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Förord 
Naturvårdsverket har fått i uppdrag från regeringen att föreslå åtgärder för att återvinningen av 
plast ska öka, med särskilt fokus på kemisk återvinning. Västsvenska Kemi- och Materialklustret 
har inom ramen för detta blivit tillfrågade och kommit överens med Naturvårdsverket om att 
genomföra ett Policylab kring kemisk återvinning av plast.  

Projektet har utförts av Klimatledande Processindustri, som bygger på Västsvenska Kemi- och 
Materialklustret där Johannebergs Science Park är värdorganisation, och IVL Svenska 
Miljöinstitutet gemensamt. Övriga parter i projektet som ingår i projektgruppen är följande 
medlemmar i Västsvenska Kemi- och Materialklustret; Borealis, Stena Recycling International, 
Rejlers, Perstorp, Novoplast, Scandinavian Enviro Systems, Fortum Waste Solutions, Inovyn, 
Nouryon, Vattenfall, Chalmers Tekniska Högskola, Business Region Göteborg, Profu och RISE.  

Samtliga deltagare i projektgruppen är avsändare av rapporten. Detta innebär att dessa aktörer står 
bakom rapporten i sin helhet men inte nödvändigtvis stödjer alla enskilda förslag eller detaljer.  

Flera andra aktörer har också visat stort intresse och engagerat sig i projektets workshops samt i 
intervjuer. En sammanställning över samtliga deltagare finns i bilaga 2 till denna rapport.  

Klimatledande Processindustri tackar samtliga för stort engagemang och bidrag i arbetet.  
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Sammanfattning 
Naturvårdsverket har under 2021 ett regeringsuppdrag att föreslå åtgärder för att återvinningen av 
plast ska öka, med särskilt fokus på kemisk återvinning. Västsvenska Kemi- och Materialklustret 
har inom ramen för regeringsuppdraget blivit tillfrågade och kommit överens med 
Naturvårdsverket om att genomföra ett Policylab kring kemisk återvinning av plast.  

Syftet med projektet är att öka återvinningen av plast genom att möjliggöra investeringar i 
anläggningar för kemisk återvinning i Sverige. Projektet ska föreslå 2-3 styrmedel eller åtgärder 
baserat på industrins behov och vara ett komplement till det arbete som Naturvårdsverket 
genomför avseende åtgärder för att förbättra förutsättningarna för kemisk återvinning av plast.  

Projektet har genomförts som ett Policylab baserat på metodiken för ”Design Thinking”. Projektet 
har utförts av Klimatledande Processindustri, som bygger på Västsvenska Kemi- och 
Materialklustret där Johannebergs Science Park är värdorganisation, och IVL Svenska 
Miljöinstitutet gemensamt.  

Syftet med ett Policylab är att genom en samskapande utvecklingsprocess med aktörer från flera 
olika sektorer och delar av värdekedjan, ta fram och testa idéer om nya policys för att lösa ett 
samhällsproblem. De olika stegen i projektets genomförande sammanfattas i figuren nedan.  

 

Den hinderanalys som genomförts i projektet identifierar ett antal hinder för investeringar i kemisk 
återvinning av plast i Sverige. Dessa kategoriseras i rapporten under följande kategorier:  

• Regelverk och standardisering  
• Tekniska hinder  
• Ekonomiska hinder  
• Logistiska hinder 
• Tillgång till energi 
• Brist på offentligt tillgänglig information 

Kemisk återvinning kan spela en roll för fler cirkulära plastflöden genom att omvandla plastavfall 
till material för återvinning. Verksamheten behöver därför samspela med såväl avfallslagstiftning 
som produkt- och kemikalieregler. Vid nya typer av anläggningar ställs krav på regelverk för 
tillståndsprövning och stöd i form av infrastruktur och innovationsstöd. Rapporten ger därför en 
översiktlig bild av relevanta regelsystem och policyutveckling, bland annat kring:  

• Definition av materialåtervinning  
• När avfall upphör att vara avfall  
• Kemikalielagstiftning  
• Regler vid transport av plastavfall  
• EU-direktiv för plastprodukter  
• Stärkt politik om plaståtervinning och giftfri miljö genom EU:s handlingsplan för cirkulär 

ekonomi samt kemikaliestrategi  
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Kärnan i projektet har utgjorts av två större workshops där branschaktörer arbetat fram och 
prioriterat bland förslag till åtgärder som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för 
investeringar i kemisk återvinning i Sverige. Med utgångspunkt i hinderanalysen för investeringar 
i kemisk återvinning av plast, identifierades totalt nio möjliga förslag till åtgärder och styrmedel 
vid projektets första workshop. Vid den andra workshopen prioriterades två av dessa förslag, som 
av aktörerna sammantaget bedömdes som viktigast för att skapa förutsättningar för investeringar i 
kemisk återvinning av plast i Sverige. Dessa är:  

1.  Tydliggörande att kemisk återvinning är godkänd som metod för materialåtervinning 
2. Krav på minimum andel återvunnen råvara i plastprodukter 

I projektet har dessa två förslag tagits vidare av arbetsgruppen och konkretiserats samt analyserats 
mer i detalj.  

Åtgärdsförslaget Tydliggörande att kemisk återvinning är godkänd som metod för 
materialåtervinning har som syfte att skapa tillit till kemisk återvinning som teknik för 
materialåtervinning. Detta genom ett tydliggörande från ansvarig myndighet om när kemisk 
återvinning räknas som materialåtervinning (till nya produkter) och i vilket fall det räknas som 
energi-/alternativ återvinning (till bränsle) enligt Avfallsdirektivet (artikel 3 p. 17). Tydliggörandet 
kan komma i form av 1) ett uttalande från ansvarig myndighet (liknande det som skett i Danmark 
och Norge), och/eller 2) uppdatering av Naturvårdsverkets vägledning om materialåtervinning1 
där kemisk återvinning beaktas. Förslaget kommer påverka aktörer i hela plastvärdekedjan 
eftersom det kommer öka tillit och samarbete om kemisk återvinning. En stor andel av deltagare 
på projektets workshops anser att förslaget är en viktig förutsättning för investeringar i kemisk 
återvinning i Sverige. Förslaget har därför potentiellt stor effekt. Eftersom förslaget inte leder till ny 
lagstiftning, utan handlar om att tydliggöra det som redan står i Avfallsdirektiven, har 
åtgärdsförslaget hög genomförbarhet. Åtgärdsförslaget har hög kostnadseffektivitet då inga 
direkta statsfinansiella eller samhällsekonomiska kostnader uppstår. 

Åtgärdsförslaget Krav på minimiandel återvunnen råvara i plastprodukter har som syfte att öka 
efterfrågan på återvunnen plast. Förslaget förbättrar därmed förutsättningar för utveckling av 
kemisk återvinning (i Sverige) genom att bidra till att skapa en marknad för kemiskt återvunnen 
plast. Kravet bör införas på EU-nivå för att få stor effekt och därför behöver Sverige verka för ett 
ambitiöst minimikrav på andel återvunnen plast i nya plastprodukter från EU och att sådan 
återvunnen plastkvalitet som kemisk återvinning kan producera beaktas i EU:s 
lagstiftningsprocess. Kravet ska ställas på aktörer som sätter plastprodukter på marknaden och 
utgöra genomsnittsandelen återvunnet material i produkterna. Förslaget bör vidare implementeras 
så att den innebär en gradvis upptrappning av ambitionen. Upptrappningen bör innebära att både 
kravet på andelen återvunnen plast ökar och vilka produkter/sektorer som omfattas breddas över 
tid. Med anledning av olika sektors förutsättningar bör det finnas differentierade minimiandelar 
beroende på sektor. Materialåtervinnare (kemisk och mekanisk) kommer påverkas positivt 
eftersom det ökar efterfrågan på återvunnen plast. Plastproducenter och tillverkare kommer 
drabbas av högre kostnader i omställning till mer återvunnen plast i deras produkter. Den 
kostnaden kan i huvudsak förväntas överföras till slutkunden. Effekten av förslaget förväntas att 
vara medel till stor beroende på vilka produkter som berörs, samt hur hög andel återvunnet 
material som krävs. Åtgärdsförslaget kräver ändring av lagstiftning på EU-nivå, vilket komplicerar 
den juridiska genomförbarheten. Det finns dock liknande åtgärder på andel återvunnen plast i 
dryckesflaskor och EU:s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi föreslår minimikrav på andel 

 

1 Naturvårdsverket (2017). Giftfria och Resurseffektiva Kretslopp: Vägledning för ökad och säker materialåtervinning. 
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återvunnen plast på nya plastprodukter. Det förväntas att förslaget medför administrativa 
kostnader, både för företag som ska dokumentera andelen återvunnen plast på deras produkter 
och för myndigheter som ska utföra tillsyn. 
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1 Inledning  
Naturvårdsverket har under 2021 ett regeringsuppdrag att föreslå åtgärder för att återvinningen av 
plast ska öka, med särskilt fokus på kemisk återvinning. Västsvenska Kemi- och Materialklustret 
har inom ramen för detta blivit tillfrågade och kommit överens med Naturvårdsverket om att 
genomföra ett Policylab kring kemisk återvinning av plast. Inom Vinnväxtsatsningen 
Klimatledande Processindustri som drivs inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret har frågan 
utvecklats under en längre tid. Delar av ledningsteamet har bistått Naturvårdsverket i andra 
utredningar såsom ”Kemisk återvinning – analys av klimat- och miljöeffekter”.  

Projektet har utförts av Klimatledande Processindustri, som bygger på Västsvenska Kemi- och 
Materialklustret där Johannebergs Science Park är värdorganisation, och IVL Svenska 
Miljöinstitutet gemensamt.  

Syftet med projektet är att öka materialåtervinningen av plast genom att möjliggöra investeringar i 
anläggningar för kemisk återvinning i Sverige. Projektet ska föreslå 2-3 styrmedel eller åtgärder 
baserat på industrins behov och vara ett komplement till det arbete som Naturvårdsverket 
genomför avseende åtgärder för att förbättra förutsättningarna för kemisk återvinning av plast. 
Resultatet av projektet redovisas i denna rapport.  

Projektet har genomförts som ett Policylab baserat på metodiken för ”Design Thinking”. De olika 
stegen i projektets genomförande sammanfattas i figuren nedan.  

 

Syftet med ett Policylab är att genom en samskapande utvecklingsprocess med aktörer från flera 
olika sektorer och delar av värdekedjan, ta fram och testa idéer om nya policys för att lösa ett 
samhällsproblem. I projektet har två större workshops genomförts som samlat aktörer från hela 
värdekedjan. Den första syftade till att generera idéer till möjliga styrmedel och åtgärder och den 
andra till att prioritera och välja ut de viktigaste förslagen. Det dialogbaserade arbetssättet med 
workshops har kombinerats med analys- och utredningsarbete inför och efter dessa workshops.  

Med utgångspunkt i en analys av hinder för investeringar i kemisk återvinning av plast, 
identifierades totalt nio möjliga förslag till åtgärder och styrmedel vid projektets första workshop. 
Vid den andra workshopen prioriterades två förslag, som av aktörerna sammantaget bedömdes 
som viktigast för att skapa förutsättningar för investeringar i kemisk återvinning. Dessa är:  

• Godkännande av kemisk återvinning som metod för materialåtervinning 
• Krav på minimum andel återvunnen råvara i plastprodukter  

Förslagen har därefter beskrivits och analyserats mer i detalj. Förslagens möjliga konsekvenser har 
analyserats med utgångspunkt i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning 
samt Naturvårdsverkets vägledning för samhällsekonomisk analys.  
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1.1.1 Avgränsningar  
Målet med projektet är att föreslå 2-3 förslag på styrmedel och åtgärder som ska syfta till att 
möjliggöra investeringar i kemisk återvinning av plast i Sverige. Projektet ska dock inte ge förslag 
på ekonomiska stödformer då investeringsstöd anses finnas i form av bland annat Klimatklivet, 
Industriklivet och gröna krediter. Förslagen som tas fram ska vara mer detaljerade än bara på 
idénivå och innehålla en konsekvensanalys, kontrolleras vad gäller påverkan på frågan samt vad 
gäller EU:s statsstödsregler. Eventuella förslag på författningstexter skrivs dock av 
Naturvårdsverket.  

Under projektets gång har en löpande dialog hållits med Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har 
under våren arbetat med parallella utredningar till detta projekt, som haft fokus på liknande 
åtgärdsförslag som kommit upp inom ramen för detta policylab. Bland annat har en utredning om 
kvotplikt på återvunnen råvara hanterats i en externt upphandlad utredning, där fokus har legat 
på att utreda produktkrav inom bygg och fordonssektorn, varför dessa sektorer inte analyserats i 
detalj i detta projekt.    
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2 Hinder och regelverk som 
påverkar kemisk återvinning av 
plast  

För kemisk återvinning av plast i Sverige finns ett flertal tekniska lösningar under utveckling. 
Detta kapitel innehåller en kort beskrivning av några av dessa tekniker. Tekniker för kemisk 
återvinning löser upp eller bryter ner plasten (polymererna) på olika sätt så att kolatomerna kan 
återvinnas vilket bidrar till att mängden jungfrulig plastråvara vid produktion av nya 
plastprodukter kan minska.  

Förutom att teknikerna för att bryta ned plasten ser olika ut och är under utveckling, finns det en 
del andra utmaningar med kemisk återvinning i Sverige vilka tas upp i detta kapitel. Till dessa hör 
avsaknad av en definition av kemisk återvinning och hur tekniken förhåller sig till nuvarande 
vägledning om materialåtervinning samt relaterar till avfallshierarkin. Andra utmaningar är att 
jungfrulig råvara generellt är billigare än återvunnet material samt att det kan finnas bristande 
tillgång på plastavfallsflöden i tillräckliga volymer för kemisk återvinning. I projektet har dessa 
utmaningar diskuterats i workshop-format med aktörer från hela värdekedjan och detta kapitel 
baseras utöver litteraturstudier också på insikter från dessa diskussioner.  

För att förstå problematiken kring kemisk återvinning av plast omfattar detta kapitel även en 
beskrivning av nuvarande och kommande regelverk av relevans. Bland annat diskuteras 
avfallshierarkin tillsammans med ”end of waste”-kriterier, kemikalielagstiftning och relevanta EU-
direktiv. 

2.1 Tekniska lösningar för kemisk återvinning  
Sedan några år tillbaka finns prototypanläggningar för kemisk återvinning av plast i industriell 
skala. Dessa är främst inriktade på relativt rena material av produktionsspill eller homogena 
avfallsflöden. Det har under de senaste åren tagits många investeringsbeslut för större 
anläggningar som ska vara färdiga för drift innan 2025, vilka främst fokuserar på mixade flöden av 
de vanligaste plasterna (PE, PP) ihop med en mindre mängd annan plast. För mer komplexa och 
blandade material kan teknik i industriell skala förväntas längre fram i tiden än 2025.2  

Kemisk återvinning av plast befinner sig under snabb utveckling. Det har lett till att vad som ska 
ingå i begreppet inte är helt vedertaget och att många begrepp framträtt som ännu inte är 
standardiserade. De teknikkategorier som används i Lassesson et al. (2021)3 används i den här 
rapporten. Vidare används definitionen av kemisk återvinning från nämnda rapport eftersom den 
kan ses som en av de bredaste definitionerna av kemisk återvinning, nämligen en process som med 
hjälp av kemikalier och/eller värme löser upp eller bryter ner plasten så att kolatomerna på något 
sätt kan återvinnas. 

 

2 Se t.ex. Zero Waste Europe (2019). El Dorado of Chemical Recycling – State of play and policy challenges eller Lassesson et al. (2021). 
Kemisk återvinning av plast: Teknik, flöden och miljöaspekter 
3 Lassesson et al. (2021). Kemisk återvinning av plast: Teknik, flöden och miljöaspekter. 
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Några tillgängliga tekniker för kemisk återvinning av plast återfinns till vänster i Figur 1 nedan där 
ordningen ungefär motsvarar graden av nedbrytning av polymererna. Placeringen i avfallstrappan 
beror på vad den utgående produkten används till (exempelvis är en utgående produkt från 
upplösning som används som energikälla fortfarande energiåtervinning och inte 
materialåtervinning). 

Figur 1. Kemisk återvinning i en avfallstrappa 

 

Bild baserad på Lassesson et al. (2021). 

Upplösning/utfällning går ut på att separera polymerer genom upplösning i lösningsmedel vilket 
skapar en produkt med liknande egenskaper som jungfrulig plastråvara, men som till exempel kan 
få kortare polymerkedjelängd. Tekniken separerar olika polymerkedjor från föroreningar och 
tillsatsämnen i plasten så kallad tvätt med avsikt att inte helt ha sönder dem. Den återvunna 
polymeren kan användas för produktion av plastprodukter utan vidare behandling. Processen kan 
klassas som en fysikalisk-kemisk process och är mer effektiv om försorterade avfallsströmmar 
används, med en eller två dominerande polymertyp(er).  

Depolymerisering avses här som en kategori av tekniker som använder en kombination av kemi, 
lösningsmedel och värme för att bryta ned och sönderdela polymerer till monomerer (plastens 
ursprungliga byggblock). Det vill säga samma monomer som användes vid nyproduktion av 
plastråvara. Dessa monomerer kan sedan användas som råvara för att framställa ny polymer eller 
andra kemikalier. Det innebär att plastråvaran kan återvinnas om och om igen samt blir helt 
likvärdig jungfrulig råvara. Tekniken är mest effektiv om en välutvecklad utsortering sker på 
förhand. 

Solvolys använder hydrotermisk förvätskning (även kallat HTL – hydrothermal liquefaction) för 
att vid hög temperatur och tryck bryta ned alltifrån trä, papper och plast till en oljeprodukt. I 
processen används vatten vid högt tryck och i det vattnet löses vattenlösliga ämnen upp, så som 
organiska syror och oorganiska joner. Den går därmed att använda för att hantera blandade och 
kontaminerade plaster, och kan processa plast som är kraftigt kontaminerad av halogener (från 
exempelvis PVC och bromerade flamskyddsmedel).  

Pyrolys använder en termisk process, där organiska molekyler (av till exempel plast) upphettas 
och bryts ned till mindre beståndsdelar genom en syrefri eller syrefattig miljö. De organiska 
molekylerna omvandlas till gas, olja/vax och koks, där förhållandet mellan de tre produkterna 
varierar beroende på vilken råvara som används och hur processen har anpassats. Processen kallas 
även för termisk förvätskning. Plasterna PE, PP och PS är populära råvaror till pyrolys eftersom de 
ger högt utbyte och en olja av högre kvalitet än vad andra råvaror gör, men det går även att 
använda pyrolys för att få ut olja från andra råvaror så som däck eller sågspån. 



 Rapport U 6506  Policylab för kemisk återvinning av plast   
 

13 

Förgasning är också en termisk processteknik. Med hjälp av en kontrollerad mängd syre genomgår 
materialet av organiska molekyler (av till exempel plast) en ofullständig förbränning och bryts ner 
till en syntesgas, bestående av huvudsakligen kolmonoxid och vätgas samt en liten mängd andra 
kolväten så som metan och eten. Det är en energikrävande process, men bör kunna hantera en 
komplex mix av material. 

Koldioxidinfångning och -utnyttjande, även kallat CCU, är ett vitt begrepp som innebär att 
koldioxiden fångas in och utnyttjas. Det är på så sätt en teknik som kan vara lämplig att utnyttja 
ihop med någon av ovan nämnda tekniker för kemisk återvinning för att öka återvinningsgraden, 
men inte som en process i sig självt.  

Mer information om tekniker, flöden och miljöaspekter kring kemisk återvinning presenteras i den 
nyligen publicerade SMED-rapporten, ”Kemisk återvinning av plast: Teknik, flöden och miljöaspekter”, 
som tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket (Lassesson et al. 2021). 

2.2 Hinder för kemisk återvinning  
I det här avsnittet har vi sammanställt ett antal hinder som föreligger rörande kemisk återvinning 
av plast i Sverige idag. De hinder som listas har sammanställts utifrån en genomgång av tillgänglig 
litteratur på området samt utmaningar som har uttryckts av olika aktörer under workshop 1.  

2.2.1 Regelverk och standardisering 
Samordnade regelverk 
Ett faktum som påverkar möjligheterna att skapa förutsättningar för kemisk återvinning i Sverige 
är Sveriges EU-medlemskap, vilket innebär att regelverk och policys gällande den gemensamma 
marknaden regleras på EU-nivå. Detta kan ses som både en möjlighet och ett hinder, men utgör ett 
hinder i de fall Sveriges ambitioner inom ett område är högre än vad som är möjligt att 
genomdriva på EU-nivå. Förhandlingar mellan medlemsstater som föregår skapandet av regelverk 
och ny policy kan vara tidskrävande och leda till urvattnade förslag med liten effekt.  
 
Kemisk återvinning är vidare en relativt ny teknik som av aktörerna anses sakna tydliga, 
samordnade och förutsägbara policys, regelverk och riktlinjer inom EU. Det gäller bland annat: 

• ”End of waste”-kriteriet som skapar svårigheter för återvinningsanläggningar att avgöra 
när ett avfall upphör att vara avfall 

• Standardiserade krav på vad som ska klassas som återvunnen plast  

Definition av kemisk återvinning 
Samtliga aktörer anser att bristen på definition av kemisk återvinning utgör ett viktigt hinder att 
överkomma. Det är idag oklart hur kemisk återvinning av plast för olika ändamål kommer att 
klassificeras i Sverige, vart processen befinner sig i avfallshierarkin och vilka plastavfallsflöden 
som ska/kan användas. Precis som tidigare beskrivet i Figur 1 beror placeringen i avfallstrappan på 
vad den utgående produkten används till, och oklarheterna ligger därför främst kring den slutliga 
produkten som framkallas genom kemiska återvinningsprocesser. 
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En viktig fråga för utveckling av kemisk återvinningsindustri är möjligheten att använda system 
för massbalans4. För att möjliggöra investeringar i kemisk återvinning bedöms detta vara en viktig 
förutsättning. När återvunnen råvara går in i ett system där den blandas med, och därmed ersätter 
en del av, fossil råvara kallas det drop-in. Metoden utgör den huvudsakliga användningen av 
framförallt nafta-liknande pyrolysoljor idag. Det leder till att nya separata processanläggningar 
inte behöver byggas för att hantera den återvunna råvaran, vilket har flera fördelar jämfört med 
alternativet att helt separera flöden av återvunnen och jungfrulig plastråvara.  

Det finns idag olika metoder och standarder för massbalansberäkning som används inom den 
kemiska industrin. Dock finns inte en samsyn bland de intervjuade aktörerna kring hur system för 
massbalans ska utformas, eftersom producenter ser det som en ansats för att föra in återvunnen 
råvara i sina system, medan andra aktörer vill se striktare regler kring hur den återvunna råvaran 
ska användas. En ytterligare aspekt är hur en slutprodukt ska kunna verifieras innehålla en viss 
mängd återvunnen plast och därmed kunna klassificeras som gjord av återvunnen råvara, när 
massbalansberäkning använts i den kemiska återvinningsprocessen. Acceptansen för 
massbalansberäkning hos slutkonsument är idag också oklar.5  

På grund av ovanstående resonemang uppstår även hinder, enligt industriaktörerna, på grund av 
att det saknas offentligt godkända system för certifiering och verifiering av återvunnen plast. 
Frågan om hur det som ska gå till kemisk återvinning i avfallsflödet verifieras och hur 
materialsammansättningar verifieras och certifieras uppstår. För massbalansräkning finns däremot 
exempelvis internationella certifieringar som International Sustainability and Carbon Certification 
(ISCC+) med tredjepartsverifiering samt certifieringar för biogent ursprung.  

Omprövningstillstånd vs. ändringstillstånd 
Tillståndsgivning för nya anläggningar upplevs som en tidskrävande och osäker process som kan 
innebära att den befintliga anläggningen för verksamheten måste ställas inför omprövning in sin 
helhet, jämfört med ett ändringstillstånd på befintligt miljötillstånd. 

2.2.2 Tekniska hinder   
Kunskapsutveckling 
Enligt vad som konstaterades under avsnitt 2.1. är teknologin för kemisk återvinning av plast 
fortfarande under stark utveckling. Den faktiska produktionskapaciteten på europeisk nivå är i 
nuläget mycket begränsad. Vidare behövs förbättrad kunskap kring exempelvis olika plasttypers 
återvinningsbarhet och spårbarhet.6  

Plastflöden till kemisk återvinning 
Industriaktörerna i projektet vittnar om att det finns en bristande volymmässig tillgång till 
plastavfall i olika fraktioner som kan anses lämplig för flöden till kemisk återvinning. Det är inte 
tillräckligt att enbart beakta den svenska marknaden för plastavfall, även om vi behöver göra mer 
för att styra bort plastströmmar från förbränning och deponi till exempelvis kemisk återvinning. 
Deponi av plast är förbjudet i Sverige, men trots det förekommer dumpning av plast som istället 

 

4 Massbalans tar hänsyn till den råvara som går in i en process, vilken kan vara en mix av jungfrulig och återvunnen råvara, för att 
därefter allokera den mixen till de produkter som går ur processen. Processen innehåller då återvunnen råvara, men slutprodukten 
innehåller inte nödvändigtvis det.   
5 För en diskussion kring detta, se Lassesson et. al (2021) Kemisk återvinning av plast: Teknik, flöden och miljöaspekter.  
6 Waldheim Consulting (2019). Kemisk återvinning av plastavfall, kartläggning av pågående aktiviteter.  
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bör kunna tas omhand genom kemisk återvinning. Exempel på problematiken finns i fallet om 
Think Pink i Botkyrka kommun7 eller vid olovlig dumpning av plastavfall i andra länder.8   

För att möjliggöra kemisk återvinning av plast krävs långsiktig tillgång till relevanta 
plastavfallsströmmar. Plastströmmar som är lämpliga för kemisk återvinning bör vara sådana som 
inte är lämpliga för mekanisk plaståtervinning på grund av till exempel orenheter och 
giftiga/farliga tillsatser. I en nyligen publicerad rapport9 analyseras intressanta plastflöden som 
skulle kunna vara lämpliga för kemisk återvinning:  

• Polyeten och polypropen i blandat avfall. Det finns en stor volymspotential i att öka 
utsorteringen av polyeten (PE) och polypropen (PP) i olika avfallsströmmar, då dessa är de 
två vanligaste plastsorterna i samhället. Uppskattningsvis så är det omkring 400 000 ton PE 
och PP varje år som inte återvinns från de fem största inhemska flödena av plastavfall; 
blandat avfall från verksamheter, bygg- och rivningsavfall, restavfall, grovavfall och 
utsorterade förpackningar. 

• Polystyren (PS), som finns i tre dominerande avfallsströmmar idag: restavfall (hushåll, PS), 
grovavfall (återvinningsanläggningar, PS/ABS) och elektronikavfall 
(PS/HIPS/flamskyddsmedel). De totala volymerna uppskattas till ca 24 000 ton.  

• PET-polyester, återvinns främst mekaniskt idag från separat insamlade läskflaskor och 
liknande. Men färgad plast är mindre attraktiv för mekanisk återvinning och i det 
blandade hushållsavfallets restfraktion och även i det utsorterade förpackningsavfallet 
finns en hel del PET, ofta i starka färger. I Sverige uppskattas det till att ungefär 70 000 ton 
PET-avfall finns tillgängligt, varav 45 000 ton finns i redan sorterat förpackningsavfall och 
flaskor och ytterligare 24 000 ton bedöms kunna sorteras ut från en utökad sortering av 
rest- och grovavfall. 

• Plast från fordon, Förekomsten av många olika plaster komplicerar återvinning, men i 
sektorn finns delvis redan logistik och demonteringsanläggningar på plats för att återvinna 
metaller som skulle kunna utökas för att även återvinna polymerer från plastkomponenter. 
Den totala volymen kan uppskattas till drygt 30 000 ton, bestående av flera olika 
polymertyper.  

Även för kemisk återvinning finns det dock strömmar som kan anses olämpliga, om till exempel 
dessa innehåller tillsatsämnen som klassats som särskilt farliga enligt REACH10. Det behövs vidare 
riktlinjer och vägledningar om hur plastströmmar bör tas om hand och sorteras för att återvinnas 
på ett resurseffektivt sätt. Men också fler sorteringsanläggningar som kan separera och 
omhänderta olika avfallsflöden på ett effektivt sätt.11  

2.2.3 Ekonomiska hinder 
Pris och efterfrågan på återvunnen råvara 
Återvunnen plast konkurrerar prismässigt med jungfrulig plast. Vidare är jungfrulig plast 
generellt sett billig och har ofta en bättre kvalitet än återvunnen plast och det är lättare att det 
lättare att säkerställa vad ny, jungfrulig plast innehåller. Det finns därför alltid en risk att det är 

 

7 https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsbrev/Tillsynsnytt/Artiklar-2021/Detta-har-hant-i-
Kagghamra/  
8 https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-alerts-to-sharp-rise-in-plastic-waste-crime  
9 För vidare information, se Lassesson et. al (2021) Kemisk återvinning av plast: Teknik, flöden och miljöaspekter.  
10 För en diskussion kring detta, se Lassesson et. al (2021) Kemisk återvinning av plast: Teknik, flöden och miljöaspekter.  
11 Ibid  

https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsbrev/Tillsynsnytt/Artiklar-2021/Detta-har-hant-i-Kagghamra/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsbrev/Tillsynsnytt/Artiklar-2021/Detta-har-hant-i-Kagghamra/
https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-alerts-to-sharp-rise-in-plastic-waste-crime
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enklare att välja ny, jungfrulig plast framför återvunnen plast. Vidare varierar priset på jungfrulig 
fossil plast med priset på olja, vilket gör att priset inte är förutsägbart.12  

Priset för kemiskt återvunnen plast är en avgörande fråga för att kunna göra kemiskt återvunnen 
plast konkurrenskraftig i stor skala. De totala kostnaderna för att framställa kemiskt återvunnen 
plast (inklusive kostnader för insamling och sortering) överskrider kostnaderna för framställning 
av jungfrulig fossil plastråvara. För att säkerställa efterfrågan och användningen av kemiskt 
återvunnen plast, måste därför marknadsvillkoren för återvunnen plast generellt sett förbättras.  

Utifrån aktörernas synpunkter vid projektets workshops är det osäkert i vilken utsträckning som 
kemisk återvinning kan leda till återvunnen plast av tillräcklig god kvalitet, tillräckliga volymer 
och konkurrenskraftigt pris, för att möta en ökad efterfrågan på återvunnen råvara. Detta, 
tillsammans med den höga kostnaden för kemiskt återvunnen plastråvara skapar därför 
osäkerheter kring investeringar i kemisk återvinning.  

Stöd i form av finansiering och förebilder 
Stödreformer, med undantag av Industriklivet, för innovation inom cirkulär ekonomi tar sällan 
hänsyn till både indirekta och direkta nettoutsläpp ur ett livscykelperspektiv. Konsekvensen för 
detta blir att projekt för (kemiska) återvinningsanläggningar kan ha svårt att få stöd i konkurrens 
med andra typer av investeringar.  
 
Det anses vidare på workshops inom projektet dessutom saknas en tydlig marknadsledare inom 
kemisk återvinning som andra kan utgå från. 

2.2.4 Logistiska hinder 
Dagens plastflöden och dess värdekedjor är uppbyggda kring och anpassade för mekanisk 
återvinning samt energiåtervinning. Logistiska hinder finns även för det plastavfall som idag 
olovligen dumpas och där miljönyttan för kemisk återvinning annars hade varit stor. 
Industriaktörerna anser att de logistik- och värdekedjor som behövs för kemisk återvinning av 
plast inte existerar idag och det kommer krävas tid för stegvis omställning. På grund av detta finns 
en volymmässig brist på rena och utsorterade plastavfallsflöden av hög kvalitet, men ingen 
generell brist på utbudet av insamlad plast.  

2.2.5 Tillgång till energi  
För att lyckas i klimatomställningen behöver industrin tillgång till förnybar el.13 En risk är dock att 
det inte kommer finnas tillräckligt med förnybar el för att räcka till alla investeringar i nya 
anläggningar som behöver göras. Detta är dock ett systemhinder och inte endast begränsat till 
kemisk återvinning av plast.  

 

12 Miljödepartementet (2020) Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning. 
Promemoria, M2020/02035.  
13 Nordic Energy Research (2021) Nordic clean energy solutions: Solutions for Carbon Neutrality. 2021:01.  
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2.2.6 Brist på offentligt tillgänglig information  
Flera rapporter14 pekar på bristen på tillgänglig information och kunskap om hur olika tekniker för 
kemisk återvinning kan fungera i kommersiell skala. Men även gällande transparens kring exakta 
materialflöden, kemikalieanvändning och återvinningsgrader inom den europeiska 
återvinningsindustrin. Det kan finnas kunskapsluckor som vi ännu inte vet om och som kan hindra 
investeringar i kemisk återvinning.  
 

2.3 Regelverk av relevans för kemisk 
återvinning 

Kemisk återvinning kan spela en roll för flera cirkulära plastflöden genom att omvandla plastavfall 
till material för återvinning. Verksamheten behöver därför samspela med såväl avfallslagstiftning 
som produkt- och kemikalieregler. Vid nya typer av anläggningar ställs krav på regelverk för 
tillståndsprövning och stöd i form av infrastruktur och innovationsstöd. Här ges en översiktlig bild 
av regelsystemet för avfall och återvinning. 

2.3.1 Definition av materialåtervinning 
Avfallshierarkin utgör den centrala principen både inom EU:s och Sveriges avfallsregler och utgår 
från följande fallande skala: 

1. Förebyggande 
2. Förberedelse för återanvändning 
3. Materialåtervinning 
4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning 
5. Bortskaffande (Deponi) 

Kemisk återvinning kan göra det möjligt för återvinning av plastavfall att ske i avfallshierarkins 
steg 3 ’materialåtervinning’ i allt högre grad och därmed minska plastavfallsflöden som sker i det 
lägre rankade ’energiåtervinning’. I EU:s avfallsdirektiv (artikel 3 p. 17), specificeras 
materialåtervinning som: 

varje form av återvinningsförfarande genom vilket avfallsmaterial upparbetas till produkter, material eller 
ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål; det omfattar upparbetning av 
organiskt material men inte energiåtervinning och upparbetning till material som ska användas som bränsle 
eller fyllmaterial 

I Danmark har motsvarigheten till Naturvårdsverket, med stöd av detta, uttalat att pyrolysolja 
framtagen med kemisk återvinning, som används för tillverkning av nya plastprodukter får ses 

 

14 European Environment Agency (2021). Plastics, the circular economy and Europe’s environment – A priority for action. 
Hann, S. & Connock, T. (2020). Chemical recycling: State of play. Eunomia. 
Nielsen, T. & Bauer, F. (2019). Plastics and Sustainable Investments – an information brief for investors.  
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som materialåtervunnen. Material som efter kemisk process används som bränsle anses dock inte 
som materialåtervinning, i enlighet med punkt 4 ovan.15 

Naturvårdsverket ger i sin vägledning om materialåtervinning rådet att först och främst återvinna 
rena avfallsströmmar. Därefter anges att avfall med stor potential kan materialåtervinnas med 
bättre kunskap och teknik för insamling, sortering och separering. Plast och gummi räknas som 
avfallsflöden med stora utmaningar, eftersom de kan innehålla farliga ämnen och/eller bestå av 
komplexa materialsammansättningar. I vägledningen finns ingen information om kemisk 
återvinning som alternativ teknisk lösning, utan det anges istället att vid tillfällen som tillräcklig 
kunskap saknas kan annan återvinning eller deponi vara mer lämplig (Naturvårdsverket 2017). 

2.3.2 När avfall upphör att vara avfall 
Reglerna för vad som utgör avfall är viktiga för all typ av återvinning. All hantering av avfall är 
reglerat utifrån avfallsreglerna till skillnad från ämnen eller material som inte klassas som avfall 
och som istället lyder under produkt- och kemikaliereglerna (se kapitel 2.3.3).  

Kriterier för när avfall upphör att vara avfall, så kallad ”end of waste”, har införts i miljöbalken 15 
kap. 9 a-c §§. Utifrån kriterierna och rättspraxis har Naturvårdsverket tagit fram vägledning som 
kan vara till hjälp för att avgöra om ett avfall efter en återvinningsprocess har upphört att vara ett 
avfall (Naturvårdsverket 20201). 

Material som avsiktligt framställs i en produktionsprocess är inte avfall utan en produkt. Material 
som framställs oavsiktligt behöver inte heller vara avfall utan kan vara en biprodukt om det kan 
användas direkt utan annan bearbetning på ett miljömässigt godtagbart och lagenligt sätt (se 
Naturvårdsverkets vägledning samt miljöbalken 15 kap. 1 §). 

Avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande upphör att vara avfall om 

1. ämnet eller föremålet ska användas för ett visst ändamål, 
2. det finns en marknad för eller efterfrågan på sådana ämnen eller föremål, 
3. ämnet eller föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och annan författning, och 
4. användningen av ämnet eller föremålet inte leder till allmänt negativa följder för 

människors hälsa eller miljön. 
 

Det är den som ansvarar för anläggningen (verksamhetsutövaren) som ska bedöma om ett avfall 
efter en återvinningsprocess har upphört att vara ett avfall. Råd kan ges från tillsynsmyndigheten, 
det vill säga Länsstyrelsen eller kommunens miljökontor. Om avfallet har upphört att vara avfall 
ska det istället hanteras som produkt med till exempel kemikaliekrav. 

2.3.3 Kemikalielagstiftning 
Inom EU råder kemikaliereglering huvudsakligen utifrån REACH- och CLP-förordningarna. 
REACH-förordningen innehåller bland annat regler om registrering av ämnen, förbud eller andra 
restriktioner för ämnen, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen samt regler om att informera 
kunder. När ett plastavfall gått igenom processen för kemisk återvinning kan den bli till en ny 
plastprodukt och då falla under produktlagstiftning, eller fortfarande ses som ett ämne eller 

 

15 Svar i danska Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg J.nr. 2021-2622 (27 feb 2021). Se Bilaga 3 för mer information.  
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kemisk blandning. Om produktionen överstiger 1 ton/år hamnar det under REACH-förordningen 
och kan kräva registrering av ämnen som använts. CLP-förordningen innehåller regler för att 
klassificera, märka och förpacka kemiska produkter. 
 
En avfallshanterare som återvinner plast genom kemisk återvinning anses vara en ”Användare av 
kemikalier” och har ingen registreringsplikt men har ett ansvar om säker användning av 
kemikalierna samt ansvar om att förmedla information om den kemiska blandningen vidare till 
kunder (ECHA 2021). Sedan januari 2021 måste också tillverkare, importörer och distributörer av 
varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till den så kallade SCIP-databasen 
hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Detta regleras av EU:s avfallsdirektiv. I Sverige 
är det Kemikalieinspektionen som ger vägledning kring hur företag ska göra för att följa reglerna. 
 
Arbete pågår för att kemikalielagstiftningen bättre stödjer resurseffektiva kretslopp. Utredningar 
pekar särskilt på vikten av att utveckla reglerna kring information om kemiska ämnen och material 
genom hela livscykeln, även i ett globalt perspektiv, samt att det behövs ett parallellt arbete med 
kemikalie- och avfallslagstiftningar för att få synergier med högre materialåtervinning och 
avgiftade kretslopp.16 
 

2.3.4 Regler vid transport av plastavfall 
Sverige och alla EU-länder har internationellt anslutit sig till Baselkonventionen. Konventionen 
innebär ett förbud mot export av farligt avfall från OECD-länder och EU-länder och att ländernas 
ansvariga myndigheter ska kunna kräva förhandsgodkännande vid import av avfall. Principerna 
för konventionen är att minska gränsöverskridande avfallstransporter, att avfallet ska tas om hand 
på rätt sätt och hanteras så nära produktion som möjligt samt en strävan efter att det uppstår så lite 
farligt avfall som möjligt.17 Nya regler för plastavfall tillämpas från 2021, vilket innebär att 
kontrollen av plastavfall som transporteras in och ut ur EU nu skärps och nya regler för transporter 
av både blandat och utsorterat plastavfall har tillkommit.18  

Inom EU gäller Avfallstransportförordningen (1013/2006). Den sätter upp tre kontrollförfaranden 
beroende på vilken ’kod’ som gäller för avfallet; förbud, krav på att transporter på förhand ska 
anmälas till och godkännas av ansvariga myndigheter, eller krav på att transporterna åtföljs av 
särskilda informationshandlingar.19 Inriktningen inom EU är att plastavfall som är anpassat för 
materialåtervinning enbart ska kräva särskilda informationshandlingar för transporter mellan EU-
länder.  

2.3.5 EU-direktiv för plastprodukter 
Engångsplastdirektivet 
Under 2019 fattade EU beslut om ett engångsplastdirektiv (2019/904) för att minska 
plastprodukters negativa inverkan på miljön. Direktivet trädde ikraft juli 2021 och det ska då ha 
implementerats av medlemsstaterna. Vissa engångsartiklar av plast förbjuds medan andra 

 

16 Kemikalieinspektionen (2016). Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp – en strategi för arbetet i EU och internationellt inom 
kemikalielagstiftningen. 
17 Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall (93/98/EEG) 
18 Naturvårdsverket (2021). Nya regler för gränsöverskridande avfallstransporter av plastavfall. 
19 Naturvårdsverket (2015). Vägledning till EG-förordningen 1013/2006 om transport av avfall. 
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begränsas i sin användning. Direktivet ställer nya krav på en minimum andel av 25% återvunnen 
plast i dryckesflaskor av PET till år 2025 och år 2030 ska alla plastflaskor innehålla minst 30 % 
återvunnen råvara. Kravet ska inte gälla dryckesflaskor som innehåller mer än tre liter och 
dryckesflaskor som är avsedda för och används för livsmedel för speciella medicinska ändamål. 
Minimiandelen beräknas som ett genomsnitt för alla PET-flaskor som släpps ut på marknaden på 
den medlemsstatens territorium, art. 6 (5). Direktivet innehåller även regler om produktmärkning, 
informationsåtgärder, nationella minskningsmål, ökade insamlingsmål och utökat 
producentansvar. Det utökade producentansvaret gäller exempelvis livsmedelsbehållare och 
dryckesbehållare.  

Sverige har inte beslutat om implementeringen av direktivet än. Ett förslag har utarbetats på 
Miljödepartementet och redogörs för i promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och 
andra åtgärder för en hållbar plastanvändning20. Där föreslås direktivets krav skrivas in i miljöbalken 
kap. 15 om avfall samt i en stor mängd förordningar. Förslaget innebär bland annat särskilda regler 
i Sverige för krav på minimiandel återvunnen råvara för plastförpackning som är en 
engångsprodukt.  En sådan får endast tillhandahållas på den svenska marknaden av en producent 
om förpackningen innehåller minst 30 procent återvunnen plast. Innehållet av återvunnen plast 
ska beräknas som ett genomsnitt av innehållet i de plastförpackningar som producenten har 
tillhandahållit på den svenska marknaden under ett kalender år. Kravet gäller inte den del av en 
plastförpackning som är i direkt kontakt med livsmedel, läkemedel eller medicintekniska 
produkter.  

Förpackningsdirektivet 
EU:s förpackningsdirektiv (94/62/EG) reglerar hantering av förpackningar och förpackningsavfall 
med syfte att harmonisera nationella bestämmelser samt förbättra kvaliteten på miljön genom att 
förebygga och minska miljöpåverkan från förpackningar och förpackningsavfall. År 2018 kom den 
senaste ändringen av direktivet (2018/852) som även syftar till att förebygga att det produceras 
förpackningsavfall samt främja återanvändning, materialåtervinning och andra metoder för 
återvinning av förpackningsavfall. Med ändringen tillkom nya mål om att; 

• Senast år 2025 måste minst 65 viktprocent av allt förpackningsavfall materialåtervinnas, 
och 50 viktprocent av plastförpackningarna. 

• Senast år 2030 måste minst 70 viktprocent av allt förpackningsavfall materialåtervinnas, 
och 55 viktprocent av plastförpackningarna.21 

Under september 2021 gick branschorganisationen PlasticsEurope dessutom ut med ett 
pressmeddelande där de välkomnar revideringen av Förpackningdirektivet. Samtidigt meddelades 
att de vill se en målsättning om 30 procent återvunnet material för plastförpackningar till år 2030.22 

EU-regler för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel  
För livsmedelsförpackningar finns särskilda bestämmelser om återvunna plastmaterial. Dessa 
måste uppfylla särskilda krav i direktiv 2002/72/EG. Godkännandet i direktivet harmoniserar 
reglerna för medlemsstaterna men enskilda medlemsländer kan godkänna plastmaterial i väntan 
på harmoniserande beslut. Förordningen om återvunna plastmaterial och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel (282/2008) omfattar inte plastavfall som bryts ner till monomerer 
och oligomerer genom kemisk depolymerisation, eftersom dessa inte bör behandlas på annat sätt 

 

20 https://www.regeringen.se/4af3db/contentassets/af5bd8026ec545fa967abbad1cf36d03/promemoria-engangsplast.pdf  
21 Direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall 
22 https://www.plasticseurope.org/en/newsroom/press-releases/european-plastics-producers-call-mandatory-eu-recycled-content-
target-plastics-packaging-30-2030  

https://www.regeringen.se/4af3db/contentassets/af5bd8026ec545fa967abbad1cf36d03/promemoria-engangsplast.pdf
https://www.plasticseurope.org/en/newsroom/press-releases/european-plastics-producers-call-mandatory-eu-recycled-content-target-plastics-packaging-30-2030
https://www.plasticseurope.org/en/newsroom/press-releases/european-plastics-producers-call-mandatory-eu-recycled-content-target-plastics-packaging-30-2030
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än monomerer som framställts genom kemisk syntes. Dessa omfattas av godkännandet för 
monomerer och tillsatser som finns i direktiv 2002/72/EG (se även avsnitt 2.1 för information om 
tekniska lösningar). 

Promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar 
plastanvändning23 konstaterar att det idag finns en begränsad tillgång till återvunnen plast som är 
godkänd för kontakt med livsmedel vilket anges som skäl till att kravet på minimiandel 
återvunnen råvara undantar den del av förpackningarna som kommer i kontakt med livsmedel. 
Vid kemisk återvinning av förpackningar kan tekniken göra det möjligt att införa produktkrav 
även för sådana förpackningar, då olika tekniska lösningar kan separera bort de ämnen som annars 
inte får finnas kvar i plastråvara avsedd för kontakt med livsmedel. För att detta ska bli möjligt 
behöver de särskilda EU-bestämmelserna dock även inberäkna och godkänna möjligheterna med 
kemisk återvinning för livsmedelsförpackningar.  

2.3.6 Stärkt politik om plaståtervinning och giftfri miljö 
På EU-nivå har EU-kommissionen under 2020 föreslagit kemikaliestrategin Chemicals Strategy for 
Sustainability, för att gå mot en giftfri miljö. Strategin innehåller förstärkt lagstiftning och ökad 
tillsyn för kemikalier, potentiellt skadliga ämnen (substances of concern) och dess 
kombinationseffekter. För strategin ingår även regleringar för innovationer och ny teknik, där det 
anses att kemisk återvinning kan spela en framtida roll och Kommission vill främja säkra och rena 
återvinningsanläggningar inklusive kemisk återvinning och avfallshantering. Dock endast om det 
går att försäkra övergripande positiv miljö- och klimatprestanda utifrån et livscykelperspektiv.24  

EU-kommissionen har dessutom en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi (COM(2020) 98), vilken 
siktar mot ett minimikrav på återvunnen plast på specifika plastprodukter inom 
plastförpackningar, fordon, och byggmaterial. Under 2021/2022 ska EU-kommissionen omarbeta 
handlingsplanen till ett lagförslag. Det står ännu inte klart vilka produkter som EU-kommissionen 
överväger, men det ska vara ”very product specific” och väljas ut av experter i EU-kommissionen, i 
dialog med relevanta intressenter (Zbytniewska 2021). Europaparlamentet har i februari 2021 även 
givit uppbackning till ett obligatoriskt minimikrav på andel återvunnet material, vilken inte endast 
ska gälla plast, utan även produkter av annat material.25 

Nya regler för avfallshantering och återvinning började gälla från 2020. Bland dessa har det 
beslutats om återvinningsmål för plastförpackningar om 50 procent till år 2025 och 55 procent till 
år 2030.26 I Sverige infördes nyligen även nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall där 
den verksamhet som producerar sådant avfall numera måste sortera ut bland annat plast vid 
källan där det uppstår.27 I praktiken bör det leda till att mer plast sorteras i rena fraktioner som 
möjliggör för kemisk återvinning. 

Inom EU har det föreslagits olika avgifter/skatter på plastprodukter i samband med återvinning; 

 

23 https://www.regeringen.se/4af3db/contentassets/af5bd8026ec545fa967abbad1cf36d03/promemoria-engangsplast.pdf  
24 Chemicals Strategy for Sustainability: Towards a Toxic-Free Environment (COM/2020/667 final) 
25 ”The resolution focused not only on resource efficiency targets per product category, but also on the introduction of product-
specific targets for recycled components, while ensuring the performance and safety of products, based on reliable calculation 
methods.” https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1651049&t=e&l=en  
26 Naturvårdsverket2 (2020). Nya regler för avfallshantering och återvinning – från avfall till resurs. 
27 Avfallsförordningen (2020:614) 3 kap. § 10 och 11. 

https://www.regeringen.se/4af3db/contentassets/af5bd8026ec545fa967abbad1cf36d03/promemoria-engangsplast.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1651049&t=e&l=en
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• I Spanien pågår just nu en revidering av deras avfallslagstiftning som föreslås innehålla en 
ny skatt på både produktion och import av icke-återanvändbara plastförpackningar om 
0,45 euro/kg. Dock undantags medicintekniska produkter samt produkter skapade för 
direkt export. Det föreslås även att skattereduktioner ska ges beroende på mängdinnehåll 
av återvunnet material. Förslaget har lett till diskussioner bland intresseaktörer vilket har 
försenat förslaget som nu förväntas hanteras under hösten 2021.28  

• EU har godkänt en straffavgift på plastförpackningar, som inte återvinns (8 000 kronor per 
ton), som bör träda i kraft under 2021, men är inte implementerat. Det är osäkert hur 
mängden icke återvunna plastförpackningar ska beräknas och vem som faktiskt ska betala 
avgiften, som är tänkt att ingå i ländernas medlemsavgift. 

I Storbritannien beslutades det redan 2018 om att införa en skatt på plastförpackningar. Den ska 
träda i kraft 2022 och omfattar plastförpackningar som inte innehåller minst 30 procent återvunnen 
plast. Skatten är också undantagen för produkter som huvudsakligen inte är producerade av plast 
(utifrån produktens vikt), alltså där plast endast är en mindre andel av produktens vikt. Skatten är 
satt på £200/ton plastförpackningar och gäller också importerade förpackningar, även om det finns 
ett antal undantag. Producenter och importörer av plastförpackningar (ca 20 000 aktörer) måste 
registrera sig och betala skatten.29  

  

 

28 Spanska Ministeriet för ekologisk övergång och den demografiska utmaningen, samt intervju med Trioworld, 7 juni 2021.  
29 HM Revenue & Customs (2020). Policy paper: Plastic packaging tax. 
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3 Identifiering och prioritering av 
åtgärdsförslag inom projektet  

I projektet har vi arbetat utifrån en modell för att genomföra ett policylab med målet att arbeta 
fram ett antal åtgärdsförslag som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för investeringar i 
kemisk återvinning av plast i Sverige. Kärnan i projektet har utgjorts av två workshops där 
branschaktörer (se bilaga 2 för deltagare) arbetat fram och prioriterat bland förslag till åtgärder 
som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för investeringar i kemisk återvinning i Sverige.  

En viktig del av projektet har därför varit att identifiera och bjuda in relevanta deltagare till dessa 
workshops. En första utgångspunkt för att bjuda in deltagare har varit Västsvenska Kemi- och 
Materialklustrets medlemmar, som samtliga erbjöds att delta. Klustrets medlemmar 
kompletterades med ytterligare aktörer från andra delar av plastens värdekedja som kan ha 
intresse i och/eller påverkas av utvecklingen av kemisk återvinning av plast i Sverige. Det handlar 
exempelvis om aktörer inom både kemisk- och mekanisk återvinning, produkttillverkare och 
varumärkesägare längre ner i värdekedjan samt myndigheter. 

Med utgångspunkt i en analys av hinder för investeringar i kemisk återvinning av plast, 
identifierades totalt nio möjliga förslag till åtgärder och styrmedel vid projektets första workshop. 
Vid den andra workshopen prioriterades två av dessa förslag, som av aktörerna sammantaget 
bedömdes som viktigast för att skapa förutsättningar för investeringar i kemisk återvinning av 
plast i Sverige. Dessa är:  

• Godkännande av kemisk återvinning som metod för materialåtervinning 
• Krav på minimum andel återvunnen råvara i plastprodukter 

Nedan beskrivs genomförandet av workshops mer i detalj.  

3.1 Workshop 1. Idégenerering  

3.1.1 Syfte  
Det övergripande syftet med den första workshopen i projektet var att arbeta fram en bredd av 
potentiella åtgärdsförslag med potential att förbättra förutsättningarna för investeringar i kemisk 
återvinning i Sverige. Mer i detalj var syftet med den inledande workshopen att:  

• Presentera de hinder för kemisk återvinning i Sverige som identifierats av arbetsgruppen 
och diskutera, komplettera och fördjupa förståelsen för dessa  

• Arbeta fram idéer om möjliga åtgärder som kan bidra till att övervinna identifierade 
hinder  

• Beskriva och konkretisera en bruttolista på åtgärdsförslag som kan förbättra 
förutsättningarna för investeringar i kemisk återvinning i Sverige   
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3.1.2 Genomförande  
Workshopen genomfördes digitalt under en halvdag den 14 april och totalt 31 personer deltog, 
vilka finns redovisade i Bilaga 2. Workshopen leddes av IVL. Inför workshopen skickades ett 
underlagsmaterial ut till deltagarna som översiktligt beskrev tekniker för kemisk återvinning av 
plast samt hinder för kemisk återvinning som arbetsgruppen initialt identifierat. 
Underlagsmaterialet innefattade även en översiktlig beskrivning av regelverk som har betydelse 
för kemisk återvinning. Underlagsmaterialet syftade till att skapa en kunskapsmässig grund för 
samtliga deltagare inför diskussionerna under workshopen.  

Workshopen genomfördes i tre delmoment.  

Del 1: Hinder och idéer om åtgärder 

I workshopens första del presenterades kort olika tekniska lösningar för kemisk återvinning och 
hinder för kemisk återvinning i Sverige. Därefter delades deltagarna in i mindre grupper för att 
diskutera och komplettera bilden av hinder som presenterats av arbetsgruppen. Målet med 
gruppindelningen var att i den mån det var möjligt att samla aktörer från olika delar av 
värdekedjan. Varje grupp leddes och dokumenterades av medarbetare från IVL. Vid 
diskussionerna i smågrupper diskuterades även möjliga åtgärder för att överkomma de hinder 
som gruppen såg som viktigast.   

Del 2: Konkretisering av förslag till åtgärder  

Workshopens andra del inleddes med en kort genomgång av legala grunder för åtgärder inom 
kemisk återvinning. Detta för att ge en kunskapsmässig grund för diskussionerna om 
konkretisering av åtgärdsförslag, exempelvis utifrån vilka regelverk som kan användas för olika 
typer av åtgärder, vad Sverige har rådighet över och vilka åtgärder som behöver genomföras på 
EU-nivå med mera.  

Efter den inledande presentationen fortsatte arbetet i mindre grupper med att konkretisera 
gruppens åtgärdsförslag utifrån ett antal rubriker; 1) syfte och med förslaget, 2) hinder som 
förslaget adresserar samt 3) aktörer som omfattas av förslaget.  

Del 3: Presentation av förslag till åtgärder  

I den avslutande tredje delen av workshopen presenterade grupperna sina förslag till åtgärder och 
övriga deltagare hade möjlighet att ge återkoppling och kommentarer till dessa. I vissa fall hade 
grupperna kommit fram till samma eller liknande åtgärder och i andra fall hade förslagen helt 
olika inriktning.   

3.1.3 Resultat  
Efter workshopen sammanställde arbetsgruppen de förslag som kommit fram vid 
gruppdiskussionerna. Förslag som kommit från olika grupper men som liknade varandra slogs 
samman. I den mån det behövdes, konkretiserades förslagen något. Sammanställningen 
resulterade i en bruttolista på totalt nio åtgärdsförslag (utan inbördes rangordning):  

1. Tydligare signal från Naturvårdsverket om materialåtervinning  
2. Ändrad skatt på avfallsförbränning  
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3. Begränsning av mängden plast som får gå till förbränning i (nya) 
förbränningsanläggningar  

4. Underlätta tillståndsprocessen för nya kemiska återvinningsanläggningar  
5. Krav på ökad utsortering och materialåtervinning av plast  
6. Underlätta import av blandat plastavfall till materialåtervinning  
7. Produktkrav på minimum andel återvunnen plast  
8. Materialåtervinningscertifikat med kvotplikt  
9. Momsfrihet på återvunnet material 

Listan på åtgärdsförslag konkretiserades och vidareutvecklades därefter av arbetsgruppen baserat 
på vad som framkommit vid diskussionerna, men även en preliminär analys av vilken effekt i 
förhållande till målet om att förbättra förutsättningar för kemisk återvinning i Sverige och 
förslagets genomförbarhet. Samtliga nio åtgärdsförslag beskrevs därmed utifrån följande rubriker:  

• Konkret åtgärdsförslag (beskrivning av förslaget) 
• Syfte och mål med förslaget  
• Hinder som adresseras genom förslaget  
• Aktörer som omfattas av förslaget  
• Effekt i förhållande om målet att förbättra förutsättningar för kemisk återvinning i Sverige  
• Genomförbarhet utifrån nuvarande legala förutsättningar  

I Bilaga 1 redovisas en beskrivning av samtliga nio åtgärdsförslag. 

3.2 Workshop 2. Prioritering av förslag  

3.2.1 Syfte 
Det övergripande syftet med workshop 2 var att prioritera bland åtgärdsförslagen på bruttolistan 
och besluta om totalt två eller tre prioriterade förslag till åtgärder att gå vidare med. Mer i detalj 
var syftet med workshopen att: 

• Stämma av och få återkoppling på listade åtgärder efter workshop 1 
• Testa och verifiera åtgärder genom diskussion i mindre grupper  
• Prioritera två eller tre åtgärdsförslag för fördjupad utredning och analys  

3.2.2 Genomförande   
Workshopen genomfördes digitalt under en halvdag den 4 maj (dvs tre veckor efter workshop 1) 
och totalt 33 personer deltog, vilka redovisas i Bilaga 2. Workshopen leddes av IVL. Inför 
workshopen skickades ett underlagsmaterial ut till deltagarna som översiktligt beskrev de nio 
åtgärdsförslagen utifrån de rubriker som listades ovan och där arbetsgruppen vidareutvecklat och 
kompletterat de beskrivningar som blev resultatet vid workshop 1. Underlagsmaterialet syftade till 
att inför workshopen sammanfatta de förslag som skulle diskuteras vid workshop 2.   

Workshopen genomfördes i tre delmoment.  

Del 1: Genomgång av listade åtgärder från workshop 1 och första prioritering  
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Workshopen inleddes med en genomgång av de förslag till åtgärder som blev resultatet vid 
workshop 1. Deltagarna fick möjlighet att kommentera och ställa frågor om förtydliganden.  

Därefter genomfördes en första prioritering bland de nio åtgärdsförslagen ned till fem kvarstående 
åtgärdsförslag. Alla deltagande organisationer fick möjlighet att lägga en röst på max fem olika 
förslag. Instruktionen till deltagarna var:  

• Ange vilka förslag (max fem stycken) du bedömer är bäst för att skapa förutsättningar för kemisk 
återvinning av plast i Sverige.  

Deltagarna fick möjlighet att tänka igenom hur de ville fördela sina fem röster. Till exempel genom 
att diskutera mellan kollegor, vissa organisationer hade flera representanter vid workshopen. 
Resultatet av omröstningen för att prioritera fem förslag blev följande:  

Figur 2. Första prioritering bland åtgärdsförslag vid den första omröstningen 

  

Delmoment 2: Test av åtgärder  

Deltagarna delades i del 2 av workshopen in i mindre grupper för att arbeta med de återstående 
fem prioriterade förslagen. Precis som i workshop 1 delades deltagarna in i grupper för att få en 
representation från olika delar av värdekedjan i grupperna. Målet var att få en fördjupad 
beskrivning av förslagen och deras konsekvenser för olika aktörer. Ett indirekt syfte var också att 
deltagarna genom diskussion med andra aktörer får en fördjupad förståelse för åtgärdsförslagens 
innebörd, effekter och konsekvenser som grund för den avslutande prioriteringen ned till slutliga 
åtgärdsförslag. De frågeställningar som skulle vägleda diskussionerna var:  

• Hur påverkar det din/er verksamhet om förslaget genomförs?   
• Hur skulle sin/er verksamhet agera på åtgärden?  
• Vilka konsekvenser får åtgärden för andra delar i värdekedjan? 

De fem återstående åtgärdsförslag som diskuterades var (utan inbördes rangordning):  

• Förslag 4: Underlätta tillståndsprocessen för nya kemiska återvinningsanläggningar  
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• Förslag 7: Produktkrav på minimum andel återvunnen plast  
• Förslag 5: Krav på ökad utsortering och materialåtervinning av plast       
• Förslag 1: Tydligare signal från Naturvårdsverket om materialåtervinning  
• Förslag 6: Underlätta import av blandat plastavfall till materialåtervinning  

Diskussionerna leddes och dokumenterades av medarbetare från IVL. Delmomentet avslutades 
med att grupperna redovisade resultatet av sina diskussioner och vad de kommit fram till med 
avseende på förslagens innebörd, vilka incitament de skapar och konsekvenser för olika aktörer.   

Delmoment 3: Prioritering av 2-3 åtgärder  

Det avslutande momentet i workshopen syftade till att komma ner till 2-3 prioriterade 
åtgärdsförslag. Som stöd för detta genomfördes en andra röstningsprocess digitalt. Deltagande 
organisationer fick möjlighet att fördela maximalt 3 röster på de återstående 5 förslagen. Alla 
deltagande organisationer fick alltså möjlighet att lägga en röst på max tre olika förslag. Instruktionen 
till deltagarna var:  

• Ange vilka förslag (max tre stycken) du bedömer är bäst för att skapa förutsättningar för kemisk 
återvinning av plast i Sverige.  

Deltagarna fick möjlighet att tänka igenom hur de ville fördela sina tre röster. Till exempel genom 
att diskutera mellan kollegor. Resultatet av omröstningen för att prioritera 2-3 förslag blev följande:  

Figur 3. Slutlig prioritering av åtgärdsförslag i den andra omröstningen 

 

Vid den efterföljande diskussionen beslutades att gå vidare med fördjupad utredning och analys 
av konsekvenser för de två förslag som fått flest röster.  

3.2.3 Resultat  
Workshopen resulterade i att två åtgärdsförslag prioriterades av deltagarna i projektet. Dessa var:  

• Tydligare signal från Naturvårdsverket om materialåtervinning  
• Produktkrav på minimum andel återvunnen plast  
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Förslagen har tagits vidare i arbetsgruppen för att ytterligare konkretisera förslag till utformning 
av åtgärderna, analysera åtgärdernas potentiella effekter, deras genomförbarhet samt 
konsekvenser med utgångspunkt i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning. Detta arbete beskrivs vidare i kapitel 4. Bland annat har själva benämningen av de 
två förslagen modifierats något, varför dessa har en annan benämning i den fortsatta 
framställningen. 
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4 Effekter och konsekvenser av 
prioriterade åtgärdsförslag  

I detta kapitel beskrivs de prioriterade åtgärdsförslagen i detalj. Kapitlet analyserar förslagens 
effekt i förhållande till målet om att skapa bättre förutsättningar för investeringar i kemisk 
återvinning av plast i Sverige. Kapitlet innehåller också en analys av förslagens konsekvenser med 
utgångspunkt i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  

Åtgärdsförslag 1. Tydliggörande att kemisk återvinning är godkänd som metod för 
materialåtervinning, vilket har som syfte att skapa tillit till kemisk återvinning som teknik för 
materialåtervinning. Detta genom ett tydliggörande från ansvarig myndighet om i vilket fall 
kemisk återvinning anses som materialåtervinning (till nya produkter) och i vilket fall det räknas 
som energi-/alternativ återvinning (till bränsle) enligt avfallsdirektivet (artikel 3 p. 17). 
Tydliggörandet kan komma i form av 1) ett uttalande från ansvarig myndighet (liknande det som 
skett i Danmark och Norge), och/eller 2) uppdatering av Naturvårdsverkets vägledning om 
materialåtervinning30 där kemisk återvinning beaktas. Förslaget kommer påverka aktörer i hela 
plastvärdekedjan eftersom det kommer öka tillit och samarbete om kemisk återvinning. En stor 
andel av deltagare på projektets workshops anser att förslaget är en viktig förutsättning för 
investeringar i kemisk återvinning i Sverige. Förslaget har därför potentiellt stor effekt. Eftersom 
förslaget inte leder till ny lagstiftning, utan handlar om att tydliggöra det som redan står i 
Avfallsdirektiven, har åtgärdsförslaget hög genomförbarhet. Åtgärdsförslaget har hög 
kostnadseffektivitet då inga direkta statsfinansiella eller samhällsekonomiska kostnader uppstår. 

Åtgärdsförslag 2. Krav på minimiandel återvunnen råvara i plastprodukter har som syfte att öka 
efterfrågan på återvunnen plast. Förslaget förbättrar därmed förutsättningar för utveckling av 
kemisk återvinning (i Sverige) genom att bidra till att skapa en marknad för kemiskt återvunnen 
plast. Kravet bör införas på EU nivå för att få stor effekt, och därför behöver Sverige verka för ett 
ambitiöst EU krav på minimum andel återvunnen plast i nya plastprodukter och att sådan 
återvunnen plastkvalitet som kemisk återvinning kan producera beaktas i EU:s 
lagstiftningsprocess. Kraven ska ställas på producenter som sätter plastprodukter på marknaden, 
som genomsnitt på produkterna. Förslaget bör vidare implementeras så att minimumkrav ökar 
gradvis. Både andelen återvunnen plast och vilka produkter/sektorer som omfattas, och att där 
finns differentierad minimandel beroende på olika sektors förutsättningar. Materialåtervinnare 
(kemisk och mekanisk) kommer påverkas positivt eftersom det ökar efterfrågan på återvunnen 
plast. Plastproducenter och tillverkare kommer drabbas av högre kostnader i omställning till mer 
återvunnen plast i deras produkter. Den kostnaden kan i huvudsak förväntas överföras till 
slutkunden. Effekten av förslaget förväntas att vara medel till stor beroende på vilka produkter 
som berörs, samt hur hög andel återvunnet material som krävs. Åtgärdsförslaget kräver ändring 
av lagstiftning på EU nivå, vilket komplicerar den juridiska genomförbarheten. Det finns dock 
liknande åtgärder på andel återvunnen plast i dryckesflaskor och EU:s nya handlingsplan för 
cirkulär ekonomi föreslår minimikrav på andel återvunnen plast på nya plastprodukter. Det 
förväntas att förslaget medför administrativa kostnader, både för företag som ska dokumentera 
andelen återvunnen plast på deras produkter och för myndigheter som ska utföra tillsyn.  

 

30 Naturvårdsverket (2017). Giftfria och Resurseffektiva Kretslopp: Vägledning för ökad och säker materialåtervinning. 
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4.1 Åtgärdsförslag 1. Tydliggörande att 
kemisk återvinning är godkänd som 
metod för materialåtervinning 

4.1.1 Syfte och mål med förslaget  
I dialog med aktörerna har det framkommit att osäkerheten kring om kemisk återvinning fullt ut 
godkänns för materialåtervinning, är ett hinder. Förslaget förväntas därför skapa tydlighet kring 
vad som inberäknas som materialåtervinning i Sverige och tydliggöra rollen för kemisk 
återvinning som del i avfallshanteringen av plast.  

Syftet med förslaget är att ge ökad information, tydlighet och acceptans för kemisk återvinning i 
Sverige och därmed skapa större tilltro och efterfrågan för kemiskt återvunnen plast.  

Att myndigheter godkänner kemisk återvinning som metod för materialåtervinning, ger industrin 
för kemisk återvinning, samt andra återvinningsaktörer och dess potentiella kunder, klarhet i att 
kemisk återvinning av plast räknas som materialåtervinning. Detta ska gälla i de fall den 
huvudsakliga utgående produkten från kemisk återvinning blir till nya material och produkter. I 
de fall den huvudsakliga utgående produkten istället blir till en energikälla, bör kemisk 
återvinning anses som en metod för energiåtervinning.  

4.1.2 Hinder som förslaget adresserar  
Framförallt hanterar förslaget otydliga definitioner, standarder och klassificering av kemisk 
återvinning i Sverige. Enligt dialog med aktörer finns en upplevd osäkerhet kring var (olika 
tekniker för) kemisk återvinning av plast passar in i avfallshierarkin i EU:s avfallsdirektiv. Det 
övergripande hindret som förslaget hanterar är därmed att det saknas ett godkännande och 
tydliggörande om detta från myndigheter i Sverige.  

4.1.3 Konkret åtgärdsförslag  
Syftet med förslaget kan uppnås på olika sätt. Här föreslår vi ett tydliggörande från ansvarig 
myndighet om i vilka fall kemisk återvinning anses som materialåtervinning (till nya produkter) och i vilka 
fall det räknas som energi-/alternativ återvinning (till bränsle) enligt Avfallsdirektivet (artikel 3 p. 17). 

I samband med att kemisk återvinning av plast utvecklas i Sverige är det viktigt att vägledningen 
kring återvinning i Sverige uppdateras i enlighet med detta genom att förtydliga vad kemisk 
återvinning är och hur det förhåller sig till avfallshierarkin.  

Det som behöver förtydligas är att när kemisk återvinning används till att producera nya material 
och produkter bör det, enligt Avfallsdirektivet, ingå i och accepteras som, punkt 3 
”Materialåtervinning”. I samband med detta, kan kemisk återvinning, som lever upp till 
materialåtervinningskriterierna, bidra till materialåtervinningsmål på till exempel 
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plastförpackningar (Förpackningsdirektivet). Det bör även tydliggöras att kemisk återvinning ska 
användas när mekanisk återvinning inte är ändamålsenligt, och det avfall som inte går att 
mekaniskt återvinna ska gå till kemisk återvinning istället för förbränning när det är miljömässigt 
möjligt.  

I de fall som kemiska återvinningsprocesser inte leder till skapandet av nya produkter, utan istället 
används till att skapa bränsle eller fyllmaterial, ska den delen av processen ingå under punkt 4 i 
avfallshierarkin (se 2.3.1)  

4.1.3.1 Implementeringsalternativen 
Förslaget kan implementeras på två sätt.  

1. Uttalande från ansvarig myndighet. I Danmark och Norge har uttalanden från ansvarig 
myndighet och från politiken skapat en sådan tydlighet som vi föreslår här (se Bilaga 3.). 
Liknande uttalande kan göras även i Sverige.  

Exempel på uttalande:  

  
2. Uppdateraring av Naturvårdsverkets vägledning om materialåtervinning där kemisk 

återvinning beaktas och förtydligas.31 Uppdateringen kan inkludera:  
a.  Information om möjlighet för kemisk återvinning på Naturvårdsverkets hemsida 

” Ökad och säker materialåtervinning”; 
b.  Naturvårdsverkets rapporter till exempel ”Vägledning för ökad och säker 

materialåtervinning”, ”Vägledningen om återvinning av avfall i 
anläggningsarbeten”.  

Projektet föreslår att båda dessa alternativ genomförs för att få största effekt av förslaget.   

 

31 Åtgärdsförslaget kan medföra behov av ytterligare vägledning för kemisk återvinning på t.ex. mätning av 
materialåtervinningsgraden, där det idag finns vägledning för mekanisk återvinning av förpackningar (Guidance for the 
compilation and reporting of data on packaging and packaging waste according to Decision 2005/270/EC). En sådan vägledning kan 
med fördel utvecklas på EU nivå, fram för national nivå, och förankras i Mass Balance Appraoch. 
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4.1.4 Aktörer som omfattas av förslaget  
Förslaget innebär att Naturvårdsverket tydliggör hur kemisk återvinning ingår som del i 
materialåtervinning.32 Förslaget kommer i förlängningen påverka hela värdekedjan för plast. Det 
kommer särskilt att (positivt) påverka aktörer som vill investera i kemisk återvinning genom att 
förslaget skapar långsiktiga förutsättningar för utveckling av tekniker för kemisk återvinning. Det 
påverkar också leverantörer och slutkunder som genom förslaget också får en säkerhet kring hur 
kemiskt återvunnen plast betraktas enligt avfallshierarkin. Designers kan designa plastprodukter 
så de kan återvinnas genom kemisk återvinning. Materialåtervinnare och avfallshanterare, för både 
mekanisk och kemisk återvinning, kommer få klarhet i att kemisk återvinning anses som 
materialåtervinning om det blir till nya produkter och därmed anpassa sina processer utefter det.  

Det är den som ansvarar för anläggningen (verksamhetsutövaren) som ska bedöma om ett avfall 
efter en återvinningsprocess har upphört att vara ett avfall (se kapitel 2.3.2).  

4.1.5 Effekter av förslaget  
Den preliminära värderingen av förslagets effekt på projektets övergripande syfte om att öka 
möjligheterna till kemisk återvinning i Sverige var medel-låg.33 Detta var, bland annat, baserat på 
att informativa åtgärder, som ensam åtgärd, inte alltid leder till stora effekter. Under workshop 2 
kom det fram, att förslaget potentiellt kan ha större effekt. Enligt aktörerna skulle det framförallt 
sända en viktig signal till de som nu överväger investeringar i kemisk återvinning och blir därför 
en viktig förutsättning för övriga åtgärder. Fler investeringar i tekniken kan på sikt leda till ökad 
effekt av kemisk återvinning i sin helhet.  

Det bedöms också att effekten av förslaget påverkas av att kemisk återvinning är i uppstartsfasen i 
Sverige och att där fortfarande är en del oklarhet och brist på kunskap kring kemisk återvinning.  

Intervjuer med aktörer inom kemisk återvinning indikerar att liknande åtgärd i Danmark och 
Norge haft relativt stor effekt för kemisk återvinningsindustrin. Det har skapat större tilltro till 
kemisk återvinning, samlat aktörer och förbättrat samarbete mellan aktörer inom mekanisk- och 
kemisk återvinning.34 Det har också skapat större tilltro till kemisk återvinning i andra länder.  

Förhoppningen från Naturvårdsverkets sida är att förslaget ska kunna leda till bättre 
förhandlingsmöjligheter. Om Sverige går ut med ett ställningstagande kan den svenska regeringen 
förhoppningsvis använda detta i internationella förhandlingar för att i sin tur påverka 
internationella regelverk och standarder.35  

Den samlade bedömningen är att ett officiellt tydliggörande av kemisk återvinning som godkänd 
metod för materialåtervinning (i de fall den utgående produkten från en kemisk 
återvinningsprocess går till nya material och produkter), är en viktig förutsättning för att utveckla 
kemisk återvinning i Sverige. Därför värderas förslaget att få medel-stor effekt.  

 

32 Naturvårdsverket kan med fördel kontakta kollegor i Danmark (Rasmus Eisted, Miljøstyrelsen) och Norge (Hege Rooth 
Olbergsveen, Miljødirektoratet) i samband med utarbetning av uttalande. 
33 Se Bilaga 1 - Åtgärdsförslag som identifierades vid workshop 1. 
34 Intervju med kemisk återvinningsaktör, 3 och 4 juni 2021.  
35 Intervju med Naturvårdsverket, 3 juni 2021. 
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4.1.6 Analys av förslagets genomförbarhet  
Vi bedömer att förslaget har en hög genomförbarhet eftersom åtgärder kan ske inom pågående 
förvaltningsprocesser och inte kräver förändrad lagstiftning då förslaget enbart tydliggör det som 
redan står i avfallshierarkin.  

Naturvårdsverkets huvudsakliga uppgifter innebär att tydliggöra hur verksamheter ska 
klassificeras, definiera produkter och biprodukter samt tolka lagstiftning. Att bidra med informativ 
vägledning i form av en tydlig signal från Naturvårdsverket ingår därför i detta och kräver inga 
större beslut utifrån rådande lagstiftning, även om det kräver en del arbetsinsatser i att omarbeta 
den vägledning som finns kring materialåtervinning. Däremot gäller förslaget en teknikutveckling 
som fortfarande pågår och Naturvårdsverket anser därför att det kan bli svårt att uttala sig om 
specifika tekniska lösningar inom kemisk återvinning.36 

Kostnaderna för aktörer är också låga eftersom det inte påför några administrativa eller andra 
ekonomiska kostnader för verksamheter. Implementeringstiden är kort, då förslaget inte leder till 
ny lagstiftning, och effekten anses också kunna ses relativt direkt.  

Den medel-stora effekten och höga genomförbarheten ger åtgärdsförslaget en sammantagen hög 
kostnadseffektivitet.  

4.1.7 Statsfinansiella och samhällsekonomiska 
kostnader av förslaget  

Vår bedömning är att förslaget inte har några direkta samhällsekonomiska kostnader, och 
förväntas inte att medföra ökade statsfinansiella kostnader, då förslaget kan göras inom pågående 
förvaltningsprocesser.  

4.1.8 Befintliga styrmedel som förslaget bygger på 
• EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) 
• REACH-förordningen 
• Miljöbalken (1998:808), specifikt 15 kap. om ”end of waste”-kriterier 

 
Se kapitel 2.3 för ytterligare information om regelverken.  

 

4.2 Åtgärdsförslag 2. Krav på minimiandel 
återvunnen råvara i plastprodukter 

Förslaget om att införa krav på minimiandel återvunnen råvara i plastprodukter (förslag 7) fick 
näst flest röster i omröstningen under workshop 2. Här betonades särskilt möjligheten till att öka 

 

36 Intervju med Naturvårdsverket, 3 juni 2021. 
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efterfrågan på återvunnen plast, genom att ställa krav på att en viss andel av plasten i en produkt 
ska utgöras av återvunnen råvara. Samtidigt ansågs förslaget vara enklare att implementera 
jämfört med två andra åtgärdsförslag som fanns med i omröstningen och som också syftar till att 
öka efterfrågan (Förslag 8 Materialåtervinningscertifikat med kvotplikt och Förslag 9 Momsfrihet på 
återvunnet material).37  

4.2.1 Syfte och mål med förslaget  
Syftet med åtgärdsförslaget är att skapa större efterfrågan på återvunnen plast genom att införa ett 
krav på minimum andel återvunnen plast för nya plastprodukter. Förslaget har i projektet 
identifierats ha stor potential att förbättra förutsättningar för utveckling av kemisk återvinning (i 
Sverige) genom att öka efterfrågan på återvunnen plastråvara.  

För att förslaget ska få största möjliga effekt behöver det implementeras på EU nivå. Sverige 
behöver verka för ett ambitiöst EU-krav på minimum andel återvunnen plast för nya 
plastprodukter och att sådan återvunnen plastkvalitet som kemisk återvinning kan producera 
beaktas i EU:s lagstiftningsprocess.  

På ett nationellt plan, kan Sverige agera föregångsland och säkra en ambitiös implementering av 
engångsplastdirektivet med en hög nivå av återvunnen plast inom (engångs)plastförpackningar, 
samt jobba mot ett ambitiöst minimumkrav på återvunnen plast inom lagförslaget av den nya 
handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Denna typ av regleringar har i projektet identifierats som 
viktiga för att öka efterfrågan på återvunnen plast och därmed stärka incitament att investera i 
kemisk återvinning av plast. Tidiga investeringar i svensk kemisk återvinningsindustri kan bidra 
till att leda utvecklingen i Europa genom att bygga upp tekniskt kunnande och infrastruktur som 
också kan exporteras, utöver att kemisk återvinning har potential att bidra till de svenska 
återvinnings- och klimatmålen.  

4.2.2 Hinder som förslaget adresserar  
Under de workshops som genomförts i projektet beskrev aktörerna att det finns en bristande 
efterfrågan på återvunnet plastmaterial som leder till att exempelvis avfallshanterare ges minskade 
incitament att utföra plaståtervinning. Det beskrevs dock även att kemiskt återvunnen plast som 
blir till högkvalitativ plastråvara har en högre efterfrågan, men om aktörerna ska satsa på tekniken 
behöver det vara kostnadseffektivt. En ökad produktion och större efterfrågan på återvunnen 
plast, förväntas leda till att den prisfördel som jungfrulig råvara har jämfört med återvunnen 
plastråvara idag, blir av mindre betydelse. Förslaget innebär att kemiskt återvunnen (och 
mekaniskt återvunnen) plast kan få egna marknadsvillkor där inte efterfrågan och priset på 
återvunnen råvara påverkas i lika stor grad av priset på jungfrulig plast, som är situationen idag. 
Detta är en nödvändighet för att kunna göra kemiskt återvunnen plast konkurrenskraftig i stor 
skala, eftersom de totala kostnaderna för att framställa kemiskt återvunnen plast (inklusive 
insamling, sortering, och den kemiska processen) överskrider kostnaden för fossil nafta som är en 
biprodukt från drivmedelsframställning.38 Detta kan bidra till ökade investeringar i kemisk 

 

37 Förslag 8: Materialåtervinningscertifikat med kvotplikt samt förslag 9: Momsfrihet på återvunnet material. För mer information se 
Bilaga 1 - Åtgärdsförslag som identifierades vid workshop 1. 
38 SYSTEMIQ (2020) Breaking the Plastic Wave: A Comprehensive Assessment of Pathways Towards Stopping Ocean Plastic Pollution. 
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återvinning av plast, men bättre marknadsvillkor för återvunnen plast gynnar också mekanisk 
återvinning av plast.  

I teorin finns en möjlig konkurrenssituation mellan mekanisk och kemisk återvinning om olika 
plastflöden- och fraktioner. Mekanisk återvinning är generellt en billigare process än kemisk 
återvinning, samtidigt som det finns flöden som har lågt värde eller är olämpliga att hantera inom 
mekanisk återvinning men potential att vara attraktiva för kemisk återvinning (se avsnitt 2.2). Vår 
bedömning är att marknadskrafterna kommer att styra olika fraktioner och flöden till kemisk 
respektive mekanisk återvinning på ett kostnadseffektivt sätt.  

4.2.3 Konkret åtgärdsförslag  
Förslaget som prioriterats inom projektet är att införa ett krav på minimum andel återvunnen plast 
i plastprodukter39 och att detta bör införas på EU-nivå för att få störst effekt och för att undvika 
konkurrensnackdelar för svenska företag.  

Kravet kan ställas på producenter som sätter plastprodukter på den svenska marknaden. 
Begreppet producent bör följa avfallsdirektivet där en producent avser varje fysisk eller juridisk 
person som yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer eller importerar 
produkter. Det återvunna innehållet i produkterna kan beräknas som ett genomsnitt av de 
produkter som tillhandahållits på den svenska marknaden av en producent under ett kalenderår, i 
likhet med det nyligen beslutade minimikravet på 25% återvunnet i PET-flaskor. Minimumkraven 
bör enligt aktörerna i projektet införas på EU nivå, vilket betyder att Sverige behöver verka för ett 
ambitiöst EU krav på minimum andel återvunnen plast för nya plastprodukter inom relevanta EU 
förhandlingar. Det finns flera pågående processer på EU-nivå som relaterar till förslaget. Det gäller 
till exempel förhandlingarna kring omsättning av den nya handlingsplanen för en cirkulär 
ekonomi (COM (2020) 98) till lagförslag. Ett minimikrav stöttas dessutom av 
branschorganisationen PlasticsEurope som vill se en målsättning om 30 procent återvunnet 
material i plastförpackningar till 2030.40 Därtill behöver svenska regeringen, myndigheter, samt 
andra relevanta aktörer verka för en ambitiös implementering av relevanta lagar, till exempel 
implementering av engångsplastdirektivet som innehåller förslag på minimikrav på andel 
återvunnen plast i engångsplastförpackningar (se kapitel 2.3 för mer information) (M2020/02035).  

Vårt förslag i detta projekt är vidare att minimumkrav bör öka gradvis. Det gäller både andelen 
återvunnen plast i produkterna samt vilka produkter och sektorer som omfattas. Den slutliga 
nivån på minimikravet behöver förhandlas med andra aktörer och länder så det är inte möjligt att 
inom ramen för detta projekt föreslå specifika krav för alla produkter och sektorer som omfattas. 
För detta behövs fördjupad diskussion och analys, för att åstadkomma såväl utmanande krav som 
driver omställning och innovation, som realistiska som är möjliga att uppnå för de aktörer som 
berörs. I avsnittet om effekt av förslaget ingår en preliminär värdering av olika sektorers 
förutsättningar för att öka andelen återvunnen plast med fokus på kemisk återvinning. En 
utgångspunkt är att det krävs olika minimumkrav på andel återvunnen plast i plastprodukter i 
olika sektorer utifrån enskilda sektors förutsättningar för att öka andelen återvunnen plast.  

 

39 Förslaget innebär en reglering av hur stor andel återvunnen plastråvara som en plastprodukt måste innehålla. Detta är alltså ett 
krav som regleras i lagstiftning. Förslaget skiljer sig till exempel från det förslag om kvotplikt som också diskuterats i projektet, se 
förslag 8 i bilaga 1, men som är ett ekonomiskt styrmedel där företag kan handla med kvotplikter inom ett marknadsbaserat system.  
40 https://www.plasticseurope.org/en/newsroom/press-releases/european-plastics-producers-call-mandatory-eu-recycled-content-
target-plastics-packaging-30-2030  

https://www.plasticseurope.org/en/newsroom/press-releases/european-plastics-producers-call-mandatory-eu-recycled-content-target-plastics-packaging-30-2030
https://www.plasticseurope.org/en/newsroom/press-releases/european-plastics-producers-call-mandatory-eu-recycled-content-target-plastics-packaging-30-2030
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4.2.4 Implementeringsalternativen  
Där finns flera olika aspekter som behöver beaktas i samband med implementering av förslaget. 
Denna sektion ska ses som en överblick över viktiga aspekter med en (preliminär) värdering av 
för- och nackdelar med olika implementeringsalternativ baserad på diskussioner från workshops, 
intervjuer och värdering av arbetsgruppen i projektet.   

Detta styrmedelsförslag har mot bakgrund av diskussioner på workshops och efterföljande 
expertintervjuer, tagit som utgångspunkt att minimikrav på återvunnen plast ska utformas som en 
reglering. Det vill säga en åtgärd som är förankrad i EU-lagstiftning, och införas på plastprodukter 
och inte på platsråvara (produkten plastpellets).41 Där finns olika implementeringsalternativ och 
nedan i tabell 6 finns en kort illustrativ översikt över olika för- och nackdelar. 42 

4.2.4.1 Typ av åtgärd (reglering eller frivillig) 
Förslaget från detta projekt är att kravet införs i form av en reglering som implementeras i 
lagstiftning inom EU. Det är dock möjligt att arbeta med andra typer av åtgärder, exempelvis 
färdplaner eller liknande branschöverenskommelser där aktörer förbinder sig till olika åtgärder, 
men utan reglering i lag. En översikt över fördelar och nackdelar med dessa alternativ redovisas 
nedan.  

Motivering för val av reglering som åtgärdstyp görs utifrån att där finns ökad möjlighet för att 
säkra efterlevnad (lagförankrat). En ytterligare utgångspunkt är att verka för att kravet införs EU-
nivå så att samma krav gäller i hela EU och inte bara i Sverige. Därutöver kan åtgärdsförslaget 
förankras i kommande förhandlingar om minimumkrav på andel återvunna plastprodukter i 
samband med omsättning av den nya handlingsplanen för en cirkulär ekonomi till lagförslag (se 
kapitel 2.3). 

  

 

41 Värdekedjan i plastproduktionen består grovt sagt av tre led efter råolja och nafta; monomerproduktion (feedstocks), primär 
plastproduktion (av polymerer eller resins) och slutlig plastprodukt. Denna analys fokuserar på att införa minimikrav på slutlig 
plastprodukt. 
42 Ytterligare ett alternativ kan vara att istället för att införa ett minimikrav på innehåll av återvunnet material (eng.: recycled content 
standard), kan det införas en skatt eller avgift på alla produkter som inte uppfyller ett minimumkrav. I Storbritannien införs 2022 en 
sådan skatt på alla plastförpackningar som inte innehåller minst 30 % återvunnen plast (HM Revenue & Customs, 2020). 
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Tabell 1. För- och nackdelar med hård och mjuk implementering av produktkrav på minimum andel 
återvunnen råvara i plastprodukter 

 Fördel Nackdel 

Reglering 
(hård) 

• Förankrat i EU lag med nationell 
implementering skapar 
likvärdiga förutsättningar för alla 
aktörer som måste leva upp till 
minimumkrav. 

• Samma krav för alla.  
• Sanktioner mot dem som inte 

efterlever krav 

• Omfattande administration och tillsyn 
av myndigheter för att säkerställa 
efterlevnad  

• Risk för urvattnat minimumkrav 
eftersom alla EU-länder måste 
godkänna. 

• Aktörer efterlever minimumkrav men 
gör inget utöver detta.  

Frivillig (mjuk) • Industrin är med i att bygga upp 
system för minimumkrav. 

• Flexibla minimumkrav som är 
anpassat för olika branscher och 
olika länder 

• Tillsynsansvar på enskilda 
branscher 

• Säkerställer att industrin kan 
efterleva kraven  

• Risk för greenwashing/free rider. 
• Inga ”straff” om inte 

branscher/verksamheter efterlever krav. 
• Risk för många olika krav och 

certifieringsstandarder.  

 

4.2.4.2 Placering av krav i värdekedjan  
En ytterligare viktig aspekt är var i värdekedjan som produktkravet ska placeras. Detta kan 
potentiellt få mycket skilda effekter och konsekvenser. En grundläggande fråga är om kravet ska 
läggas på plastråvaran (produkten plastpellets) som bearbetas vidare till andra produkter eller 
längre ner i värdekedjan på slutprodukterna (bearbetade och komplexa plastprodukter för olika 
ändamål). I projektet har flera industriaktörer förespråkat att lägga kravet på det som kan betraktas 
som slutprodukt i värdekedjan. Motiv till detta som nämnts är till exempel särskild risk att företag 
flyttar produktion utanför EU och att produktion inom EU missgynnas, om kravet läggs tidigt i 
värdekedjan (plastråvara/pellets). Vidare passar ett produktspecifikt krav med nya regleringar som 
lagts på slutprodukt såsom skatt på plastpåsar och engångsartiklar. I EU:s handlingsplan för 
cirkulär ekonomi förespråkas också krav på minimum andel återvunnen plast för nya 
plastprodukter. Nedan (tabell 2) resonerar vi kort kring fördelar och nackdelar med dessa båda 
alternativ.  
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Tabell 2. För- och nackdel med krav på minimum andel återvunnen plast tidigt och sent i värdekedjan 

 Fördel Nackdel 

Plastråvara 
(pellets) 

• Färre aktörer som omfattas, 
enklare att administrera tillsyn. 

• Klart definierade produkter  
• Skapar incitament till mer 

effektiv resursanvändning i 
design och produktion (eco-
design). 

• Skapar direkt incitament för 
mera återvinning. 

• Risk för att företag flyttar produktion 
utanför EU, produktion inom EU 
missgynnas.  

• Motstånd från centrala aktörer inom 
branschen. 

• Passar inte med produktspecifik 
reglering som nyligen införts t.ex. för 
plastpåsar och engångsplastprodukter.  

• Mindre synlig mot slutkonsumenter och 
ökar därför inte miljömässig 
medvetenhet. 

Plastprodukter • Mer synligt mot 
slutkonsumenter, kan skapa mer 
medvetenhet i samhället 
(kommunikation krävs). 

• Mindre risk för utflyttning av 
produktion.  

• Goda möjligheter att bygga 
vidare på befintlig 
produktspecifik reglering (tex 
engångsplatsprodukter, 
plastbärkassar). 

• Ansvar för återvinning av plast 
fördelat på flera branscher och 
aktörer.  

• Många aktörer som måste dokumentera 
och omfattande administration.  

• Risk för fusk då systemet omfattar 
många aktörer. 

• Komplexa produkttyper blir svåra att 
definiera (t.ex. produkter som också 
består av andra material).  

• Skapar inte incitament till eco-design.  
• Skapar mindre direkt incitament för 

ökad utsortering och 
materialåtervinning.  

 

4.2.4.3 Definition av vad som är en plastprodukt 
En stor utmaning med implementeringen av förslaget är att definiera vad som är en plastprodukt. 
För att ställa krav på andelen återvunnen plast i ”plastprodukter” behöver det vara tydligt vilka 
produkter som omfattas av kravet. En utmaning vad gäller plastprodukter är att definitionen 
försvåras ju längre ned i plastens värdekedja vi kommer. Ett krav på produkten plastpellets 
(plastråvaran) är relativt enkel att definiera med vägledning i befintliga administrativa system, 
medan det för förädlade komponenter och produkter längre ned i värdekedjan saknas en 
allmängiltig definition av ”plastprodukter”. Här finns vägledning i ett antal tidigare utredningar 
inom relaterade områden. I en utredning43 som Naturvårdsverket beställt behandlas frågan om 
skatt på plast. Där föreslås att utgångspunkt tas i KN-nomenklaturan som används inom 
utrikeshandel med varor. Detta görs även för kemikalieskatten på viss elektronik. Med KN-koder 
kan en differentiering göras utifrån varugrupper på detaljerad nivå. En tydlig fördel med att 
använda den befintliga nomenklaturen är att den är väletablerad hos både staten och företagen då 
den redan används för tull och andra av avgifter. Det innebär att företagen i detta avseende inte 
måste göra några direkta anpassningar för deklareringen och det måste inte heller staten då man 
genom andra instanser redan tillser att nomenklaturen används korrekt. Det finns ett omfattande 
avsnitt i nomenklaturan som rör produkter av plast (KN 39). Nackdelen med KN-nomenklaturan 
är att alla produkter som innehåller plast, inte går att särskilja med hjälp av KN-koder. Vissa KN-
koder kan exempelvis innehålla ”rena” plastprodukter men också produkter som inte är gjorda av 
plast utan av andra material. Vidare kan komplexa produkter som innehåller plastkomponenter, 

 

43 Bjerkesjö et al. (2020) Styrmedel för minskad klimatpåverkan från plast.  
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men också andra material, inte identifieras med hjälp av KN-koder på ett ändamålsenligt sätt och 
den exakta mängden plast i produkten framgår inte. Slutsatsen blir att KN-nomenklaturen under 
vissa förutsättningar kan fungera väl för att göra det tydligt vilka produkter som omfattas av krav 
men att ytterligare stöd för detta behövs. Exempelvis kan ett tydliggörande av definition göras 
med stöd i REACH artikel 3.5.  

I ett förslag som lagts fram i Storbritannien rörande plastskatt definieras plastprodukt som produkt 
där största delen av materialen utefter vikt är plast. 44 Detta är ett ytterligare exempel på hur 
plastprodukter som ska omfattas av krav kan definieras.  

Tabell 3. För- och nackdelar för olika definition av ’plastprodukt’ 

 Fördel Nackdel 

REACH artikel 3.5 • Kan användas som definition av 
plast. 

• Tillsatser eller andra ämnen omfattas ej. 

Kombinerad 
nomenklaturan (KN-
kod)45 

• Används redan för tull och andra 
avgifter. 

• Används av företag i EU:s 
samtliga medlemsländer. 

• KN 39 omfattar produkter av 
plast. 

• Inte heltäckande för alla 
plastprodukter 

• Produkter som är gjorda av annat material 
ingår också. 

• Kompositmaterial (plast+ annat material) 
kan inte särskiljas  

• Andel plast och plasttyp okänd 
• Om tillverkat av jungfrulig 

fossil plast, biobaserad eller återvunnen 
plast framgår inte. 

> 50 procent av 
produkten är av plast 
(viktmässigt) 

• Enkelt sätt att definiera 
plastprodukter. 

• Finns bara exempel på tillämpning för 
plastförpackningar.  

• Ger svag styrning för komplexa, 
sammansatta produkter som kan 
innehålla mycket plast men där plast 
viktmässigt är en liten del.  

Product Lifecycle 
Management (PLM) 

• Elektroniskt system för att samla 
information om produkterna inkl. 
tillverkning. 

• Vanligt förekommande inom de 
flesta branscher. 

• Täcker inte all nödvändig information. 
• Oklart om system och standarder 

utvecklade av näringslivets aktörer kan 
användas som grund för produktkrav.  

Miljövarudeklarationen 
(EPD) 

• Fungerar som underlag för att 
identifiera mängden plast och om 
detta är återvunnet. 

• Används mest av bygg- och 
anläggningsbranschen och inte för 
speciellt många produkter. 

EuCertPlast46 • Certifiering av plastavfall som 
möjliggör spårbarhet och 
kvalitetskontroll för material och 
produkter. 

• Används bara som kompletterande 
information. 

 

44 HM Revenue & Customs (2020). Policy paper: Plastic packaging tax. 
45 Byggs på Harmonized System (HS) som utarbetas av World Customs Organization (WCO) och används för att beskriva 
utrikeshandelsstatistik i flera länder även utanför Europa. 
46 EuCertPlast är et europeisk certifiering för återvinning av plastavfall, som ska möjliggöra spårbarhet och kvalitetskontroll för 
material och produkter. Certifiering grundades av fyra organisationer: European Association of Plastics Recycling & Recovery 
Organisation (EPRO), Plastics Recyclers Europe (PRE), European Plastics Converters (EuPC) och Recovinyl 
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Källa: Bjerkesjö et. al. 2020; HM Revenue & Customs, 2020; Romson et al. 2020;  

Det finns ett antal system som används inom olika delar av näringslivet och inom ramen för olika 
styrmedel, såsom producentansvarssystemet till exempel Product Lifecycle Management (PLM). 
Sammantaget är dock bilden fragmenterad och det är rättsligt oklart om system och standarder 
utvecklade av näringslivets aktörer kan användas som grund för beskattning eller differentiering 
av skatt, vilket också antas att gälla för reglering av produktkrav.47 Den nuvarande standarden för 
återvunnen plast inom EU är EN 15343:2007. Standarden gäller även i Sverige. Den är dock under 
utveckling och behöver specificeras ytterligare för att kunna användas för att spåra återvunnen 
råvara (Romson et al. 2020). Miljövarudeklarationen Environmental Product Declaration (EPD) är 
ett annat system där målet med en EPD är att tillhandahålla relevant och verifierad information för 
att tillgodose olika kommunikationsbehov samt att ha möjlighet att jämföra rättvist mellan 
produkterna och tjänsterna i samma produktkategori. EPD:er fungerar som underlag för att 
identifiera mängden plast och om detta är återvunnet. EPD används mycket inom bygg- och 
anläggningsbranschen, men finns inte för speciellt många produkter sett på det stora hela.  

Enligt Svenska Institutet för Standarder (SIS) finns det för få standarder för materialåtervinning av 
plast inom EU och globalt. Många tillverkare drar sig för att använda återvunnen plast eftersom 
man känner sig osäker på till exempel kvalitén eller tillgången. Ett sätt att minska den här 
osäkerheten är med hjälp av standarder, och de behövs både inom EU (CEN) och Globalt (ISO). 

4.2.4.4 Kravets omfattning och nivå  
Vissa deltagare på workshop 2 påpekade att ett alternativ för minimumnivå på andel återvunnen 
plast skulle kunna vara densamma för alla plastprodukter, vilket skulle göra det enklare att 
definiera nivån. Eftersom tillsyn kommer bli en stor barriär för genomförbarheten, bedömer vi att 
det är bättre att fokusera på specifika sektorer till att börja med, för att potentiellt sedan utvidga 
antal sektor allteftersom. Ett skäl till detta är att det redan finns starka initiativ till omställning i 
vissa sektorer, exempelvis plastförpackningar. Nedan beskriver vi för- och nackdelar med olika 
strategier.  

Tabell 4. För- och nackdel av olika omfattning av plastprodukten som inkluderas i åtgärdsförslag  

Strategi Fördel Nackdel 

Bred omfattning av ”alla” 
plastprodukter, men låg 
nivå på andel återvunnen 
plast  

• Samma nivå för alla 
plastprodukten (enklare för 
plastproducenter att förhålla sig 
till). 

• Kan ökas stegvis. 

• Stor administrativ börda för 
företag (dokumentation) och 
offentlig myndighet (tillsyn). 

• Måsta vara ’ganska’ låg nivå så 
alla kan vara med. 

• Vissa produktkategorin måsta 
fritages, pga. produktkrav.  

Smalare omfattning av 
specifika sektorer och 
produkter, men högre 
nivå på andel återvunnen 
plast. 

• Börja med de sektorer som har 
bäst förutsättningar för ökad 
andel återvunnen plast.  

• Enklare att administrera. 

• Olika nivåer för olika sektorer 
och produktgrupper inom 
dessa. 

• Viss godtycklighet i att vissa 
sektorer påläggs produktkrav 
medan andra inte omfattas. 

 

 

47 Bjerkesjö et al. (2020) Styrmedel för minskad klimatpåverkan från plast. 
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4.2.4.5 Förutsättningar för olika sektorer 
Olika sektorer har olika förutsättningar för att öka mängden av (kemiskt) återvunnen plast i deras 
plastprodukter. För att få stor effekt är det viktigt att fokusera på de sektorer som använder mycket 
plast. Dessa är förpackningar (36,9 procent av totalt plastflöde), bygg (20,4 procent), fordon (9,6 
procent), elektronik (6,2 procent), hushåll, fritid & sport (3,4 procent), och jordbruk (3,4 procent).48 
Nedan är en preliminär värdering av vilka sektorer som har relativt goda förutsättningar för att 
kunna ingå (bland de första sektorerna) i åtgärdsförslaget. Det är viktigt att understryka att 
ytterligare information och kunskap behövs.  

Förpackningssektorn har flera lagar/lagförslag och frivilliga åtgärder med syfte att öka andelen 
återvunnen plast. Stora varumärkesägare, till exempel IKEA, ICA med flera har redan mål för 
andel återvunnen plast vilket kan lyfta hela branschen. Kemiskt återvunnen plast kan särskilt bidra 
till förpackningar för livsmedel/läkemedel/medicinteknologi, eftersom dessa har höga produktkrav 
vilket kemisk återvinning har bättre förutsättningar för att kunna efterleva. Stor volym och kort 
livslängd gör att andelen (och mängden av) återvunnen plast kan öka snabbt i sektorn.   

För byggsektorn kan kemiskt återvunnen plast bidra till den renhet och kvalitet som krävs för vissa 
produkter inom byggbranschen med höga kvalitetskrav och/eller lång livslängd.  

Jordbrukssektorn utgör inte en särskilt stor andel av plastflöden, men jordbruksplast samlas redan in 
till återvinning genom Svepretur, och på europeisk nivå är det en stor andel återvunnen plast i 
jordbrukssektorn. Detta indikerar stora möjligheter för att sluta cirkeln inom plastflödet. Kemiskt 
återvunnen plast kan bidra till att sluta cirkeln med högkvalitetsplast till applikationer som kräver 
hög renhet och materialspårbarhet.  

Fordonssektorn står också en relativt stor andel av plastflödet, och stora företag som Volvo har 
redan mål om att 25 procent av plasten i nya produkter ska vara återvunnen från 2025. Svenska 
Polykemi levererar redan idag återvunnen plast till fordonsbranschen. Kemiskt återvunnen plast 
kan bidra med högkvalitetsplast och efterleva höga krav på färg och luktfri återvunnen plast vilket 
i dagsläget kan vara en barriär för mekaniskt återvunnen plast i fordonbranschen.  

Elektroniksektorn producerar en ökad mängd (plast)avfall och där finns ett stort behov om att öka 
andelen som återvinns. Varumärkesägare som till exempel Electrolux har redan infört 
minimumkrav på återvunnen plast. Kemisk återvinning kan spela en viktig roll eftersom den kan 
producera återvunnen plast till applikationer som kräver högkvalitetsplast och hög renhet.  

Därutöver kan kemisk återvinning hantera den elektronikplast som har relativt högt innehåll av 
farliga ämnen (flamskydd) som mekanisk återvinning ofta inte kan hantera. 

Det är viktigt att kemisk återvinning kan följa med behovet i olika sektorer, och det kommer 
behövas tid till att bygga ut kemiska återvinningsanläggningar med tillräcklig 
produktionskapacitet och som kan hantera olika flöden och fraktioner.  

 

 

48 Plastic Europe (2021). The Circular Economy for Plastics – A European Overview. 
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Tabell 5. Exempel på förutsättningar för att öka behovet av kemisk återvinning  

Sektor Aspekter som gynnar förutsättningar för ökad efterfrågan på kemisk 
återvinning av plast  

Bygg Höga kvalitetskrav (och lång livslängd) på vissa byggprodukter gynnar kemisk 
återvunnen plast.  

Förpackningar  Flera initiativ är på gång för minimum andel återvunnen plast inkl. reglering och 
frivilliga åtgärder från ’brand owners’ och andra stora aktörer. 
Relativt kort livslängd på produkter, kan öka andelen återvunnen plast relativt 
snabbt inom sektorn. 
Höga produktkrav på livsmedel, läkemedel eller medicintekniska produkter – 
gynnar kemisk återvinning, men kan också vara en barriär för vissa kemiska 
återvinningsprocesser.  

Jordbruk Finns frivilligt insamlings- och återvinningssystem – möjlighet för att sluta 
cirkeln. 
Höga krav på materialspårbarhet i vissa produkter kan gynna kemisk 
återvinning.  

Fordon Finns frivilliga åtgärder på minimumkrav på återvunnen plast från stora 
fordonsproducenter (Volvo). 
Höga krav på färg och lukt(fri) plast kan gynna kemisk återvinning. 

Elektronik Finns frivilliga åtgärder på minimumkrav på återvunnen plast hos ledande 
brand owners. 
Kemisk återvinning har potential att producera högkvalitetsplast till de 
applikationer som kräver det.  

Källa: Författarnas egen värdering och baserat på litteratur (se kap 2) och intervjuer inom projektet  
 

4.2.4.6 Nivån för andel återvunnen plast per sektor 
I Figur 4 nedan ses andelen av återvunnen plast inom olika sektorer på europeisk nivå.49,50 
Jordbrukssektorn har den största andel återvunnen plast med en estimerad nivå på 20 procent 
återvunnen plast, byggsektorn har 14 procent, förpackningar har 5 procent, fordon och elektronik 
har 2 procent vardera. En utgångspunkt för att sätta kravnivåer för olika sektorer är att utgå från 
hur situationen ser ut idag och enskilda sektorers förutsättning för ökad andel återvunnen plast. 
För att driva förändring bör kravnivån naturligtvis inte sättas lägre än nuvarande utgångsläge, 
men inte heller innebära orimliga krav på kort sikt. Återigen behöver det understrykas att 
ytterligare information och kunskap behövs för att fastställa nivån för andel återvunnen plast inom 
olika sektorer. Dialog med aktörer i de sektorer som kommer att omfattas av krav är nödvändig för 
att sätta rätt nivåer.  

 

49 Plastic Europe (2021). The Circular Economy for Plastics – A European Overview. 
50 Av den totala mängden återvunnen plast i Europa, går 46 procent till bygg, 24 procent till förpackningar, och 13 procent till 
jordbruk. 
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Figur 4. Andel återvunnen plastråvara per sektor (Europa) 

 
Källa: Plastic Europe 2021 

I Promemoria för Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv föreslås ett minimumkrav på 30% 
återvunnen plast för plastförpackningar, med undantag för livsmedel, läkemedel och 
medicintekniska förpackningar eftersom mekaniskt återvunnen plast har problem med att 
efterleva de höga produktkraven. Vissa processer för kemisk återvinning (se kapitel 2) har bättre 
tekniska möjligheter för att efterleva de höga produktkraven på återvunnen plast. Därför bör det 
ingå ett minimikrav på de plastförpackningar som föreslås undantas i Promemorian, till exempel 
ett initialt minimumkrav på 10% återvunnen plast. Detta under förutsättningarna att kemisk 
återvinning kan efterleva produktkraven för återvunnet livsmedel, läkemedel och medicintekniska 
förpackningar. För övriga plastförpackningar föreslår vi ett minimumkrav på 30% återvunnen plast.  

Byggsektorn har (på europeisk nivå) en andel återvunnen plast på 14%, där finns goda 
förutsättningar för att öka nivån och EU har stort fokus på en mer cirkulär byggsektor inom 
European Green Deal. Därför ser vi att ett förslag på 25% minimum andel återvunnen plast inom 
byggsektorn kan vara rimligt. Fordonssektorn tillhör de sektorer med minst andel återvunnen plast 
(2%). Samtidigt finns där stora fordonsproducenter som har som mål att öka den andelen, därför 
anser vi att 15% i fordonssektorn kan vara en möjlig ambitionsnivå. En liknande nivå, 15% bör vara 
rimlig även för elektroniksektorn. Jordbrukssektorn har den största andel återvunnen plast, och där 
finns redan en frivillig insamling och återvinningssystem, som möjligen kan göras till ett slutet 
system. Stora plastproducenter som t.ex. Trioworld undersöker möjligheter för ökad produktion av 
återvunnen plast till jordbrukssektorn.  
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4.2.4.7 Sammanfattning  
Utifrån diskussionen av olika implementeringsalternativen innehåller åtgärdsförslaget följande 
rekommendation:  

Tabell 6. Rekommendation av olika implementeringsalternativen 

Område Rekommendation 

Åtgärdstyp Reglering (EU nivå) 
Placering längs värdekedjan  Produktstadiet (slutprodukt) 
Definition på plastprodukt Ska utvecklas på EU nivå 
Omfattning Relativ hög andel återvunnen plast inom specifika sektorer. 
Sektor Plastförpackning (inklusive livsmedels-, läkemedels- och 

medicintekniksförpackning), byggsektorn, fordon, och 
jordbruk 

Nivån för andel återvunnen plast per sektorn Behöver överstiga dagens nivåer i respektive sektor på ett 
sätt så att det driver förändring, men inte orimligt hög nivå 
på kort sikt.  

4.2.5 Aktörer som omfattas av förslaget  
Materialåtervinnare (kemisk och mekanisk) påverkas positivt eftersom förslaget kommer skapa en 
större marknad för återvunnen plast och det förväntas bli lättare för materialåtervinnare att avsätta 
plastavfall på marknaden. Kemisk återvinning bör spela en viktig och kompletterande roll i att öka 
mängden återvunnen plast på den svenska marknaden eftersom kemisk återvinning kan ta hand 
om avfallsflöden som inte mekanisk återvinning kan. Samt producera återvunnen plast till 
produkter med höga krav på kvalitet.  

För plastproducenter och tillverkare av plastprodukter kommer förslaget medföra ökade kostnader på 
flera sätt: 1) engångskostnader i samband med omställning av produktion, 2) löpande material- 
och dokumentationskostnader. 51 Det kan leda till relativt stora administrativa kostnader 
(dokumentation, rapportering) och produktionskostnader (inköp av återvunnet plastmaterial), 
särskilt för små och medelstora företag. Detta medför att det kan vara klokt att införa en nedre 
gräns på en verksamhets storlek (hur mycket plast som företaget sätter på marknaden) för de 
verksamheter som ska omfattas av förslaget. En sådan gräns ingår exempelvis i det förslag till skatt 
på plastförpackningar som ska införas i Storbritannien.  

En del av dessa kostnader kommer sannolikt att föras vidare till slutkonsumenterna, liknande en 
indirekt skatt. Hur mycket av kostnaderna som faller på konsumenten beror på i hur hög grad 
förslaget leder till minskad konsumtion. Alternativt att plast ersätts med andra produkter jämfört 
med oförändrad plastkonsumtion, den så kallade priselasticitet på efterfrågan. Elasticiteteten beror på 
produkttypen. Exempelvis emballage har en låg priselasticitet – förbrukningen påverkas inte av en 
prisökning för att emballage oftast är en mycket liten del av det totala priset för den vara som är 
emballerad. För produkter med låg priselasticitet kommer det mesta av kostnaden för 
åtgärdsförslaget föras vidare till konsumenterna.  

Uppströms kommer värdekedjan förändras, då efterfrågan på återvunnen plastråvara ökar. Det är 
inte säkert att efterfrågan på jungfrulig plastråvara nödvändigtvis minskar med motsvarande 

 

51 Innehållet av återvunnen plast kan beräknas som ett genomsnitt av innehållet i de plastprodukten som producenten har 
tillhandahållit på den svenska marknaden under ett kalenderår. 
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mängd, ifall den totala efterfrågan av plast ökar. Det är också osäkert om det blir de svenska 
polymerproducenterna som delvis ställer om sin produktion eller om den återvunna plasten 
kommer att importeras.  

Åtgärdsförslagets bidrar inte i sig själv till ökad utsortering av plastavfall, men om den kombineras 
med tydlig information och kommunikation, kan den bidra till ökad medvetenhet hos såväl 
allmänheten som hos företag om miljömässiga effekter av plast (likt plastpåseskatten). Det kan 
skapa positiva beteendeeffekter både på konsumenternas återvinning, och i konsumtionsval. 
Inköparna/slutkonsumenter påverkas i den grad att de behöver ta hänsyn till de nya kraven samt den 
eventuella extra kostnaden som kravet kan medföra.  

Även myndigheter berörs av åtgärdsförslaget eftersom det behöver utföras tillsyn och innehållet av 
återvunnen plast behöver verifieras (se vidare avsnitt om genomförbarhet).  

Förslaget behöver också följas upp med en standardisering av certifiering och verifieringsmetoder 
för återvunnen plast.  

4.2.6 Effekter av förslaget  
Förslaget värderas att få medel till stor effekt i att möjliggöra investeringar i kemisk återvinning i 
Sverige.52 Effekten är beroende av vilka produkter som berörs, samt hur hög andel återvunnet 
material som krävs (se sektion 4.2.4.6). Även om minimikraven blir relativt låga kommer effekten 
på användningen av återvunnen plast bli mycket hög eftersom användningen i utgångsläget är så 
låg (ca 8% i Sverige 2016/2017).53 

Om ett minimumkrav på 30% för återvunnen plast i förpackningar implementeras (enligt 
Promemoria för Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv - se kapitel 2.3) kommer det ensamt att 
skapa ett behov för att öka mängden återvunnen plast i Sverige med ca 9% eller 11 500 ton, jämfört 
med den totala mängden återvunnen plast 2016. Det vill säga att för att implementera förslaget i 
promemorian behövs ökade mängder återvunnen plast i de produkter som omfattas. Det är såklart 
osäkert hur stor andel av all återvunnen plast (som finns på den svenska marknaden idag) som är 
lämplig att använda inom förpackningssektorn.  

Om förslag på minimikrav på återvunnen plast i olika sektorer som föreslås i avsnitt 4.2.4.6 ska 
implementeras kommer det öka produktionsbehovet för återvunnen plast i Sverige med som minst 
80% till ca 247 000 ton. Detta räkneexempel för det potentiella produktionsgapet illustrerar behovet 
av ökade investeringar i produktionen av återvunnen plast i Sverige (figur 5). Detta gäller bara den 
totala mängden, det är oklart hur mängden återvunnen plast är fördelad inom olika sektorer och 
polymerer i Sverige.  

 

52 Utöver investeringar i kemisk återvinning kommer åtgärdsförslaget också gynna investeringar i mekanisk återvinning. Dessa 
båda processer kan gynna varandra, och där behövs investering i både kemisk och mekanisk återvinning för att öka andelen 
återvunnen plast. Analysen av effekter i denna rapport är dock fokuserad på förutsättningar för att öka investeringar i kemisk 
återvinning.  
53 Ljungkvist Nordin et al (2019). Kartläggning av plastflöden i Sverige. 
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Figur 5. Potentiellt produktionsgap för mängd återvunnen plast   

 

Källa: SMED 2019 
 

För att öka effekten av åtgärdsförslaget och därmed öka behovet för, och investeringsmöjligheter i, 
kemisk återvinningsindustri, är det viktigt att inkludera sektorer, produkter och/eller specifika 
polymerer där mekanisk återvinning inte erbjuder en lösning. Men där det finns goda 
förutsättningar för utveckling och tillämpning av olika tekniker för kemisk återvinning. 
Minimumkrav för återvunnen plast bör vara ambitiösa och omfatta sektorer och produkter som 
kan gynna avsättning för både mekaniskt och kemiskt återvunnen plast. Vad gäller kemisk 
återvinning kommer ett minimikrav på återvunnen plast som också inkluderar produkter med 
höga kvalitetskrav samt polymerer som kemisk återvinning har större förutsättningar för att 
hantera, stärka marknaden för kemiskt återvunnen plast (se Sektion 4.2.4).54  

4.2.6.1 Aspekter som kan minska effekten på investeringar i kemisk återvinning i 
Sverige 

Utifrån diskussioner på den andra workshopen i projektet, expertintervjuer, och genomgång av 
litteratur om minimikrav på produkter, finns aspekter som kan minska effekten av 
åtgärdsförslaget på investeringar i kemisk återvinning i Sverige:  

• Den totala mängden återvunnen plast kan förbli densamma eller snarlik i Sverige. 
Åtgärdsförslaget leder till att förbrukningen av återvunnen plast kan komma att flyttas 
från de produkter utan produktkrav på minimum andel återvunnen plast till de produkter 
som har. Därför är det viktigt att de sektorer/produkter som omfattas ökar stegvis. 

 

54 Där finns flera polymer som beroende av t.ex. deras mjukhet (HDPE, LDPE), låg densitet (PS/EPS), eller innehåll av farliga ämnen 
(PVC), samt plastkompositmaterial komplicerar traditionella mekaniska återvinningsprocesser, men som olika kemiska 
återvinningsprocesser har goda förutsättning för att hantera (Naturvårdsverket (2021) Kemisk återvinning 
av plast: Teknik, flöden och miljöaspekter. Rapport 6990). Produkter gjorda av dessa material och där det finns lösningar med 
kemisk återvinning, men få lösningar med mekanisk återvinning, kan med fördel ingå i listan av produkter med minimumkrav för 
återvunnen plast, för att skapa förutsättningar för kemisk återvinningsindustri.  
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• Det finns risk att minimikrav på andel återvunnen plast leder till att plast ersätts av andra 
material, vilket kan medföra negativa konsekvenser för plastindustrin men också risk för 
ökad miljö/klimatpåverkan om alternativa material har större miljö/klimatpåverkan. 

• Åtgärdsförslaget skapar inte incitament till ökad efterfrågan på återvunnen plast utöver 
den efterfrågan som finns för att följa minimumkravet. Därför är det viktigt att 
minimikravet ökar stegvis. 

• Åtgärdsförslaget kan leda till ökad import av återvunnen plast, som alternativ eller 
komplement till ökad produktion av återvunnen plast inom Sverige. Det är därför viktigt 
att se till att kemisk återvinning har goda generella förutsättningar för att öka 
produktionen, till exempel åtgärdsförslag 1 som beskrivs ovan. Om förslaget träder i kraft 
kan det – med eller utan storskalig framväxt av kemisk återvinning av plast i Sverige – 
behövas import av plastavfall eller återvunnen råvara, eftersom det kanske inte finns 
tillräckligt med plastavfall eller återvunnen plast i Sverige för att matcha utbudet med 
efterfrågan.  

• Minimikrav i sig själv väntas inte skapa optimal produktionsnivå och avfallshantering, 
utan behöver kombineras med andra åtgärder.55 Det är därför viktigt att koordinera 
minimikraven med andra styrmedel och göra en helhetsanalys av vad som krävs för att 
styra mot ökat återvinning och en totalt sett mer hållbar plastanvändning.  

4.2.7 Förslagets genomförbarhet  
Åtgärdsförslaget kräver ändring av regler och lagstiftning på EU nivå, vilket komplicerar den 
juridiska genomförbarheten av förslaget. Förhandlingar (och implementering) av kommande 
lagförslag på EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi, samt ändring av andra relevanta lagar 
såsom produktstandarder kommer att kräva ett omfattande administrativt arbete. Svenska 
regeringen och svenska myndigheter tillsammans med Kommissionen, Parlamentet, och övriga 
medlemsländer i EU behöver nå fram till enighet om ett kommande produktkrav på minimum 
andel återvunnen plast. Och det kravet ska sedan implementeras på nationell nivå. En viktig fördel 
är att liknande krav på dryckesflaskor av plast godkänts och ska implementeras i 
medlemsländerna. Det ökar möjligheterna att få igenom ett minimumkrav även inom andra 
områden.  
 
En viktig förutsättning för implementering av minimumkrav på andel återvunnen plast är 
offentligt godkänd standard/riktlinjer på certifiering och mätmetoder för hur mängden återvunnet 
material ska säkerställas.56 Det kan exempelvis vara en lista över, av myndighet (EU/nationellt), 
godkänt certifieringssystem för återvunnet produktinnehåll.  

Naturvårdsverket (eller annan myndighet) behöver vidare bygga upp en kapacitet att utöva tillsyn 
mot verksamheter som omfattas av förslaget för att säkerställa efterlevnad.  

Sammantaget bedömer vi att förslaget är genomförbart, men med stor osäkerhet kring vilka 
sektorer och produktgrupper som kan komma att omfattas och hur nivåer sätts och implementeras 

 

55 Palmer och Walls (1997) Optimal policies for solid waste disposal Taxes, subsidies, and standards. Journal of Public Economics, 
1997, vol. 65, issue 2, 193-205.  
56 I förbindelse med det spansk förslaget på en ny avfallsskatt på icke-återanvändbara plastförpackningar har exempelvis den 
spanska föreningen för industriell plast (ANAIP) argumenterat för behovet av ett certifieringssystem för återvunnet 
produktinnehåll för att säkerställa spårbarheten i materialet (Intervju med Trioworld, 7 juni 2021). 
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på EU-nivå. För en effektiv implementering krävs vidare en utveckling av standarder och riktlinjer 
rörande certifiering och mätmetoder för hur mängden återvunnet plastmaterial ska säkerställas. 

4.2.8 Statsfinansiella och samhällsekonomiska 
kostnader av förslaget  

I detta avsnitt analyseras statsfinansiella och samhällsekonomiska kostnader av förslaget. Den 
samlade bedömningen är:  

• Hög administrativ kostnad för staten i samband med tillsyn 
• Övergångskostnader påverkar plastproducenterna/aktörer som sätter plastprodukter på 

marknaden  
• Ökade kostnader förs i hög grad vidare till konsumenterna 

Medel-höga löpande administrativa kostnader 
Åtgärden ligger sent i plastvärdekedjan där det finns ett stort antal olika produkttyper och en stor 
mängd aktörer berörs (till skillnad mot om kravet placerats på plastpellets eller primära 
plastprodukter). Därför är den administrativa komplexiteten (certifiering, mätmetoder, 
säkerställning) stor och de administrativa kostnaderna för både statsförvaltningen och företagen 
som ska efterleva kraven sammantaget relativt omfattande. Ett gränsvärde är dock enklare att 
administrera än ett system med flera olika gränsvärden för olika produkter. Samtidigt är 
kostnaderna för ett produktkrav sannolikt lägre än ett avgiftssystem eller skattesystem.  

I likhet med förslaget från Storbritannien som ska införas under 2022, om skatt på 
plastförpackningar som inte innehåller minst 30 procent återvunnet material bör vissa 
verksamheter undantas från kravet. Exempelvis utifrån produktvolym i verksamheten eller 
företagsstorlek. Antalet företag som omfattas av kravet riskerar annars att bli mycket omfattande. I 
tabellen nedan redovisas antal företag i olika sektorer som kan komma att omfattas av kravet i 
olika sektorer, exkl företag med 0-4 anställda för att rensa bort de minsta företagen. Aktörer som 
kan komma att omfattas av minimumkravet är de som sätter produkten på marknaden, vilket kan 
vara tillverkande företag, företag inom byggsektorn som importerar insatsvaror/produkter, 
grossister/partihandel samt detaljhandel. Långt ifrån alla företag inom sektorerna nedan kommer 
att omfattas av kravet, men sammanställningen ger en indikation på att kravet kräver en noggrann 
och klok utformning för att inte få alltför omfattande konsekvenser för företag och myndigheter 
som ska kontrollera efterlevnaden.  

Tabell 7. Antal företag per sektor (exkl företag med 0-4 anställda). Källa: SCB (Företagsdatabasen, 2020)  

Sektor Antal företag per sektor exkl. 
företag med 0-4 anställda 

Plastvaruindustri (SNI 22.2 t.ex. tillverkning av 
plastförpackningar, byggplastvaror, plasthalvfabrikat) 

407 

Tillverkning av elektronik (SNI 27-27) 629 

Fordonsindustri (SNI 29-30) 418 

Byggsektorn (SNI 41-43) 14 251 

Partihandel (SNI 45-46) 8 740 

Detaljhandel (SNI 47) 7 900 
Totalt  32 345 
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Enligt principen om att förorenaren betalar påverkar möjligheten att påverka hela systemets 
legitimitet samt sannolikheten att införa systemet. Kontrollen av samtliga system försvåras av att 
det inte finns ekonomiskt försvarbara tekniska eller kemiska analysmetoder för att spåra andelen 
återvunnen plast.57 Därför är det mycket viktigt att det administrativa system som byggs upp är 
kontrollerbart. Ett minimumkrav på plastprodukter gör det komplicerat att kontrollera alla 
produkter som innehåller plast - även om det bara gäller visa sektorer eller produktkategorier.  

Med anledning av att all plast inte i dag kan ersättas av återvunnet material, och att olika 
sektorer/plastprodukter har olika förutsättningar, behöver åtgärdsförslaget differentieras för olika 
produkter och sektorer. Samtidigt är många plastprodukter inte gjort enbart av plast (t.ex. fordon) 
vilket också komplicerar ytterligare. Båda dessa argument indikerar höga administrativa 
kostnader. 

Åtgärden kräver också en statlig tillsyn, som löpande kan säkra att standarder är godtagbara och 
att lagstiftningen följer framtida teknologisk innovation. En tillsyn behöver inte medföra löpande 
kostnader direkt för staten om den avgiftsfinansieras av plastproducenterna. Kostnaderna kommer 
sannolikt att föras vidare till slutkonsument, men dessa bedöms som små. Små och medelstora 
företag kan få en relativt sett högre administrativ kostnad för att utföra egen kontroll och 
inrapportering av uppgifter. Detta innebär att det är ändamålsenligt att införa en minimigräns för 
vilka producenter som kommer att omfattas av åtgärdsförslaget, för att öka den totala 
kostnadseffektiviteten. 
 
Medelhöga statliga uppstartskostnader i samband med styrning 
Åtgärdsförslaget kräver ändring av regler för EU:s gemensamma marknad, vilket medför 
potentiellt stora kostnader för myndigheter att föreslå och utarbeta nya krav. Förslag om 
minimumkrav på andel återvunnen plast i plastflaskor finns dock redan och ökar därmed 
möjligheterna för att få igenom ett sådant förslag även inom andra områden. Olika EU åtgärder 
styr mot ökat återvinningsbarhet och återvinning av plast som också gynnar förslaget.58   

En risk med EU-förhandlingar är att förslaget urvattnas då alla medlemsstater ska diskutera och 
acceptera produktkravet. Det kan därför leda till att genomförbarheten för förslaget som det ser ut 
här ej implementeras i slutändan, och istället kan minimikravet sänkas. Under samma premiss kan 
minimikraven även tänkas ökas, även om det anses mindre troligt under rådande förhållanden.  

Uppstartskostnaderna påverkas även av att plastflöden behöver säkerställas för att ges tillräcklig 
mängd utsorterad och återvunnen plast för att kunna inkludera en återvunnen andel plast i nya 
plastprodukter. Risken är annars att förslaget leder till ökad import av plastflöden för att möta 
efterfrågan. Här bör förslaget därmed implementeras stegvis för att möta den ökande efterfrågan 
på återvunnen plast och industrins möjligheter till snabb omställning. Kontinuerlig anpassning av 
miniminivåer kan ske genom x% till 2030, y % till 2035 och z % till 2040. I och med detta, och 
förutsättningarna för förhandlingstiden inom EU, förväntas förslaget kunna implementeras några 
år framåt i tiden eftersom det är viktiga aspekter som måste till innan det kan tas vid. När 
avfallsanläggningar och plastflöden väl är etablerade förväntas dessa kostnader kunna minska.  

 

57 Ljungkvist Nordin et al. (2020). Materialåtervinningscertifikat för plast. 
58 Därtill finns EU:s plaststrategi (COM 2018:28) som presenterade ett antal mål för år 2030, däribland att alla plastförpackningar 
skall vara återvinningsbara, och EU:s cirkulära ekonomipaket som har syftet att stimulera EU:s övergång till en cirkulär  
ekonomi. 
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4.2.8.1 Andra konsekvenser att beakta   
Förslaget kan innebära en konkurrensnackdel för plast relativt andra material. Om bara plast 
omfattas av krav på minimum andel återvunnen plast kan det ge konkurrensfördel till andra 
material som inte har likande krav. Miljöeffekten av detta är idag oklar. Det bör därför övervägas 
att implementera likande krav också på annat material. Europaparlamentet har i februari 2021 gett 
uppbackning till obligatoriskt minimumkrav på andel återvunnet material i produkter (genom den 
nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi). Det gäller dock inte enbart plast, utan även produkter 
av annat material.59  

4.2.9 Befintliga styrmedel som förslaget bygger på 
• EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi (COM(2020) 98) 
• Engångsplastdirektivet ((2019/904) 
• Förpackningsdirektivet (94/62/EG) 
• Plastförpackningar och kontakt med livsmedel (direktiv 2002/72/EG) 

Se kapitel 2.3 för ytterligare information om regelverken. 

  

 

59”The resolution focused not only on resource efficiency targets per product category, but also on the introduction of product-
specific targets for recycled components, while ensuring the performance and safety of products, based on reliable calculation 
methods.” https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1651049&t=e&l=en 
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5 Sammanfattning och slutsatser  
Projektet har genomförts som en samskapande utvecklingsprocess (Policylab). En central del av 
detta var två workshops med deltagande av aktörer från flera olika sektorer och delar av 
värdekedjan för plast. Båda workshops hade en stor uppslutning och aktivt deltagande. Det 
indikerar att det finns stort intresse i kemisk återvinning från olika sektorer.  

På den första workshopen diskuterades hinder för utveckling av kemisk återvinning i Sverige (se 
Kapitel 2). Det är viktigt att adressera alla hinder, men under diskussionen kom det fram att de 
viktigaste hinder för att möjliggöra investeringar i anläggningar för kemisk återvinning i Sverige är 

● oklarhet om kemisk återvinning klassificeras som metod för materialåtervinning  
● brist på efterfrågan av återvunnen plast. 

Utifrån identifierade hinder togs totalt nio åtgärdsförslag fram (se Bilaga 1) baserat på diskussioner 
mellan branschaktörer. Två åtgärdsförslag prioriterades i den urvalsprocess som genomfördes 
under workshop 2. De två förslag som prioriterades var: 

• Tydliggörande att kemisk återvinning är godkänd som metod för materialåtervinning 
(förslag 1) 

● Krav på minimum andel återvunnen råvara i plastprodukter (förslag 7) 

Åtgärdsförslagen kompletterar varandra på olika sätt. Tydliggörande att kemisk återvinning är 
godkänd som metod för materialåtervinning förväntas ha omedelbar effekt genom att ta bort den 
oklarhet som bromsar investeringar i anläggningar för kemisk återvinning i Sverige. Krav på 
minimum andel återvunnen råvara i plastprodukter förväntas bidra till att säkra en långsiktigt ökad 
efterfrågan på både kemiskt och mekaniskt återvunnen plast i Sverige. Förslagen har olika grad av 
komplexitet och konsekvenser. Det första förslaget kan genomföras omedelbart utan några större 
konsekvenser för olika aktörer, medan det andra förslaget beroende på hur det utformas kommer 
medföra stora konsekvenser för både plastproducenter och produkttillverkare, men också 
tillsynsmyndighet.  

Tydliggörande att kemisk återvinning är godkänd som metod för materialåtervinning, bidrar med att 
skapa tydlighet och långsiktiga förutsättningar för utveckling genom hela värdekedjan. Den kan 
implementeras genom två alternativ: 1) som uttalande från ansvarig myndighet (som t.ex. i 
Danmark och Norge), 2) som uppdatering av Naturvårdsverkets vägledning om 
materialåtervinning där kemisk återvinning beaktas. Förslaget bedöms få (medel-stor) omedelbar 
effekt och att ha hög genomförbarhet.   

Krav på minimiandel återvunnen råvara i plastprodukter, bidrar till att öka efterfrågan på (kemiskt) 
återvunnen plast. Förslaget är mer komplext och där finns flera olika implementeringsalternativ 
som behöver analyseras i samband med utvecklingen av förslaget. I detta projekt föreslås en 
reglering på EU nivå, som bör införas på plastprodukter i specifika sektorer. Dessa är 
förpackningssektorn (inkl. livsmedels-, läkemedels- och medicintekniskförpackning), byggsektorn, 
fordonssektorn, och jordbrukssektorn som dels har stort plastflöde och dels goda förutsättningar 
att öka andelen återvunnen plast, bland annat kemiskt återvunnen plast. Den samlade 
bedömningen är att förslaget får en medel till stor effekt. 

Specifik nivå behöver undersökas och förhandlas ytterligare, men vi föreslår att nivån som föreslås 
i Engångsplastdirektivet – 30% - kan fungera som ett riktmärke för olika sektorer. Fordonssektorn 
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initialt kanske något lägre, medan jordbrukssektorn kan gå längre än så. Förslaget kommer att 
innebära positiva konsekvenser för materialåtervinnare (kemisk och mekanisk) genom att öka 
avsättningsmöjlighet för återvunnen plast. Förslaget kommer att medföra ökade kostnader för 
plastproducenter och produkttillverkare som ska ställa om produktionen, samt myndighet med 
tillsynsansvar. Det förväntas att förslaget får en medel-stor (och långsiktig) effekt på att möjliggöra 
investeringar i anläggningar för kemisk återvinning i Sverige, beroende på vilka sektorer som 
omfattas av krav samt nivån för minimum andel återvunnen plast. Förslaget kommer kräva 
lagstiftningsförhandling på EU-nivå vilket minskar genomförbarheten, men där finns liknande 
förslag på EU nivå (PET dricksflaskor) och svensk nivå (implementering av 
engångsplastdirektivet) vilket ökar genomförbarheten.  

Förslaget är komplext och kommer att kräva ytterligare utredning, inte minst för förutsättningar 
för öka andelen återvunnen plast inom olika sektorer, definition på ‘plastprodukter’, optimal 
kravnivå, utveckling av standarder och metoder för verifiering av plastinnehåll samt 
kostnadseffektiv tillsyn.  
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7 Bilaga 1. Genomförande och 
metod  

7.1 Beskrivning av projektets olika moment 
Policylab och Design Thinking - metodik 

Policylab är ett uttryck för att benämna en samskapande utvecklingsprocess där aktörer med olika 
kompetenser tar fram och testar idéer om nya policys eller regler för att lösa samhällsproblem. 
Policylab används som ett verktyg för innovation när problem kräver kunskap och perspektiv från 
olika håll och lösningar innefattar policyförändringar. Inriktning, syfte och metoder är 
användarcentrerade men kan variera och anpassas till problemområdet. Policylab bygger på 
samskapande och metodiken ”Design Thinking”, se bild nedan. 

 

Figur 6. Design thinking model  
De olika stegen i projektet Policylab för kemisk återvinning av plast, följer grovt metodiken för 
Design Thinking och delades in i följande fem delmoment. 

1. Inläsning av området/frågan, identifiering av dokument och relevanta aktörer (empathize) 
2. Sammanställ kunskap, ringa in den aktuella frågeställningen, dialog med aktörer att 

involvera (define)  
3. Förbered och genomför workshop som spånar om lösningar och ger respons på underlag 

(ideate) 
4. Sammanställ och definiera förslag till styrmedel (prototype)  
5. Testa förslagen på aktörerna och beskriv konsekvenser (test -evaluate)  

Förslag till genomförande av projektet 

Vi föreslår att projektet följer stegen för genomförande av ett Policylab och varje steg i projektet 
beskrivs närmare här nedan.  

Uppdraget inleds emellertid med ett startmöte med Johannebergs Science Park och IVL. Startmötet 
genomförs digitalt. Vid startmötet går vi igenom projektets genomförande och diskuterar:  
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• Förutsättningarna för projektet samt genomförandet mer i detalj inkl. tidsplan och 
urvalsprocess för förslag att presentera  

• Mål och förväntningar på genomförandet av projektet och hur resultatet ska kunna 
användas  

• Urval av aktörer och personer till arbetsgrupp och workshopgrupp  
• Former för samarbete, dialog och avstämningar under genomförandet av projektet  

Efter startmötet påbörjas arbetet med att ta fram en detaljerad projektplan. Vi betonar att vi under 
genomförandet av uppdraget eftersträvar ett nära samarbete mellan Johanneberg Science Park och 
IVL, där Johanneberg Science Park har god kunskap om industrins behov samt kontakter med 
viktiga aktörer inom kemisk återvinning medan IVL är vana att leda innovativa processer och 
arbeta fram policyförslag, särskilt inom plastområdet. 

Projektgruppen består av alla deltagare i projektet från Västsvenska Kemi- och Materialklustret 
samt de som särskilt bjudits in av arbetsgruppen för att komplettera värdekedjan med relevanta 
aktörer. Sådana skulle t.ex. kunna vara utsorterare, brand owners, dagligvaruhandel och/eller 
teknikleverantörer. Arbetsgruppen ingår i projektgruppen. 

Steg 1. Inläsning av området/frågan samt identifiering av relevanta aktörer  

I denna inledande del etablerades en kunskapsmässig grund för uppdraget genom att tillgängligt 
kunskapsunderlag sammanställdes. Resultat från relevanta rapporter på området sammanfattades. 
Arbetet genomfördes av IVL och Klimatledande Processindustri som ansvarade för att komplettera 
sammanställningen med en beskrivning av industrins behov och förutsättningar för utveckling 
kring kemisk återvinning av plast.  

I denna del av projektet identifierades också vilka aktörer som är lämpliga att bjuda in för att delta 
i projektgruppen och de två workshops som genomförts i projektet. Som utgångspunkt bjöds alla 
medlemmar i Västsvenska Kemi- och Materialklustret in att delta. Vidare kompletterades denna 
grupp av aktörer med aktörer från andra delar av värdekedjan.  

Steg 2. Beskrivning av frågeställningen och sammanställning av underlag 

I steg två fördjupas och utvecklas frågeställningar om hinder, incitament och styrmedel för kemisk 
återvinning i Sverige och konkretiseras i ett underlag som ska bearbetas under den första 
workshopen. Arbetet görs som ett samarbete mellan Klimatledande Processindustri och IVL, där 
IVL förtydligar hinder och incitament från materialet i steg 1 och JSP förfinar detta. Underlaget ska 
innehålla en tydlig beskrivning och en analys av olika hinder för en ökad kemisk återvinning av 
plast, exempelvis tekniska, ekonomiska, administrativa/juridiska eller informativa hinder. Kontakt 
kan komma att tas med olika aktörer för att fördjupa analysen. 

Steg 3. Planera och genomföra workshop 1 – idégenerering  

I detta steg bjuds relevanta aktörer in till en gemensam workshop med syfte att idégenerera och 
utveckla förslag till styrmedel för en ökad kemisk återvinning av plast. Workshopen utgår ifrån det 
kunskapsunderlag som tagits fram. Ett första moment i workshopen handlar om att bekräfta och 
komplettera den problembild som tagits fram i steg 2, det vill säga vilka hinder 
(regelverk/styrmedel, ekonomi, marknad etc.) finns för kemisk återvinning i Sverige idag.  

Det uppdrag från regeringen till Naturvårdsverket som ligger till grund för detta Policylab har 
fokus på regelförändringar som ska förbättra möjligheterna för kemisk återvinning. Det är därför 
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relevant att i workshopens andra moment låta aktörerna arbeta fram förslag och krav på 
förändringar i regelverk som ger incitament till, och reducerar hinder för, kemisk återvinning inom 
plastflöden som inte fungerar inom den mekaniska återvinningen.  

De som deltar vid workshopen ska representera hela värdekedjan, d.v.s. bland annat leverantörer 
av plastråvara, plastproducenter, produktproducenter, återvinningsföretag samt t.ex. detaljhandel 
eller brand owners. Även myndigheter så som Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuds 
in att delta.  

IVL har erfarenhet från andra projekt där Policylab och Design Thinking metodik har använts och 
har också genomfört denna typ av workshop helt digitalt med goda resultat. Vi ser därför inget 
hinder för att kunna genomföra denna del av projektet även om Corona-restriktionerna kvarstår. 
Verktyg som vi kommer använda för att skapa en gemensam bild och kreativ process är Miro samt 
möjligheten att dela in i mindre grupper för diskussion i Microsoft Teams, så kallade break-out 
rooms. Workshopen tar ca en halvdag att genomföra.  

Steg 4. Sammanställ och utforma förslag till styrmedel  

En väl genomförd workshop i steg 3 innebär att vi kommer att ha en bekräftad och utvecklad bild 
av hinder för kemisk återvinning i Sverige idag. På workshopen kommer även arbetsgruppen få en 
bild av hur olika aktörer ser på möjliga förslag till förändringar i befintliga eller helt nya styrmedel 
som ger incitament till kemisk återvinning. Resultaten från workshopen sammanställs och klustras 
ihop av arbetsgruppen. Förslagen kommer att gallras av arbetsgruppen med avseende på 
genomförbarhet.  De förslag som anses vara genomförbara tas vidare och IVL utvecklar förslag på 
styrmedel för ökad kemisk återvinning. Dessa beskrivs övergripande utifrån:   

• Syfte och mål med styrmedlet  
• Vilket/vilka hinder som styrmedlet adresserar  
• Vilka aktörer som styrmedlet omfattar  
• Preliminär bedömning av effekt av styrmedlet  
• Genomförbarhet  
• Styrmedlets relation till andra styrmedel  

Steg 5. Testa förslagen och beskriv konsekvenser – workshop 2  

De förslag som utvecklats i del 4 presenteras för projektgruppen för att testa och verifiera 
förslagen. Workshopen inleds med att en prioritering av förslagen görs av projektgruppen, genom 
röstning. Vi kommer att arbeta för och har som intention att projektgruppen skall komma överens 
om vilka 2–3 förslag som skall gå vidare för djupare analys. Skulle detta inte lyckas så kommer vi 
att rösta. Alla deltagare i projektgruppen ges möjlighet att rösta och har endast en röst per part.  

De 2–3 förslag som får flest röster tas vidare till en fortsatt och mer utvecklad konsekvensanalys. 
Det är här viktigt att aktörerna själva får möjlighet att vidareutveckla förslagen och att det görs på 
ett sätt där aktörer från olika delar av värdekedjan, och med olika roller och ansvar har möjlighet 
att tillföra olika perspektiv.  

Vidare görs vid workshopen en preliminär bedömning av olika typer av konsekvenser av 
styrmedlen. Konsekvensanalysen utgår i relevanta delar från förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bland annat om kostnader som styrmedlet/regeländringen 
medför, konsekvenser för olika typer av företag i branscher som omfattas (särskilt små och 
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medelstora företag), konkurrensförhållanden med mera. Den färdiga konsekvensanalysen 
sammanställs i steg 6.  

Steg 6. Samlad analys och slutrapportering  

Resultatet från projektet sammanställs sedan i en rapport där 2–3 förslag till styrmedel beskrivs 
och konsekvensanalyseras. Beskrivningen följer de punkter som redogörs för ovan under steg 4 
och konsekvenser beskrivs med utgångspunkt i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning 
vid regelgivning samt Naturvårdsverkets vägledning för samhällsekonomisk analys.  

Förslagen presenteras och diskuteras vid ett möte mellan arbetsgruppen och Naturvårdsverket. 
Rapporten kan komma att revideras baserat på dessa diskussioner. Deltagarna i projektgruppen 
kommer stå som avsändare för rapporten. Detta innebär att dessa aktörer står bakom rapporten i 
sin helhet men inte nödvändigtvis stödjer alla enskilda förslag eller detaljer. Slutredovisning av 
rapporten sker senast sista juni. 

7.2 Åtgärdsförslag som identifierades vid 
workshop 1.   

Nedan sammanfattas översiktligt samtliga nio åtgärdsförslag som identifierades vid workshop 1 i 
projektet. Informationen användes som underlag inför workshop två som syftade till att   

Förslag 1. Tydligare signal från Naturvårdsverket om materialåtervinning  

Åtgärdskategori  Informativ/vägledande  
Konkret åtgärdsförslag  Uppdaterad vägledning om materialåtervinning som anpassas till 

nya kunskaper om, och möjligheter för, kemisk återvinning.  
Alternativ 1: Inför möjligheten till förhandsbesked om ’end-of-waste’ 
för produkt från kemisk återvinning från tillsynsmyndigheten.  
Alternativ 2:  Uttalande från Naturvårdsverket (eller Riksdagen) 
som tydliggör i vilket fall kemisk återvinning anses som 
materialåtervinning (nya produkter) och i vilket fall det räknas som 
energi/alternativ återvinning (bränsle) enligt avfallsdirektiv (artikel 3 
p. 17) liknande det som DK och N har gjort.   
Alternativ 3: Nationell rådgivning, vägledning och kunskapsstöd om 
certifieringar och verifiering av (kemiskt) återvunnen plast. Svenska 
myndigheter ska tydliggöra vad (vilka standarder, vilka 
metoder etc.) som accepteras i Sverige och pressa på i 
förhandlingarna för att skapa ökad tydlighet inom EU.   

Syfte och mål  Ökad information och klarhet kring kemisk återvinning i 
Sverige. Ökat tilltro till (kemisk) återvunnen plast och klarhet i av 
kemiska återvinningsprocesser.  
(Alt 1): ett förhandsbesked skulle skapa säkerhet för aktören om att 
produkter efter kemisk återvinning har genomgått avfallsbehandling 
och uppfyller end-of-waste-kriterier   
(Alt 2): Skapa tydlighet kring vad som ska räknas som 
materialåtervinning  
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(Alt 3): tydliggöra och skapa klarhet i certifiering och verifiering av 
processer relaterade till kemisk återvinning.   

Hinder som förslaget 
adresserar (motivering)  

Otydliga definitioner, standarder, klassificering av kemisk 
återvinning i Sverige   
Saknar tydlig signal från offentlig myndighet som t.ex. i Danmark.  

Vilka aktörer 
som förslaget omfattar   

Myndigheter/Naturvårdsverket, materialåtervinnare – mekanisk och 
kemisk, plastproducenter, slutkunder.  

Preliminär bedömning av 
effekt   

Medel-låg, men viktig förutsättning för ökad kunskap och acceptans 
av kemisk återvinning i Sverige.   

Genomförbarhet    Hög genomförbarhet (Alt 1 är mer komplicerat att genomföra)  
Befintliga styrmedel som 
förslaget bygger på  

Miljöbalken, EU avfallshierarki, REACH   

  
Förslag 2. Ändrad skatt på avfallsförbränning  

Åtgärdskategori  Avgiftsändring (marknadsbaserad åtgärd)  
Konkret åtgärdsförslag  Omarbeta avfallsförbränningsskatten där en högre skatt tas ut vid 

förbränning av (vissa) plastflöden (inklusive importerade 
plastflöden).  

Syfte och mål  Minskar mängden plast som går till förbränning.  
Ökar tillgången till råvaror (plastavfallsflöde) för 
kemisk återvinning.   

Hinder som förslaget 
adresserar (motivering)  

Brist på tillgång till plastavfall som råvara till kemisk återvinning. 
Otydlig definition och klassificering av kemisk återvinning.  

Vilka aktörer som 
styrmedlet omfattar   

Avfallsoperatörer, Insamlare, Myndighet, aktörer inom 
kemisk återvinning (kommande).  

Preliminär bedömning av 
effekt   

Medel effekt: kan ge ökat tillgång till råvaror (plastavfall).   

Genomförbarhet    Medel genomförbarhet: Kräver ändring av befintlig lag och 
svårigheten i genomförande beror på hur stora förändringar som 
krävs (att enbart höja skattesatsen från dagens 100 kr/ton avfall är 
enklast, att ändra på vad som utgör skattebasen och differentiera 
kräver mer utredning).  
Potentiellt stora kostnader för avfallshantering (ökat pris och ändra 
sorteringsprocessen).  

Befintliga styrmedel som 
förslaget bygger på  

EU avfallshierarki, Avfallsförbränningsskatten, EU ETS, Förbud för 
förbränning av utsortering plastavfall.  

  
Förslag 3. Begränsning av mängden plast som får gå till förbränning i (nya) 
förbränningsanläggningar  

Åtgärdskategori  Tillstånd ändring (reglering).  
Konkret åtgärdsförslag  Krav som begränsar förbränning av plastavfall när tillstånd ska ges 

för nyetablering/nybyggnation av förbränningsanläggningar.  
Alternativ 1: Ett krav som begränsar mängden plast som får 
förbrännas kan även ställas på befintliga 
förbränningsanläggningar (särskild utsortering för anläggningar som 
hanterar hushållsavfall).  
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Syfte och mål  Minskar mängden plast som går till förbränning.  
Ökar tillgången till råvaror (plastavfallsflöde) för 
kemisk återvinning.   

Hinder som förslaget 
adresserar (motivering)  

Brist på tillgång till plastavfall som råvara till kemisk återvinning.   

Vilka aktörer som 
styrmedlet omfattar   

Avfallsoperatörer, insamlare, myndigheter, aktörer inom 
kemisk återvinning (kommande).  

Preliminär bedömning av 
effekt   

Liten effekt: bara för nya anläggningar. Större effekt om det gäller 
enligt alternativ 1.   

Genomförbarhet    Låg genomförbarhet: hårdare krav på nya 
avfallsförbränningsanläggningar kan i enskilda tillståndsprocesser 
bara ställas om det är ekonomiskt möjligt för verksamhetsutövaren 
att uppfylla kraven. Ska det införas nya regler som kräver att det före 
förbränning sker försortering av blandade avfallsfraktioner bör dessa 
gälla alla förbränningsanläggningar och ge tillräcklig tid till 
omställning.  

Befintliga styrmedel som 
förslaget bygger på  

Tillståndsregler för nyetablering/nybyggnation av 
förbränningsanläggningar.  

  
Förslag 4. Underlätta tillståndsprocessen för nya kemiska återvinningsanläggningar  

Åtgärdskategori  Krav på tillståndsprocess (reglering).  
Konkret åtgärdsförslag  Krav på Länsstyrelser och miljödomstolar kring hur lång tid som en 

tillståndsprocess för kemiska återvinningsanläggningar beräknas ta.   
Alternativ 1: att instanserna får X antal dagar på sig att handlägga 
ärendet.   
Alternativ 2: skapa möjligheter att söka nya tillstånd enbart för den 
kemiska återvinningsprocessen, utan att hela 
plastproduktionsanläggningen prövas på nytt.  

Syfte och mål  Förslagen ökar tydligheten och kommunikationen mellan ansvarig 
tillståndsmyndighet och återvinningsanläggningen.  
Öka investeringar i anläggningar för kemisk återvinning, och därmed 
öka mängden av avfall som kemiskt återvinnes.    

Hinder som förslaget 
adresserar (motivering)  

Lång/osäker tillståndsprocess.  
  

Vilka aktörer som 
styrmedlet omfattar   

Myndighet (länsstyrelser), Miljödomstol, Aktörer inom 
kemisk återvinning (kommande).  

Preliminär bedömning av 
effekt   

Medel-stort: minskar finansiell osäkerhet.  

Genomförbarhet    Medel – hög genomförbarhet: Kräver ändring av regler kring 
handläggning av miljötillstånd liknade de som finns handläggning 
av t ex bygglov. Ny utredning tillsatt med målet att ’underlätta för 
miljö- och klimatförbättrande  
investeringar och åstadkomma snabbare och enklare 
prövningsprocesser’.  
Kan vara svårt med max antal dagar för handläggning då mycket 
beror på hur färdiga handlingar som sökanden lämnar i ärendet.  

Befintliga styrmedel som 
förslaget bygger på  

Tillståndsprocess för kemiska återvinningsanläggningar.   
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Förslag 5. Krav på ökad utsortering och materialåtervinning av plast  

Åtgärdskategori  Reglering.  
Konkret åtgärdsförslag  Utökad procentsats för utsortering av plast i 

verksamhetsavfall (t.ex. sjukhus, jordbruk).   
Skärpta krav och höjda mål om materialåtervinning inom det 
utökade producentansvaret (EPR), för t ex fordon och elektronik.  

Syfte och mål  Minskar mängden plast som går till förbränning.  
Ökar tillgången till råvaror (plastavfallsflöde) för 
kemisk återvinning.  
Renare (ökat utsortering) kan också höja kvaliteten på 
materialåtervinning (mekanisk och kemisk).  

Hinder som förslaget 
adresserar (motivering)  

Brist på tillgång till plastavfall som råvara till kemisk återvinning.  
Ökat kvalitet och kvantitet av avfallsflöde till kemisk återvinning  

Vilka aktörer som 
styrmedlet omfattar   

Branscher som ska börja utsortera, Myndighet, insamlare,   
Avfallshantering, aktörer inom kemisk återvinning (kommande).  

Preliminär bedömning av 
effekt   

Medel till stor effekt – tillgång till ökad kvalitet och kontinuitet av 
avfallsflöde.  

Genomförbarhet    Medel-låg genomförbarhet: Kräver ändring av regler för utsortering 
av visst avfall och i lagregler och uppföljning kring 
producentansvar.   
En del regeländringar åt detta håll har nyligen skett (utsortering av 
plast vid bygg- och rivningsavfall samt höjda mål för 
materialåtervinning i producentansvaret för förpackningar) vilket 
visar att steg kan tas  

Befintliga styrmedel som 
förslaget bygger på  

Avfallsförordningen, Utsorteringskrav för förpackning och 
bygg, Producentansvaret.  

  
 
Förslag 6. Underlätta import av blandat plastavfall till materialåtervinning  

Åtgärdskategori  Information och stöd.  
Konkret åtgärdsförslag  Kunskapsstöd från Naturvårdsverket om (nya) plastavfallsregler i 

EU-WSR (Avfallstransportförordningen), stöd till implementering 
och ökat efterleden.  
Underlätta digital registrering av avfallstransporter hos Tullverket   
Ökat tillsyn av import av blandat plastavfall (säkerställ att korrekt 
registrering och dokumentation görs från exportörer) Kunskapsstöd 
för regler kring uppdatering av Baselkonventionen och vad 
plastavfallskategorin B3011 innebär (export utom EU/OECD).  

Syfte och mål  Öka tillgång till råvaror genom att underlätta import av blandat 
plastavfall för kemisk återvinning som därmed kan använda 
plastflöden från andra lände (EU/OECD). 
Ökad spårbarhet/transparens av import av blandat plastavfall vilket 
ökar kvalitet av återvunnen plast.  
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Hinder som förslaget 
adresserar (motivering)  

Brist på tillgång till rätt flöde (kvalitet och kvantitet) (stort hinder).  
Oklarhet i hantering av (plast)avfallsimport.  
Brist på transparens/spårbarhet av (blandat) plastavfall  

Vilka aktörer som 
styrmedlet omfattar   

Myndighet (naturvårdsverket, tullmyndighet), avfallsimportörer och 
exportörer.  

Preliminär bedömning av 
effekt   

Medel till stor effekt: ökar tillgång och kvalitet (spårbarhet) av 
plastavfall    

Genomförbarhet    Hög genomförbarhet: fokus är på stöd med informationsinsatser och 
underlättande för aktörer att registrera och genomföra transporter 
enligt de nya internationella reglerna, och kräver inte ändring av den 
internationella definitionen av blandat plastavfall    

Befintliga styrmedel som 
förslaget bygger på  

Avfallsexportförordningen, Baselkonventionen  

  
 
Förslag 7. Produktkrav på minimum andel återvunnen plast  

Åtgärdskategori  Produktkrav (reglering).  
Konkret åtgärdsförslag  Införa minimumkrav på att nya plastprodukter (alternativ viss typ av 

plastprodukter) ska innehålla X procentandel 
återvunnet plastmaterial.  

Syfte och mål  Ökar efterfrågan på återvunnet material och skapar därmed ökad 
marknad för kemisk återvinning av plast.   
Förslaget medför också behov av tydighet kring definition på kemisk 
återvinning, samt verifiering och certifiering av kemiskt återvunnen 
plast. 

Hinder som förslaget 
adresserar (motivering)  

Bristande efterfrågan på återvunnen plast av rätt kvalitet, kvantitet 
och pris. 
  

Vilka aktörer som 
styrmedlet omfattar   

Plastproducenter och tillverkare av plastprodukter, myndigheter, 
inköpare, materialåtervinnare (kemisk och mekanisk), slutkunder.  

Preliminär bedömning av 
effekt   

Medel till stor effekt: beroende på vilka produkter som berörs och 
vilka återvinningsflöden som stimuleras, samt hur hög andel 
återvunnet material som krävs.  

Genomförbarhet    Medel genomförbarhet: kräver ändring av regler för EU:s 
gemensamma marknad. Likande förslag om plastförpackningar är på 
gång och ökar därmed möjligheterna för att få igenom ett sådant 
förslag även inom andra områden.   
Behövs certifiering och mätmetoder för hur mängden återvunnet 
material ska säkerställas    

Befintliga styrmedel som 
förslaget bygger på  

Förpackningsdirektivet.  

  
Page Break  
Förslag 8. Materialåtervinningscertifikat med kvotplikt.  

Åtgärdskategori  Marknadsbaserat.  
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Konkret åtgärdsförslag  Införa materialåtervinningscertifikat med kvotplikt på 
plastprodukter/produkter som innehåller plast, i antingen vissa eller 
genomgående för alla sektorer. Kvotpliktssystemet gäller då för 
producenter/säljare för hela massan av producenter/råvara som 
aktören hanterar och möjliggör att en aktör köper en kvot av en 
annan aktör, vars produkter kan vara i helt återvunnet material.    

Syfte och mål  Ökar efterfrågan på återvunnet material och skapar därmed ökad 
marknad för kemisk återvinning av plast.   
Minska prisfördel för jungfrulig plast.  
Förslaget vill också medföra behov för tydighet kring definition på 
kemisk återvinning, samt verifiering och certifiering av kemisk 
återvunnenplast. 

Hinder som förslaget 
adresserar (motivering)  

Bristande efterfrågan på (kemisk) återvunnen plast.  
Billigt jungfruligt material jämfört med återvunnet material.  
Brist på tillgång till råvaror (indirekt).  

Vilka aktörer som 
styrmedlet omfattar   

Plastproducenter och tillverkare av plastprodukter, myndighet, 
inköpare, materialåtervinnare (kemisk och mekanisk), slutkunder. 

Preliminär bedömning av 
effekt   

Potentiell stor effekt: beroende på nivå av kvotplikt på återvunnen 
plast.  

Genomförbarhet    Låg-medel genomförbarhet: kräver införande av lagar som både 
reglera kvotplikten och myndigheternas hantering, troligen på EU-
nivå om inte systemet avgränsas till råvaruflöden.   
Behövs certifiering och mätmetoder för hur mängden återvunnet 
material ska säkerställas 

Befintliga styrmedel som 
förslaget bygger på  

Bygger på samma princip som t.ex. elcertifikatsystem.  

  
 
Förslag 9. Momsfrihet på återvunnet material  

Åtgärda kategori  Avgiftsändring (marknadsbaserat)   
Konkret åtgärdsförslag  Införa momsfrihet på produkter gjorda av återvunnet material.  
Syfta och mål  Ökar efterfrågan på återvunnet material och skapar därmed ökad 

marknad för kemisk återvinning av plast.   
Minska prisfördel för jungfrulig plast.  
Förslaget vill också medföra behov för tydighet kring definition på 
kemisk återvinning, samt verifiering och certifiering av kemisk 
återvunnenplast.    

Hinder som förslaget 
adresserar (motivering)  

Bristande efterfrågan på (kemisk) återvunnen plast.  
Billigt jungfruligt material jämfört med återvunnet material.  

Vilka aktörer som 
styrmedlet omfattar   

Plastproducenter och tillverkare av 
plastprodukter, Myndighet, Inköparna, Materialåtervinnare (kemisk 
och mekanisk), Slutkund.  

Preliminär bedömning av 
effekt   

Medel effekt: prisfördel för jungfrulig plast jämfört med återvunnen 
plast minskas, men skapar inte efterfrågan i säg själv.  

Genomförbarhet    Låg genomförbarhet: kräver ändring av grundläggande principer i 
EU:s momsdirektiv. Många förslag om momsbefrielse för olika 
produkter har tagits fram genom åren och inte kunnat genomföras.   
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Befintliga styrmedel som 
förslaget bygger på  

Momsregler, på EU-nivå samt svenska momsregler.   
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8 Bilaga 2. Medverkande vid 
workshops  

Workshop 1. Idégenerering 

Genomförande: 14 april 2021.  

Medverkande:  

• Anders Pettersson, Vattenfall  
• Cecilia Mattson, RISE 
• Elin Hermansson, Johanneberg Science Park  
• Erlend Krogstad, Quantafuel   
• Fredrik Olofsson, Envirosystems 
• Henrik Oxfall, IKEM 
• Håkan Thorbjörnsson, Göteborg Energi  
• Jenny Hedman, Naturvårdsverket 
• Johan Alfredsson, Inovyn 
• Johan Brück, IKEA 
• Klas Briland, BASF 
• Klas Svensson, Avfall Sverige  
• Lars Holmqvist, Göteborg Energi 
• Lars Josefsson, Johanneberg Science Park  
• Lena Smuk, RISE  
• Lena Stig, Naturvårdsverket 
• Lena Sultanovic Magnusson, BRG  
• Lia Detterfelt, Renova  
• Marianne Gyllenhammar, Stena Recycling 
• Marie-Louise Johansson, Borealis 
• Martin Strååt, Novoplast 
• Martyna Solis, Profu 
• Mikael Danielsson, Albany International/Teko  
• Nicklas Johansson, Fortum 
• Oleg Pajalic, Perstorp  
• Per Kallner, Vattenfall  
• Rene Backes, BASF  
• Rickard Jansson, Svensk Plaståtervinning 
• Staffan Asplund, Nouryon 
• Thomas Steenbuch Tharaldsen, Quantafuel 
• Åsa Stenmarck, Naturvårdsverket 

 

Workshop 2. Prioritering av åtgärder  

Genomförande: 14 april 2021.  

Medverkande:  
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• Anders Pettersson, Vattenfall  
• Cecilia Tall, Teko 
• Cecilia Mattson, RISE 
• Elin Hermansson, Johanneberg Science Park  
• Ellen Einebrandt, Återvinningsindustrierna 
• Erlend Krogstad, Quantafuel   
• Henrik Thunman, Chalmers 
• Henrik Oxfall, IKEM 
• Jenny Hedman, Naturvårdsverket 
• Johan Alfredsson, Inovyn 
• Kaja Voss, Quantafuel  
• Klas Briland, BASF 
• Klas Svensson, Avfall Sverige  
• Lars Holmqvist, Göteborg Energi 
• Lars Josefsson, Johanneberg Science Park  
• Lena Smuk, RISE  
• Lena Stig, Naturvårdsverket 
• Lena Sultanovic Magnusson, BRG  
• Lia Detterfelt, Renova  
• Marianne Gyllenhammar, Stena Recycling 
• Marie-Louise Johansson, Borealis 
• Martin Strååt, Novoplast 
• Martyna Solis, Profu 
• Mikael Danielsson, Albany International/Teko  
• Nicklas Johansson, Fortum 
• Oleg Pajalic, Perstorp 
• Per Kallner, Vattenfall  
• Rene Backes, BASF  
• Rickard Jansson, Svensk Plaståtervinning 
• Staffan Asplund, Nouryon 
• Sten Johansson, SÖRAB 
• Thomas Steenbuch Tharaldsen, Quantafuel 
• Åsa Stenmarck, Naturvårdsverket 
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9 Bilaga 3. Uttalande från 
Folketingets Miljø- og 
Fødevareudvlag 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg   J.nr. 2021-2622 
Christiansborg 1240 København K  Den 27. februar 2021 

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 782 (MOF alm. del) stillet 2. februar 2021 efter ønske 
fra formanden René Christensen (DF) på udvalgets vegne.  

Spørgsmål nr. 782 ”Vil ministeren kommentere henvendelsen fra BASF og Quantafuel om kemisk 
genanvendelse af plast, jf. MOF alm. del - bilag 316?” 

Svar  
Jeg har forelagt henvendelsen for Miljøstyrelsen, som oplyser følgende: ”Det er Miljøstyrelsens 
opfattelse, med baggrund i Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsdirektivet, at materialer, der 
undergår kemiske processer, kan betragtes som genanvendt, såfremt materialerne kan anvendes til 
nye produkter. Materialer, der energiudnyttes, kan således ikke betragtes som genanvendt. Ved 
genanvendelse forstås, jf. affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 23, enhver nyttiggørelsesoperation, hvor 
affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det 
oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men 
ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller 
opfyldning. Definitionen på genanvendelse har ophæng i EU’s affaldsdirektivet art. 3, nr. 17. Det er 
fra Quantafuel og BASF oplyst, at ca. 10 pct. af det behandlede materiale omdannes til en gas, der 
energiudnyttes i processen. Dette kan i henhold til Affaldsbekendtgørelsen ikke betragtes som 
genanvendelse, idet der er tale om energiudnyttelse. Derudover omdannes ca. 10 pct. af det 
behandlede materiale til en askefraktion og de resterende ca. 80 pct. til en pyrolyseolie. Såfremt 
disse materialer lever op til Affaldsbekendtgørelsens § 6 om affaldsfasens ophør, hvor materialerne 
reelt substituerer jomfruelige materialer og ikke bruges til energiudnyttelse som et 
brændselsprodukt, kan det betragtes som genanvendelse. Det er kommunalbestyrelsen i den 
pågældende kommune, der træffer afgørelse om, hvornår materialerne ikke længere anses for at 
være affald.” 
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