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Sammanfattning
Den ökande kortvariga användningen av plast i kombination med plastens långa nedbrytningstid samt bristande utformning för återanvändning/återvinning har bidragit till att dagens plastanvändande är ineffektivt och ohållbart. För att driva på utvecklingen mot en
cirkulär ekonomi har EU-parlamentet röstat fram ett nytt direktiv som särskilt angriper
det globalt erkända problemet med plastnedskräpning i marina miljöer. Direktivet, som
heter ”minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön”, innehåller bland annat
bestämmelser för att minska, alternativt förbjuda, användandet av vissa typer av engångsplast, produktkrav, märkningskrav samt utökat producentansvar. Uppsatsen syftar till att
redogöra för plast och plastens negativa effekter på människors hälsa och miljön, fastställa den i framtiden gällande rätten med utgångspunkt i direktivets nuvarande form samt
analysera direktivets syfte och huruvida detta sannolikt kommer att uppnås. För att besvara uppsatsens syfte har i huvudsak den rättsdogmatiska metoden använts. Rättskällorna har kompletterats med naturvetenskapliga källor i de delar som rör plastens egenskaper och miljöeffekter. Resultatet visar bland annat att EU inte har presenterat några
konkreta förslag på substitut för engångsplasten, vilket gör det svårt att fastställa direktivets totala förväntade effekter på miljön, människors hälsa och arbetet mot en cirkulär
ekonomi.
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1. Inledning
Plast är ett fantastiskt material som på många sätt har hjälpt människan att föra samhällsutvecklingen dit den har nått idag. Plast är billigt och långlivat och kan gynna människors
hälsa och miljön på många sätt. Den nuvarande användningen av plast är emellertid inte
hållbar. Många plaster är tillverkade av farliga ämnen och vissa av dessa frigörs under
plastens livscykel. Dessa utsläpp, i kombination med den ofantliga årliga nedskräpningen,
kan skada människors hälsa och miljön. Vi är därför i stort behov av strängare regler för
plastanvändningen.1
Plastproblematiken är en fråga som har fått mer och mer uppmärksamhet globalt. EU har
utifrån sitt arbete med att leda unionen mot en cirkulär ekonomi, det vill säga ett samhälle
där resurser är i omlopp och minimala mängder resurser hamnar utanför i form av avfall,
tagit fram en strategi för den framtida plastanvändningen. Som en del i denna strategi
röstade EU-parlamentet i april år 2019 för förslaget att genom ett direktiv reglera de tio
vanligaste engångsartiklarna som oftast förekommer på europeiska stränder. Direktivet
beräknas träda i kraft år 2021 och innehåller bland annat bestämmelser för att minska
användandet av vissa typer av engångsplast, ett totalförbud mot vissa typer av engångsplast, produktkrav, märkningskrav samt utökat producentansvar.2 Det är ännu inte ett fullständigt direktiv; i nuläget har kommissionen välkomnat parlamentets tilläggsförslag och
det som återstår i lagstiftningsprocessen är att ministerrådet ska anta direktivet.3
Direktivet kommer dock att innebära betydande förändringar för medlemsstaterna och
företagen inom unionen. Därför är det av stor vikt att de förväntade följderna analyseras
samt att det förs diskussioner rörande miljövinsterna kontra de ekonomiska kostnaderna.

1.2 Syfte
Det huvudsakliga syftet med föreliggande uppsats är att redogöra för det nyligen framtagna EU-direktivet som ska förändra hanteringen av engångsplast. Därutöver analyseras
dels möjligheterna att nå direktivets syfte, dels vissa samhällsekonomiska aspekter av
direktivets utformning. Följande frågeställningar behandlas i uppsatsen:
•
•
•

Vad är plast och vilka negativa effekter kan plast ha för människors hälsa och
miljön?
Vad är syftet med det stundande EU-direktivet?
Vad innebär direktivets utformning för möjligheterna att uppnå syftet på ett effektivt sätt?

1.3 Metod
För att undersöka frågeställningarna har den rättsdogmatiska metoden använts. En utgångspunkt för att använda denna metod är att främst koncentrera sig på de allmänt accepterade rättskällorna såsom förarbeten, lagtext, praxis och doktrin. 4 Denna uppsats tar
till stor del sin utgångspunkt i det stundande EU-direktivet om engångsplast eftersom
praxis och doktrin ännu inte utvecklats. Utöver detta har en statlig offentlig utredning
kring plastanvändandet använts, liksom en utredning av naturskyddsföreningen rörande
1

Naturskyddsföreningen. Allt du (inte) vill veta om plast. S. 4. Förslag till direktiv om minskning av vissa
plastprodukters inverkan på miljön. Skäl 1.
2
Europaparlamentet. Plast i haven: fakta, effekter och nya EU-regler. Förslag till direktiv om minskning
av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Skäl 1.
3
European commission. Circular Economy: Commission welcomes European Parliament adoption of new
rules on single–use plastics to reduce marine litter.
4
Korling et al. Juridisk metodlära. S. 21.
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plast. I uppsatsen förekommer även uppgifter hämtade från vetenskapliga källor såsom
Nationalencyklopedin och Helmholtz Center för Miljöforskning (Tyskland).
Uppsatsen baseras som nämnt ovan på ett direktiv som ännu inte har trätt i kraft och inte
heller har fastställts i sin helhet. I lagstiftningsprocessen inväntas det fortfarande ett avgörande från ministerrådet. Detta gör att uppsatsen är baserad på en version av direktivet
som kanske inte kommer vara exakt densamma som den slutliga versionen av direktivet. 5

1.4 Disposition
Uppsatsen tar avstamp i en redogörelse för plast, lagstiftning som rör plast, avfallshanteringen av plast samt av plasten orsakade miljöeffekter (kap. 2). Efter det redogörs för det
kommande direktivet med utgångspunkt i den senaste versionen utgiven av EU-parlamentet (kap. 3). Därefter följer ett analys- och diskussionskapitel där plastens inverkan
på miljön, direktivets bestämmelser samt uppfyllandet av direktivets syfte diskuteras
(kap. 4). Slutligen redovisas de slutsatser som kan dras utifrån undersökningen (kap. 5).

5

Version: Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (COM(2018)0340 –
C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)).
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2. Om plast och dess miljöeffekter
Plast är ett helt eller delvis syntetiskt material vilket innebär att det inte förekommer naturligt i miljön utan skapas av människan. Den grundläggande byggenheten för plast kallas monomer. Monomerer kan beskrivas som mindre enheter (molekyler) som kan förekomma av varierande slag. För att framställa plast krävs en kemisk reaktion som sammanlänkar monomerer till polymerer.6 Plast består huvudsakligen av en eller flera olika
polymerer som blandats med additiv, det vill säga tillsatser.7 Det är polymerers sammansättning av kedjeformade molekyler som ger plasten dess säregna drag i form av rigiditet,
hållfasthet och seghet.8 Additiven tillsätts för att tilldela plasten olika önskade egenskaper. Det kan handla om att skydda polymererna från nedbrytning, önskade färgpigment eller exempelvis för att mjuka upp materialet.9
Beroende på molekylstrukturen på polymeren kan man separera plasten i två huvudgrupper. Den första kallas termoplaster och dessa är uppbyggda av fria och ofta grenade kedjemolekyler. Vid uppvärmning blir materialets reaktion att det mjuknar och långsamt
smälter, vilket gör att denna grupp kan omformas och därför även återvinnas. 10 Exempel
på sådana plaster är engångs- och hushållsartiklar, petflaskor och bärkassar.11 Den andra
huvudgruppen kallas härdplaster. Dessa plaster består av polymerer som är uppbyggda
av kemiskt tvärbundna kedjemolekyler. Vid upphettning sker en sönderdelning av polymeren. Denna reaktion gör att materialet inte kan omformas och därför inte heller återvinnas. Istället mals materialet ner och används som fyllmedeltillsats. 12 Härdplaster förekommer ofta i strömbrytare, toalettsitsar och laminat.13
Plast har många utmärkande egenskaper såsom enkel formbarhet och låg densitet. Att
materialet har en låg densitet innebär en avsevärd viktbesparing i jämförelse med andra
material som används för samma syfte. Nackdelen är dock att densiteten avtar med stigande temperatur vilket innebär att materialets volym ökar. Detta medför också att materialet krymper under kylning och formen kan därför förändras. Plast har även en låg värmeoch elektrisk ledningsförmåga, vilket gör att både värme och elektricitet kan hållas isolerad. Plastens åldrande är kemisk med tiden och denna process påskyndas i värme samt i
ultraviolett ljus. Under åldrandet går kedjemolekyler av och polymerer bryts ned, vilket
leder till att plasten missfärgas och försprödas. 14
Polymererna i plasten kan tillverkas av både fossil och förnybar råvara. Idag är det dock
vanligast att plasten framställs av fossil råvara, främst olja och gas. Plast som tillverkas
helt eller delvis av förnybar råvara, det vill säga biomassa, går under benämningen bioplast. Bioplast är ett samlingsnamn för olika plaster med vitt skilda framställningsmetoder. Det handlar om plast som är biobaserad, plast som är bionedbrytbar och plast som
är komposterbar.15 Att biobaserad plast helt eller delvis härstammar från förnybar råvara
innebär att materialet har ett biologiskt ursprung såsom majs eller sockerrör. Det finns
dock inget krav på hur stor del av plasten som ska bestå av biomassa för att plasten ska
anses vara biobaserad. Däremot ska det framgå av märkning hur många procent som är
6

Reach. Kap. 2, Artikel 2, 5p.
SOU 2018:84. S. 34.
8
Nationalencyklopedin. Plast.
9
SOU 2018:84. S. 33.
10
Nationalencyklopedin. Plast.
11
Nationalencyklopedin. Plast: Några vanliga plaster.
12
Nationalencyklopedin. Plast.
13
Nationalencyklopedin. Plast: Några vanliga plaster.
14
Nationalencyklopedin. Plast.
15
SOU 2018:84. S. 37.
7
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biobaserad i plastprodukten för att den ska få kallas biobaserad. Biobaserade plaster kan
vara kostsamma och de saknar ofta egenskaper som är tillfredställande i förhållande till
icke biobaserad plast. Därför innehåller den biobaserade plasten ofta en del fossil råvara.
Plast som är bionedbrytbar kan också vara framställd av fossil råvara eller av biomassa.
Skillnaden är dock att denna under rätt förhållanden kan fullständigt eller delvis brytas
ned av mikroorganismer, vilket den biobaserade plasten inte kan.16

2.1 Lagstiftning som rör plast
Det finns en mängd olika lagar och regler som berör plast. Det rör sig om allt från tillverkning och hantering till vad som ska göras av plastavfallet, samt om såväl nationell
och EU-lagstiftning som internationella överenskommelser.
2.1.1 Nationell- och EU-rätt
Vid produktion av plast är det främst EU:s kemikalieförordning Reach 1907/2006 som
har betydelse. Det är genom Reach som olika kemiska ämnen, som förekommer på den
europeiska marknaden, kontrolleras för att de ska vara säkra för människans hälsa och
miljön. I och med den utbredda användningen av plast är det av särskilt stor vikt att det
finns lagstiftning som skyddar mot användning av hälsoskadliga ämnen i plast. Den tekniska utvecklingen och lagstiftningen har utvecklats de senaste åren vilket har lett till att
den plast som cirkulerar inom Sverige och EU är betydligt mindre skadlig än vad den var
för bara några år sedan.17
Reach reglerar vilka specifika ämnen som inte får förekomma i exempelvis plastvaror.
Grundprincipen som råder i förordningen är att alla tillverkare och importörer av kemiska
ämnen som överstiger ett ton per år ska registreras hos den Europeiska kemikaliemyndigheten. Förordningen omfattar i princip alla kemiska ämnen vilket gör att den påverkar de
flesta verksamheter inom EU. Reach placerar dessutom bevisbördan på verksamhetsutövaren, vilket innebär att det är denna som måste identifiera och hantera de risker som är
kopplade till de kemiska ämnen som verksamheten i fråga tillverkar eller importerar och
säljer inom EU-området.18 Det finns även lagstiftning som riktar sig specifikt till plast,
såsom EU-förordningen 10/2011 ”om material och produkter av plast som är avsedda att
komma i kontakt med livsmedel”. Förordningens syfte är att föreskriva specifika krav och
regler för plast i kontakt med livsmedel eftersom det finns risk att tillsatser i plasten kan
överföras från plasten till livsmedlet.19
Efter att plasten använts och innehavaren har som avsikt att göra sig av med den ska
plasten anses ha blivit avfall, enligt Miljöbalken (1998:808) (MB) 15 kap. 1 §. Miljöbalkens regler om avfall bygger på EU:s avfallsdirektiv20, som har implementerats i kapitel
15 med en tillhörande avfallsförordning (2011:927). En viktig del i avfallslagstiftningen
utgörs av avfallshierarkin som fastställer en prioriteringsordning som måste uppfyllas genom politiska insatser och lagstiftning. Hierarkin föreskriver att avfall först och främst
ska förhindras, i andra hand ska det återanvändas, i tredje hand ska det materialåtervinnas,
i fjärde hand ska det energiåtervinnas genom förbränning och i sista hand ska det deponeras.21 Avfallsförordningen reglerar både planeringen för det nationella och det kommu-

16

SOU 2018:84. S. 35 & 39.
Kemikalieinspektionen. Lagar och regler om plast.
18
Kemikalieinspektionen. Kort om Reach.
19
Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011. Skäl 8.
20
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv.
21
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG. Artikel 4.
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nala avfallet. De kommunala avfallsplanerna innehåller bestämmelser om kommunala åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall uppstår samt om främjandet av återanvändning av förpackningar.22
Inom EU har man som producent av förpackningar (däribland plast) ett producentansvar
sedan år 1994 genom förpackningsdirektivet.23 Producentansvaret bygger på principen
”förorenaren betalar”. Denna princip innebär att den som vidtar en åtgärd som kan förorena miljön är skyldig att försöka motverka miljöriskerna och därmed stå för kostnaderna
för uppfyllandet av denna skyldighet. 24 Alla företag som tillverkar, importerar eller säljer
förpackningar eller förpackade varor har genom direktivens producentansvar ansvar för
att de samlas in och återvinns.25 Det är utifrån detta EU-direktiv som den svenska förpackningsförordningen är uppbyggd. Denna förordning har genomgått ett flertal uppdateringar, den senaste skedde under år 2018.26 Insamlingen av förpackningsavfallet har
dock organiserats sedan år 1994 av producenterna via materialbolag som har samordnat
insamlingen. Förordningens uppdatering har emellertid inneburit ett ökat krav på bostadsnära insamlingar, fullständigt ekonomiskt ansvar på producenterna, förtydligade regler
kring förpackningars utformning, samt att skadliga utsläpp vid återvinningsprocessen ska
vara minimala. Naturvårdsverket ansvarar för att tillse att förordningen följs, att producenterna tar sitt ansvar och endast använder förpackningar när det är nödvändigt, samt att
dessa är tillverkade på ett sätt som begränsar dess volym och vikt till den nivån som krävs
för att upprätthålla en god hygien- och säkerhetsnivå.27
Runt om i världen, och även inom EU, har de senaste årens debatt kring plast handlat om
att få plastindustrin samt användandet av plast att bli mer hållbar. Inom EU har detta
resulterat i att det år 2018 antogs en plaststrategi med visionen om en hållbar konsumtion
och produktion av plast till år 2030. Strategin består av åtgärder på både EU-nivå och
nationell nivå. Det rör bland annat materialåtervinning, nedskräpning, cirkulära system
och globala samarbeten.28 En del av strategin är att begränsa engångsartiklar och fiskeredskap av plast, vilket förverkligas genom det direktiv som berörs närmare i uppsatsens
kapitel 3.
2.1.2 Internationella åtaganden
På den internationella agendan står utvecklingen mot ett hållbart plastanvändande högt.
Detta kan exempelvis utläsas ur den av FN:s generalförsamling antagna resolutionen
Agenda 2030. Agendan förbinder alla medlemsländer att arbeta för att uppnå en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar värld år 2030. Agendan består av 17 globala hållbarhetsmål och 169 delmål. Mål 12 ”hållbar konsumtion och produktion” och mål 13
”vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser” är de mål som främst relaterar till en hållbar plastanvändning. 29 FN har även inrättat
en miljöförsamling (UNEA30). UNEA har antagit ett flertal resolutioner om att minska
marint skräp, luftföroreningar och kemikalier och mikroplaster.31 Dessutom har FN tagit
fram en global plattform för plast. Plattformen är ett globalt nätverk vars syfte är att det
22

Avfallsförordning 2011:927. 76a §.
Direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall.
24
Michanek et al. Den svenska miljörätten. S. 35.
25
Prop. 1992/93:180. S. 52ff.
26
Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.
27
SOU 2018:84. S. 56.
28
Naturvårdsverket. Internationellt arbete med plast.
29
UNDP. Globala målen.
30
United Nations Environment Assembly.
31
United Nations Environment Programme. Proceedings, Ministerial Declaration, Resolutions and Decisions.
23
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marina skräpet ska minska och främja en mer hållbar och cirkulär global plastanvändning.
Plattformen underlättar kunskapsutbyte, utbyte av styrmedel samt ska inspirera till nya
åtaganden.32
SAICM33 är ett politiskt ramverk med en icke-bindande kemikaliestrategi som sträcker
sig till år 2020. Ramverket har bland annat resulterat i en allians med ambitiösa länder,
varav Sverige är ett, som försöker få till ett globalt ramverk för kemikalier och avfall på
ett liknande sätt som parisavtalet finns för klimatet.34 Även inom OECD35 bedrivs diskussioner kring miljö och ekonomi utan förbindelser. De senaste åren har OECD engagerat sig i frågor som rör kemikalier och plast, och diskussioner förs kring plastens roll i en
cirkulär ekonomi. Några av de nyckelfaktorer som man har kommit fram till och som
behövs för att kunna bedriva en hållbar plastanvändning är: att plasten har design för
återanvändning och materialåtervinning, minskade avfallsströmmar, substitution av farliga ämnen och en högre grad av insamling och effektivare avfallshantering. 36

2.2 Plastproduktionens miljöpåverkan
År 2017 kunde det konstateras att den globala tillverkningen av plast var 335 miljoner
ton, varav 60 miljoner ton producerades i Europa.37 Den globala plastproduktionen förväntas därtill fördubblas inom 20 år vilket är ett resultat av den accelererad ökade användningen av engångsprodukter.38 Produceringen av plast för med sig ett flertal negativa
konsekvenser för miljön, särskilt vid produceringen av plast där fossilbaserat material
används.
2.2.1 Fossilbaserad plast
Plast som tillverkas av fossila råvaror dominerar plastindustrin. Det beräknas att omkring
åtta procent av den globala oljeanvändningen används vid plasttillverkning. Av dessa
motsvarar fyra procent råvaran i plasten och resterande fyra procent energin som krävs
för plasttillverkning. I Europa står plastindustrin för mellan fyra och sex procent av den
totala olje- och gasanvändningen. Vid oljeutvinning kan miljön påverkas negativt på ett
flertal olika sätt. Exempelvis förbrukas det vid utvinningsprocessen stora mängder sötvatten och processen i sig innebär stora risker för oljeutsläpp vilket kan orsaka skador på
miljön och djurlivet.
Efter att råoljan har utvunnits behöver den bearbetas för att kunna användas till plasttillverkning. Vid bearbetningen används stora mängder energi, vilket i sin tur medför negativa miljöeffekter. Miljöpåverkan kan dock variera beroende på hur energin har producerats. Bearbetningen orsakar olika typer av förorenande utsläpp. Processen som sedan
krävs för att forma plastråvaran till färdig produkt är även den energikrävande och resulterar i olika typer av utsläpp i vatten och luft. I och med variationen inom plasttillverkning
är det svårt att ge en omfattande bild av utsläppen. Det har dock uppskattats att plastproduktionen år 2012 stod för utsläpp på 400 miljoner ton växthusgaser, vilket motsvarade
en procent av världens växthusgasutsläpp.39
32

United Nations Environment Programme. Nations commit to fight plastic pollution together during the
UN General Assembly.
33
Strategic Approach to International Chemicals Management.
34
Regeringskansliet. Sverige värd för strategiskt möte inför förhandlingar om ett globalt avtal för kemikalier.
35
Organization for Economic Co-operation and Development.
36
SOU 2018:84. S. 89.
37
PlasticsEurope. Plastics – the Facts 2017. An analysis of European plastics production, demand and
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2.2.2 Biobaserad plast
Biobaserad plast beräknas utgöra omkring en procent av den totala plastproduktionen i
världen. Processen för att ta fram biomassan som sedan används i biobaserad plast40 kräver energianvändning och medför olika typer av utsläpp, bl. a. växthusgaser. Den kräver
dessutom bevattning och bekämpningsmedel, vilket påverkar den biologiska mångfalden
i närmiljön. Förutom denna miljöpåverkan innebär odlingen av grödorna även att t.ex.
skogen skövlas för att få fram odlingsmarker. Markanvändning för biobaserad plast upptog år 2017 ca. 0,02 procent av den globala jordbruksmarken.41

2.3 Efter användning – när plasten blivit avfall
I och med accelerationen i plastproduktionen som ständigt pågår ökar följaktligen även
plastavfallet. En viktig del i ökningen av plast är att det har gjorts ett skifte från återanvändbara produkter till engångsprodukter. Detta har lett till att plastförpackningar står för
det största användningsområdet för plast i nuläget. 42
Då plast är ett material som oftast består av ett flertal farliga kemikalier är det viktigt att
plastavfall tas omhand och behandlas med lämpliga metoder. Deponering har tidigare
varit ett vanligt sätt att göra sig av med avfallet. Deponering för med sig många negativa
sidor, dels krävs tillgång till ett stort utrymme, dels för deponering med sig dålig lukt och
kan resultera i grundvattenförorening och metangasbildning vilket bär risker för självantändning. Eftersom det kan ta flera hundra år för plast att bli nedbruten i naturen har vårt
ökande miljötänk lett till att deponering av plast varit förbjudet i Sverige sedan år 2005.
Istället ska plastavfall hanteras i linje med de tidigare stegen i EU:s avfallshierarki, det
vill säga återanvändning, materialåtervinning, råvaruåtervinning eller energiåtervinning.
Ett bra exempel på en plast-grupp som till stor del återanvänds är PET-flaskor och ölbackar. I EU-länder som infört insamlingssystem i form av pantsystem för PET-flaskor
ligger återanvändningen på cirka 90 procent.43
Gällande återvinning är det teoretiskt möjligt att uppnå ett i princip slutet kretslopp för
termoplast, dock skulle det krävas stora produktions- och infrastrukturförändringar. Återvinningen försvåras särskilt av att plasten idag består av en blandning av olika polymerer
och additiv samt ibland även av papper och metall.44 Plast kan, som nämnts ovan, genomgå materialåtervinning eller råvaruåtervinning. För att materialåtervinning ska kunna
ske krävs att plastavfall utsorteras ur hushållssoporna, vilket kräver källsortering, insamling och upparbetning. Denna metod är kostsam och kvalitén på den nya plasten,
blandplasten, är låg och har därför inte många användningsområden. Under bearbetningen bryts polymerer ner och därför blir antalet återvinningscykler begränsat och till
slut kan blandplasten endast användas för energiåtervinning. Vid råvaruåtervinning av
plast bryts plasten ned till ursprungsvaran, monomerer, som sedan kan användas igen för
att tillverka ny plast. Denna process är dock väldigt energi- och kostnadskrävande. Slutligen kan plasten energiåtervinnas genom förbränning.45 Denna process bidrar till utsläpp
av miljögifter och växthusgaser, men energin som finns i avfallet tas åtminstone till
vara.46
40

Biobaserad plast kan som nämnt på sida 3 helt eller delvis bestå av biomassa, resterande del består av
fossil råvara.
41
SOU 2018:84. S. 60f.
42
SOU 2018:84. S. 52.
43
Nationalencyklopedin. Plast.
44
Naturskyddsföreningen. Allt du (inte) vill veta om plast. S. 36.
45
Nationalencyklopedin. Plast.
46
Naturskyddsföreningen. Allt du (inte) vill veta om plast. S. 37.
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2.3.1 Bionedbrytbar plast
En plast får kallas biologiskt nedbrytbar om den fullständigt eller delvis bryts ned av
mikroorganismer såsom bakterier eller svampar. För att den bionedbrytbara plasten ska
kunna brytas ned och mineraliseras till koldioxid, vatten och biomassa krävs specifika
miljöförhållanden. Ofullständig bionedbrytning, det vill säga nedbrytning vid fel typ av
miljöförhållande, kan i värsta fall leda till att miljön förorenas med mikroplast och andra
syntetiska nedbrytningsprodukter. 47
Det finns även bionedbrytbara plaster som är komposterbara under rätta förhållanden.
Plasten kan då brytas ned via nedbrytningsprocessen, vilket sker i en hastighet som är
överensstämmande med andra kända komposterbara material utan att lämna synligt urskiljbara eller giftiga rester. EU har tagit fram standarder gällande plast som får klassas
som komposterbar. Dessa standarder utgår från vad som krävs för att den komposterbara
plasten ska brytas ned genom industriell kompostering, vilket i sin tur innebär att miljöförhållandena som krävs är extrema och endast kan förekomma i en industriell process.
Detta har inneburit att den plast som marknadsförs som komposterbar plast i många fall
endast kan brytas ned genom industriell kompostering. Därav kommer den komposterbara plasten inte att korrekt brytas ned i den naturliga miljön, de flesta plasterna kommer
inte heller att brytas ner i miljön som råder i en hemkompost.48
2.3.2 Plastnedskräpning
Få miljöproblem är så påtagliga som nedskräpningen med plast. Vart man än reser i världen kommer man att finna spår av människor i form av plast. 49 Studier av den globala
produktionen, användningen och avfallshanteringen genom tiderna har visat att omkring
4 977 miljoner ton, vilket motsvarar 79 procent av allt plastavfall, har samlats i deponier
eller på annat sätt hamnat i den naturliga miljön. En felaktig hantering av plastprodukter
kan leda till nedskräpning, vilket kommer att leda till negativ påverkan på miljön. Nedskräpning regleras i miljöbalkens 15 kap. 26 §. Där framkommer det att ingen får skräpa
ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till, såväl naturområden
som tomter och gatumark är inkluderade. Denna bestämmelse innebär således ett allmänt
förbud mot nedskräpning. I bestämmelsen ingår både stora och små föremål; skräp kan
utgöras av såväl bilar som glas och cigarettfimpar.50
Marint avfall och marint skräp används synonymt och syftar på fasta föremål och material
som är tillverkade eller bearbetade av människan, och som avsiktligen har kastats eller
oavsiktligt förlorats i den kustnära eller marina miljön. Marint skräp/avfall kan bestå av
plast, gummi, tyg/ textil, papper/kartong, glas/keramik, metall och behandlat/bearbetat
trä. Det är huvudsakligen dessa material som används som kategorisering i samband med
övervakning av marint skräp.51 Uppskattningsvis hamnar mellan 4,8 och 12,7 miljoner
ton plast i havet varje år och idag beräknas det totalt finnas mer än 150 miljoner ton plast
i haven. Nedskräpningen i haven innebär konsekvenser på många olika plan; vår miljö,
djurlivet och vi människor påverkas.52
Det marina skräpet är det skräp som förekommer på stränder, i den fria vattenmassan, på
havsbotten samt i sedimentet i form av stora föremål och som små delar eller partiklar.
47

SOU 2018:84. S. 39.
SOU 2018:84. S. 39f.
49
Naturskyddsföreningen. Allt du (inte) vill veta om plast. S. 2.
50
SOU 2018:84. S. 46 & 61.
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SOU 2018:84. S. 44.
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Europaparlamentet. Plast i haven: fakta, effekter och nya EU-regler.
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När det talas om plastavfall i olika storlekar brukar man tala om makro-, meso-, mikrooch nanoplast. Det finns dock ingen allmänt vedertagen definition av respektive storlek,
men det som vanligtvis menas med makroplast är plastbitar som är större än 25 mm och
med mesoplast avses oftast plastbitar som är mellan 5 mm och 25 mm. Under benämningen mikroplast avses vanligtvis plast som är mindre än 5 mm, och plast i storleken
mellan 0,0001 mm och 0,000001 mm benämns som nanoplast. Med mikroplast inkluderas fasta partiklar av plast oberoende av formen. Mikroplast kan även delas in i primär
mikroplast och sekundär mikroplast. Den primära mikroplasten tillverkades från början i
mått som avses i ovan nämnda förklaringen. Det kan exempelvis röra sig om korn eller
partiklar tillsatta i kosmetika eller hygienartiklar. Sekundär mikroplast är plast som oavsiktligt tagit form av mikroplast. Det kan handla om plast som med tiden har slitits och
därför har plastpartiklar frigjorts, vilket exempelvis sker när syntetiska kläder tvättats.
Det kan också vara plastföremål som succesivt brutits ner till mindre och mindre bitar i
miljön. Nanoplast är mycket små plastpartiklar som har framkommit efter nötning och
fragmentering av större plastföremål eller mikroplast.53
Vid beräkningar som gjordes av antalet skräpföremål på europeiska stränder kunde det
fastställas att 80-85 procent av skräpet består av plast. Av detta bestod 50 procent av
plastprodukter för engångsbruk och 27 procent av fiskerelaterade föremål. Därför anses
plastprodukter för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast vara ett synnerligen
allvarligt problem i anknytning till marint skräp då de utgör hot mot marina ekosystem,
biologisk mångfald, människors hälsa samt har skadlig inverkan på turism, fiske och sjöfart.54 Engångsartiklar av plast är dessutom en konsumentprodukt som oftast har en kort
användningstid; produkterna slängs oftast mer eller mindre direkt efter uppfyllt syfte, de
återvinns sällan och orsakar nedskräpning. Gällande fiskeredskap så finns det dessutom i
dagsläget inte något systematiskt källsorteringssystem, utan den insamling som i viss mån
sker utförs av olika privata aktörer.55
Plast som hamnat i naturen kan leda till ett flertal olika negativa effekter. Djur som lever
i vatten kan exempelvis skadas i samband med att de har trasslats in sig i plast. Plasten
kan även orsaka skador på djurs habitat och djur kan få i sig plasten i tron att det är föda,
vilket i många fall leder till svält på grund av att plasten inte kan brytas ned i matsmältningssystemet. Ett annat allvarligt problem är att kemikalierna i plasten kan läcka ut i
miljön, ett problem som blir särskilt allvarligt i vatten i och med den snabba spridningen.
Kemikalierna som spridit sig kommer att absorberas av närliggande miljö och av olika
organismer. Mikroplaster i miljön är ett allvarligt men fortfarande relativt outforskat område. Det är fortfarande inte fastställt men mycket pekar på att organismer som tillhandahåller viktiga ekosystemtjänster såsom djur, svampar och pollinerare påverkas av mikroplaster. Studier har dessutom visat att så gott som alla djur som studerades kan absorbera
plastpartiklar som är mindre än 0,001 mm.56
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SOU 2018:84. S. 44f.
Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Skäl 5.
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3. Det stundande direktivet
EU-kommissionens plaststrategi grundar sig på plastens viktiga roll i den nutida ekonomin. Det kan dock konstateras att den ökande användningen i kombination med den kortlivade tillämpningen samt bristfälliga möjligheter för återanvändning och återvinning innebär ineffektivitet för samhället. Med bakgrund av EU:s strävan mot en cirkulär ekonomi57 konstaterade kommissionen år 2015 att de kommer anta en strategi för plastens
roll i den cirkulära ekonomin.
Strategin ”En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi” presenterades därför under januari år 2018. Den innehåller ett flertal målsättningar såsom att alla plastförpackningar som säljs inom EU år 2030 antingen ska vara nedbrytbara eller återvinningsbara.
Strategin har även som syfte att bidra till en ekonomi som är mer koldioxidsnål samt
uppfylla hållbarhetsmålen i agenda 2030 och Parisavtalets åtaganden. Genomförandet
riktar sig dels till EU som organisation och dels till nationella myndigheter och näringsliv.
Visionen i strategin är att plastindustrin ska vara smart, innovativ och hållbar. Konstruktionen och produktionen av plast ska respektera de behov som återanvändning, reparation
och återvinning kräver. Dessutom ska detta bidra till att importen av fossila bränslen begränsas samt ökar jobbmöjligheter.58
För att visionen ska kunna förverkligas föreslås ett antal åtgärder såsom lönsammare och
bättre plaståtervinning, främjande av innovationer och investeringar för cirkulära lösningar samt åtgärder mot plastavfall och nedskräpning.59 Som del i plaststrategin kommer
direktivet ”Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön” att inrättas. Direktivets avsikt är att förhindra samt minska plastavfall och nedskräpning, och planeras träda
i kraft år 2021.60
Utifrån plaststrategin har direktivet ett brett formulerat syfte, vilket beskrivs i artikel 1:
Detta direktivs syfte är att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på
miljön, särskilt vattenmiljön, och på människors hälsa samt att främja övergången
till en cirkulär ekonomi med innovativa och hållbara affärsmodeller, produkter och
material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion.

Direktivet riktar sig särskilt mot att bekämpa det globalt erkända och växande problemet
med marint skräp. Som nämnt tidigare61 har det genomförts beräkningar på antalet skräpföremål på europeiska stränder och det kunde då fastställas att cirka 80-85 procent av
skräpet består av plast. Av detta bestod 50 procent av plastprodukter för engångsbruk och
27 procent av fiskerelaterade föremål som innehåller plast. Därmed anses plastprodukter
för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast vara ett synnerligen allvarligt problem i samband med marint skräp som utgör hot mot marina ekosystem, biologisk mångfald, människors hälsa samt skadlig inverkan på turism, fiske och sjöfart. 62 Direktivet
berör ett flertal olika åtgärder såsom förbud mot vissa engångsprodukter i plast, bestämmelser om produktmärkning, informationsåtgärder, nationella minskningsmål, ökade insamlingsmål och ökat producentansvar. Åtagandena i direktivet beskrivs vara proportionella och anpassade utifrån de produkter som avses i förslaget. 63
57

Berörs närmare i avsnitt 4.2.3.
Europeiska kommissionen. En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi. S. 1 & 5f.
59
Europeiska kommissionen. En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi. S. 6 & 10 & 14.
60
Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Skäl 2.
61
Se avsnitt 2.3.2.
62
Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Skäl 3 & skäl 5.
63
Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.
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Direktivet tilldelas positionen lex specialis i förhållande till EU:s direktiv 94/62/EG om
förpackningar och förpackningsavfall samt avfallsdirektivet.64 Detta innebär att om direktivet skulle stå i strid med dessa två direktiv har det företräde inom sitt tillämpningsområde. Främst innebär direktivet en komplettering och snävare reglering i jämförelse
med de två ovan nämnda direktiven. Samma förutsättningar gäller även med direktivet
2014/40/EU om presentation och försäljning av tobaksvaror eftersom direktivet kommer
komplettera regler för exempelvis producentansvar för tobaksvaror som innehåller plast.
Att regleringen kommer i form av ett direktiv innebär att EU:s medlemsstater själva kommer att behöva bestämma hur direktivets resultat ska nås, eftersom ett direktiv i huvudsak
fastställer mål för länderna. Det är därmed upp till nationella myndigheter att bestämma
form och tillvägagångssätt för genomförandet.65

3.1 Direktivets innehåll
Direktivet kommer att kräva att medlemsländerna antar åtgärder för att minska förbrukningen av engångsplast och därmed plastens inverkan på miljön. Det rör sig dels om specifika regleringar, dels om generella minskningsfrämjande åtaganden.66,67
3.1.1 Minska förbrukningen av engångsprodukter i plast
Direktivet ålägger medlemsstaterna ansvaret för att se till att nödvändiga åtgärder vidtas
för att ”på ett ambitiöst och bestående sätt minska förbrukningen” av vissa plastprodukter
som används för engångsbruk. 68 Minskningen berör produkter som det inte anses finnas
något tillgängligt alternativ till, med andra ord något som fungerar som ett substitut och
är mer hållbart än engångsprodukterna i plast.69 De plastprodukter för engångsbruk vars
förbrukning ska minskas är muggar inklusive lock, livsmedelsbehållare såsom lådor med
eller utan lock som är avsedda för livsmedel och som: 1) är avsedda att konsumeras direkt
efter försäljningstillfället, 2) vanligtvis konsumeras direkt ur behållaren, 3) kan konsumeras direkt utan ytterligare beredning. Exempel på sådana livsmedelsbehållare i plast är
plastbehållare som används till färdigsallader eller andra typer av färdigrätter. Det berör
även livsmedelsbehållare för snabbmat eller andra måltider som syftar till att konsumeras
direkt, men inte dryckesbehållare, tallrikar, paket och omslag som används till livsmedel.70 Bestämmelsen om minskad förbrukning är baserad på beräkningen att konsumtionen av plastprodukter för engångsbruk förväntas stadigt öka. För att motverka denna
ökning inrättas denna bestämmelse som ska leda till en minskning av engångsprodukter i
plast.71
Medlemsländernas åtgärder enligt direktivet kan exempelvis omfatta nationella mål om
minskning av förbrukning eller genom säkerställandet av att återanvändbara alternativ till
de berörda plastprodukterna tillhandahålls slutkonsumenterna vid försäljningstillfället.
Det kan också ske genom ekonomiska instrument som säkerställer att engångsartiklar av
plast inte erbjuds kostnadsfritt vid försäljningstillfället. Slutligen kan medlemsländerna
införa begränsningar rörande utsläpp på marknaden om syftet är att förhindra att produk-
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Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Artikel 2.
Mahmoudi. EU:s miljörätt. S. 32.
66
Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.
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För en övergripande bild av åtgärder samt produkter som berörs se bilaga.
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Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Artikel 4, 1p, 1st.
69
Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Skäl 14.
70
Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Bilaga del A.
71
Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Skäl 14.
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terna leder till nedskräpning, exempelvis genom att säkerställa att de ersätts med alternativ som kan återanvändas eller som inte innehåller plast.72 Åtgärderna som genomförs i
enlighet med bestämmelsen ska vara proportionerliga, icke diskriminerande och får inte
innebära att livsmedelshygienen, livsmedelsäkerheten eller god hygienisk praxis äventyras.73 Åtgärderna ska leda till att trenden av ökad användning av engångsartiklar i plast
vänder och denna minskning ska även kvantitativt kunna visas. Minskningen ska ske under perioden 2022-2026. Staterna ska dock redan två år efter ikraftträdandet kunna redogöra för de åtgärder som tagits i enlighet med bestämmelsen.74,75
3.1.2 Förbud mot vissa typer av engångsprodukter i plast
För vissa engångsprodukter i plast som idag redan har lättillgängliga ekonomiskt försvarbara alternativ kommer det att upprättas förbud mot utsläpp på marknaden. Förbudet omfattar följande plastprodukter för engångsbruk:76
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bomullspinnar (tops), med undantag för vissa bomullspinnar som omfattas av särskild lagstiftning då de fyller ett medicinskt syfte.
Bestick, närmare bestämt gafflar, knivar, skedar, ätpinnar.
Tallrikar.
Sugrör, med undantag för vissa sugrör som också omfattas av särskild lagstiftning
då de fyller ett medicinskt syfte.
Omrörare för drycker.
Pinnar vars användningsområde är att bära upp ballonger som distribueras till
konsumenter.
Livsmedelsbehållare av expanderad polystyren, såsom lådor med eller utan lock
som används för livsmedel som: 1) är avsedda att konsumeras direkt efter försäljningstillfället, 2) vanligtvis konsumeras direkt ur behållaren, 3) kan konsumeras
direkt utan ytterligare beredning. Produkter som ej berörs är dryckesbehållare,
tallrikar och förpackningar och omslag som innehåller livsmedel.
Dryckesbehållare av expanderad polystyren, inklusive korkar och lock.
Muggar av expanderad polystyren, inklusive korkar och lock.
Produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast.77

Alternativ till dessa produkter som finns utsläppta på marknaden ska istället vara framställda av mer hållbara material och ha ett överkomligt pris. Förbudet kommer att innebära att användandet av de alternativa produkterna ökar och det kommer även att främja
innovativa lösningar för mer hållbara affärsmodeller, återanvändningsbara alternativ och
ersättningsmaterial.78
Regeln innebär alltså förbud mot vissa specifika plastprodukter samt förändrad reglering
av två specifika plastmaterial. Expanderad polystyren är ett plastmaterial, polystyren, till
vilket syre har tillsatts vilket gör att materialet expanderar och man får ett frigolitaktigt
material. Detta material används ofta som dryckesbehållare, livsmedelsbehållare eller exempelvis som tråg för kött- och charkuterivaror.79 Den huvudsakliga anledningen till att
72

Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Artikel 4, 1p, 3st.
Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Artikel 4, 1p, 4st. & skäl
14.
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direktivet förbjuder användning av materialet till livsmedelsbehållare, dryckesbehållare
och muggar är att det är en ofta förekommande plast på stränderna i Europa och att det
finns alternativ till detta material.80
Det andra materialet som förbjuds helt och hållet i och med direktivet är oxo-nedbrytbar
plast. Oxo-nedbrytbar plast är framställd av fossilbaserad råvara där det har tillsatts metallsalt eftersom detta påskyndar nedbrytningsprocessen.81 Under nedbrytningsprocessen
kommer materialet att sönderdelas och synbarligen försvinna vid förekomsten av UV-ljus
och syre. Nedbrytningsprocessen är dock inte fullständig, utan istället lämnas osynliga
plastfragment, med andra ord mikro- eller nanoplaster, kvar efter nedbrytningen. 82
3.1.3 Utökat produktkrav på vissa typer av dryckesbehållare i plast
Korkar och lock tillverkade av plast ämnade för dryckesbehållare är en av de vanligaste
förekommande plastprodukterna på stränderna inom unionen. Med syfte att minska risken
för nedskräpning ställer direktivet ökade produktkrav på dryckesbehållare. 83 Kraven innebär att medlemsstaterna åläggs att säkerställa att plastprodukter för engångsbruk som
har korkar eller lock gjorda av plast endast får släppas ut på marknaden om korkarna och
locken förblir fästa vid behållaren under den tilltänkta användningen. Detta ska inte tilllämpas på metallkapsyler och metallock med plastförsegling då dessa inte ska bedömas
vara gjorda av plast.84 Dryckesflaskor som berörs av direktivet är de med en kapacitet av
högst tre liter inklusive korkar och lock, men inte flaskor gjorda av glas eller metall med
korkar eller lock gjorda av plast eller dryckesflaskor som är avsedda och används för
livsmedel för speciella medicinska ändamål.85 Medlemsstaterna ska dessutom säkerställa
att dryckesflaskor som är tillverkade av polyetentereftalat som huvudsaklig komponent
(PET-flaskor) från och med år 2025 består av minst 25 procent återvunnen plast, och från
och med år 2030 ska flaskorna innehålla minst 30 procent återvunnen plast.86
Det kommer att falla på den europeiska standardiseringsorganisationen att senast tre månader efter att direktivet trätt i kraft ta fram harmoniserade standarder på produkter med
korkar och lock fästa på produkten. Vid framtagandet ska särskilt hänsyn tas till behovet
att säkerställa den nödvändiga styrkan, tillförlitligheten och säkerheten i förslutningen för
dryckesbehållare, inklusive behållare för kolsyrade drycker.87
3.1.4 Införandet av märkningskrav på vissa engångsprodukter av plast
Direktivet medför att vissa plastprodukter ämnade för engångsbruk kommer att omfattas
av ett utökat märkningskrav. Av märkningen ska det framgå hur konsumenter lämpligen
ska hantera avfallet efter användning, i linje med avfallshierarkin. Märkningen ska även
informera om förekomsten av plast i produkten och den negativa miljöpåverkan som nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande av produkten innebär. Märkningen ska vara
tydlig och standardiserad88 och berör sanitetsprodukter (sanitetsbindor, tamponger och
tampongapplikatorer), våtservetter, tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs
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Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Skäl 15.
SOU 2018:84. S. 92.
82
Issbruecker. Can additives make plastics biodegradable?. Se även Förslag till direktiv om minskning av
vissa plastprodukters inverkan på miljön. Skäl 15.
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Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Skäl 17.
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för användning i kombination med tobaksvaror samt muggar. 89 Märkningskrav förekommer redan på fiskeredskap och omfattas därför inte av bestämmelsen.90 Harmonisering av
specifikationer för märkningen ska fastställas av EU-kommissionen senast tolv månader
efter ikraftträdandet av direktivet.91
Huvudanledningen till det ökade märkningskravet är att vissa plastprodukter för engångsbruk ofta bortskaffas på ett olämpligt sätt, till exempel via avloppssystemet.92
3.1.5 Utökat producentansvar för engångsprodukter och fiskeredskap som innehåller
plast
Producentansvaret93 utökas för vissa produkter i och med direktivets ikraftträdande. En
producent definieras som alla fysiska och juridiska personer som är etablerade i ett medlemsland eller i ett tredjeland och som yrkesmässigt tillverkar, fyller, säljer eller importerar och sedan släpper ut produkter till privata hushåll eller andra privata användare än
hushåll i medlemsstaten eller i en annan medlemsstat.94 Det är medlemsstaterna som ska
säkerställa att det införs system för det utökade producentansvaret för berörda produkter
som släpps ut på marknaden.95 Utökningen av producentansvaret sker i linje med principen om att förorenaren betalar och rör livsmedel som inte har några lättillgängliga, lämpliga och mer hållbara alternativ.96 Det utökade producentansvaret ska täcka kostnader för
insamling av avfall från produkterna som slängs i offentliga system, inklusive infrastruktur, drift av denna, transport och behandling av avfallet samt kostnader för att städa upp
och därefter transportera och behandla skräpet. Dessutom ska kostnaderna bidra till medvetandehöjande åtgärder i samhället.97 De branscher som berörs av det utökade producentansvaren uppmuntras även till att utveckla mindre förorenande alternativ till berörda
produkter.98 De plastprodukter som berörs är följande:
•

•
•
•
•
•

Livsmedelsbehållare, såsom lådor med eller utan lock som används för livsmedel
som: 1) är avsedda att konsumeras direkt efter försäljningstillfället, 2) vanligtvis
konsumeras direkt ur behållaren, 3) kan konsumeras direkt utan ytterligare beredning. Produkter som inte berörs är dryckesbehållare, tallrikar och förpackningar
och omslag som innehåller livsmedel.
Omslag av flexibla material eller förpackningar som innehåller livsmedel som är
avsedda att konsumeras direkt ur förpackningen utan ytterligare beredning 99,
såsom omslag för snacks, godis och glass. 100
Dryckesbehållare med kapacitet av högst tre liter inklusive korkar och lock, kompositdryckesförpackningar inklusive lock och korkar men inte dryckesbehållare i
glas eller metall med lock eller korkar gjorda av plast.
Muggar inklusive lock.
Tunna plastbärkassar.
Våtservetter.
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Se avsnitt 2.1.1.
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•
•

Ballonger som distribueras till konsumenter.
Tobaksvaror med filter eller filter som marknadsförs för användning i kombination av tobaksvaror.101

Producentansvaret utökas även för fiskeredskap som innehåller plast och som släpps ut
på marknaden. Producenter av fiskeredskap som innehåller plast ska täcka kostnaderna
för den separata insamling av kasserade fiskeredskap som innehåller plast och som lämnats in till lämplig mottagningsanordning i hamn eller annat likvärdigt system, samt stå
för transportkostnaderna. Producenterna ska även täcka kostnader för medvetandehöjande åtgärder för fiskeredskap som innehåller plast.102 Dessutom ska medlemsstater som
har marina vatten fastställa en nationell årlig lägsta nivå av insamlade kasserade fiskeredskap som innehåller plast för materialåtervinning. Medlemsstaterna ska övervaka fiskeredskap som består av plast och som släpps ut på marknaden samt insamlade kasserade
fiskeredskap bestående av plast, för att sedan rapportera om detta till kommissionen. 103
Det åläggs den europeiska standardiseringsorganisationen att ta fram harmoniserade standarder för fiskeredskapens cirkulära utformning i syfte att uppmuntra förberedelse för
återanvändning och underlätta materialåtervinning av kasserade redskap. 104
Kostnaderna för det utökade producentansvaret får inte överstiga kostnader som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten på ett kostnadseffektivt sätt och ska fastställas klart
och tydligt mellan berörda aktörer. Beräkningen av kostnaderna för uppstädning av skräp
ska ske genom en beräkningsmetod som ska utarbetas på ett sätt som gör det möjligt att
fastställa kostnader för uppstädning på ett proportionellt sätt. Medlemsstaterna får fastställa ekonomiska bidrag för kostnaderna för uppstädningen genom fastställning av lämpliga fleråriga fasta belopp i syfte att minimera administrativa kostnader. Kommissionen
ska fastställa riktlinjer avseende kostnader för uppstädning av skräp.105 Det åläggs medlemsstaterna att fastställa tydliga roller och ansvarsområden för berörda aktörer. 106 Medlemsstater ska se till att företag som är etablerade inom en annan medlemsstat och som
släpper ut produkter på sitt territorium har möjlighet att utse en juridisk eller fysisk person
som är etablerad på territoriet till behörigt ombud att ansvara för att producentens skyldighet inom systemet fullgörs.107
3.1.6 Mål om insamling av PET-flaskor
Medlemsländerna blir i och med direktivet skyldiga att vidta åtgärder för att tillförsäkra
separat insamling i materialåtervinningssyfte.108 Produkter som omfattas är dryckesflaskor av sorten PET-flaskor med en kapacitet av högst tre liter, inklusive lock och korkar,
men inte dryckesflaskor i glas eller metall med lock och korkar av plast eller dryckesflaskor avsedda att användas för livsmedel för speciella medicinska ändamål. 109 Dessa åtgärder ska resultera i att senast år 2025 ska insamlingen av plastprodukter för engångsbruk
motsvara 77 procent av varorna som släppts ut på marknaden, och senast år 2029 ska
insamlingen motsvara 90 procent.110
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Förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Artikel 8, 6p.
108
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Den huvudsakliga anledningen till målet om separat insamling grundar sig på att dryckesflaskor i plast är bland de vanligaste föremålen på unionens stränder, vilket är ett resultat av att system för separat insamling är ineffektiva samt att konsumentdeltagandet i
dessa system är lågt. Insamlingsmålen ska därför bidra till effektivare system då det kommer resultera i högre insamlingsgrad, bättre kvalitet på det insamlade materialet och därmed bättre kvalitet på det återvunna materialet. Detta kommer i sin tur även att skapa
möjligheter för materialåtervinningssektorn och därmed påverka ekonomin inom EU positivt.111
För att medlemsländerna ska kunna uppfylla detta mål behöver de införa insamlingssystem exempelvis i form av pantsystem samt fastställa mål för insamlingen.112 Det är kommissionens ansvar att underlätta utbytet av information och bästa praxis mellan medlemsstaterna beträffande lämpliga åtgärder i syfte att nå målen, bland annat gällande insamlingssystem. Kommissionen ska även göra informationen och praxis offentlig.113 Senast
ett år efter att direktivet trätt i kraft ska kommissionen anta en genomförandeakt vari metoder för beräkning och verifiering av målen för den separata insamlingen fastställs. 114
3.1.7 Staternas ansvar för medvetandehöjande åtgärder för befolkningen
Medlemsstaterna kommer att ansvara för att vidta åtgärder för att informera och uppmuntra konsumenter till ett ansvarsfullt beteende, vilket ska syfta till att minska skräp
från produkter som omfattas av direktivet.115 Produkter som berörs är plastprodukter för
engångsbruk såsom livsmedelsbehållare, omslag, dryckesbehållare, muggar, tobaksvaror,
våtservetter, ballonger, tunna plastbärkassar, sanitetsbindor och fiskeredskap av plast. 116
För att höja medvetandegraden när det gäller plastprodukters påverkan på miljön behövs
information gällande tillgänglighet av återanvändbara alternativ, återanvändningssystem
och avfallshantering. Informationen ska även inkludera möjlig inverkan på miljön, främst
den marina miljön, genom nedskräpning och annat bortskaffande som är att anses som
olämpligt. Häribland bortskaffande av produkterna via avloppsnätet.117
3.1.9 Specifikationer och riktlinjer för vad som är en plastprodukt för engångsbruk
I dagsläget saknas det en definition på vad som är en ”engångsprodukt i plast”. Direktivets
tolfte skäl innehåller dock en början till en sådan. Där anges att produkten ska vara avsedd
att endast användas en gång eller under en kort period innan produkten bortskaffas. Dock
behövs en ytterligare definition för vilka produkter som ska anses vara ”plastprodukter
för engångsbruk” i enlighet med direktivet. Därför åläggs kommissionen att senast ett år
efter att direktivet trätt ikraft fastställa en sådan definition. Detta ska ske i samråd med
medlemsstaterna och därefter ska riktlinjer offentliggöras för vad som ska anses vara ”en
plastprodukt för engångsbruk i enlighet med detta direktiv”. Riktlinjerna ska även innehålla exempel på sådana produkter. Ur definitionen ska det bland annat framgå vad som
är en livsmedelsbehållare samt vad det är som avgör om en livsmedelsbehållare ska anses
vara en plastprodukt för engångsbruk. Detta ska inkludera sannolikheten att produkten
blir skräp på grund av sin volym eller storlek, särskilt när det gäller enportionsbehållare.118
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3.1.10 Införandet av ett informations- och rapporteringssystem
Direktivet fastslår att ett information- och rapporteringssystem ska upprättas.119 Systemet
kommer att ålägga medlemsstaterna att varje kalenderår rapportera till kommissionen rörande:
•

•
•
•
•
•

Uppgifter om de plastprodukter för engångsbruk som släpps ut på marknaden
i form av muggar inklusive lock, livsmedelsbehållare såsom lådor med eller
utan lock som är: 1) avsedda att konsumeras direkt, 2) vanligtvis konsumeras
ur behållaren, 3) inte behöver ytterligare beredning inklusive behållare avsedda för snabbmat förutom dryckesbehållare, tallrikar, paket och omslag som
innehåller livsmedel. Rapporten ska påvisa en årlig minskning av förbrukningen.120
Information om åtgärder som medlemsstaten har vidtagit för att minska förbrukningen av plastprodukter för engångsbruk som inte har alternativa substitut i annat material.121
Uppgifter om de plastprodukter för engångsbruk som samlats in i separat insamling, uppgifterna ska kunna påvisa att länderna når målen för separat insamling.122
Uppgifter om fiskeredskap som innehåller plast samt om förbrukade fiskeredskap som samlats in av staten det året.123
Information om att återvunna dryckesflaskor följer målen om att PET-flaskor
ska innehålla minst 25 procent återvunnen plast år 2025 och minst 30 procent
år 2030.124
Uppgifter som påvisar att producenterna av plastflaskor med en kapacitet på
högst tre liter täcker åtminstone följande kostnader; medvetandehöjande, städkostnader och därefter transportkostnader, behandling av avfallet, samt kostnader som hänförs till insamlingen och rapporteringen.125

Medlemsstaterna ansvarar för att rapporteringen av uppgifterna sker elektroniskt inom 18
månader efter avslutat rapporteringsår.126 Uppgifterna ska åtföljas av en kvalitetskontrollrapport som ska granskas av kommissionen. Resultatet av granskningen ska sedan offentliggöras. Kommissionens rapport ska innehålla en bedömning av hur insamlingen av uppgifter och information är organiserad, uppgifternas och informationens källor, vilka metoder staterna använt samt uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och samstämmighet.127
3.1.11 Bestämmelser kring sanktioner
Direktivet innehåller även bestämmelser om att staterna ska fastställa regler kring sanktioner vid eventuell överträdelse av direktivet fastställda bestämmelser. Sanktionerna ska
vara effektiva, proportionella samt avskräckande.128
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4. Analys och diskussion
Plast är uppbyggd av polymerer som består av monomerer samt additiv. Idag är monomerer främst framställda av fossil råvara, men även biomassa kan användas som råmaterial till monomerer. I nuläget skulle det dock inte vara möjligt att byta ut all fossil
råvara mot förnybar, främst på grund av att den biomassa som krävs är för begränsad
volymmässigt för plastproduktionen. Dessutom ska det tilläggas att produktionen av plast
med förnybar råvara är både besvärligare och mer energikrävande. Additiv kan beskrivas
som kemikalier som blandas med polymererna för att kunna tillverka plasten, additiven
kan även tilldela plasten olika egenskaper såsom önskad färg exempelvis.
Ur miljösynvinkel är det inte polymerer som anses vara det som utgör den stora faran.
Detta beror på att dessa oftast är för stora för att passera över biologiska membraner, det
vill säga ta sig förbi de barriärer som omsluter cellerna. Det är istället monomer som inte
bundits till polymerer, lösningsmedelrester och additiv eller additivens nedbrytningsprodukter som kan läcka ut och påverka människors hälsa och miljön. Ett flertal av de additiv
som är vanligt förekommande vid plastframställning är klassificerade som farliga av EU.
Det rör sig bland annat om ämnen som är mutagena129, cancerogena, reproduktionstoxiska, giftiga för vattenorganismer och orsakar skadliga långtidseffekter i miljön.130 I dagsläget är det direktivet Reach som är EU:s främsta skydd mot plast som innehåller farliga
ämnen då den står för godkännandet och begränsningen av kemikalier. Reach aktualiseras
innan produkten nått slutkonsumenten. Efter att produkten nått slutkonsumenten är det
avfallsdirektivet, och för Sveriges del implementeringen av avfallsdirektivet i MB kap.
15 som bland annat ska se till att avfallshanteringen följer avfallshierarkin. MB innehåller
även bestämmelser mot nedskräpning.
Plast har producerats och konsumerats storskaligt i omkring 60 år. Det är ett material som
tar lång tid att brytas ned och därför kan man idag inte exakt avgöra hur lång tid det tar
för nedbrytningsprocessen. Dagens skattningar beräknar att denna process i många fall
rör sig om hundra- till tusentals år. Än så länge finns all den plast som hittills spridits i
miljön kvar, antingen i form av makro-, mikro- eller nanoplast eller i form av monomerer
eller andra typer av nedbrytningsprodukter.131
Plastnedskräpningen utgör dessutom stora risker för djuren och inte minst för djurlivet i
våra hav. Följden av nedskräpning är att många djur får in plasten i sitt matsmältningssystem, exempelvis äter vissa djur upp plast i tro om att det är föda och vissa arter får i sig
det av misstag via filtration såsom valen när den filtrerar ut plankton ur vattnet. Av arter
som studerats har det bekräftats att samtliga havslevande sköldpaddsarter, 59 procent av
alla valarter, 36 procent av alla sälarter och 40 procent av alla sjöfågelarter får i sig
plast.132 Intag av plast kan leda till att djurens normala matsmältning slutar fungera samt
att de inre organen drar till sig giftiga kemikalier.133 Plasten kan även orsaka att utrymmet
i magsäcken blir reducerat, vilket i sin tur kan leda till minskat matintag och följaktligen
en minskad tillväxt. I värsta fall kan plasten blockera födovägarna helt och leder då till
svält. Särskilt i marina miljöer har plast många negativa effekter på djurlivet. Djur kan
skadas eller drunkna när de försöker komma loss efter att ha blivit intrasslade i plastbaserade material. Deras chans att komma undan fiender minskar och skador kan resultera
129
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i sår och infektioner. Nedskräpningen kan även leda till skador på habitatet genom slitage
och annan påverkan på bottnar. Ett stort problem som uppkommer när kasserade fiskeredskap lämnas i havet är att det kan fortsätta fånga fiskar och andra arter, de arter som
fastnat lockar i sin tur till sig rovdjur som även de kan fastna.134
Människan blir utsatt för kemisk exponering främst på grund av additiven i plasten. Det
kan till och med sägas att denna exponering i princip är konstant eftersom våra hem är
fyllda med olika plaster. Exponeringen av plast är i form av olika prylar, inredning såsom
byggmaterial och färger, leksaker, elektronisk utrustning och olika typer av engångsartiklar. Vi utsätts dessutom indirekt för dessa kemikalier genom maten vi äter då dessa till
en viss utsträckning har hunnit bli en del av ekosystemet. Därutöver exponeras vi även
för mikro- och nanoplast eller löst bundna additiv i vår miljö, såsom plastpartiklar som
färdas i luften och som vi sedan får i oss när vi andas.135
Många kemiska ämnen som kan frigöras under plastens livscykel bedöms dessutom vara
farliga för människan. Ett exakt orsakssamband mellan exponering för kemiska ämnen
och negativa effekter för människan är dock svårt att fastställa, särskilt med tanke på att
vidare forskning inte kan utföras eftersom det är otillåtet att utsätta människor för miljöföroreningar i forskningssyfte. Dessutom är effekterna av en sådan exponering något som
oftast tar tid att utveckla och därför visar sig först senare i livet eller till och med generationer framåt. Detta innebär också att det är svårt att fastställa den exakta källan. Det har
dock redan visats på vissa djur som exponerats för kemiska ämnen orsakat av människan,
att dessa bidragit till negativa effekter på djuren. Det handlar bland annat om nedsatt reproduktionssystem hos sälar eller exempelvis tunna äggskal hos rovfåglar, vilket ökar
chansen för äggen att gå sönder och leder till att den totala mängden rovfåglar minskar.
Till en viss grad har det även gått att härleda den ökande trenden av olika sjukdomar hos
oss människor till den stigande kemikalieanvändningen. Det handlar då om olika typer av
hormonrelaterad cancer, neurologiska- och reproduktionsstörningar, störningar på immunsystemet, astma och allergier samt diabetes.136
Det kan därför konstateras att vi människor behöver se över vårt beteende. Plasten kan
innebära stor fara både för miljön och för människan, vilket talar för att hanteringen bör
ske under kontrollerade former. Därför är det viktigt att alla människor analyserar sin
egen konsumering och hantering av plast. Dessutom bör alla sätta sig in i problematiken
för att kunna bidra till en mer hållbar utveckling. Exempelvis är det många idag som har
en felaktig uppfattning om bioplast. Dels handlar det om att många inte vet att bioplast är
ett samlingsnamn för vitt skilda typer av plast, dels att den ena typen av bioplast, biobaserad plast, egentligen inte ens är särskilt miljövänlig. Dessutom är den andra typen av
bioplast, bionedbrytbar plast, egentligen endast nedbrytbar under specifika förhållanden
och kommer därför inte brytas ned så mycket snabbare än annan plast i exempelvis naturen. Missuppfattningar kring bioplast kan dessutom leda till mer nedskräpning på grund
av tron att det inte är farligt att skräpa ned med bioplast. Utifrån detta kan det dessutom
konstateras att plastproblematiken inte kan lösas genom att all plast byts ut mot bioplast.
Det som istället krävs är ett stort skifte i det mänskliga beteendet.137
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4.1 Direktivet ”om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön”
Med röstsiffrorna 560-35 röstade EU-parlamentets ledarmöten i Strasbourg för att införa
engångsplastdirektivet inom EU. Direktivet ska bekämpa plastslöseri och negativa effekter som följer av plastavfall, vilket kommer att underlätta uppnåendet av FN:s mål om en
hållbar utveckling. Direktivet kan sägas vara en vidareutveckling och komplettering av
befintliga bestämmelser mot föroreningar, såsom avfallsdirektivet. Direktivet följer även
strategin som infördes år 2015138 och som ledde till ett direktiv om minskning av plastbärpåsar som fick ett väldigt framgångsrikt resultat. Det direktivet togs emot väl och medförde snabbt en förändring bland konsumenternas beteende, något som man även förväntar sig hända med engångsplasten efter införandet av direktiv.
Minskad förbrukning
Direktivet riktar sig, som nämnts tidigare, mot de tio vanligaste engångsplastföremål som
förekommer på unionens stränder. För de produkter där det ännu inte finns substitut för
som bedöms vara bättre ur ett hållbarhetsperspektiv och likvärdigt ur ett ekonomiskt perspektiv, kommer fokus att ligga på att minska förbrukningen. Det rör sig bland annat om
olika typer av matbehållare som konsumenten kan konsumera sin mat direkt ifrån samt
muggar inklusive lock. Minskningen ska ske mellan åren 2022-2026, dock finns det ännu
ingen fastställd mängd för minskningen. Hur minskningen ska ske är upp till staterna
själva att bestämma. För att underlätta en minskning skulle det bland annat vara bra om
länderna själva sätter upp egna nationella mål. Minskningen kan regleras genom exempelvis ekonomiska styrmedel, såsom att se till att konsumenterna inte kan konsumera produkterna utan att behöva betala extra för engångsplasten som i exemplet med plastpåsarna. Länderna kan också införa förbud mot att tillhandahålla förpackningar i engångsplast när man äter eller dricker på plats i restauranger eller caféer. Det skulle också kunna
ske genom att införa ett system som liknar pantsystemet för livsmedelsbehållare och muggar i engångsplast. Minskningen skulle också kunna främjas av att länderna ser till att det
alltid finns mer hållbara alternativ till produkterna.
Det kommer dock tveklöst att krävas en ordentlig insats för att lyckas med minskningen.
Trenden de senaste tio åren har visat en kraftig ökning från år till år av konsumtionen av
engångsplast. Ökningen främjas bland annat av att färdigmatskonsumtionen ökar stadigt
årligen. Förändringen kommer dock att innebära ekonomiska möjligheter, exempelvis består marknaden av livsmedelsbehållare och muggar i engångsplast i Sverige av ett fåtal
stora importörer och det finns ingen produktion i Sverige. Detta kan betyda två saker, dels
att inga producenter påverkas i Sverige, dels att det nu finns ett behov på marknaden som
måste fyllas. För innovativa företag innebär detta stora möjligheter att ta plats på marknaden med mer hållbara alternativ.139 Något som dock kan bli problematiskt med bestämmelsen om minskad plastförbrukning är att i och med att det rör sig om ett direktiv så
kommer olika länder att införa olika typer av bestämmelser. Handelsklimatet mellan olika
länder kan därför komma att påverkas negativt genom att de ställer olika krav på produkterna. Utifrån detta skulle det kunna anses vara bättre om unionen tog fram universella
bestämmelser för minskad förbrukning av plast istället för att riskera stora skillnader i
implementering mellan länderna.
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Begränsningar av utsläpp på marknaden
Bestämmelsen kommer att innebära ovillkorliga förbud mot ett flertal engångsprodukter
i plast. För dessa produkter anses det redan finnas hållbara och ekonomiskt försvarbara
substitut. Förbudet rör bland annat tops, bestick, tallrikar, sugrör, livsmedelsbehållare,
muggar samt dryckesbehållare i expanderad polystyren och dessutom ett totalförbud mot
oxo-nedbrytbar plast. I detta fall kommer länderna att behöva införa ett förbud i enlighet
med direktivet, förbudet blir därför både ett resultat och ett tillvägagångssätt.
Direktivets huvudfokus är att minska nedskräpningen av engångsplast, alltså det mänskliga handlandet efter att plasten fyllt sitt syfte. Trots detta riktar sig direktivet främst mot
de som producerar engångsplast och inte i samma utsträckning mot de som felhanterar
plastavfallet. Frågan som dock kan vara lika relevant i detta sammanhang är varför människor skräpar ned. Det är idag olagligt och straffbart att skräpa ned naturen. Enligt MB
29 kap. 7 § riskerar den som skräpar ned naturen böter eller till och med upp till ett års
fängelse om brottet bedöms som grovt. Trots denna relativt höga straffskala kastas ofantliga mängder skräp i naturen varje år. Direktivets lösning på detta problem blir att minska
volymen utbjuden plast. Då den totala plastmängden minskar kommer det att innebära att
mängden plast i skräpet minskar.
Problemet med plastnedskräpning bör dock angripas även från fler håll och med andra
styrmedel än enbart juridiska då grundproblemet kvarstår, nämligen att människor skräpar ned. Exempelvis svarade 39 procent av befolkningen på frågan ”Vad är orsaken till
att du skräpar ner?”, i tilläggsfrågorna till SCB:s medborgarundersökning år 2017, att det
var på grund av avsaknaden av en papperskorg. Detta kan tolkas som att om man hade
satsat mer på bättre möjligheter att avlägsna sitt skräp skulle vi kunna förvänta oss en
betydande minskning av nedskräpningen.
Produktkrav
Det utökade produktkravet på dryckesbehållare som har en kapacitet av högst tre liter
kommer att innebära en stor förändring för dryckesflaskorna inom EU. Kravet kommer
betyda att korkar och lock måste förbli fästa på flaskorna under användningstiden. Uppdraget att ta fram en standard för sådana flaskor faller på EU:s standardorganisation. I
dagsläget finns det dock inte någon sådan lämplig teknisk lösning för exempelvis kolsyrade dryckesflaskor. Detta innebär att EU nu står inför stora utmaningar med att försöka
utveckla en sådan utformning på flaskorna.
Produktkravet riktar sig endast mot en viss typ av engångsplast, dricksflaskor. Dricksflaskor är ett stort problem när det gäller nedskräpning. Det kan dock ändå anses något märkligt att EU endast fokuserat på att höja produktkraven på en vara. Här finns det även
utrymme att ställa högre krav på flera produkter. En sådan produkt är filtret som används
i cigaretter. Filter består bland annat av plast och är därför farligt för miljön. Cigarettfimpar är dessutom ett av det absolut vanligaste skräp som hamnar i naturen. För att kunna
komma åt detta problem skulle ett ytterligare krav exempelvis kunna vara att dessa filter
måste bytas ut mot nedbrytbara alternativ. 140
Utökat märkningskrav
Märkningskravets utökning riktar sig främst mot sanitetsprodukter, våtservetter, tobaksvaror och muggar som innehåller plast. Märkningen kommer vara standardiserad och
informera konsumenterna om förekomsten av plast i produkten, plastens skadliga effekter
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på miljön vid felhantering såsom nedspolning i toaletten samt korrekt sätt att hantera avfallet. Märkningen ska fungera som en informationsbärare och därför är det viktigt att
märkningen är outplånlig och lättförståelig. Direktivet föreskriver att dessa märkningar
ska utföras enligt harmoniserade specifikationer, vilket kommer att underlätta för både
producenter och konsumenter inom EU. Det kan dock tilläggas att våtservetter och sanitetsprodukter inte finns med på 10-i topp-listan över föremål som förekommer i marina
miljöer i Sverige, därför anses inte heller dessa produkter vara ett stort problem ur ett
nedskräpningsperspektiv. 141 Därmed kan det diskuteras huruvida åtgärder gällande dessa
produkter kan anses vara berättigade i Sverige. Märkningen kommer dock att kunna vägleda konsumenter till att hantera sitt avfall på ett korrekt sätt. Det får därför anses viktigt,
särskilt ur ett unionsperspektiv, eftersom det kan innebära en minskad nedskräpning av
dessa produkter.
Utökat producentansvar
Direktivet föreskriver en utökning av producentansvaret. De nuvarande bestämmelserna
för producentansvar återfinns i EU:s avfallsdirektiv. Dessa bestämmelser är allmänna minimikrav och föreskriver bland annat att staterna ska uppmuntra producenter att minska
den totala inverkan på miljön, dels vid produceringen och dels för hanteringen av det
efterföljande avfallet. Den nya utökningen av producentansvaret gäller specifikt livsmedelsbehållare, omslag, dryckesbehållare, muggar, plastbärkassar, fiskeredskap och tobaksvaror med filter, eller filter som används till tobaksvaror. Det ska säkerställas att
producenten bär det finansiella ansvaret för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen,
inklusive transportering av avfallet, uppstädning och medvetandehöjande åtgärder i samhället. Utökningen innebär att principen om att förorenaren betalar stärks i detta avseende,
vilket kommer innebära att samhället gör en mindre ekonomisk förlust när det gäller miljökostnader. För att denna utökning ska kunna fungera i unionens alla länder kommer det
dock att vara viktigt att EU verkligen klargör vad detta innebär för både staterna och
näringslivet. Annars finns det risk att både administrativa kostnader och arbetsbördor
ökar, vilket i sin tur kan komma att äventyra samhällsnyttan då miljönyttan av åtgärderna
i jämförelse med kostnaden kan vara relativt låg.142
Även i detta avseende skulle det dock kunna diskuteras kring lämpligheten att det nya
direktivet inte har några direkta åtgärder för att bekämpa själva nedskräpningsbeteendet.
Direktivet appliceras endast på staterna och producenterna trots att de inte utför själva
handlingen. Inom EU har det dock bestämts att detta ansvar inte ska falla på samhället
och individen utan istället har det flyttats till producenterna av produkten genom principen förorenaren betalar och producentansvaret. Producentens ansvarskostnad överförs sedan i viss mån till konsumenten genom ett högre pris på den berörda produkten.
Separat insamling
Direktivet kommer att göra medlemsstaterna skyldiga att bedriva separat insamling av
PET-flaskor. Detta kommer att innebära att alla stater måste införa system och bedriva
organiserad insamling av dessa, vilket inte är fallet i dagsläget. Bestämmelsen följs av ett
mål om att 77 procent av alla flaskor som släppts ut på marknaden ska bli separat insamlade år 2025, och år 2030 ska 90 procent av alla flaskor bli insamlade. Detta kan jämföras
med att år 2016 blev totalt 59,8 procent av alla flaskor som släpptes ut på unionens marknad insamlade.143 Således behöver den totala insamlingen att öka med 30 procent inom
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tio år. För Sveriges del har vi haft en framgångsrik insamling sedan år 1995, och år 2018
samlades totalt 83,3 procent av alla flaskor in som släpptes ut på marknaden.144
I och med att EU överlämnar inrättandet av de separata insamlingssystemen till medlemsländerna kan detta leda till att det uppstår många olika system för insamlingen inom unionen. Detta kan således leda till att en onödig problematik uppstår rörande flaskor som
fraktats över gränserna. Flaskor kommer kanske inte att kunna lämnas för separat insamling på grund av att de befinner sig i fel EU-land. Det går inte att säga hur omfattande
detta problem kan bli, men det går att konstatera att risken skulle försvinna om EU istället
hade tagit fram ett gemensamt system för insamlingen istället för att varje stat har sitt
eget. Det får därför antas att detta troligen skulle främja en högre insamlingskvantitet.
Som exempel kan det nämnas att många Svenskar (särskilt i den södra delen av landet)
köper drycker i returbara förpackningar i Tyskland och Danmark vilka inte kan returneras
i det svenska insamlingssystemet. Dessa förpackningar riskerar därför ofta att inte bli
returnerade till insamlingssystemet.
Medvetandehöjande åtgärder
Staterna kommer att ansvara för att det bedrivs medvetandehöjande åtgärder för befolkningen, vilket ska uppmuntra till minskad användning och korrekt hantering av det blivande avfallet av engångsplasten. Detta gäller exempelvis livsmedelsbehållare, omslag,
tryckbehållare, tobaksvaror, våtservetter, ballonger och fiske redskap. Hur och i vilken
grad dessa åtgärder ska bedrivas framgår inte av bestämmelsen. Även här hade det dock
varit bra om EU tagit fram tydliga riktlinjer och informeringsprogram för att underlätta
genomförandet för staterna, samt att se till att det sker på samma sätt i varje stat. Exempelvis skulle EU kunna upprätta färdiga informationskampanjer, vilket även skulle säkerställa att rätt information förmedlas till medborgarna.
Övriga åtgärder
Direktivet är som nämnt tidigare inte ett helt färdigt direktiv. I processen med färdigställandet så inväntas det fortfarande ett godkännande från det europeiska ministerrådet.
Dessutom finns det olika delar i direktivet som behöver utvecklas vidare, som att det
fortfarande inväntas en fullständig definition av de olika engångsplasterna som ingår i
direktivet. Denna definition behöver dock inte vara klar förrän ett år efter att direktivet
trätt i kraft. Definitionen spelar en stor roll för hur direktivet ska tolkas. Efter att direktivet
trätt i kraft under år 2021 behöver länderna säkerställa att reglerna och bestämmelserna
som kommer att utvecklas, med stöd i direktivet, följer EU-rätten. Länderna kommer även
att behöva avlägga årliga rapporter om sitt arbete med utgångspunkt i direktivets bestämmelser. Detta gäller exempelvis mätningar om att utsläpp av plast för engångsbruk på
marknaden minskar, att nedskräpningen av engångsplaster minskar samt att insamlingen
i de separata systemen för PET-flaskor ligger i linje med de uppställda målen. För att
dessa årsrapporter ska kunna hålla tillförlitliga standarder kommer det att krävas att EU
föreskriver tydliga riktlinjer för hur informationsinsamlandet ska gå till samt hur rapporter ska konstrueras så att detta sker på enhetligt sätt bland staterna. Det är särskilt viktigt
att EU förmedlar vad som kommer att krävas av staterna själva respektive av näringslivet
när det gäller arbetet med rapporteringen. Om inte detta förmedlas tydligt kan det finnas
risk att statistiken inte blir sanningsenlig, vilket kan medföra att man inte kan göra korrekta analyser av de (förhoppningsvis positiva) effekter som direktivet medfört.
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4.2 Direktivets syfte samt uppfyllandet av syftet
För att kunna utreda om direktivets syfte kommer att uppnås är det först och främst viktigt
att fastställa vad direktivets syfte är. I direktivet anges att syftet är ”att förebygga och
minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön, och på människors hälsa samt att främja övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa och hållbara affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion.”145 Den syftar alltså till att förbygga och minska plastens påverkan
på miljön och människors hälsa, samt att underlätta för unionens ekonomi att bli mer
cirkulär. För tydlighetens skull kan det understrykas att det inte rör sig om en förbättring
av den globala miljön utan istället riktar sig direktivet mot ett specifikt materials påverkan
på miljön. Syftet kan delas in i tre delar:
•
•
•

att förebygga/minska vissa plastprodukters inverkan på miljön.
att förebygga/minska vissa plastprodukters inverkan på människors hälsa.
att främja en övergång till en cirkulär ekonomi.

4.2.1 Syftet att förbygga/minska plastprodukters inverkan på miljön
EU har valt att arbeta mot detta syfte genom att minska nedskräpningen av engångsplast.
De typer av engångsplast som direktivet tar sikte på är de plaster som är vanligt förekommande på europeiska stränder. Angripandet sker genom exempelvis bestämmelser om
minskad förbrukning, förbud av vissa typer av engångsplaster, insamlingsmål, utökad
producentansvar samt arbete med att öka medvetenheten. I och med att tillgängligheten
på dessa produkter minskar så kommer nedskräpningen av engångsplastartiklar sannolikt
också att minska. Dock innehåller direktivet i princip inga direkta åtgärder mot själva
nedskräpningen och hur det beteendet ska bekämpas. Direktivet innehåller emellertid bestämmelser om medvetandehöjande åtgärder men dessa är för ospecifika för att det ska
kunna dras några slutsatser om vad det kommer ge för resultat.
Något som man behöver ha i åtanke när förbrukningen av en vara förbjuds/minskas är att
varorna oftast kommer att behöva ersättas/substitueras. Direktivet berör dock inte frågan
om substituering överhuvudtaget. Detta kan anses vara problematiskt då det är viktigt att
undersöka förväntade effekter av att byta ut en vara mot en annan. Ett förbud mot en vara
eller produkt kan annars innebära att det nya materialet har samma miljöpåverkande effekter som det material som har förbjudits, och åtgärden har då inte gett några miljövinster. I värsta fall blir resultatet endast omotiverade kostnader. Ett exempel på detta rör
användandet av papper som substitut för plast. Rapporten ”Comparison of Environmental
Impact of Plastic, Paper and Cloth Bags” presenterar att det bland annat krävs minst fyra
gånger så mycket energi för att producera papperspåsar jämfört med plastpåsar. Tillverkningen av papperspåsar kräver också att det huggs ner träd; träd som annars hade absorberat växthusgaser men som i och med papperspåseproduktionen troligen kommer att resultera i negativa effekter för miljön. Därtill kan det tilläggas att den största delen papperspåsar produceras genom en process där träflisor upphettas kraftigt under hårt tryck i
en kemisk lösning. Dessa kemikalier är giftiga och tillför därför miljön både luftföroreningar och vattenföroreningar. Vattenföroreningarna hamnar så småningom i vattendrag
och når på så sätt näringskedjan. Rapporten fastställer att produktionen av papperspåsar
genererar 70 procent mer luftföroreningar och 50 procent mer vattenföroreningar jämfört
med produktionen av plastpåsar.146 Det bör dock nämnas att rapporten endast undersökte
produktionens miljöpåverkan och det hade behövts en livscykelanalys för samtliga
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material för att kunna göra en mer jämlik jämförelse mellan plast och papper. Exemplet
kan dock ändå påvisa att även substituten kan vara miljöfarliga. Därför kan det anses vara
viktigt att i förväg grundligt analysera vad substituten till engångsplast kan ge för effekter
på miljön för att säkerställa att miljön kommer gynnas i slutändan.
För att bedöma hur mycket miljön påverkas av farliga utsläpp spelar utsläppets totala
volym en avgörande roll. Exempelvis kan naturen själv hantera en mindre miljöskada
inom en relativt kort tid i jämförelse med en mer omfattande skada. En liknande princip
bör därför gälla angående plastutsläpp i våra hav. Forskning har kunnat fastställa att 90
procent av all plast i haven härstammar från tio olika floder. Av dessa floder ligger åtta i
Asien och två i Afrika.147 Den värsta marina nedskräpningen kommer således från stora
floder som mynnar i länder utanför Europa där avfallshanteringen är bristfällig. Det förväntade resultatet av EU:s agerande i form av minskade plastutsläpp kan därför betraktas
som ringa i jämförelse med allt det plastavfall som resten av världen släpper ut i haven.
Frågan är därför om det ens kan anses vara ekonomiskt försvarbart att minska mängden/förbjuda engångsplast inom EU då det egentligen inte kommer att innebära en väsentlig förbättring i unionens vattenmiljö. Det ska dock poängteras att plastskräpet i form
av makroplast som har sitt ursprung i unionen kommer att minska. Införandet av EUdirektivet kommer att medföra påtagliga kostnader, inte minst för företag och producenter
som måste rätta sig efter de nya bestämmelserna. Alla dessa kostnader måste sättas i relation till den de facto låga miljövinsten ur ett globalt perspektiv. Jämförelsevis kan nämnas att om nedskräpningen skulle halveras i de tio floder som bidrar mest med den globala
plastnedskräpningen skulle mängden utsläpp sjunka med 45 procent i våra världshav.148
Dessutom kan det tilläggas att resterande 10 procent av plastnedskräpningen i våra hav
delas med resten av världen och EU:s del av detta får bedöms vara relativt liten.
Emellertid finns det möjligheter för att införandet av minskningen/förbudet mot engångsplast i EU kommer att påverka det globala sammanhanget. Detta skulle kunna ske genom
ett flertal möjliga parallella mekanismer vilket kan leda till att även andra länder styrs
mot en användning av mer hållbara alternativ än plast. De tänkbara mekanismerna skulle
kunna yttra sig på följande sätt:
1. I och med att EU-staterna/konsumenterna kommer att stå för utvecklingskostnaderna för miljövänligare alternativ kommer den globala marknaden (däribland utvecklingsländer) i efterhand få tillgång till miljövänligare produkter där utvecklingskostnaderna redan är betalda. Detta betyder att den globala marknaden kommer att få tillgång till hållbarare produkter till ett lägre pris.
2. Eftersom EU:s marknad är så stor kommer det att leda till en enorm produktion
av dessa förhoppningsvis miljövänligare substitut, vilket i sin tur gör det möjligt
för mindre länder/marknader att, i och med stordriftsfördelarna, få tillgång till
dessa miljövänliga produkter till ett lägre pris.
3. Många länder/företag utanför EU säljer sina (för närvarande plast-) produkter till
EU149 och kommer att behöva byta till mer hållbara alternativ för att kunna fortsätta sälja sina produkter på EU:s marknad. I och med att det oftare kan vara dyrare för företag att producera flera olika produkter istället för en produkt kan detta
leda till att företag bestämmer sig för att endast producera det miljövänliga alternativet och erbjuda det till alla marknader.150
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Ovan nämnda exempel kan därmed öka potentialen för att fler länder erbjuds möjligheten
att använda mer hållbara alternativ, vilket kan leda till att den globala konsumtionen av
plast minskar. I längden kommer detta leda till att den globala miljön gynnas, vilket i sin
tur leder till att även miljön inom EU gynnas.
4.2.2 Syftet att förbygga/minska plastprodukters inverkan på människors hälsa
Direktivets uppgift är att förebygga eller minska plastens påverkan på människors hälsa.
Människor är som sagt kontinuerligt exponerade för olika plastprodukter. Exponeringen
för engångsplast kan exempelvis medföra att vi kommer i kontakt med farliga ämnen från
plasten som har överförts till vår mat/dryck. Vi kan även exponeras för plast efter att den
tagit form som mikro- eller nanoplast, till exempel som en följd av att den hamnat i naturen där den blivit försprödad och sönderdelad för att sedan färdas med hjälp av vatten och
vind till människan. Intaget i dessa fall sker främst genom förtäring, dryck, hudexponering och respiration. För människans del är det just mikro- och nanoplast som befaras
vara värst ur hälsosynpunkt. 151
I dagsläget finns det inte tillräckligt med forskning för att förstå hur människans kropp
påverkas av mikro- och nanoplastintaget. Det har dock konstaterats att mikro- och
nanoplast kan tas upp i mag- och tarmkanaler och att det därefter kan ackumuleras. Det
finns också forskning som har kunnat påvisa att djurs hälsa har påverkats av mikroskopiska plastpartiklar som djuren intagit. Det får därför anses vara av stort intresse att den
mänskliga exponeringen av plast minskar. Dock bör det i sammanhanget tilläggas att det
mänskliga intaget av plast skiljer sig från djurens intag av plast. Exempelvis så har djuren
i naturen i många fall fått i sig makroplaster i tron om att det är föda, medan vi människor
inte exponeras för makroplaster på samma sätt genom födointaget. De djur som har utsatts
för exponering av mikro- och nanoplast genom djurförsök har kunnat visa negativa effekter efter att ha utsatts för en betydligt högre dos än vad vi människor utsätts för. De
effekter som försöken har framkallat är dessutom snabba och tydliga, vilket skiljer sig
mot vad som väntas av människans exponering som är mer utdragen. Därmed måste slutsatserna om hur vi människor påverkas av plasten, utifrån de bevis som föreligger kring
påverkan på djuren, dras med aktsamhet. I och med att läget rörande plastens påverkan
på människan ännu inte är fastställd borde ändå all typ av plast hanteras med försiktighet
och uppkomsten av mikro- och nanoplast förhindras.152
En av de vanligaste spridningsvägarna för mikro- och nanoplast är genom vatten och hav.
Utifrån att forskningen, som nämnts tidigare153, har visat att 90 procent av all den plast
som förekommer i världens hav härstammar från 10 olika floder i Afrika och Asien, kommer EU:s direktiv att kunna påverka vår exponering för mikro- och nanoplast, med ursprung i makroplast, endast till en viss del. Däremot kommer den att minska vår exponering för de ämnen som engångsplastprodukter släpper ut i vår mat och dryck. Dessutom
skulle direktivet kunna pådriva den globala utvecklingen mot ett mer hållbart förpackningsanvändande, vilket skulle gynna unionen ur en hälso- och miljösynpunkt.
Syftet med direktivet är som sagt att skydda den mänskliga hälsan. Befarande risker i och
med direktivet har dock redan uppmärksammats. Det har nämligen kommit larm om att
det kommer att ske en ökning av antalet matförgiftningar eftersom det material som kommer att användas istället för plast inte kommer att kunna vara lika hygieniskt. 154 Detta
strider helt mot grundtanken i direktivet, vilket är att se till att en god hälsa upprätthålls
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hos människor. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en följd av substitutet och
därför inte kan anses påverka huruvida syftet uppfylls eller inte.
4.2.3 Syftet att främja övergången till en cirkulär ekonomi
Idag lever vi i ett samhälle som är baserat på en linjär ekonomi. Den linjära ekonomin är
präglad av samhällets industrialisering. Kortfattat handlar det om att utvinna naturresurser, producera, konsumera och slutligen att avlägsna avfallet. Detta är vad som har lett till
att vi har skapat en exponentiellt växande ekonomi. Denna utveckling har skett främst i
Europa och Nordamerika men har på senaste tiden även tagit fart i andra delar av världen
såsom i Asien. Denna framgång för dock med sig nya problem och utmaningar. Användandet av naturresurser och avfallsutvecklingen sker proportionellt och i samma takt som
den ekonomiska tillväxten. Detta leder i sin tur till spridning av miljögifter och utarmning
av den biologiska mångfalden. Det fundamentala problemet bedöms inte vara att naturresurser tar slut eller att avfallsbergen växer. Istället anses problemet vara att allt material
som hanteras sprids, blandas eller späds ut, vilket leder till att det ekonomiska värdet
försvinner eller när det hamnar på vad som anses vara fel ställen, såsom i naturen, blir
svåråtkomligt eller förstör viktiga ekosystem. I sämsta fall kan det handla om spridning
av direkta miljögifter, såsom kvicksilver. 155 Den linjära ekonomin är ohållbar och ger
upphov till stora samhällsekonomiska kostnader. Kostnaderna består oftast av negativa
externa effekter, vilka inte syns i priset för produkten, bland annat på grund av att atmosfären och haven är fria att nyttja och inte prissätts på en marknad. Luften är gratis och
således också kostnadsfri att förstöra. Det har gjorts beräkningar för de negativa externa
effekterna orsakade av ett antal branscher inom primärproduktionen över hela värden.
Dessa kostnader beräknades uppstiga under år 2009 till omkring 65 000 miljarder kronor,
vilket motsvarar 13 procent av det globala BNP 156,157
Nedskräpningen av plast i våra marina miljöer resulterar i stora ekonomiska förluster för
berörda sektorer och samhällsgrupper som är beroende av havet. Det har dessutom beräknats att havskräpet orsakar stora ekonomiska förluster. Totalt rör det sig om mellan 259
och 695 miljoner euro, vilket främst påverkar turismsektorn och fiskesektorn.158 Ett annat
problem med nedskräpning är att tillverkare gör stora ekonomiska förluster när de inte
kan återanvända material utan istället behöver producera nytt vilket innebär ökad resursåtgång och ökade kostnader.159
I en cirkulär ekonomi förekommer i princip inget avfall, utan resurser kan behållas i kretsloppet i samhället eller återförenas med naturens egna kretslopp. Cirkulär ekonomi är en
nödvändig del i EU:s arbete för att utveckla en hållbar, koldioxidsnål, resurseffektiv och
konkurrenskraftig ekonomi.160 Det finns i nuläget ingen vedertagen definition av cirkulär
ekonomi. En i sammanhanget återkommande förklaring till cirkulär ekonomi är den som
gjordes av the Ellen MacArthur Foundation, en organisation med mål om att driva på en
global övergång till en cirkulär ekonomi. Enligt detta synsätt är en cirkulär ekonomi uppbyggd på tre grundprinciper. Det handlar om att:
1. Bevara och stärka naturkapitalet genom att förvalta ändliga resurser och balansera
nyttjandet av förnybara resursflöden.
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2. Optimera resursutnyttjandet genom att cirkulera produkter, komponenter eller
material med så högt nyttjande som möjligt.
3. Främja verkningsfulla system genom att eliminera negativa sidoeffekter av resursanvändningen som miljögifter, buller, trängsel, eller negativa hälsoeffekter. 161

Cirkulär ekonomi har fått ett allt större utrymme under den senaste tiden inom den offentliga diskursen. År 2015 publicerade EU-kommissionen en handlingsplan för att öka tilllämpningen av cirkulära ekonomier och år 2017 utfärdade Sveriges regering en SOUrapport med syfte att upprätta lösningar på nationell nivå. 162 En cirkulär ekonomi bjuder
på ett flertal möjligheter för samhället. Först och främst handlar det om att resursanvändningen blir effektivare. För samhällsekonomin innebär det en betydande effektivisering
då den outnyttjade kapaciteten som läcker ut ur kretsloppet istället tas tillvara. Det kommer också att innebära minskade affärsrisker och ökad försörjningstrygghet. I dagsläget
är resurssituationen ansträngd, vilket visar sig i det ibland grovt varierande råvarupriserna. En cirkulär ekonomi bjuder även på stora möjligheter till att utveckla affärsmöjligheter för företag och branscher.163
I dag beräknas att en och samma plast kan återvinnas omkring sju gånger innan den blir
helt förstörd164, och den återvunna plasten har få användningsområden. Anledningen är
att under återvinningsprocessen blir plasten blandad med ett flertal olika sorter av plast.
Dessutom innehåller plast många olika kemiska miljögifter vilket är ett hot mot både
människan och miljön. Som material blir plast med tiden gammalt och kommer att börja
brytas ned och förstöras. En förbättrad återvinningsprocess där man ser till att olika plaster inte blandas utan istället hålls ren och endast av god kvalité innebär att plasten i princip
skulle kunna återvinnas oändligt många gånger vilket överensstämmer med den cirkulära
modellen. Dock kvarstår problematiken med plastens egenskap att kemikalier läcker ut
till omgivningen vilket kan leda till skador för människan och miljön. Skadorna kan i sin
tur förorsaka samhällskostnader, något som inte kan anses vara förenligt med den cirkulära modellen. Därför kommer ett minskat flöde av plast och en ökad framställning av
substitut att vara positivt genom att det skapar möjligheter för utvecklandet av material
som kan ha en plats i den cirkulära ekonomin. Fler omständigheter hade dock behövt
undersökas, såsom substitut och dess påverkan på omgivningen för att med största säkerhet kunna avgöra om direktivet kan leda till en mer cirkulär ekonomi. Om det exempelvis
skulle innebära en omställning mot ett ökat användande av glas skulle det främja övergången i och med att glas inte orsakar miljöskador i samma utsträckning som plast, samt
att glas kan återvinnas i princip obegränsat många gånger.
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5. Slutsats
Plast är ett av människan skapat material vars användning kan resultera i skadliga effekter. Både miljön och den mänskliga hälsan kan hotas av att plasten blir felhanterad, exempelvis genom nedskräpning. De exakta konsekvenserna kan inte sägas vara fullt ut
konstaterade, men i och med att risken för skada finns bör plasten hanteras med försiktighet. Direktivets bestämmelser kommer att innebära en förändring i användandet av
plast. En sådan reform för även med sig höga ekonomiska kostnader, till exempel i form
av unionens och medlemsländernas anpassningsarbete och utformningar av strategier. Direktivet kommer även att påverka företagen inom unionen som kommer att behöva ändra
sin nuvarande hantering av plast och gå mot ett minskat användande av engångsplaster.
Ett minskat plastanvändande kommer tveklöst att leda till att miljön inte längre blir utsatt
för lika mycket plast som har sitt ursprung i EU, men till vilken kostnad? Därav finns det
ett stort intresse för att i framtiden, några år efter att direktivet trätt i kraft, utföra en
undersökning rörande de ekonomiska kostnaderna kontra miljövinsten. Emellertid kan
direktivet inte sägas spela en avgörande roll när det gäller att förbättra den marina miljön
då den största andelen plast i haven härstammar från ett antal specifika floder i Afrika och
Asien. Dessutom måste det tas i beräkning att de användningsområden som engångsplasten har fyllt måste ersättas. I nuläget har EU inte lagt fram någon strategi för hur plasten
ska substitueras. Detta innebär att de egentliga effekterna ur miljö- och hälsosynpunkt,
samt huruvida bestämmelserna främjar en cirkulär ekonomi eller inte, inte kan fastställas.
Direktivet skulle därför behöva kompletteras med en mer utförlig plan gällande substitut
för att säkerställa att unionens medlemsstater och företag styrs mot en hållbar utveckling.
Därtill kan även försvarbarheten i att direktivet syftar till att minska nedskräpningen men
ändå inte ställer några direkta krav på nedskräparna ifrågasättas. Istället är det företagen
och producenterna som kommer bära ansvaret för genomförandet av direktivet trots att
de inte kan sägas bära skulden för konsumenternas beteende. Undersökningar har visat
att en stor del av orsaken till att man skräpar ned beror på avsaknaden av en papperskorg,
vilket pekar på att man i stor utsträckning skulle kunna komma åt grundproblemet genom
att se över avfallshanteringen. Några år efter direktivets ikraftträdande bör det undersökas
om nedskräpningen minskat samt om det kan konstateras att den marina miljön har förbättrats i unionen. Det kommer vara avgörande för vår framtid att påvisa att vi kan upprätta effektiv miljölagstiftning vars syfte uppfylls på ett samhällsekonomiskt och hållbart
sätt, samt säkerställer att människans hälsa och miljön upprätthålls.
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Bilaga
Produkt & Produkt-beskrivning

Livsmedelsbehållare med eller utan
lock. Exempelvis
behållare för Färdigrätter.
Livsmedelsbehållare med eller utan
lock av expanderad
polystyren. Exempelvis behållare för
färdigrätter.
Muggar inklusive
lock. Exempelvis
muggar som erbjuds av snabbmatsrestauranger.
Dryckesbehållare
inkl. korkar och
lock med kapacitet
av högst 3 liter. Exempelvis dryckesbehållare som säljs
i mataffärer som
inte består av PET.
Dryckesbehållare
inkl. korkar och
lock samt muggar
av expanderad polystyren. Exempelvisdryckesbehållare som erbjuds
vid köp av dricka i
snabbmatsrestauranger.
PET-flaskor.
Bestick, alltså gafflar, knivar, skedar,
ätpinnar. Exempelvisbestick som erbjuds i samband
med take-away
maträtter.
Tallrikar. Exempelvis tallrikar som
säljs i mataffärer.
Sugrör.

Minskad
Förbrukning

Förbud

Utökat
Produktkrav

Märkningskrav

X

Utökat
Producentansvar

Mål om
insamling
(PET)

Medvetandehöjande

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Produkt & Produktbeskrivning

Omrörare till
drycker. Exempelvis omrörare som
erbjuds vid köp av
varma drycker
såsom kaffe.
Omslag av flexibla
material. Exempelvis godispapper.
Bomullspinnar
(tops).
Ballongpinnar.
Ballonger.
Engångsprodukter
producerat av oxonedbrytbar plast.
Tunna bärkassar.
Sanitetsprodukter
och våtservetter.
Tobaksvaror med
filter/filter för tobak.
Fiskeredskap tillverkad av plast.

Minskad
Förbrukning

Förbud

Utökat
Produktkrav

Märkningskrav

Utökat
Producentansvar

Mål om
insamling
(PET)

Medvetandehöjande

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
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