Avfall Sveriges
ståndpunkter
om plast 2018

Plast är ett mycket användbart material som kombinerar många goda egenskaper såsom
flexibilitet och formbarhet m.m. Men vid tillverkning och användning kan plast skapa
problem, från resursförbrukning och andra miljö- och hälsoeffekter till nedskräpning på
land och i hav. Plastprodukter innehåller ibland miljö- och hälsoskadliga ämnen. Plast är
också i huvudsak ett material som baseras på olja. Det pågår en debatt i samhället om plast
och hur användningen kan stramas upp. Utredningar genomförs både inom EU och i Sverige.
Avfall Sverige anser att plast ska användas där det är mest lämpligt och så att så mycket
som möjligt av använd plast kan återanvändas och återvinnas samt att råvara av plast
successivt blir mindre fossilberoende.
Avfall Sverige anser vidare
»»
att alla plastprodukter från år 2030 ska utformas så att de kan återbrukas eller
materialåtervinnas. Det gäller alla plastprodukter och inte endast plastförpackningar.
»»
att förekomst av miljöfarliga ämnen, till exempel med hormonstörande egenskaper i
plastprodukter, helt fasas ut till senast år 2030
»»
att producenterna bär ansvaret för att utforma produkterna så att återanvändning och
återvinning möjliggörs
»»
att plast i engångsprodukter begränsas till områden där de är nödvändiga, till exempel
inom sjukvården
»»
att plastanvändning i engångsprodukter begränsas genom förbud, skatter och avgifter
»»
att nya pantsystem introduceras för att möjliggöra ökad återanvändning och för att
säkra en hög insamlingsgrad av plastprodukter som syftar till materialåtervinning
»»
att minst 65 procent av plastmaterial i produkter ska materialåtervinnas år 2030, och
då menas faktisk återvinning, och 85 procent från år 2040
»»
att andelen biobaserad plast, som utgår från hållbara källor, successivt ökar till att
utgöra minst 20 procent av all plastråvara år 2030, och minst 50 procent år 2040
»»
att oxo-nedbrytbara plaster bör undvikas, undantaget plastprodukter som används i
sjukvården
»»
att marknaden för återvunnen plast, fri från miljöfarliga ämnen, stimuleras ge-nom
att införa krav på minimiinnehåll av återvunnen plast i nya produkter
»»
att plast som på grund av innehåll av miljö- och hälsoskadliga ämnen eller andra
föroreningar som inte lämpar sig för materialåtervinning ska tas om hand genom
energiåtervinning
»»
att koldioxidutsläpp från plast som frigörs i energiåtervinning eller i materialåter
vinningsprocesser ska tillskrivas plast som råvara, alltså i tillverkningsledet
»»
att samtliga kostnader för att tillverka, använda och återvinna förbrukad plast förs
tillbaka i tillverkningsledet genom ett ekonomiskt producentansvar.
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