cirkulära 

lösningar av 

kommunplasten?
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Vi tar avstamp från förra mötet

Hur kan vi 

samverka för att få till 

resurssmarta och 

cirkulära lösningar av 

kommunplasten?

1. Vilka framgångsfaktorer har ni sett hos er?

2. Hur kan arbetet växlas upp och vilka förutsättningar finns?

3. Vilka satsningar kommer ni göra det närmsta året, och vad 

behöver ni för hjälp från andra i rummet? 

4.  Har du något gott exempel som du vill lyfta?
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Hur främjar vi omställning?

Med en tävling, utmaning eller utlysning kan vi

….ta oss an stora komplexa utmaningar

….bestämma riktning på omställningen

….skapa kraft genom att engagera och föra 

samman personer med olika behov, perspektiv 

och kompetens som löser problem tillsammans

….motivera och ge drivkraft

….öka kunskap om hållbarhet

….skapa nätverk, nya idéer, nya samarbeten



Vinnova tipsar om
- checkar för innovationsupphandling
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Foto: Rebecka Wallin

Upphandlande organisationer som vill 

ställa om till cirkulära och resurssmarta 

lösningar kan söka:

Checkar för innovationsupphandling 2022 -

grön omställning | Vinnova

Utlysningen stänger 11 oktober kl 14

https://www.vinnova.se/e/larande-och-motesplatser/checkar-for-innovationsupphandling-2022-2022-00194/
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Fler exempel

Framtidens mat

För naturbaserade lösningar och 

ekosystemtjänster i utemiljöer

Zero Microplastic Challenge

Ökad materialåtervinning av plast i 

byggsektorn – från design till återbruk

Hållbara event

Foto: Bodil Johansson/Johnér Bildbyrå AB

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6900/innovationstavling-for-hallbar-plastanvandning/
https://www.ivl.se/projektwebbar/utmaning-gronytor-med-mervarden.html
https://www.ri.se/sites/default/files/2021-06/Final%20report%20Zero%20Microplastics%20Challenge%202020%20Eng.pdf
https://www.vinnova.se/e/okad-materialatervinning-av-plast-i-2022-00882/okad-materialatervinning-av-plast-i-2022-01005/
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Nu lämnar jag över till Margareta Bergh

från Upphandlingsmyndigheten.

Tack för mig!

Välkommen att delta i plastsamordningen 

Hållbara event som 
främjar
omställning

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/nationell-samordning-for-en-hallbar-plastanvandning/delta-i-plastsamordningen



