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Till statsrådet och chefen
miljödepartementetför

maj bemyndigade regeringenbeslut denGenom 31 1990
miljödepartementet tillkallaförchefen att en
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förpackningsomrádettill sådana åtgärder inomförslag

till främja stöd häravsyftar Medatt retursystem.som
tillkallade junidepartementschefen den 199015

direktören vidverkställande Statshälsan sven-Runo
Bergqvist särskild utredare.som

Utredningen tidigare avgivit delbetänkandethar
Översyn påSOU dryckesförpack-199085 skattenav

ningar

biträdaAtt förordnadesexperter utredaren densom
Elzvikseptember21 departementssekreteraren1990 Anna

Å aprilt.o.m. 1991 och departementssekreteraren22
Torbjörn VidareBoström. förordnades experter densom

april departementssekreteraren23 Agneta1991 ,
Björkenstam och den departementssekrete-19 1991mars

Dahlman samt departementssekreterarenTomasraren
Ann-Katrin Wegmann-Persson.

knutnaTill utredningen varithar fyra referensgrupper
industri, myndighetermed representanter för handel,

miljö- konsumentorganisationer.samt och



civil-augusti 1990förordnades denTill 1sekreterare
och februarifrån denPernilla 1ingenjör Knutsson

Lundström.Annika Helkerdepartementssekreterare1991

Miljön förpack-ochslutbetänkandetöverlämnasHärmed
ningarna.

september 1991Stockholm den 27
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SAMMANFATTNING

enligtFörpackningsutredningens äruppdrag ursprungs-
till åtgärderförslagdirektiven lämnautreda ochatt

främjarförpackningsområdetinom retursystem.som
iutredningen atttilläggsdirektiv fick uppdragGenom

till för producent-förslag modellutarbeta ett en
återanvändning,returhanteringgäller ochvadansvar

frånenergiutvinningmaterialåtervinning ellerav
§ förpackningar.

iväsentliga funktionermånga denFörpackningarna har
tillverk-varuhanteringen underlättaattmoderna t.ex.

hanteringning, lagerhållning, transport.och De
omgivningentill och de harmedverkar skyddaatt

gällervidare när attbetydelsefull roll det geen
livsmedelsområdetinformation ställerInomom varan.

vilketpå förpackningar,särskildasamhället krav
måsteinnebär återfyllnadssystem klarabl.a. att nya

förpackningsråvaraåtervunnenhygieniska krav samt att
förpackningartilli inteallmänhet användaskani som

Fråni med livsmedel. konsumentsynpunktkommer kontakt
finns förpackningar kandäremotdet anses somsom

iinpackad elleronödiga är dubblanärt.ex. varan
förpackningar.fler

förpackningarKonsumtionen ökat under deharav
ökningen underdecennierna. snabbaEfter densenaste

införandetdå ochökad levnadsstandard1960-talet, av
i påverkadesjälvbetjäningssystem butiker förpack-
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något lugnarestarkt, harningsutvecklingen mycket en
gällerVad1980-talet.inträtt underförándringstakt

plastförpackningarnamaterialslagen harenskildade
haftharkartongkraftigt, och svagenökat papper

ochförpackningar glaskonsumtionenökning avmedan av
stagnerat.metall har

utgåbörmiljöpåverkanförpackningarsBedömningen av
miljöbelastningen ochtotalastudierifrån denav

livscykelförpackningensresursátgángen helaunder -
förpackningstillverkning,viaråvara,från uttag av

fyllning Utred-avfallsledet.tillochtransporter
livscykelanalysersådanahjälp avningen medhar av

energibehov ochfunnitförpackningsmaterial attolika
återanvändsförpackningsmaterialminskarutsläpp om

återanvändningärmiljösynpunktFrånåtervinns.eller
sinivilketåtervinning,framförföredraattklart

energiut-förbränning medframförföredraär atttur
materialslagvarjeförutsättningen attvinning under

vidarematerial ärsig. brännbaraFörförbetraktas
framförmiljömässigtföredraenergiutvinning att

dennaattpoängteraviktigt attdeponering. ärDet
olikadegenerelltinte gällerprioritering omraka

sinsemellan.jämförsmaterialslagen

bildfullständigvilja avhaskulleOm meraenman
förpacknings-varjestuderamiljöbelastningen kan man

förpacknings-olikajämföra hursig,situation ochför
jäm-sådanmiljöbelastningen. Entillmedverkarslag

samhälls-utifrån ettmindre relevantär dockförelse
miljöfördelarförpackningarnasolikaperspektiv. De

generelltrangordnaintegår attmiljönackdelarresp.
Utredningen harförpackningssituationer.olikautifrån

olikautifrån desamhällskravenläggaattdärför valt
för-miljöpolicy förSamhälletsförpackningsslagen.

inriktninggenerellmästepackningsområdet meraenges
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förpackningssituationer ochenskildainteböroch avse
system.

restpro-omhändertaattför producenternaEtt ansvar
ekonomisktteoretiskt ettomfatta ansvar,dukter kan

båda.kombination Defysiskt ellerett avenansvar
där producen-är desig bästvisat fungerasystem som

fysiskaekonomiska detsåväl det ansva-harterna som
átertagningen.förret

vidtagits elleråtgärderi harländerflera EuropaI
införande ettriktningi motpåbörjatsdiskussioner av

för-återtagning användaför ökadproducentansvar av
Tyskland långt-antagitåretunderpackningar. har en

tillverkare,innebärlagstiftning attgående som
och insamlingansvariga förgörsdistributörer handel

Nederländernaförpackningsavfall.återvinning Ioch av
införts avtalsvägen. Dennaliknandehar ett ansvar

grundläg-också deutgöransvarstagandeform en avav
pågående arbeteEG-kommissionensvidprincipernagande

förpackningsavfall.direktiv förmed ett

harmonisering utveck-medUtredningen eftersträvar en
förutsättningarsärskildai övrigalingen DeEuropa.

emellertidmåste beaktasvårt landgäller försom
fungerande försystemvälvi flerharatt redant.ex.

förpackningar.återvinningåteranvändning och av
mångaimindre änavfallssituationen akutVidare är

kapacitetförhållandevis högviländer och harandra
måsteenergiutvinning. Hänsynförbränningför med

befolkningstätheten.också till glesadentas



Utredningen föreslår

övergripande miliöpolicv för förpackningarna.En

miljökrav utgå från följande.Samhällets bör

Mängden förpackningsmaterial bör främstreduceras
råvara förpackning minskasmängdenattgenom per

onödiga förpackningar försvinner.samt attgenom

Haterialvalet till miljö-bör syfta att reducera
belastningen bl.a. att och tungmetallerPVCgenom

elimineras.såsom i möjligaste månbly

Återanvändning långtförpackningar såbör skeav
är möjligt. förpackningssystemdet byggtsDe som

återanvändningför vidmakthållasbör ochupp
återanvändning tillutvecklas. utökad bör kommaEn

stånd inom vissa områden när gällert.ex. det
transportförpackningar förpackningar församt
vissa kemisk-tekniska ingår iprodukter, t.ex.som
bensinstationssortimentet tvättmedel.samt för

Materialátervinning förpackningar bör utökasav
väsentligt tekniken insamlingföratt ochgenom
sortering utvecklas marknadersamt att nyagenom

återvunnetför förpackningsmaterial skapas.

Energiutvinningen förpackningsmaterial börur
förbättras källsortering.ökad kommunalgenom en

4Deponering iförpackningar bör ske endastav
undantagsfall.
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Miljömål olika fögpackningsslagföroch krav

Glas

återanvändningför glas skallNuvarande system av
vidmakthållas och utvecklas.

Målet återvinning från %för bör ökaglas 35av ca
i till till årdag %60-70 2000.

Aluminium

Målet materialåtervinning aluminiumförpack-för av
årningar från i tillbör %Öka % dag42 60-80ca

2000.

Btålplåt

Målet materialåtervinning stålplåtför bör ökaav
till år innebär ök-% avsevärdDet40-60 2000. en

ining materialåtervinningen är försumbareftersom
dag. -

Wellpapp, och kartongpapper

materialåtervinningMålet förpackningarför avav
från tillibör öka % dag46papper genom-m.m. 1

snitt till år% fram60 2000.



Plast

finnsDet förutsättningar kraftiggoda för en
ökning återanvändningsbara transportförpack-av
ningar. Likaså mångatorde de plastflaskorav som

till kemisk-tekniskaanvänds åter-produkter kunna
användas, tvättmedel bensinstationernast.ex. och
sortiment.

Målet materialåtervinning påför plast börav
siktlängre etappmål år%. förstaEtt60 2000vara

bör materialåtervinning.% För att30-40vara
måldessa uppnås tekniskaskall kunna krävs genom- t

materialåtervinningbrott för plast samtav .
avsättningsmarknader återvunnet material.för i

iUtvecklingen bedrivs till interna-stor del I
tionellt. i

I

I
för förpackningar3 Producentansvar I

i

1Utredningen föreslår att ett producentansvar för
förpackningar införs i Sverige. fysiska delenDen

innebärproducentansvaret att kommunensav ansvar
insamlingför bortforslingoch det aktuellaav

materialet upphör. använda förpackningenDen
definieras således inte avfall utansom ensom
råvara vissa betingelserproducenterna undersom
är skyldiga återta. innebäratt Producentansvaret

täven rättighet återta materialet.atten

Förpackningsmaterial till-läggskommunensom av
I

hushållsavfallet hittillsmed skall 1sammans som
insamlas i enlighetoch forslas bort kommunenav

renhållningslagen.med
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Producenterna är även ansvariga för inatt samla
utsorterat förpackningsmaterial från icke-det
branschspecifika industriavfallet.

f Utredningen föreslår förpackningsproducenternaatt
i skall ha ekonomiskadet återtagningföransvaret

materialåtervinningoch använda förpackningarav
frånutsorterats det allmänna avfallet.som

förpackningsavgiftEn bör dock kunna tas ut som
täcker kostnaderna.

liksomKommunerna skall hittills ekonomiskaha det
ansvaret för den del förpackningsavfalletav som
inte gårsorterats ut och vanligamed det avfal-

tilllet energiutvinning eller deponi. Förpack-
ningsproducenterna tjänsterkan köpa kommunenav
på entreprenörsbasis varvid sedvanliga affärs-
mässiga principer tillämpas.skall

Utredningen föreslår att producentansvaret bör
kunna avgränsas geografiskt miljömässigaeftersom
fördelar förpackningsinsamling inte går attav
uppnå i glesbygd på sätt i tätort.samma som

Utredningen föreslår förpackningaratt sorte-som
i principrats ut skall användas till material-

återvinning. undantagsfallI bör producenten kunna
tillståndmedges energiutvinnaatt utsorteraden

och förpackningsfraktion. år enligtDet dockren
utredningens mening miljömässigtendast motiverat

V när alternativet deponi.är

Utredningen föreslår att producentansvaret för
förpackningar skall ha lagstöd och att ansvaret
skall återtagningsskyldighetomfatta användaav
förpackningar för samtliga intressenter dvs.
handeln, distributörervaruproducenter, förpack-
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materialleverantörer.ningstillverkare samt
Närdettaomfattasbör ävenImportörer ansvar.av

attmedgeskall lagenföreliggersärskilda skäl
antalfärretill ettavgränsasproducentansvaret

inte öppnafår dockavgränsningaktörer. Denna
konkurrensbegränsning.vägen för en

förpackningsanvändareföreslår attUtredningen -
konsumenterenskildaellerföretagsig ärdetvare

medverkaskyldighet attprincipiellskall ha en-
förpackningar.sorteringvid av

tillstimulera konsu-övrigt producenternabörI
áterlämningspremier,ellermed pantmentmedverkan

lagreglering.förutsätterintenågot docksom
iinformation formrelevantmåsteKonsumenten ges

märkningenföreslår attUtredningenmärkning.av
för harmo-Sverige verkarlagstöd och att enges

imärkningennisering Europa.av

höjda avfalls-i handförstaUtredningen förordar
stimu-för attstyrmedelekonomisktavgifter som

iåteranvändning ochmaterialreduktion,ökadlera
utredningens förslagmaterialåtervinning. omOm

nuvarandeföreslås denattinförs,producentansvar
vskan sskatö as.dr ckes enac

förpackgings-särskildföreslår attUtredningen en
naturvårds-till statensdelegation knytasskall
uppgift atttillhaDelegationen bör bl.a.verk.

iregeringenföreträdaochunderlagutarbeta
följanäringslivet samtförhandlingar med upp

mål.uppställda



INLEDNING

1.1 Uppdraget

Vid rege-regeringssammanträde majden beslöt31 1990
ringen tillkallaatt särskilden förutredare att ut-

åtgärder inomreda förpackningsområdet Dir. 199039.
Uppdraget är att utreda lämna till åtgär-och förslag

inomder förpackningsområdet tillsyftar främ-attsom
ja olika typer retursystem. inriktasArbetet skallav
på tillförslag styrmedel för påverka tillverk-att
ning, distribution användning inkl.och kvittblivning

olika slags förpackningar. Utredningen fick medav
förtur till uppgift påatt över skatten dryckesför-se
packningar så fåratt denna styrande verkan.en

Utredningen förpackningsutredningen.antog namnet

Förslag till differentieringökad nuvarande skattav
på dryckesförpackningar lämnades i ioktober 1990
delbetänkandet ÖversynSOU 199085 påskattenav
dryckesförpackningar.

Vid regeringssammanträde den fick21 1991mars
utredningen i tilläggsdirektiv Diru 199117 att
utarbeta ett förslag fullständigtett förom ansvar
tillverkare, distributörer och handel vad gäller
returhantering återanvändning,och återvinning av
material energiutvinningeller från förpackningar.
Bakgrunden utvecklingenär i därEuropa, Tyskland
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.
lagstiftninglångtgåendeinförtåret somharunder en

görshandeldistributörer ochtillverkare,innebär att
återvinning förpack-insamlingansvariga ochför av

liknandeettNederländerna harningsavfall. ansvarI
ansvarstagandeforminförts avtalsvägen. Denna av

vidprincipernagrundläggandeocksåutgör deaven
direktiv förpågående med ettarbeteEG-kommissionens

förpackningsavfall.

redovisas förslagettslutbetänkandeföreliggandeI
retur-gällervadför producentansvartill modellen

materialåtervinningåteranvändning,hantering och av
gesäVidareförpackningar.frånenergiutvinningeller

förpacknings-miljöpolicy förtill samladförslag en
området.

siniåterfinnstilläggsdirektivenDirektiven och
li bilagahelhet 1. 1
4

Tidigare förslag1.2

Översyni delbetänkandetUtredningen föreslog av
tilldryckesförpackningar förslagpå ettskatten

sådryckesförpackningarpåändring skattnuvarandeav
Förslaget harfår effekt.styrandeatt denna meren

iochregeringens 19909190remissbehandlats. I prop.
någralinjeidelvis medtilläggsdirektivet framförs,

påändring skattenremissyttrandena, att avenav
förelig-påanstå i avvaktandryckesförpackningar bör

förpackningsområdet samord-ochhelaöversyngande av
i slutbe-läggasattförslag kommermed de somnas

tänkandet.
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uppläggningArbetets1.3

Kartläggningar

ingått genomförautredningsuppdraget etthar attI
gällerkartläggningar omfattandeden mestantal varav

Följandeförpackningars miljöpåverkan. större kart-
läggningar har utförts.

miljöpåver IndustriteknikFörpackningars Chalmers
livscykelanalyser förkan,

förpackningsmaterial

Användning olika material Packforskav
inom verksamhetsområ-olika

Utvecklingen mängdenden. av
förpackningaranvända

Viss offentlig statistik SCB

TekniskaBeskrivning olika Högskolaför- Lundsav
Institutionenpackningssystem för
transportteknik

TekniskaBeskrivning framtida HögskolaLundsav
Institutionenförpackningsmaterial för
transportteknik

står PackforskRegler och krav som 1
motsättning till miljökrav

Risker naturvårdsverksopförbränningmed Statensav
förpackningar



UtförtsKartläggning av

industriverktekniska StatensBeskrivning ochav
möjligheterekonomiska att

plastförpackningaråtervinna

för livs-InstitutethygieniskTeknisk, och eko-
medelsforskning SIK,olikanomisk jämförelse av
Göteborgmjölkförpackningartyper av

lic. Görantill Tekn.Möjligheter ökad retur-
Lindbladförpackningsglastagning av

átervin- Karlsson,AndersLagstiftning ochom
ITekniska attaché-iförpackningarning USAav l
lWashington iikontoret

Konsumentforumonödiga för-Förekomst av
butikerpackningar i

Nedskräpning 2000längs lands- POOL
vägar

Stig Fölhammarskatt ellerEffekter av en
distribu-avgift i olika

tionsled

0 betänkan-i delarKartläggningarna valdapresenteras 1

t
i bilagor till betänkandet.det eller
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Experter och referensgrupper

Utredningen biträtts från miljödepar-har experterav
finansdepartementet, industridepartementettementet,

utrikeshandelsdepartementet.och

Miljöfrågor kring förpackningar berör emellertid ett
samhällssektorer.intressenter inomstort antal olika

För fåatt inett brett underlag kunna hämtaoch
frånsynpunkter företrädare olika intresseområdenför

utredningenhar därför även till sigvalt att knyta
följande fyra referensgrupper

industrinreferensgruppen för-
referensgruppen för handeln-

myndigheter.referensgruppen för-
miljö-referensgruppen för konsumentorganisa-och-

tioner.

störstaden industrin,I referensgruppen förgruppen,
innefattatshar företrädare råvaruleverantörer,för

materialtillverkare, förpackningstillverkare och
fyllare.

Utredningen vidhar sammankallat referensgrupperna
minst tillfällenfyra vardera.

industrinReferensgruppen för utgjortshar av

Else Dahl Andersson Tetra Pak AB
Anders SkogsindustriernaAsp

ÅkerlundCederbergLars Rausing AB
Yngve Dagel Packforsk

DingertzSven Byggmaterialgruppen
Stieg Edlund Kemikalie-Plast-PKL, och

leverantörers Förening
Ingrid MiljösekretariatetFlory Packforsk,
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Grafiska IndustriförbundetGålmarkPer
IngenjörsvetenskapsakademienHanssonGunnar
KartongfabrikenWellpappHiseliusJan

Livsmedels-SverigesHolmqvist SLIM,Göran
industriförbund

Bengt IndustriförbundetJobin
MekanförbundsverigesJan-Erik Larsson

BryggareföreningenSvenskaStaffan Larsson
Lennander ByggentreprenörernaBo

Linde ABPLMAnders
InstitutetPetroleumSvenskaNordinTommy

Kooperativa FörbundetOhlsonRagnar
PlastförbundSverigesPienPeter
NilssonGotthard ABSchelinAnders

PharmaceuticalN-Å AstraTernerot
Production AB

utgjortsharför handelnReferensgruppen av

SvenskGrossistförbundetAhlströmIwan
Handel

HandelEhinger ABKFLars
Lilian Fredriksson DAGAB

FörbundetLisbeth ICAKohls
Livsmedels-SverigesLeif SSLF,Larsson

Förbundhandlares
DagligvaruhandelnsDULOG,PetterssonHenry

Logistik-Utvecklings- och

9ruPP

utgjortsmyndigheter harförReferensgruppen av

Renhållningsverks-Audelius SvenskaBo
föreningen

kommunförbundetSvenskaFahlinPer
pris- konkurrens-ochAmbjörn StatensBerglund

verk
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Christer Heinegård tekniskStyrelsen för utveck-
ling

Krister Johansson Konsumentverket
Carina Johnsson Kommerskollegium
Ola Jörnstedt Naturvårdsverket
Gunilla Nyberg Läkemedelsverket
Kettil Svensson livsmedelsverkStatens
Göran Uebel industriverkStatens

Referensgruppen miljö-för konsumentorganisationeroch
utgjortshar av

GardfjellMaria Naturskyddsföreningen
Lis Gartvall Konsumentvägledarnas förening
Helena Göransson Konsumentkontoret

HjalmarsonYngve Tjänstemännens centralorgani-
sation

Bengt Ingerstam Konsumentforum
Krister Johansson Konsumentverket
Sören Håll SverigeNorrby Rent
Turid Ström Kooperativa Miljö-Förbundets

råd
SundströmHans Landsorganisationen i Sverige

uaterialgrupper

För att klargöra tekniska ekonomiskade och förutsätt-
materialgrupperningarna för återvinningökad har fyra

bildats. glas-, respektiveI metall-, plast- pappers-
har förutsättningarna olikaför material-degruppen

diskuteratsslagen sig.för gäller förpack-Vadvar
ningar olika materialslagsammansatta flera harav

behandlasdessa ikunnat respektivemetall-, plast-
sammansattpåberoende typ förpack-pappersgruppen av

ning.
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förföreträdareinnefattatMaterialgrupperna har
fyllare,förpackningstillverkare,materialtillverkare,

renhållningsföretag ochgrossister,handel,
konsumentintressenter.återvinningsföretag samt

tvåvarjemedsammanträttsekretariatet har grupp
gånger.

Företagsbesök

företagbesök hosantalgjortUtredningen ett somhar
förpackningar samtförpackningsmaterial ochtillverkar

distributörer.förpackningsanvändare ochhos

bevakningInternationell

följavarit attutredningsarbetet hariviktig delEn
inom området.utvecklingeninternationelladen

för attTysklandbesöktdärförsekretariatet har genom
myndigheter ochförrepresentanterdiskussioner med

tyskai deninnebördenbildfåindustrin nyaaven
industrins egetförpackningslagstiftningen samt av

såförpackningar, detåtervinninginitiativ för av
DUAL-systemet.kallade

särskilti gör detförestående inträde EGSveriges
angåendedirektivdetfölja medviktigt arbetetatt

EG-kommissionen.pågår iförpackningsavfall som
diskuterattillfällenvid ettUtredaren har par

miljö-kommissionensvidtjänstemän resp.arbetet med
industridirektorat.

har år slutit avtalimyndigheternaNederländernaI
användningminskning dessvissindustrinmed avenom

haråtervinning. Utredarenförpackningar samt omav
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vidäven ibesök Nederländerna träffat företrädare för
myndigheter industrin.och

uppvisarUSA intressantaflera påexempel lagstiftning
privataoch initiativ kring förpackningar miljö.och

Utredningen har besökt myndigheter på federal och del-
statlig nivå, industriella återvinningsorganisationer
samt insamlingstuderat återvinningoch i praktiken.

övrigt

Utredningen har anordnat seminariumett kring förpack-
ningars miljöpåverkan till vilket ideltagarna refe-

materialgruppernaoch inbjudits.rensgrupperna Utreda-
och sekreterarna vidareharren presenterat utred-

ningens vidarbete ett antal seminarierexterna och
konferenser. Utredningen ocksåhar haft underhandskon-
takter med programrádet för avfallssnâltett samhälle,

anordnat seminariumettsom behovet forskningom av
kring förpackningsavfall.

holländskeDen industriföreträdaren dr Mulder har
inbjudits till utredningens referensgrupper för
industrin informeraoch handeln för att denom
holländska lösningen angående förpackningsavfall.

Definitioner1.4

1.4.1 Retursystem och energiutvinning

Flera begrepp används för beskrivaatt olika typer av
retursystem. detta betänkandeI begreppen följandeges
innebörd.
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återan-såvälförsystemretursystem-
återvinningvändning som

förpackningendärsystemåteranvändning-
áterfylls

förpackningensdärsystemåtervinning-
återvinnamaterial

definie-förpackningaranvändaenergiUtvinning urav
utvin-Medretursystem.återvinning ellerinte somras

nyttig-energiförpackningensenergi attning menasav
sätt.på annatförbränning ellergörs genom

Förpackningar1.4.2

inteförpackning ärmeddefiniera vad enmenasAtt som
formuleraskunnadefinition skullevidenkelt. Enhelt

följandeenligt

bestämdihophålleravskiljer och enförpackningEn
kanattdärmedmöjliggör varanochmängd varaenav

behövs.där dentill platsdentransporteras

tallrikarochväskordefinition är t.ex.Med denna
inneslutningnågottillläggaförpackningar. Att om

förpackningar kan varaeftersominte rättdockleder
förpackningardefinitionslutna. En avbåde ochöppna

uppräk-isin grundi stället hatroligendärförbör
förpackningstyper.olikaning av
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Förpackningar lämpligen in ikan delas tre huvudtyper
utgångspunktmed från i varudistributionen,deras roll

nämligen

artikelförpackningar-
gruppförpackningar-
transportförpackningar-

Artikelförpackningen är förpackningden densom en-
skilda iförpackas gruppförpackningmedanvaran en
innehåller artikelförpackningar.flera Transportför-
packningen vanligenär kraftigstor och förpack-en
ning, lådat.ex. wellpapp eller trä elleren av en

innehållerback, artikelförpackningar, gruppför-som
packningar innebäreller opackade Det attvaror.
transportförpackningen ibland också artikel-kan vara
eller gruppförpackning.

Inom handeln olikabenämns förpackningstypernade
vanligen

butiksförpackning B-förpackning-
transportförpackning T-förpackning-
konsumentförpackning K-förpackning-

benämningarDessa relateras emellertid tillenbart
distributionen konsumentprodukter täckeroch därmedav
inte hela förpackningsomrádet.

Definitioner i förordningenden tyska

den förordningenI tyska förpackningar från 1991,om
där krav pá átervinningsbarhetställs hos förpack-
ningar, har valt räkna olikaatt förpacknings-man upp
typer i viss månoch kombinera dessa förpack-med
ningens funktion. huvudindelning iEn görs transport-
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kringförpack-säljförpackningar ochförpackningar,
förpack-följandeförordningen omfattarningar och

ningstyper.

lådor,kanistrar,Transportförpackningar fat,l. -
tråg,ochcellplastdämparesäckar, kartonger,

äromslagliknandesträckfilm ochkrympfilm, som
hartransportförpackningar och sombeståndsdelar av

på vägenfrån skadorskyddauppgifttill att varor
användssäljaren ellertillfrån tillverkaren som

vid transport.säkerhetsskälav

behållareöppnaellerSäljförpackningar slutna-
blisterför-såsom bägare,tillomslagoch varor

kar-flaskor,hinkar, fat,packningar, burkar,
tråg, bärkassarsäckar,kartongkapslar,tonger,

förslutförbrukarenanvändsliknandeeller avsom
till förbruk-framerfordrasellertransport som

ningstillfället.
Å

folier,blisterförpackningar,Kringförpackningar3. -
attavseddaärliknande omslag,ellerkartonger som 4säljförpackningartilltilläggsförpackningsåsom

försäljningförmöjliggöra utbud genoma varorav
självbetjäning

förhindra stöld ellerförsvåra ellerb
reklamändamål.tjänac

i
Å
äslut-så baraomfattasdryckesförpackningargällervad

Olika för-vilket utesluterförpackningar muggar. ina
tejp,etiketter, band,såsompackningstillbehör t.ex. I

separatintekapsyler menlim, lock ochsnören, anges
förpackningarna.olikaiingå detroligenfår anses

förpackningsförord-iingårdefinitionernatyskaDe
förpack-alla typertäckaningen avsedda attär avoch
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ningar. bör därför även tjänaDe kunna definitio-som
i lagstiftning.svenskner en

Definitioner förslaget till EG-direktiv1

förpackningmed materialallt är utformatavses- som
för innehålla,att hantera och leverera produkt,en
från råmaterial till färdigt från tillverkaregods,
till användare eller konsument.

primärförpackningmed säljförpackningeller- avses en
förpackning till uppgifthar sälj-att utgörasom en

tillenhet slutligaden användaren eller konsumenten
vid köptillfället.

med sekundärförpackning gruppförpackningeller- avses
förpackning i köpögonblicket innehåller etten som

visst säljenheter antingenantal säljsdessa som
sådana till slutanvändarenkonsumenten eller de

tjänarenbart till att komplettera vidhyllorna
köptillfället. Gruppförpackningen frånkan avlägsnas

egenskaper påverkas.produkten utan att produktens

tertiärförpackningmed eller transportförpackning-
förpackning tillhar uppgiftavses att under-en som

lätta hantering eller transport säljen-ett antalav
heter eller gruppförpackningar så ejatt skada upp-
kommer.

Betänkandets1.5 disposition

Kapitel beskriver olika förpackningsmaterial,2 för-
packningars funktioner, förpackningssystem, förpack-
ningsindustrin förpackningar.framtidasamt Vidare
redovisas grundläggande statistik över förpacknings-
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andelförpackningarnas-konsumtion samt avochmarknad
redovisninginnehåller även avKapitletavfallet. en

olikaförpackningar,onödigapå sam-konsumentens syn
standardiseringsarbete ochförpackningar,påhällskrav

handelspolitik.

förpack-inommålmiljöpolitiskaredogör förKapitel 3
antagits avmålofficiellaningsområdet, dels som

itill uttryckkommerriksdag ochregering och som
olikaantagitsmiljöpolicydirektiven, dels avsom

enskilda företag.näringslivsorganisationer och

frånmiljöpåverkanförpackningarsbehandlarKapitel 4
också mellangörsJämförelsertill graven.vaggan

åter-återanvänds,förpackningarmiljöbelastning om
energiutvinning deponeras.ellervinns; förbränns med

avfalls-ochrenhâllningslagenbeskriverKapitel 5
situationen.

producent-försystembeskriver nuvarandeKapitel 6

ansvar.

styrmedel.ekonomiskapåkapitel exempel7I ges

olikabeskrivs retursystem.kapitelI 8

utvecklingeninternationellabeskriverKapitel den9 .
regler miljöpåverkanminskaför attavtalochavseende

vid utveck-tonvikt läggsspeciellförpackningar.från
lingen inom EG.

övervägandenKapitel olika typerinnehåller av10 om
diskussion utökatsärskild ansvarmedstyrmedel omen

Här över-handel.distributörer ochtillverkare,för
förmöjligheterekonomiskaockså tekniska ochvägs

förpackningar.olikaåtervinning typerökad avav
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vins-miljömässigasammanvägningVidare degörs aven
möjligheter-tekniskaåtervinning med deökadterna av

kostnaderna.ochna

in-utredningens förslag.Kapitel redovisar Dessa11
principmodell utökatföri första del meddelas enen

detaljeradei del medandraochproducentansvar meren
beskrivsutredningens förslagförslag. Konsekvenser av

ocksâ.

författningsförslag förinnehållerKapitel ett12
producentansvar.
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ALLMÄNT FÖRPACKNINGARon

2.1 Fögpackningsmaterial

Förpackningsmaterialen indelas iofta och kar-papper
tong, wellpapp, plast, glas, metall och trä. Härtill

somkommer kombinations- kompositmaterialoch är
tvâsammansatta eller flera materialslag. olikaav De

förpackningsmaterialen olikahar egenskaper görsom
att de är lämpade för olika typer av varor.

Papper och kartong

ärPapper billigtett förpackningsmaterial lättsom
kan formas och förslutas. Vidare är lättdet att
trycka på och att dekorera. kartong kombinerasI flera
lager Ett mycket stort olikaantalpapper. förpack-
ningstyper tillverkas och kartong t.ex.av papper
papperspåsar, säckar, dryckesförpackningar, hylsor,
burkar, dunkar, etiketter och omslag olikasamt typer

kartongkapslar. används iav Papper kombinationofta
med plast ocheller aluminium.

wellpapp

Genom sin konstruktion wellpapp den lägsta kostna-ger
den styrkeenhet. består skildaDetper pappersarkav

limmats mot varandra därsom vartannat ärark plant,
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ochstyrkaförarkenplana svararveckat. Devartannat
distans-fungerarveckade somsammanhållning medan de

Wellpapptryck.ochmot stötarisolerarmaterial och
transportförpack-i olika typerfrämst avanvänds

ningar.

Plast

förpackningstek-slagtåliga. InomochlättaärPlaster
vanligasteDetermoplasterna.i dagdominerarniken

polypropenPE,polyetenärförpackningsplasterna
PET,polyetylentereftalatochPSpolystyrenPP,

huvudsak väteochkolgrundämnenabestårivilka av
utöverHäräventvågäller de syre.samt senare

somplastmaterialdussin andra an-finns än ettmer
distri-ocholika produkt-uppfyllaför attvänds

iochförpackningssystemrapportenbutionskrav. I om
ytterligarefinnsmaterialframtidarapporten om

beskrivna.plastmaterial

förpackningsändamål kantillanvändsplasterDe som
cell-ochflexibla, styvai huvudgrupperindelas tre

indelassini turplastmaterial kanFlexiblaplaster.
sammansattalaminat avdelsplastfilmer,i enkladels

Användningenolika plasttyper. avtvå fleraeller
tillanvändsomfattande. Demycketärflexibla plaster

påsar ochförpackningsändamål t.ex.olikamånga som
produk-viras runtPlastfilmolika slag. somomslag av
på medkrympsellerpallastertransportlådor ochter,

fuktmotskyddadesammanhållna lasterhårtvärme ger
burkar,till flaskor,användsplaststyvsmuts.och

cellplast,Olika typerfat.hinkar ochträg, avdunkar,
stötdämpandeblockchips elleri somanvänds form av

transportládor.imaterial
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iPlaster används kombinationofta materialmed andra
aluminium.ellersom papper

Glas

Glas är inertett material, materialdvs. inteett som
omgivningen.med Detta gör tillglasreagerar ett

ytterst lämpligt förpackningsmaterial för läkemedel,
livsmedel och drycker. ocksåGlas är billigtett
material.

Aluminium

Aluminium används förpackningsmaterial i dryckes-som
burkar, konservburkar folier.och Aluminium har abso-
lut täthet, är barriärdvs. mot bl.a. fukt,en syre

ljus. Dåoch aluminium ingår i kombinationsförpack-
ningar är idet ofta mycket skikttunna ca 1100
millimeter.

Stålplåt

Stålplåt förekommer främst i konservburkar livs-för
medel i plåtfatsamt oljoroch burkar för och andra
kemiska produkter. konservburkar plåtenI är tunn, som
tunnast några tiondels millimetrar, plåten imedan
större fat kemikalieburkaroch är något tjockare. I
många fall är förpackningar stålplåt på insidanav
belagda med ett mycket tennskikt.tunt



Trä

transportförpack-till grövreframför alltTrä används
ochtransportládor, kabeltrummorningar, storat.ex.

páträproduktenstörstaär denLastpallarhäckar.s.k.
förpackningssidan.

Kombinationsmaterial

material egenskaperkankombinationerolikaGenom av
vadförbättrasförpackningsmaterial oftaolikahos

kombi-vanligttäthet. ettIochstyrkagäller t.ex.
aluminiumochplastnationsmaterial svararpapper,av

tryckunder-ogenomskinlighet ochstyvhet,förpappret
fuktskydd ochstår fördekorering. Plastenförlag

Aluminiumfolienförslutning.möjliggörsamtytskydd
förpackningen tät.gör

förpackningsmate-olikafunktionenpå hosexempelEtt
flytande llaminatförpackning förföljanderial avges

tjockYtterst 0,012produkterhalvflytande mmoch en
därefterglans,ochtryckbarhetPET-plastfolie som ger

ljus- ochaluminiumfolie fungerar som0,009 sommmen
polyamidfolieinnanförsyrebarriär, den 0,015 mmen

i medkontaktinnerst,mekanisk ochstyrkasom ger
ocksåpolyetenfolie gerprodukten, 0,070 sommmen ,

förseglingsmöjligheter.

från miljösynpunktförpackningsmaterialIndelning av

införpackningsmaterialen delasFrån miljösynpunkt-kan
i följande grupper
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klorblekt, icke klorblektPaPPer

kartong klorblekt, icke klorblekt

wellpapp ickevaxad, vaxad

plast polyetenPE
PP polypropylen
PS polystyren
PET polyetylentereftalat

polyvinylkloridPVC
kombinationsmaterial olika plasterav
nedbrytbara plaster

finnsdet även andra plastsorter
används i begränsad mängdsom

glas ofärgat, färgat

metall aluminium
stålplåt

trä

papper-plastkombinationsmaterial

papper-plast-aluminium
wellpapp-plast
plast-aluminium
papper-aluminium

m.fl.

andra material popcorn
stärkelse

m.fl.
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Forpackningarnas funktioner2.2

distributioneniviktig delingårFörpackningar ensom
detaljist,grossist ochviafrån producent,av varor

kraftigt ökadedecenniernassenastetill konsument. De
användning tillbidragit attförpackningar harav

underlätta varuhanteringen. Konsum-rationalisera och
självbe-i medtaktökatförpackningar hartionen av

höjningen denutveckling och avtjäningssystemets
skettutvecklinglevnadsstandarden. Den somekonomiska

alltså inteförpackningsområdet bör ensomsesinom
sammankopplad medintimtärutanisolerad företeelse

rationali-industrinsdistributionen,utvecklingen av
konsum-ändradeproduktivitetsökning ochsering samt

tionsmönster.

Intressenter

förpack-längsintressenterolikafinns fleraDet
avfall. Råvaruleveran-tillråvarafrånningens väg

förpackningsmaterial ochtillverkaretörer, av
leden.förstautgör deförpackningstillverkare

iförpackningarna ochfyllervidtar deDärefter som
grossister bild 2.1.detaljister seochledsenare

hushållen,förpackning kanslutanvändare varaav en
t.ex.verksamhet,tillverkningsindustri eller annan

bilvárdsanläggningar ochdetaljhandeln, restauranger,
byggnadsverksamhet.
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Bild Förpackningen från råvara till2.1 avfall
Källa Packforsk

Ex.páförpackmngsHöde ExpáVarunöde
SK°93 Energi Säd grönsaker°U3Sand Ravaror kött Hsk,mjök

P I L ä-lalvfabnkat%wllohkottgflapsoebrlåptas, nu n

Konver-.Pase, akenflaska,pburk Knb Htermg broöd,
Produkt

Grossist

Detaljist,t9V&quot;&quot;19 ÅtervinningQ
å Konsnment

å g z
0Hushallsavfall slam, latrin

Funktioner

olika intressenternaDe i varudistributionskedjan
ställer många olika påkrav förpackning. huvudsakIen

förpackningarhar till funktion att ,

avgränsa viss mängden av varan-
underlätta tillverkning, lagerhâllning, hantering-
och transport av varan
skydda varan-

omgivningen-.skydda
underlätta användningen av varan-

informationge om varan-
köpargument förge varan-

Förpackningen skall avgränsa viss volym elleren
kvantitet idvs. dela lagom storaav varan, upp varan
mängder grossist, detaljist och konsument.som passar
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långamöjliggörFörpackningarna transport varorav
Vidaredärigenom utbudetsträckor ökaroch varor.av

arbetsmiljönhanteringen förbättraochförenklakan de
Förpackningarna skyddarbutiker.i fabriker, ochlager

distribution.hanteringlagring, och Deundervaran
tillverkningvidhygien ochmöjliggör godt.ex. en

näringsinne-bibehållerdistribution livsmedel samtav
minskaockså tillhåll bidrar attoch smak. De varu-

svinn produktförstörelse.och

miljö- ochärOmgivningen behöver skydd mot varor som
dammandekemiska ellerhälsoskadliga, produkterbl.a.

produkter.

användningenFörpackningen underlättar ofta av en
konsumtion direktmöjliggöraattt.ex. urvara, genom

vanlig vadfunktion blir alltmerförpackningen. Denna
försäljningi utökadlivsmedelgäller och med av

mikrovågsugn.iuppvärmningdirektfärdiglagad förmat

inne-informationocksåFörpackningen kan varansomge
använd-föreskrifterpris. Rådhåll, vikt ochoch om

förpackningen.påocksåförvaringning kanoch anges

säljatillhjälperförpackningar attAttraktiva varan.
utnyttjaskonkurrensmedelfunktionFörpackningens som

försäljnings-sortiment totalaspeciellt inom där de
marknads-stabila ökaderelativt därochärvolymerna

påuppnås andrabekostnadhuvudsakligen kanandelar av
sortiment.inomvaror samma

förpackningsindustrin attpåpekas frånoftaDet
felaktig bild förpack-ibland harkonsumenten aven

Dettai många undvaras.ningar något fall kansomsom
i enbart harpå slutledetkonsumentenkan bero att
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intresse förpackningens innehåll inteoch därmedav
viktiga funktioneruppfattar de förpackningen kansom

i olikaha distributionskedjan.delar av

statistik2.3

på utredningensPackforsk har uppdrag analyserat den
förpackningsmarknaden påsvenska olikafördelat mate-

ochrialslag Utredningenoch branscher. sammanfattar
analyserar här i sinPackforsks rapport, helhetsom
redovisas i bilaga 2.

förpackningsmarknaden2.3.1 svenskaDen
imätt kronor

1 tillverkningenTabellen den totala och använd-anger
ochvningen förpackningarofyllda jämte exportav

ochimport årenför 1988 1989i
i

Tabell förpackningsmarknaden2.1 svenskaDen1
1 i miljoneroch värde2.2 SEK

1
Ar 1988

I Materialsiag Produktion Irrport Export Konsumtion Andel Inpon-av
konsumtion beroende

Papper kartong 3 165 300 950o 2 515 22,6% 12,0%
Well 2 335 75 100 2 310 20,8% 3,0%
Plast 3 200 1 475 1 125 3 550 31.9% 42,0%

A Glas 375ç 105 40 440 4,0% 24,0%
Metall 1 700 600 800 1 500 13,5% 40,0%
Trä 930i 40 160 810 7,3% ,i5,0°.
Summa 11705 2595 3175 11125 100§% 235%i



44

År 1989

Materialslag Produktion ExportImport Konsumtion Andel importav
konsumtion beroende

Papper kartong 3 515 380 980 2 915 23,2% 13,0%0
Well 5352 95 120 2 510 20,0%
Plast 3 730 620 1 225 4 175 33,3% 39,0%1
Glas 390 45 475 27,0%130 3,3%v
Metall 875 590 840 1 625 12,9% 35,0%1
Trä 985 170 850 5,3%35
SLmma oao13 2 350 3 380 12 550. 100,0% 23,0%

förpackningartillverkningenpå svenskadenVärdet av
Motsvarandemiljarder kr.tilluppskattades 11,1

vilketmiljarder kr.,årsiffra för 13,11989 var
på %.ökningvärdemässig 12motsvarar en

iförpackningarofylldakonsumtionentotalaDen av
tillperiod 11,1uppgick under resp.Sverige samma

miljarder.12,5

Konsumtionen gradmotsvarandealltså iökade som
importen med 580överstegtillverkningen. Exporten

årmilj.kr. 1989.drygt 530år medmilj.kr. och1988
%.tillfrån % 25relativtminskade 26Exportvärdet

xarknadsförändrinqar2.3.2

för-svenskadenmaterialslagens andelarolika avDe
underföljande sättpåutveckladespackningsmarknaden

perioden 1989.1987 -



Tabell 2.3

konsumtionens värdeMaterialslag %-andel av
198919881987

33,3Plast 31,930,0
23,222,6kartongPapper o
20,020,7Well 44,8
12,9Metall 13,516,0

Trä 6,87,36,9
3,84,0Glas 3,3

100,0100,0100,0

åren.förskjutningar Använd-Vi vissa mellankan se
användningenstadigt,ningen ökade medanplast avav

minskadeoch wellpappkartongmetall och papper,
något.

förskjutningarnaperspektivi stämmerlängreSett ett
iåterfinnsförskjutningari vältabellen med de som

packmaterialkonsumtionenstatistik överPackforsks av
mindrenågoti Sverige. annorlunda ochutgör ettDetta

tillförlitligt sammanfattatsstatistiskt underlag som
i följande diagram.

iangivetårs konsumtionBild tkr.2.2 25 av
materialslag.packmaterial fördelad efter

återfinns isiffervärdena tabell 2.7

1989198819851980197519701965



tillverkning importberoendeInhemsk och2.3.3

inhemska plastförpackningarproduktionen harDen av
ökat materialslag importenävenmest bland alla om

dominerarfortfarande är ochstor. Plasten denna
importvärdetför än hälften det totalasvarar mer av

Värdemássigt är närmare % plastför-1989. de40 av
packningar i Sverige importerade.används Detsom
största exportöverskottet kartongochsvarar papper
för.

år inhemska plastproduktionen iUnder ökade den1989
penningvärde milj.kr.fast svarademed detta580 Av

tråg lådor milj.kr., diverseaskar, föroch 285 varor
milj.kr. olikaför plast-PET samt flaskor150av av

material relativamilj.kr. ökningenför 110 Den var
störst från mi1j.kr.årför flaskor %,43 255 1988
till milj.kr. år365 1989.

år årPlastflaskor försvarade för % och1988 4,0 1989
% förpackningskonsumtionen.den totala4,6 Enav

tillförsel användninganalys och plastflaskorav av
visar periodeninhemska tillverkningenatt den under
ökade importandelen minskadeoch att

1 SverigeTabell Plastflaskmarknaden 1988-892.4
milj.kr.

År Produk- Import Export Import-Konsum-
tion tion beroende

%1988 255 255 65 445 57

1989 %365 270 55 580 47
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marknadenvärdemässigt lika stormarknad ärDenna som
kategoriniSortimentet är dock bredareför glas.

ändamålkemisk-teknisktingår fördunkarplastflaskor
olikavätskebehållare slag,farligtoch gods, av

givet-rengöringsmedel samtlösnings- ochflaskor för
försistnämnda svaradevis dryckesflaskor DePET.av

produktions- ochstörstaden delen av
konsumtionsökningen.

%förplastmaterialenolika svarade polyeten 72deAv
plastförpackningar.konsumtionsvärdet förav

relativtockså ettMetallförpackningsmarknaden har
produktion.inhemsk Enimportberoende, ökadhögt trots

följande.materialen visarolikaanalys deav

SverigeiMetallförpackningsmarknadenTabell 2.5
milj .kr.1989

Import-ExportProduk- Import Konsum-
tion beroendetion

%Plåt 1953015100585

Alu-
1017 %minium 336103401287

Kapsyler
skruv-o

%1007875korkar 3 150

%361625840S90SUMMA 1875

konsumtionen metall-Aluminium för %svarade 60 avav
produktionen exporte-förpackningar. hälftenNästan av

aluminiumför-importberoendetrades. Det svenska av
visarVilket attpackningar %,trots detta 33var

omfattan-tämligenförpackningar ärhandeln med dessa
de.
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3detaljanalyssvårt särskildärDet att utan ange
opropor- Iproduktområde visadevarför kapsyler en

tionerligt i förhållande till produk-stor export
tionen.

förpackningsmarknaden imättsvenska2.3.4 Den
vikt

förpackningsmarknadens volymmässigasvenskaDen
sammansättning framgår följande tabell.av

förpackningsmaterialkonsumtionTabell Total2.6 av
1989

Materialslag andelAndel Jfr
i vikt i värde

% %

ochPapper kartong ton 18,5 23,0210 000

Well ton 25,5 20,0290 000

Plast ton 18,0 33,5200 000

Metall ton 8,0 13,090 000

Glas ton 4,0135 000 12,0

Trä ton 18,0 6,5205 000

Vikt tonSa 1 130 000 100 100

visar vikten förpackningarTabellen konsu-de somav
i Sverige Uppgifterna måste korrigerasmerades 1989.

importendenmed uppskattade fylldaexporten resp. av
förpackningar. tillskottetär känt glas-Det att av
förpackningar uppgick till ungefär ton.50 000 Upp-
gifter tillskottetsaknas fyllda metall- ochom av
kartongförpackningar.
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emellertid livsmedelsomrádetär känt svaradeDet att
förpackningskonsumtionen.för hälftendrygt Medav

ledning negativa inom livsme-den handelsbalansenav
delsområdet tillskottetkan fylldaanta att avman

kartongförpackningar minst likametall- och stort.var
förpackningsmaterial såledesmängdentotala tordeDen

uppgått till årha ton1 300 000 1989.ca

påMängden förpackningsmaterial i fördelas deton
olika materialslagen enligt följande

PAPPER OCH KARTONG 1985 1989

Kartongförpackningar 100.000 85.000
påsar,säckar, bärkassar 67.000 70.000

Etiketter 12.000 5.000
Bobbiner, spolar etc. 21.000 40.000
Summa 200.000 210.000

WELL 290.000267.000
.PLAST

Tråg, lådoraskar, 16.000 39.000
Bärkassar 15.000 21.000, Påsar 27.000 23.000
Flaskor och dunkar 11.000 23.000;
säckar 28.000 25.0005
Film laminat; och 21.000 25.000

I Cellplaster 11.000 16.000
Diverse 26.000 28.000

1Summa 155.900 200.000.

I METALL

g Plátförpackningar ss 000 61 000. .Aluminiumförpackningarg 24.00021.250
Kronkork kapsyler etc. 5.000 5.000i 0
Summa 94.250 90.000å

j GLAS
a§ ö1, läskedryck etc. 30.000 56.000
i Andra flaskor 48.000
ä Burkar 7.000

Andra glasförpackningarE
lock etc. 77.000 24.000
Summa 107.000 135.000



TRÄ

Skivmaterial 53.000
7.000Kabeltrummor

145.000Lastpallar, pallboxar
205.000Summa

kartongförpack-viktmässiga minskningen gäller {vadDen
konsumtionsförändringarpåningar främst berotorde

tillpådryckesområdet, plast.inom framför byteallt
också in-påytvikten haminskning kartong kanEn av

fördubblingen gälldeviktmässiga vadverkat. Den
intebobbiner utretts.spolar haroch

förplastförpackningar endastdetfannsNär gällerdet
Bådeminskning.viktmässigpåsar PET-säckar och en

viktmässigt.ökadeoch HDPE-flaskorna

minskade vikt-plåtförpackningarnaKonsumtionen av
konsumtionen förpack-mässigt ofylldagällervad av

från importerade fylldaningar. Något bidrag den
ingick inte.mängden

Glasförpackningar fördubbladesläsk nästanför öl och
gickkonsumtionsförändringenviktmässigt. delEn av

använd-till återtagningssystemet,förmodligen men
också.engångsförpackningarningen ökadeav

förpackninga-Utvecklingen inom svensk2.3.5
i sammandragmarknad

dåutvecklingen 1960-talet,snabba underEfter den
självbetjäningsbutiker påverkade förpack-ökningen av

någotningsutvecklingen lugnaremycket starkt, har en
förändringstakt inträtt under 1980-talet.
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värdemässig marknadsförändring 1965-89

korrigerar utvecklingenvärdemässigaOm denman av
förpackningsmarknaden nettoprisindexmed använderoch

basår, framgår följande förändring;1990 som

Tabell 2.7

1965 1970 1975 1980 1985 1988 1989

faktor 552,9 459,6 317,7 193,5 129,5 113,4 106,8

Papper
kart 3600 4600 5100 5125 5525 5475 5800O

Plast 825 1500 2225 2600 3825 4025 4460
475-550Glas 700 425 425 500 510

Metall 1525 1850 1900 1850 1875 1700 1730

Trä 1375 1150 800 900 850 900 900

Summa 7875 9800 10500 10900 12500 12600 13400

Förändring 4,4% 1,4% 0,8% 2,8% 0,3% 6,3%

framgår konsumtionen förpackningartabellenAv att av
värdemässigt i genomsnitt år.ökathar med %2,3 per
ökningen följer tämligen ekonomiskaväl allmännaden
utvecklingen i samhället.

Konsumtionsökningen särskilt istark slutetvar av
åter1960-talet, stagnerade under ökade70-talet och

1E årunder 80-talet. ökningenmycket starka mellanDen
F såväl påoch lagerförändringar1988 kan bero1989 som

på strukturella förändringar materialslag.vad gäller
Under den tiden vissallra senaste har överflytt-en
ning frän iskett tillkonserv burk andra system som
inbegriper kartongmaterial. Vi tidigareplast- och har
också konstaterat föratt marknaden PET-flaskor och
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förkraftigt ochökatplastflaskor harandra svarar
tråglådornettoökningen. ochAskar,%drygt 25 avav

Vilket%,ochmed mellan 60ökat netto 55plast har
årmaterial. Underövergång tillpå dyrareberokan en

användaocksåbörjade företag att PETflertalet1989
vilket harflerskiktsmaterial i förstället PVC,eller

förpackningskostnaderna.ökat

inbrytning på marknadenPlastförpackningarnas starka
uppgårökningenvärdemässigaårligaframgår klart. Den

nettopris-tilltill hänsyn% med tagennästan 7,5
jämnt för-också tämligenökning ärindex. Plastens

ii 60-talet,tiden slutetöverdelad med toppar av
år och Dennabörjan 1989.och mellan 198880-taletav

avsnitt.föregåendeiökningsistnämnda berörs

årårligen %ökat med 2haroch kartongPapper per
något mindre än helavilketperioden ärunder 1980-85,

kartongenförpackningsmarknaden %. Pappret och2,3
iåterökadei 70-talet,stagnerade slutet menav

förperiodenbörjan på minskade 85-88under80-talet,
åren ochåter 1989.nästan % mellan 1988öka medatt 6

träför-såvälAnvändningen och metall-glas- somav
iperioden eller,packningar stagnerathar under

minskat. Metallen ochträet,för rentsynnerhet av
harvisserligen i 60-taletökade slutetglaset menav

tillåtergåttför glaseteller,sedan dess stagnerat
skettårs nivå. har detNär gäller metalldet1965 en

alumi-stálplåt tillfrån lättareövergångbetydande
niumplåt.

i viktskillnader harfinns anledning attantaDet
materialsla-förskjutningarnai mellanhaft betydelse

materialslagen ökat och de tyngrelättare harDegen.
minskat.har



olikainomförpackningarAnvändningen av
områden

årförpackningskonsumtionenavsnitt fördelasdettaI
industri-användningsområden ipá olika form1989 av

frånredovisas företagenuppgifterAlla somgrupper.
få företag redo-värdemässiga. Ytterstär uteslutande

förpackningsmaterialet.visar vikten förbrukadedetav
vilkengjortsviktenuppskattning dockharEn avgrov

avsnittet.iredovisas senare

fördelad påFörpackningskonsumtionenTabell 2.8
år milj.kr.användningsområden 1989

TotahPanppenwenpapp TräGlasMetallPlast
och kartong

30801001554508551520Livsmedel
11002010460610Mejeri -, 151545215795200360Drycker
1575470450640verkstadoch -EI 18708595225495970kemteknKemi,
124550660535 -Papper - 2065ao1401045Övrigt 790 -

550summa 25501475162541755425

används värdemässigt mestwellpappkartong ochPapper,
industri.kemisk-teknisk Plastinom livsmedels-.och
pappersindustri,livsmedels-inom ochanvänds främst

föranvändsmetallförpackningar framföralltmedan
övrigt.inomocksåär störstdrycker. Plasten gruppen

iförpackningar särklassdetLivsmedelsbranschens har
på övervä-vilket denbero attvärdet, tordestörsta

áv ikonsumtionsförpackningarutgörsgande delen som
kilopris transportför-änhögreregel har ett

packningar.
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konsumentförpackningar lederanvändninghögEn av
förpackningskostnadernas andeltillföljaktligen att

tydligtblir särskilt märksDettasaluvärdet stora.av
förpackningskostnadernalivsmedelsområdetinom där

tilluppgår saluvärdet.%26,5 av

Föggackningarnas avfalletandel2.4 av

förpackninga-mängdsverige beräknadTabell 2.9 I
åter-fördelningmaterial och1989

vinningindustriavfal1hushâllsavfal1
ivärden tontusen

Åter- Hushålls-Industri-
avfallavfallvinning

210Pappers-och Konsumtion
kartongförp. lmportöver-

60ämü
220455270

290Wellpappförp. Konsumtion
Importöver-

30skott
4075205320

200Plastförp. Konsumtion
Importöver-

v. 0skott 2115540s200
. i

90Metallförp. Konsumtion
lmportöver-

60skott -
130515150

K 135Glasförp. Konsumtion
lmportöver-

50skott
656060185

205Träförp. Konsumtion
lmporxöver-
skott



hushållsavfallet räknatFörpackningarna utgör %25 av
i tillviktprocent % volymen.och 50 serom man

har iförpackningsavfallmängdenPackforsk uppskattat
år.hushållssopor till ton610 000 perca

Förpackningsindustrin2.5

konkurrenskommitténi tillhar delrapportSPK en
beskrivninggjort branschenhurB 19915 seren av

sammanfattning dengörsut. Nedan kort aven
beskrivningen ,

Årligen miljarderi storleksordningenproduceras 35
livsmedelsindustrinförpackningar i Sverige varav

förpacknings-egentligamiljarder.använder 15 Denca
någraindustrin storföretagföretagomfattar 200ca -

företagmånga små sysselsätteroch 000och 14 per--
förpackningsmaskinersäljerOmkring företag125soner,

eller importerade.egentillverkade arbetarTotalt-
indirektomkring direkt förpack-medeller75-80 000

distribution.ningar inom industri, För-handel och
förpackningsmaskinsmarknadenspacknings- omsätt-och4

årligen§ till miljarderning uppgår ochkronor15ca
miljardertill kronor.exporten flera

i tvåtill förpackningsändamál in huvud-delasPlast
flexiblaflexibla förMarknadenoch styva.grupper,

ÅRÅkerlund Rausingdomineras harplaster somav
företag% Därefter antalmarknaden. kommer ett5 av

Nielsen,kring 15%.med andelar Raackmann, Otto5 -
Walki, PåWipac sprinter dettaoch Emballage.DRG,
område importandelenär gällermycket Vad styvastor.
plastförpackningar påär de aktörerna dennastora

ÅR. ärmarknad och Andra betydande företagPLM
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Primpack och Perstorp Form.Kulleborn,Cerbo,Jeppson,
Skandinavien.från övrigaförekommer bl.a.Import

kartongförpackningar flytandeavseendeMarknaden för
Andradomineras Tetra.livsmedelsprodukter helt ABav

Tillverk-Tyskland.ochleverantörer är Elopak PKL,AB
kartongförpackningar framför alltövriga skerning av

Åkerlund SprinterRausing, Emballage EsonAB,hos AB
TryckeriBoråsTorsten AB, ABAB, JeppssonPac

dominerande företa-Kartongindustri DetCerbooch AB.
kartongförpackningar avseendepå förmarknadenget

Åkerlund Rausing hälftennäralivsmedel medärfasta
marknaden.av

s
företagendomineras SCA,de fyraWellpapp-marknaden av

Munksjö. marknads-harFörenade ochTambox, Well Dessa
medDalwelldessa kommer%. Efterandelar mellan 20-30

påimportDärtillpå %. kommermarknadsandel 4caen
procent.ett par

huvudsakligenbestårMetallförpackningsmarknaden av
vissiFredrikssons Malmö harHandels ABPLM. LG

Ulricehamnsaluminiumburkar. bleckvaru-import av
PackagingAluminium är defabrik, ABHydroHanells och

imetallförpackningargällerstörre företagen vad
övrigt.

glasförpackningar endaär detNär det gäller PLM
Sverige.glasförpackningar itillverkarföretag som

också.Viss import finns

på marknadenFörpackningssystem svenskaden2.6

relativtförpackningssystem förekommer ettdagensI
varierarförpackningstyper. Däremotbegränsat antal

olikaväsentligt i förpack-förpackningsmaterialen de
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ningstyperna packnings-på ochprodukt samtberoende
påvariationer baserasdistributionsmetod. Dessa
förut-ochvärderingar marknadens kravekonomiska av

sättningar.

tekniska högskolauppdragit át LundsUtredningen har
på svenska mark-förpackningssystem denkartläggaatt

isinredovisas i helhetFrån rapporten,naden. som
dras.slutsatserföljande sammanfattandebilaga kan3,

Förpackningssystem2.6.1

nödvändigtnaturligt ochärPackning ettprodukterav
vanligenproduktion produkteftersomeftermoment en

konsumtionpå slutlig ochavseendemedutformats an-
distributionen.tillvändning hänsynutan

ivanligeni dagKonsumentpackning skerprodukterav
verkstadsin-produktionssystem medan t.ex.effektiva

relativt lite berörts dagensdustrins packning av
rationaliseringsansträngningar.

iFörpackningssystemen har delats upp
förpackningstyper
förpackningsmaterial

olika produktgrupper.för

avsnittibeskrivsförpackningsmaterialen 2.1olikaDe
till förpack-begränsasbeskrivningen nedanvarför

förpackningssystem.olikaningstyper och

Förpackningstyper

för.konsumentför-förpackningstyperFöljande används
packningar.



A. BLISTER

pappersmaterial kombineras bildaPlaste och för att en
förpackning huvudsakligen används för att skyddasom
enskilda produkter.

B. BURK

Utformning material ioch bestäms hög produk-grad av
ten-som packas.

C. FILM

Film olikafrämst plastmaterial formas runtav pro-
Materialet idukten. förpackningen är beroende av

Filmen Krympfilmprodukt. försluts ofta värme.med
förpackningomsluter produkten efter att produkt och

transporterats filmenvärmetunnel, därgenom en
formats runt produkten..

D. FLASKA

tillverkas bådedagI flaskor plast.glas ochav
grundläggande utformningen material ibestämsDen samt

första kvantitet.hand produkt och dockDet har ut-av
vissa karakteristiskavecklats konstruktioner.

FÖRSLUTNINGARE.

inte möjligtär in förslutningar i olikaDet att dela
överlappning.kategorier iutan kan dock stortMan

sammanhållningsförslutningar,tala barnsäkra för-om
slutningar specialförslutningar.och syftar allaDe
till olika integritetsskydd. Bådetyper plast ochav
metallmaterial kan användas.
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F. HINK

burkSe ovan.

G. KAPSEL

på olikaKapslar mängd sättkan konstrueras en
på användning fyllningsmetod.beroende produkt, och

H. PATRON

tub nedan.Se

PÅSEI.

Plastpásar i påsarbrukar delas konsumentensomupp
påsar tillköper sin lagring användsför samt somegen

packning bröd.bl.a.av

SÄCKARJ.

påHär delar säckarna med avseende antaldelsman upp
påilager, används säcken, dels med avseende typ.som

TRÅGK.

urskiljs vanligen vikta behållare,Det tre typer
formade behållare behållare. Alumi-samt helpressade
nium, i trågenanvänds för-kartong och plast kansom

på olika på vilken inte-slutas sätt beroende typ av
gritet för förpackade produkten.erfordras densom

L. TUB

ocksåbåde flexibla.Tuber härkan och harstyvavara
plastmaterial alternativ till alumi-utvecklats som
nium, material ursprungligen användes.detsom var som
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användning.páMaterialet väljs ochproduktberoende

i följande för-Transportförpackningar delaskan upp
packningar.

SLITSLÅDAA.

vidmekanisk fyllningvid både manuell ochanvändsDen
materialet ilåga hastigheter. är endadetWellpapp

slitslådor.

WRAP-AROUNDLÅDORB.

Materialetinpackningsmaskiner.ianvänds snabbaDen
på produktkombinationer beroendeolika wellpappär av

distributionssätt.och

TRÄPLYWOODLÅDORC.

itillverkas i enhets-modulerstandardformatKan av
tilldirekt produktanpassade denpallen eller som

skall packas.

Olika förpackningssystem

olikaredovisarbilaga finns produk-tabellI 3 somen
visarförpackningsmaterial. detTabellen attter och

vanligaste förpackningsmaterialet konsumentför-för
transportförpackningarpackningar well-förär ochPE

vari-Förpackningstyperna konsumentprodukterförpapp.
transportförpackningar ärkraftigt fördetmedanerar

i för-vanligast slitsläda. förekommer t.ex.med PVC
fisk, ipackningsfilm till saftdunkar,färskt kött och

ii blister, i till läkemedelstabletter samtkapsel
blisterförpackningar till lätta verkstadsprodukter
enligt rapporten.



2L7 förpackningarFramtida

uppdragit åt institutionenUtredningen för tran-har
beskrivasportteknik vid tekniska högskola attLunds

förpackningsområ-inomframtida utvecklingtänkbaren
inhämtningutförts ettdet. Uppdraget har avgenom

förpacknings-framtidensåsikterantal experters om
bilagamaterial. redovisas även 4.nedan seDessa

förpackningsmaterial den-system samtValet ochav
allmänna förpackningsutvecklingen påverkas i hög grad

demografiskavärderingarsamhället, och krav,dessav
utveckling.förändringar marknadenssamt

förpackningsindustriFramtidens mötaattkommer en
samtidigtpå flexibilitetökandemarknad med krav som

konsumenter på optimalabåde förutomsamhälle kravoch
förpackningar teknisk- bekvämlighetssynpunktochur
också miljökrav.ställer mängden

Förpackningsindustrin genomgår för närvarande en
internationaliseringrationalisering ochomfattande

förpacknings-framtidaför möta hosatt behov och krav
industrinUtvecklingsbehoven bedömsanvändare. för som

nåFörpackningsföretagen behöver storlekstora. somen
tillnödvändigamöjligtgör ställadet att resurser

utveckling. mindreframtidens för-förfogande för De
packningsföretagen avgö-sällan spelakommer att en

olika mötarande roll för lösa marknadsproblem ochatt
därtill utvecklingskostnadernamarknadskrav ärnya -

småalltför förpackningsanvändarna kommerstora. De
utvecklingsresurserfå tillgång tilldock att de som

måste inom förpackningsindustrin förväxa attfram
framtiden. Förpackningsproduktionenmöta kommer att
lokal.vara



uppnå kostnadseffektivitetFör samarbetekommeratt
förpackningstillverkarebli väsentligt ochmellanatt

-användare.

förpackningslösningarpå optimala fordrar attKrav mer
konstruktionsarbetetingenjörsteknik ianvändes av nya

många gångerförpackningar i istället för den dag
trial kräverförekommande Dettaand error-metoden.

utvecklingsresurser.

förMiljöfrågorna avgörande rollspelakommer att en
förpackningsutvecklingen.framtida Storaden resurser

ipå minska förpackningsavfall attsatsas att genom
förpackningarnaiminska materialmängdenförsta hand
återvinningsbara.förpackningsmaterialengöraattsamt

Förpackningstekniken på utgöra1990-talet kommer att
förpackningdistributionstekniken.del Ingenen av

väljas bedömas med avseendekommer att kunna och
ikonstruktion. Effektivitetpå materialenbart eller

hantering idistribution, tillverkning helasamt
återvinningkedjan råmaterial till attkommer- -

utgöra nyckelfaktorer.

Teknologi återvinning material finns förävenför av -
gmaterialkombinationer. krävsFör det skall fungeraatt

infrastruktur in,dock samla sortera och taatten
materialet. Avsättning dethand det sorterade avom

finnas.återvunna materialen måste också

desinfi-diskningVid återanvändning ellererfordras
steriliseringcering vid återvinning krävsoch

i vidspeciellt livsmedel.för dagDet stora problemet
återvinning kontaminationsfrågorna.material är Iav

material inteåtervinning är källanförett system av
alltid Lagstiftningen inte entydig ikänd. är alla
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får iEnligt dageuropeiska reglernaländer. de flesta
frånfibreråteranvändanyfibrer användas ellerendast

innebäraåtervinningÖkad attkan kommakänd källa.
livsmedelsförpackningar.ireturfibreranvändninga av

återvunnetframtideni hurerfordrasKlara regler om
fårutveckling intesåfårmaterial dennaanvändas att

på folkhälsan.negativa konsekvenser

användningeniomfördelningarUnder 1990-talet kan av
materialVissainteförpackningsmaterial uteslutas.

infrastruktur.återvinning uppbyggdhar redan runten
vinnarematerial underkommer attDessa vara

1990-talet.

förpackningsutvecklingenunderlättaDetta kommer att
mångaialuminium. Däremot kommerför ochglaspapper,

ärsituationer ettmöta problem. Plastplasten att
förpackningsområdetviktigt material inom och kommer-

möjliggörså förbli ned-detbl.a. attatt genom-
förpackningslös-olikabringande råvarubehov förav

konstruktion laminat,ningar avancerad somavgenom en
dess distri-direkt för produkt ochär konstruerade en

bution. Vissa i dockförsta hand kommerplaster, PVC,
möjliggöraminska användningi för att t.ex.att

andra material-användning återvinningsmetoder änav
energiutvinning.återvinning förbränningfrämst med-

finna avsätt-insatser måste också göras för attStora
möjligtinte ärning återsamlat material.för dettaOm

minska i användning.i frågamaterialetkommer att

många fråge-inrymmerUtvecklingen under 1990-talet
på förpack-osäkerheten hurberoendetecken, bl.a. om

från miljösyn-ningsmaterial bedömasskaoch -system
olyckligtenligtpunkt. det experternaMen omvore
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påställningstaganden mark-osäkerhet medfördagens
förpackningsma-omöjligtgör för allanaden detsom

villkor.terial påatt konkurrera samma

frånonödiga förpackningar konsument-2.8
synpunkt

konsumentorganisationUtredningen uppdragit åthar en
onödigafråga sina förekomstenatt medlemmar avom

riktatorganisationförpackningar i butiker. harDenna
sigsig där förväntakanmot medvetna konsumenter man

genomsnittet.kunskapsniván ligger Eventuelltöveratt
utifrån vissa hurkan dra slutsatserdetta omman

framåt då äropinionen det oftastkommer att utvecklas
drivermedvetna konsumenternade engagerade och som

sinopinionsfrägorna. redovisas irapporten,I som
bilagai vissa sammanfattande slutsatserhelhet kan5,

dras.

onödigheten iUtifrån frágesvaren in femhar delatman
olika kategorier

onödigaförpackningarnaKonsumenterna upplever1. som
någotinnehållernär annatluras att deatt troman

förpackningenbilder påän gör.de lurasMan av
utformning.förpackningenseller storlek ellerav

förpackningarsådanaKonsumenterna upplever2. som
tjäna påonödiga där ärsyftet endast att mer

mindregöra flerakonsumenterna att ochgenom
förpackningar.

förpackningarvissa heltKonsumenterna upplever3. som
intehållet onödiga, därföroch enkelt att dehelt

någon funktion. klassiskt ärfyller exempelEtt
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tandkrämstuben. Hanteringsmässigt ingenär det
skillnad på tandkräm kaviar.och

Konsumenten upplever vissa förpackningar onö-som
diga därför finnsatt det ett enklare bättreoch
alternativ. säljerKanske inte den förpackningen
lika bra eller inte lika lockande ut ärser denmen
mindre mindrekostsam, mindre resurskrävande och
miljöbelastande. Ett påexempel detta är styckad

marineradoch kyckling i aluminiumtråg.

5. Konsumenter betraktar också förpackningar som
onödiga där prisets hjälpmed lurar demman att
köpa förpackningar. prissättningensMed hjälpmer
lockas konsumenten att köpa förpackat eller flera

ihoppackade.produkter Ett exempel är den plast-
bygel sammanbinder två 2-liters PET-flaskor; som och

i kombination prissättningmedsom gör atten
konsumenten gärna köper två flaskor i stället för
en.

2.8.1 på förpackningarExempel konsumentersom
upplever onödigasom

plastade gurkor-
tandkrämspaket-
folieförpackat godis- .
extra iskopor vällingpaket-
förpackad frukt-
hárdplast smårunt mekaniska detaljer hänglåst.ex.-
dubbelförpackad tvål-
buljongtärningar var och förpackad i- en egen
förpackning
plast fiskfiléerrunt i pappkartong-
tepåsar i tre emballage-
dubbla paket flingorrunt
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plastbyttai förbordsmargarin ställetruntpapper
förpackningardubblapappersnäsdukar-

gårintelockmedi glasburkarstenbitsrom etc. som-
pappkartongåteranvända samtatt

runtgodis medinnehållandegodispåsar- papper
leverpastej ochpappersomslagmedi plastbytta-
aluminiumfolie

tandtrådsförpackningarvissa-
olika emballagefås i trefotonframkallade-

för storamakaronipaket alldelesochpasta-
varjetill sakplastpåsar påsmå varuhusen man-

handlar

förpackningarpåsamhällets krav2.9

atti uppdraggivit PackforskUtredningen samman-har
förpackningarområdetinom sombestämmelserställa

återvinnings-definierademiljökravkolliderar med som
återanvändningförpackningsmaterial samt avbarhet av

återfyllning. Rapporten,livsmedelsförpackningar genom
transportförpack-avsnittkortareförutom ett omsom

återgeslivsmedelsförpackningar,påningar, fokuseras
rapportenbilaga slutsatsernaii sin helhet 6. ur

som läke-berörbeskrivsVidare kravåterges nedan.
kemisk-tekniska produkter.medelsförpackningar och

i förpack-klorblektanvändaattBehovet papperav
oçkså.diskuterasningar

miljökravLivsmedelsförpackningar som2.9.1 -
kolliderar andra kravmed

livsmedelslagstiftningsvensk

livsmedel livs-enligtreglerasFörpackningar för
livsmedelförordningenoch1990461medelslagen
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1990310. livsmedelslagstiftningen finns iI
huvudsak endast livsmedelgenerella regler inteattom
får påverkas menligt utrustning, material förav
förpackning finns inte någraetc. påDet heller krav
förhandsgodkännande material ikommer kontaktav som

livsmedel.med

generellaDe bestämmelserna finns både i livsmedels-
lagen där livsmedelsoch berör5 9-10 §§ beskaffenhet
i allmänhet i livsmedelförordningenssamt 7 § som
direkt föreskriver förpackningsmaterial inteatt o.d.
får sådanha beskaffenhet användningatt dessgenom
fara uppkommer livsmedletför tillföresatt främmande

blirämne, förorenas otjänligt tilleller människo-
föda. livsmedelsförordningen föreskrivsI 15 § att om

påkallatdet är från hälsosynpunkt livsmedels-kan
förbjudaverket användningen visst materialslagav av

utrustningeller vid hantering livsmedel.av

någraI finns ocksåverkets kungörelser fåtalettav
detaljerade föreskrifter. finnsDet bestämmelser om
största tillåten utlösbar mängd kadmium frånbly och
kärl e.d. avsedda i livsmedelatt komma kontakt med
samt högst vinylklorid,halt i livsme-tenn blyochom

vilkadel helt delviseller år föroreningar från ett
material i livsmedel.kontakt med

intesagts krävs någotSom godkännande mate-ovan av
rial i kontakt livsmedel. Något sådantmed godkännande

intekan heller lagstiftningmed nuvarandeges som
grund. för materialsAnsvaret åvilarett användbarhet
alltid förpackaren.



Produktsäkerhetslagen

tillhar19881604produktsäkerhetslagensvenskaDen
egendomsskadorochförhindra upp-attsyfte person-

tjänster. Iellerfarligapå grundkomna varorav
insatserfrivilligaattdetgällerhandförsta genom

skaderiskereventuellaundanröjasäljledsamtligafrån
konsumentledet. Lagenslutligadetriktade främst mot

1råvarafrånlivscykelhelaproduktensundergäller 1
till avfall.

Normpack

träffatföretaghundradrygt enharPackforskInom
materialnormangående svenskfrivillig överenskommelse

Normpack-normenNormpack.livsmedelsförpackningar,för
denenderasamtlivsmedelslagensvenskadenomfattar

Kunst-derEmpfehlungenrekommendationen BGAtyska
Bundesgesundheitsamtes, denstoffkommission des

andFood Drugrekommendationen FDAamerikanska
holländska Warenwet.lagenAdministration deneller

företag,anslutnaär attMålsättningen med denna norm
Normpack-certi-erhåller ettgenomgångna tester,efter

{förpackningsmaterialsåvälförfikat somgällande
ialternativtutföraskanlivsmedel. Testerförpackade

någotfrånrekommendationer lagarellerenlighet med
Normpack-Nederländerna.ochTysklandländerna USA,av

förnyas.måstetvå åri ochcertifikatet gäller

EG-direktiv
x

till vadhänsynEG-direktiv att tafinns antalettDet
för-återanvändbarhetåtervinningsbarhet och avgäller

utförligt i under-beskrivspackningar. enDessa mer
bilagabilaga till 5.



slutsatser

Återvinningsbarhet livsmedelsförpackningsmaterial iav
relation till livsmedelslagen, produktsäkerhetslagen

4EG-direktiv.och

Enligt EG-direktiv 85590EEC skall alla
livsmedelsförpackningar artiklaroch som

ikommer direkt livsmedelkontakt med
märkas med förutsättningEG-symbolen under
att de i direktivuppfyller kraven

Tillverkning89109EEC. livsmedelsför-av
packningar återvunna material uppfyllerav
ej i direktivkraven 89109EEC samt

vilket innebär80590EEC, att svenska
livsmedelsförpackningar materialoch
avsedda i direktatt komma kontakt med
livsmedel ej får säljas på EG-marknaden

till-tekniskt handelshinder ärdessaom
återvunnetverkade material. Här harav

materialets avgörande påbetydelseursprung
återvinningens lämplighet.

råvarorVal kemikalieroch för fram-av
ställning livsmedelsförpackningar regle-av

EG-direktiv.Normpackünormen ochras av
Blandningar råvaror kemikalierochav av
okänt ej tillåtnaär ochursprung accep-
teras därför ej framställningför av
förpackningsmaterial. motiverasDetta med

omöjligtatt det är toxikologisktatt
utvärdera hälsoriskereventuella för
konsumenten blandningarorsakade av av
råvaror kemikalier från återvunnaoch
livsmedelsförpackningar.



Tillverkning livsmedelsförpackningarav
från återvunna förpackningsmaterial, dvs.

tillverknings-ej råvaror, kräver attrena
iblandråvaror rengörsoch medprocess

toxiska medföraämnen. kanmycket Detta
dålig arbetsmiljö i luftförore-form av
ningar allergimed och eksem hos personalen

följd.som

miljönPå förgrund fara den yttreattav
vidkring pappersindustrin åter-försämras

vinning livsmedelsförpackningar utsläppav
till ställs störreluft och vatten, det

på rening tillutsläppkrav luft ochav
vatten.

material återvunnet material därellerNytt
sammansättningen är fullstän-och renheten

otryckt.industrispilldigt känd utgörex
inte något livsmedelshygieniskproblem ur
synpunkt.

Återvunnet material okänt börav ursprung
ej i livsmedelsför-allmänt användassett

ipackningar ärdessa avsedda att kommaom
direkt livsmedlet, påkontakt med grund av
risken kontamination frånför främmande

ibakterier förpackningsmate-ämnen och
rialet, vilket till negativabl.a. kan leda

ipå livsmedlet.lukt- och smakeffekter

somPET-kvalitet, átervunnitsEn genom om-
polymerisering, tillåtelse ifåtthar USA

livsmedelsförpack-användasattFDA,av 1
ningar.
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inpackade livsmedletDet betraktas som en
livsmedelsförpackningen till-produkt. Om

eventuelltmateriali återvunnetverkas kan
hälsorisken öka för varmedkonsumenten pro-

tillförslagduktsäkerhetslagen PSL och
åsidosätts. Dettaproduktansvarslagen

EG-direktiv förmedför även 85374EECatt
åsidosätts.produktansvar

Återanvändningsmöjligheter i konfliktáterfyllning-
kontrollmöjlighetermed

förhindraFör främmande ämnenatt att
överförs förpackningsmaterial tillfrån

enligtlivsmedel tillämpas egenkontroll
kontrollmöjligheterNormpack. Dessa

áterfyllning införs.försvåras omx
i
i

Hygienen livsmedlen eventuellthos kanli
i på åter-försämras ett generellt kravom

införs..livsmedelsförpackningarfyllning av
hälso-medföra ökadDetta skulle kunna en

risk för konsumenten.

pá áterfyllning livs-Ett generellt krav av
medelsförpackningar påmedför ökade krav

livsmedelshygien sågäller attkontroll vad
inte produktsäkerhetslagen och produktan-

åsidosätts.svarslagen

såväl förpackningarFör för för-nya som
återfyllsáteranvändspackningar ärsom

alltid livsmedelspackaren ansvarig för att
livsmedlet frånej tillförs främmande ämnen
förpackningen. livsmedels-För kontroll av

standardise-förpackningens hygien används
förrade mätmetoder är utformadeEN som

,
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är förrade mätmetoder utformadeEN som
förpackningar. innebärakan attDettanya

återanvändningsbarainförtnär harman
uppståförpackningar, osäkerhetkan hur

dessa ska testas.

Retur-PET-flaskan, ingå iskall retur-som
påär undersökt med avseendePET-systemet,

migration, bakterietillelukt ock smak samt
användning i laboratorieförsök.växt efter

undersökningarrekommenderar-att,SLV nya
migration, oligomergörs beträffande total

migration mikrobiologiskasamt tester efter
vissvarit pådet flaskan marknadenatt en

tid.

Haterialåtgång materialvid olikaval2.9.2 av

Olika olikamaterial räknat mängd,typer av ger, per
EÅmiljöpåverkan. sidan olikakrävs mängd för-andra
Ãpackningsmaterial påtill förpackning beroendeen
2vilka mekaniska enskilda förpacknings-egenskaper det

materialet måsteExempelvis material,har. ett harsom
relativt låg tjocklek istörre förpack-styvhet ges
ningskonstruktionen förpackningen till-för att ge
räcklig hanterings- staplingsmässigstyvhet ochur
synvinkel innehållet frånföroch att skydda yttre

påverkan.mekanisk iföljd allmänhetkrävs det 3som en
7något större mängd förpackningsmaterial det ärom

returfiberbaserat.

PÅ finns olika hállfasthetsstandarder,marknaden t.ex.
1Utvecklingsgruppen förSUW-standard SvenskaSUW

Standardiserings-Wellpapp avseende wellpap och SIS
kommissionen i Sverige wellpappförpackningar gavseende i

bif. förteckning. finns nio olikase Det t.ex.
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hållfasthetskravstandarder dirigerar påvaletsom av
wellpapp.

På förpacknings- distributionsområdet finnsoch totalt
180 SIS-standarder för att underlätta valetca av

funktionella egenskapsnivåer.

Valet standardnivá påverkar direkt förpackningsför-av
brukningen i ocksåtonnage räknat förpackningarnasmen
förmåga sinaatt fylla grundfunktioner skydda varan,-
underlätta hantering lagring. Väljeroch lågförman
nivå fåkan skador eller hanteringextra kostsamman
eller transport.

Enligt uppskattning går åtdet %25en grov ca mer
material vid användning returfibrer vidän använd-av
ning materialnytt för uppnåatt standard.av samma

på lagar2.9.3 Exempel ieventuellt kan kommasom
konflikt miljökravmed

Livsmedelslagen 1971511
Läkemedelsförordningen 1962701
Produktsäkerhetslagen 19881604

1985426 kemiskaLagen produkterom
Arbetsmiljölagen 19771160
Lagen 1982821 farligttransportom av
gods
Konkurrenslagen 1982729
Konsumentköplagen 1990932
Varumärkeslagen 1960644

19711081 bestämningLag volym ochom av
vikt

Marknadsföringslagen 19751418



Läkemedel2.9.4

läkemedelsomrádet olikaförekommer typerInom av
distri-förpackningar olika funktioner ifyllersom

transportförpackningar,butionskedjan. Sålunda används
apoteksförpackningarsekundärförpackningar och kon-

självasumentförpackningar, vilka utgörsoftast av
kringförpackning.läkemedelsbehållaren samt s.k.en

särställning iVissa läkemedelsförpackningar intar en
till förpackningstyperförhållande inommotsvarande

kontrollmyndighetenvaruområden på grundandra attav
iför förekommerläkemedel länder där produktende

på läkemedelsförpackningarspecifikaställer ochkrav
registrering.igodkänner medendast dessa samband

tertiärförpackninqarTransportförpackningar

Transportförpackningar används för skyddaatt varan
praktiskt hållaäven förunder och atttransport

många påofficiellasmå Några kravenheter.samman
sådana förpackningar finns inte. Transportförpack-
ningar för läkemedel därför behandlastorde kunna som

Till visstransportförpackningar för delandra varor.
grossistledet.i källsortering inomförekommer dag

sekundärförpackningarApoteksförpackningar

utnyttjasApoteksförpackningar för mellantransport
grossist jämställas sekun-medoch apotek. kanDessa
därförpackningar för andra varugrupper.



Primärförpackningar

nämnts säljförpackningenutgörssom ofta förovan
läkemedel läkemedelsbehållare i ytter-av en en
förpackning. Ytterförpackningen tjänar flera syften
såsom

mekaniskaskydd påfrestningar,mot-
ljuskänsligaljusskydd mot för läkemedel,-

hålla bipackadläkemedel skriftligochsamman-
information i inläggssedel,form av

patientinformationför inte får påutrymme platssom-
innerförpackningen.

Patientinformation hittills páhar endast krävts
receptfria läkemedel blir inom några år sannoliktmen
obligatorisk för läkemedel. Härigenomalla kommer
bruket ytterförpackningar öka.attav

viktigtDet är ytterförpackningarna bipacksed-att med
medföljerlar tillläkemedlet Aktiva åt-konsumenten.

gärder för kassation sådana förpackningar påredanav
apoteket är inte lämpligt.därför

Ytterförpackgingar vikkapslar tillverkadeär oftast
någotvarför hinder för källsortering och.av papper

materialåtervinning energiutvinning inte finns.eller

omsluterInnerförpackningar förpackningarär de som
därförläkemedlet och störsthar förbetydelsesom

läkemedlens kvalitet. Förpackningarna skall skydda
läkemedlen påverkan,mot framför allt fukt, ochav
materialen får inte interagera med läkemedlen, dvs.

tillämnen fråneller ämnen läkemedlet.upptaavge
Läkemedelskontrollerna påställer därför krav
materialets kvalitetart och på förpackningenssamt
utformning så att den kan användas säkert och utan
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finnsläkemedelsförpackningarpåsvårighet. Krav
iläkemedelsmonografier farma-specificerade i olika

riktlinjer godkännandeföri andrakopéer och av
riktlinjer krävs attEnligt gällandeläkemedel.

i denläkemedel studerashållbarheten hos ett
i.tillhandahållasförpackning produkten avsessom

förpackningsmaterial.vidäven utbytegällerDetta av
eller kompo-material enkla plasterär glas,Aktuella

aluminiumkombination ellersitmaterial, i medäven
kvalitet ochpå materialensgummi. ställsHöga krav

kemikalier främmandefrån ellerandrarenhet agens som
mate-vissa gäller attmikroorganismer. läkemedelFör

sterilisering.tålarialen skall

förpack-sådana attMånga egenskaperläkemedel har
risk-innehållit behandlasningar skalldessa somsom

cellgifter.avfall, t.ex.

återanvänd-tillåts inteangivnaPå skälgrund enav
vilketläkemedelsförpackningar, dessutomning av

standardiseringlångtgåendeförsvåras attskulle av en
materialåtervinning förärÄvenmöjlig.inte är en

materialegenskaper-dåmaterial intevissa acceptabel,
så attåtervinningsprocessen förändrasvid kanna

erfor-materialet inte egenskaperlängre dehar som
dras.

inte behandlasinnerförpackningar skallTomma somsom
inom vårdennaturligtvis källsorterasriskavfall kan

materialåteranvändning föri föroch hemmen annan
läkemedelsförpackningar elleranvändning tillän

energiutvinning.

innerförpackningarnatid ändrakrävas för attkanDet
innerförpackningarna ärpå krav eftersomgrund nyaav
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Många läke-till läkemedel de omsluter.deanpassade
förhållbarhet utvecklaslång samtmedel har enen

internationell marknad.

Kemiska produkter2.9.5

kemisk-relativt liten dentotalvolym harTrots en
varusortiment.tekniska mycket brettbranschen ett

kosmetikomrádethygien- olikafinns 00010ochInom ca
kemisk-tekniska produktertotalantaletprodukter och

ärtill produkternaflestauppskattas 15-20 000. De
ärBland de produktersällanköpsvaror.s.k. mersom

disk-tvättmedel,enhetliga nämnasoch frekventa kan
tvål tandkräm. Dethárschampo, ochbalsam,medel,

förpack-sortimentet attfaktumsamt detomfattande
inomkonkurrensmedelningen framträdandeutgör ett

variation konsumentför-medförbranschen stor aven
packningar.

finns, generellakemisk-tekniska förutomFör produkter
informationskrav stortkonsumentprodukter, ettför

stå påspecialbestämmelser skallför vadantal som
förbjudeti principSverigeförpackningen. är detI

lösvikt.kemiska isälja produkteratt

mångahanteringBruksanvisningar krävs för säker av
antingenInformationenkemisk-tekniska kanprodukter.

påförpackningen kompletterandepå ellertryckas en
inläggssedel.

Återvunnet går imaterial fall.använda fleraatt
returfibrer.innehållaTvättmedelskartonger kan t.ex.
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Möjlighet använda2.9.6 att oblekt papper

På energisparkommittén tillkomuppdrag 1979 enav
möjligheterna tillrapport behandlade och konse-som

kvenserna Packforskatt använda oblekt papperav
möjlighettekniskmeddelande gällerVad att52.nr

övergå till ioblekt dras rapporten den slut-papper
tjänsteduglighetssynpunkt intesatsen att detta ur

några såsommedför finns vissa nackdelarproblem. Dock
i konverteringenatt dammproblemet ökar och att tryck-

inte blir likabarheten god.

övergång ocksåfrån tillEn blekt oblekt papper uppges
minskad materialförbrukning, minskad energiát-medföra

gång emellertidlägre är attoch kostnader. nackdelEn
konkurrenssituationdet kan försämrad förge en

tvingas tillöversvenska producenter dessa att an-om
vända pappersmaterial.enbart oblekt

föreslås pá för-därför krav oblektI rapporten att
packningsmaterial övrigabör samordnas med Europa. I

på övergång tillväntan samordning föreslåsdenna att
transportförpackningaroblekt bör förkunna skepapper

inom konsumentförpackningssektorn församt varugrupper
mjölk,där liknar förmarknadsformen monopol, t.ex.

utsträckningmjöl också ioch socker. har storDetta
förverkligats under 1980-talet.

Standardisering handelspolitikoch2.10

CEN-arbete

förestående etableringen europeiskaDen den gemen-av
till årsskiftet bl.a.marknaden 19921993 kommersamma

innebära frittatt flöde överett de 18 EG-av varor
möjliggöraEFTA-ländernasoch gränser. För dettaatt
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handelshinderfria tekniskavaruflöde kommer nuvarande
standardiserings-europeiskabehövaatt avskaffas. Den

organisationen fått i uppdraghar ochCEN EG EFTAav
behövs för attatt skapa de europastandarder som

iåstadkomma sådan harmonisering. Sverige är medlemen
i olikaföreträds den svenskaoch dessCEN organ av

standardiseringskomissionen SIS.

europeisktpåbörjades därförslutet ettI 1990av
standardiseringsarbete förpackningarför med beteck-

Packaging.ningen technical committeCENTC 261,
såväl förpack-är förSyftet att utarbeta standarder

ningens huvudfunktion, bara produkt,och skyddaatt en
funktio-i minst likaför betydelsefullade dagsom

nivåeri sig innehålla önskade med betydelseattnerna
miljö Samtligaför förpack-hälsa, säkerhet. dessaoch

ningsfunktioner tekniska överenskommelserspel-kräver
information,terminologi, märkning,regler avseende

provningsmetoder,beräkningsmodeller, analysmetoder,
klassificering, materialinnehállutformning, etc.

halvårprojektets inledandeUnder första har man
färdigställt organisationen bestående sub-fyraav

direktakommittéer vilkaSC har det4,1 SC-
tekniskaför dessaansvaret det arbetet, samt under 25

erforderligtvilkaexpertgrupper ska ta fram allt
tekniskt underlag. Flera dessa expertgrupper harav

hunnit påbörja sitt projektetredan arbete. Hela
år.pågå i cirkaCENTC beräknas fyra261

subkomittéernafyra ärDe

Packaging Generalities; behandlaSC ska1,- -
frågor förpackningar exklusiveruntgemensamma

miljöaspekter.
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Packaging;Primary behandlaskaSC 2,-
primärförpackningar.

PackagingPackaging,Distribution TransportSC 3,-
distributions- ochUnit ska behandlaand Loads;

transportförpackningar inkl. enhetslaster.

Environment; behandlaPackaging skaand theSC 4-
miljö.förpackningar och

Frankrike iiSverige SC 1ordförandeskapethar SC 2,
iEnglandoch samt SC 3.SC 4

miljöFörpackningari ochExpertarbetet SC 4
bedrivs i följande fem arbetsgrupper

kriterier förTerminologi, ochsymbolerWG 1-
förpackningarlivscykelanalyser av

NedbrytbarhetWG 2-
MaterialätervinningWG 3-
EnergiåtervinningWG 4-

återvinningsprocesser,AndraWG 5-
kompostering etc.

återanvándningssystemNågon särskild förarbetsgrupp
standardiseringinte bildats under utanhar SC 4

iitillhörande område stället behandlas SCdetta ska
i 3-arbetetoch2-arbetet flaskor, burkar etc. SC

backar etc..

kommersiellteknisk- spelregel.ärEuropastandarden en
ingår delvissa specifika dockfall denI avsom en

treaties,tillsammans medregelverkett legalt
regeringendirectives. harregulations Svenskaoch

linje.följauttalat attatt sammaavserman
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frånvitboki sin 1985EG-kommissionen myntade
beskriver lagar,hurApproach. DetThebegreppet New

standarder bildatillsammans skaföreskrifter och en
kommis-fråndärharmonized enhet,samordnad s.k.

frånochEG-direktiven utgöraskasidasionens ramen
nödvändigadeskasida europastandarderCENs ge

detaljförutsättningarna.

docki sammanhangenhärdeeuropastandard kanEn
EG-direktivetgåaldrig utanför den ger.somram

meningnågon reellsida inteä sinEG-direktivet får
fleraellermedkompletterasdet europa-utan att en

EG-kommissionen ochläggerfalldessastandarder. I -
, EFTA-sekretariatet ettdärmedparallelltoftast1 -
1 högstapå medattmandate CENuppdrag s.k.

standarder.prioritet tillskapa dessa

förpackningsavfall,angåendeEG-direktiv somDet
kommeri börjanslutligt 1992,antasförväntas av

miljöstandarderför allastyrandedärför att vara2 dåframför alltPackaging, utabetarCENTC; 261,som -
SC-områden.i övrigainom4-området äveninom SC men

det behövs ettatti konstaterasdagDet kan redan
området Förpack-beröreuropastandarderflertal som

inled-räknadesmiljöningar den typoch uppsomav
blidirektivet skaförväntadeningsvis för att det

få stortattkommermeningsfullt. standarderDessa
miljö ochhälsa,förutsättningarna förpåinflytande

säkerhet.

Notifiering föreskriftertekniskaför ochstandarder

förnotifikationsprocedursärskild internharEG en
tillföreskrifter syftartekniskastandarder och som

införenskilda medlemsländerförhindra attatt egna
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avvikande tekniska föreskrifterstandarder eller som
försvårar Enligt införandethandeln. detta kansystem

uppskjutas kommis-regler ett EG-land ellerav nya om
sionen meddelat de föreslagna medföratt reglerna han-
delshinder harmoniserateller förslaget berör ettom
område område, kommissioneneller därett uppdraggett

Kommissionen ocksåatt utarbeta Europastandarder. kan
uppskjuta införandet initiativ tillför harmo-att ta
niseringsátgärder. förpackningsförord-tyskaDen nya
ningen innehöll i tidigt förslag förett skede attom
packningar innehålla viss återvunnetskulle mängd
material. i slutligaförslag ströks utform-Dessa den
ningen EG-kommissioneneftersom befarade attman
skulle utgjorde handelshinder därmedatt de ochanse

införandetkunna begärakomma att att hela lagenav
uppskjutas. pågårskulle Redan ett samarbete mellannu

notifiering tekniskaoch EFTA-ländernaEG om av nya
föreskrifter. bli ytterligareväntasDetta utvecklat

EES-avtalet.genom



83

FÖRPACKNINGS-MÅLMILJÖPOLITISKA INOM3
OMRÅDET

miljömålAllmänna3.1

förpack-berörmålmiljöpolitiskagrundläggande somDe
idirektiv samtutredningensibeskrivsningar av-

energidepartementetsmiljö- ochfallspropositionen,
budgetproposition prop.årstillbilaga 1990

antagitsharvilken ävenbil. 16, av198990100
Målen är att241.rskr.riksdagen 198990JoUl6,

avfallminska mängden-
i avfalletskadliga ämneninnehålletminska av-

energiresurserråvaru- ochhushålla med-
materialåtervinningenåteranvändningen och avöka-

imiljöbelastning formlågmaterial med avanvända-
luftföroreningarochvatten-

nedskräpningenminska-

börmiljöpåverkanförpackningarsbedömningVid av
från uttaglivscykeltill hela deras avhänsyn tas -

transporterförpackningstillverkning samtviaråvara,
Brundtland-avfallsledet.tillfyllning och medoch

miljö ochvärldskommission förkommissionen, FNs
miljö-attsynsätt, dvs.utveckling, anlägger detta

i ettbetraktasskallfrånbelastningen produkter
till graven.frånhelhetsperspektiv, vaggan
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Avfallet utgör större belastning miljön,allt fören
såväl innehålletstora volymergenom som genom av
miljöstörande skadliga arbeteteller ämnen. med attI

miljöbelastningreducera denna övergripandeär det
målet minskaatt mängden emellertidäravfall. Det
också angeläget minska innehåll ochatt dess hälso-av
miljöfarliga Vidareämnen. innehålletbör ämnenav som
kan vid självaproblem avfallshanteringen minska.ge

avfallspropositionenI på långtgåendeställs krav
källsortering avsiktendär tillär årsskiftetatt

uppnå19931994 önskvärd sortering,dels delsen en
osorteratsituation förbränningdär deponeringoch av

avfall iendast äger Målenundantagsfall. är attrum

allt tillavfall lämnas slutbehandling fr.o.m.som-
iskall kategorier1994 sorteras möjliggörsom

lämplig hantering,
förbränning deponeringoch osorterat avfallav-

utgångeni allt väsentligt vidskall ha upphört av
1993.

innebärDet på insamling återvinningatt krav ökad och
förpackningar ligger väl i tidenkopplat med kravenav

på källsortering för att kunna samordnas med de system
under närmaste årende ikommer att utformassom

olikalandets kommuner.

Utvecklingen i industriländerna i många inne-har fall
utnyttjandeburit hårtett naturtillgángar. Därförav

är nödvändigtdet inte minst åstadkommaför att en-
rättvisare fördelning hejda slöseriet råva-att med-

ochenergioch i stället tillvarata det redanror som
använts. nåFör att förbättrad avfallshantering ochen
hushållning måstemed samhällets i den fram-resurser
tida produktutvecklingen möjligheter till återvinning

återanvändningoch ingå.



rik-tidigareåtgärdermiljöpolitiskaMånga de somav
dryckesför-då motfrämstförpackningar, ochtats mot

nedskräpningenminskatill attpackningar, syftathar
störresig allttilldrarproblemi Ettnaturen. som

iplastförpackningarförorening medäruppmärksamhet
miljön.marinaden

dryckesförpack-förHål retursyatemför3.2
ningar

avfalls-antagandetriksdagRegering har avoch genom
återtagningsmålet förattpropositionen beslutat

börgenerelltdryckesförpackningarförretursystem
förharläsköl ochförminst Returglas%.90vara

förpå % ocháteranvändningsnivå 95-98närvarande en
Materialåtervinningsniván försprit på %.vin och 80

%.till drygtuppgick 83aiuminiumburken 1990

återanvändning,Prioritering mellan3.3
materialåtervinning energiutvinningoch

för-returtagningökaddärsammanhang avflestadeI
frånrangordningföljandegörsdiskuteraspackningar

miljösynpunkt

ÅteranvändningI
materialÅtervinningII av

energiUtvinningIII av

gil-prioritetsordning ärUtredningen dennaattanser
material-inom ochettjämförelsertig vad sammaavser

återanvändning miljö-PET-flaskanså är t.ex.slag. av
i sinmaterialetåtervinningmässigt änbättre somav

förbrän-energinutvinnabättre än attär genomtur
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ning. dåDetta gäller även hänsyn till livs-tas hela
varvidcykeln diskningt.ex. och transporter beaktas.

Vid jämförelse olikamellan materialtyper ären av
emellertid inte prioriteringdenna lika självklar.

gällerDet vid jämförelset.ex. den totalaen av
miljöpåverkan från plast- eller glasburk,en vars

material återvinns, frånmed den plastbelagden papp-
kartong, energi återvinns.vars

ytterligareEtt minskasätt miljöpåverkanatt är att
minska mängden material tillanvänds förpack-som
ningar. åstadkommasDetta kan göraatt förpack-genom
ningarna lättare, att öka deras volym ellergenom

minskaatt Åtgärdenförpackningar.antaletgenom att
förpackningsmaterialminska använd mängd går inte

direkt införaatt i någon prioritetsordning börutan
vidtas parallellt övriga.med de

Utredningens3.4 precisering målenav

attUtredningen funnithar de målallmännamer som
beskrivs i avsnitt förpreciseraskan3.1 närmare
förpackningar enligt följande

Det mest framträdande målet minskaär att de använda-
avfallsmängder-förpackningarnas andel de totalaav

na.

Återanvändning prioritethar återvinningframför för-
ett och materialslag vid speciellautom kravsamma
på hygien videller särskilt förorenade förpack-
ningar.
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minskaattåtervinnas förFörpackningsmaterial bör-
ochråvarorhushålla medför attsamtavfallsmängden

energi.med

energi-framförprioriterasMaterialåtervinning bör
vidmaterialslag utomutvinning ochför ett samma

särskilt förore-vidhygienpå ellerspeciella krav
avfallsmängdenminskaförpackningar. genomAttnade

väsentligt för glasspecielltmaterialåtervinning är
Energibesparingbrännbara.inte ärplåt,och som

materialåtervinning vikt vadsärskildär avgenom
videnergiförbrukningenaluminium eftersomgäller

råvara ärursprungligaluminiumtillverkning urav
hög.mycket

börförpackningartillanvändsmaterialMängden som-
dubbelförpack-Onödigamöjligt.så långtreduceras

inte förekomma.ningar bör

börförpackningariklorblektAnvändningen papperav-
minimeras.

intebörinnehåller klorplasterandraochPVC som-
förpackningar.ianvändas

måltillEG-förslag3.5

angående för-direktivmed ettpågår arbeteInom EG
kapitelibeskrivs 9.vilket närmarepackningsavfall,

i senastedetställsmålviktigaste uppDe som
ärmaj att199127utkastet .A öka,inte skallinomförpackningsavfall EGmängden-

skallförpackningsavfalletviktprocentminst 60 av-
förpackningsavfallDeponeringmaterialåtervinnas. av

psista utväg,tillämpasenbartskall som
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koncentrationen farliga tungmetaller och andraav-
gränsvärdenskadliga fårämnen inte överskrida vissa

kommer att fastställas kommissionen.som av

förslagetiCentralt är dessutom tillverkare,att
fyllare, grossister och handel åläggasskall ett

för omhändertagandet förpackningsavfallet.ansvar av

Nordiskt3.6 handlingsprogram förslag till-
mål

ettNordiska ministerrådet tidigarehar antagit antal
mål rörande avfallshanteringen även berör förpack-som
ningar. NordisktI handlingsprogram för tekno-renare
logi, återanvändningavfall och NU 19904 anges gene-

mål producentansvarrella utökat för avfallshante-om
ring, återanvändningökad miljövänligsamt en mer
avfallshantering. Arbete med handlingsprogramdetta
pågår.

Miljöpolicy3.7 inom fögpackningsbranschen

Frågor kring förpackningar miljö vidoch olikahar
tillfällen under de decenniernasenaste upptagit stort

miljödebatten.iutrymme den allmänna Flera företag
inom förpackningsbranschen har därför utarbetat sär-
skilda miljöprogram. naturligaAv skäl poängteras där
genomgående sådana miljöåtgärder desom passar egna
förpackningsmaterialen. stiftelsenGenom Packforsk har

miljöpolicy för förpackningaren gemensam utarbetats
och fastställts för ett stort antal företag till-som
verkar, distribuerarfyller, och använder förpack-

viktiganingar. Några ipunkter miljöpolicydenna är
att
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funk-avvägning mellanförpackning godärbra enen-
miljöpåverkan,tion och

medbedömasskallmiljöegenskaperförpackningsen-
livscykel,till hela desshänsyn

ocheftersträvasproduktion skallresurssnålen-
minskas,energiförbrukningen skall

elimineras,miljöskadliga skallämnenkända-
arbetsmiljö,till godbidraförpackningarna skall en-

forskningstödjabedrivaaktivt ochskallbranschen-
miljöeffekter.förpackningarsom

minskasmiljöbelastningen kanvidare attDet anges
återanvändning,förpackningsmängd,minskadgenom

någonenergiåtervinningmaterialåtervinning och men
återvinêåteranvändning ellerökaddirekt strävan mot

förpack-användningengällerinte. Vadning avuttalas
begränsasskalldenningsmaterial att genomsägs det

material.starkareochutveckling lättaremotfortsatt
skallgjorts attinga uttalandenDäremot har manom

förpackningar.antaletbegränsa

iförpackningarpåmiljökravtarhandeln KFInom upp
ettbl.a.Därfrånmiljöprogramsitt 1990. somanges

i förpack-saluföralångsiktigt mål endastatt varor
materialåtervinningsbaratillverkadeningar är avsom

onödigaskallDessutomáteranvändbara.äreller som
ifattadeICA§styrelsenförpackningar marsbort.tas

ICA-handlarnainnebär attprincipbeslutett1991 som
in produkterköpaår attkommerenbartinom ett par

industrin.återvinnsförpackningar avvars
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FÖRPACKNINGARS MILJÖPÅVERKAN4

Tidigare undersökningar4.1

finns både internationellaDet ett stort antal och
utredningar miljöpåver-svenska sökthar klargörasom

frånkan förpackningar. utredningarflesta dessaDe av
dryckesförpackningarhar behandlat åtgärderoch de

från samhällets sida blivit följden därförharsom
huvudsakligen inriktats begränsademot denna del av
förpackningsmarknaden. jämförelser gjortsdeAv som

olikamellan dryckesförpackningsalternativ efter sam-
manvägning olika miljöfaktorer gåtthar det att draav
den återfyllbaraslutsatsen returförpackningaratt är

miljövänligareklart engångsförpackningar tillver-än
kade material. miljörelaterade skillnader-Deav samma

olikamellan förpackningsmaterial emellertidärna
inte lika signifikanta. påEtt ärexempel detta en
nyligen undersökning miljöbelastningengenomförd av
från vitvaruförpackningar IndustriteknikChalmers

från undersökningen1990. Huvudslutsatsen ärden att
inte gårdet engångs-att fastställagenerellt att ett

material är inombättre än ett annat, de noggrannhets-
intervall miljöbedömningar påpekasgörs. Däremotsom
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material kanförpackningar bestående endast ettatt av
kombinationsmaterialmiljösynpunktfrån änbättrevara

återvin-ochlättare sorteraförra är atteftersom de
emellertid inte generelltgällerslutsatsenDenna.

lättaärkombinationsmaterial dessa oftaför eftersom
lågrelativtmaterialsnála därmed kan haoch och en

sin livscykel.miljöbelastningtotal under

i för-medmiljöaspekter uppmärksammats sambandDe som
tiden.packningar varierat över slutet 1960-har I av

nedskräp-förpackningarnas roll förpoängteradestalet
ihuvudfráganningen energiförbrukningenmedan var

frånskadliga ämnenmitten Utsläpp70-talet. avav
frågor 80-taletsopförbränning underaktuellablev

ochliksom avfallsmängdernaproblemet med de stora
svårigheter avfallet.samhällets att handta om

uiljögrofilmodeller4.2

miljöanalyserna blivit omfat-På år alltmerharsenare
heltäckande miljöpro-medtande och arbetarman numera

miljöbelastningenbeskriverfilmodeller den totalasom
livscykelförpackningensresursátgángenoch under hela

förpackningstillverkning,från råvara, viauttag av-
Äventillfyllning avfallsledet.ochtransporter

helhetsperspektiv.Brundtlandkommissionen har detta
Figuren illustrerar detta synsätt.nedan
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på miljöbegreppetE;gg;44; Helhetssyn

Naturresurs-

utnyttjande

l
å Råvaror

Åter
vinn-

Transporter.ng V \\\

Pá-
Processer X påVer

verkankan lTransportervpápå
omgiyqing-arbets-

J WHOmiljöáProdukter

Åter i Transporterr
vinn-

mg
Avfall

frånproduktutveckling,MiljöanpassadKälla Rapport
miljövårdsberedningen Ds 198970
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Packforsk har genomfört kartläggningomfattande ochen
utvärdering miljöprofilmodeller páde användsav som
olika håll i världen Packforsk meddelande 140,nr
Miljöprofilmodeller förpackningar.för dessa harAv
fyra bedömts relativtkunna beskriv-heltäckandege
ningar miljöbelastning resursåtgángoch för för-av
packningars livscykel.hela ärDessa

Bousted-modellen Storbritannien
SchweizEMPABUS-modellen

REPA-modellen USA
Sundström-modellen Sverige

För att tillämpasmodell vid bedömningskall kunnaen
förpackningssystemsvenska innehållerkrävs att denav

miljödata gäller för förhållanden.svenskasom
Sundström-modellen är för närvarande den enda modell

uppfyller emellertiddetta krav. Packforsk harsom
träffat få tillgångavtal tillatt full Bousted-om
modellen och räknar med att denna skall anpassadvara
till förhållandensvenska därmedoch kunna användas

uiredan höst 1991.

Kartläggning förpackningssystems miljöprofilav ger
jämföradels underlag för miljöbelastningen frånatt

olika förpackningsalternativ, vilketdessutom,men ger
minstär lika viktigt, möjlighet identifiera sär-att

skilt miljöstörande moment i förpackningens livscykel
därmed också möjlighetoch initiera förbättringar.att

Vidare utgör hjälpmedelde värdefulla för företagen
väljaatt förpackningssystem också tillmed hänsyn

miljöbelastningen.

dessaI modeller är kvantitativadet inteoftast och
storheterkvalitativa Såbeaktas. t.ex. densom anges

totala mängden avfall någonutan att det görs värde-
ingåendering de komponenterna och deras effekterav
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på miljön. innebär alltsåDet miljöbelastningenatt
beräknas, inte vilka effekter belastningdenna harmen
i Vidarenaturen. huvudsak-berör de flesta modellerna
ligen miljöyttre i någonoch mån inreendast miljö i

konsumentmiljö.form arbetsmiljö eller Sundström-av I
ingårmodellen inga inret.ex. miljöfaktorer.

beroendeOlika modeller olika slutresultat på attger
intede är enhetligt utformade. Slutresultatet kan

mycketockså bli varierande från och modellen samma
bedömer liknande förpackningssystem i olikaom man

länder. som exempel kan nämnas energiförbrukningenatt
för dryckesförpackningar framräknad enligt Sundström-

skiljermodellen sig mellan svenska förhål-och norska
landen. påDetta beror energiverkningsgradenatt
bedöms olika på skillnader isamt transportsträckor.

är därför viktigtDet att vidmodell användssamma
jämförelse olikamellan förpackningsmaterial eller
förpackningssystem materialenoch att eller systemen
jämförs enligt förhållanden.samma

x
Miljöfaktorer4.3

Följande miljöfaktorer viktigaär vidatt beakta en
beskrivning förpackningars miljöegenskaperav

råvaruanvändning-
energiförbrukning-
luftföroreningar-
vattenföroreningar-
avfallsmängder-

Dessutom är intressedet olikaatt studera förpack-av
ningstypers bidrag till nedskräpningen.
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material-återanvändning,Jämförelse mellan4.4
deponeringenergiutvinningåtervinning. och

iIndustriteknikgivit upp-Utredningen Chalmershar
miljöbelastningi ochskillnadenundersökadrag att

materialåtervin-återanvändning,energibehov mellan
deponeringenergiutvinningförbränning ochning, med
studienförpackningsmaterial.olika Helaslagsav

utredningenbilaga tillåterfinns i särskild SOUen
förpackningsmaterial.Livscykelanalyser för199177

och ibeskrivs korthet.resultatmetoderNedan

Materialundersökningarna genomförts attutanhar
i.användstill vilkentagits produkt de Dehänsyn

materialen ärundersökta

Aluminium-
stålplát-
Glas-

och LDPEPolyeten HDPE-
Polystyren-
Trä- ,
Wellpapp-
stärkelse-
Vätskekartpng-

Metodik4.4.1

Avgränsningar

förpackningsmaterialsig tillUndersökningen begränsar
inom landet,i materialSverige. producerasFör de som

frånemissionsdata dennaenergi- hämtatshar och pro-
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duktion. Undersökningen baseras således på en bästa
denteknik, i mån svensk teknik är miljömässigt bäst.

I val data från olikaav produktionsenheter har den
miljömässigt bästa tekniken valts.

Undersökningen tillämpar ett helhetsperspektiv där
materialflöden råvaruuttagethar följts från i

genomnaturen, transporterprocesser, etc., t.o.m.
avfallsledet. Miljöbelastning från tillverkning av
produktionshjälpmedel byggnader, maskiner,som trans-
portapparat etc., har intedock beaktats. Däremot har
utsläpp till luft, vatten och mark, inkl. avfall
beaktats.

Beräkningsmetodik

Beräkningarna miljöbelastningav har utförts för ett
antal olika scenarier. Dessa skall inte försökses som
till verklighetsbeskrivningar, utan tillsyftar att

på frågan vilkensvara blir skillnaden i miljöbelast-
ning och energibehov ett materialom efter användning
deponeras, förbränns, átervinns eller återanvänds.
Beräkningarna har utgått från följande principiella
flödesschema.
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förpack-förflödesschemaPrincipielltFiggr 4.2
ningsmaterial

Rávaruuttag

i

Transport

i
i
lMaterial- iiframställning li

i

Transport

l Transport

Tillverkning Rengöring
förpackningav T Återanvändning ÅtervinningFyllning

Distribution
TFWSPOKonsument

l Transpon

Transport q

Avfanslör-
Dep° bränning

skillnaderutredavarit attharsyfteUndersökningens
material meddeponering ettvidmiljöbelastning avi

energiutvinning, mate-átervinningsalternativolika
jämförainte attåteranvändning,rialåtervinning,

jämförelsevarandra. Enförpackningsmaterial medolika
görasintesiglåterförpackningsmaterialolikamellan

dis-ochförpacknings-enskildapåingärattutan man
sådanierhållsresultat entributionssystem. De som
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jämförelse gäller enbart för applikationer,valda och
går inte att omedelbart generalisera till andra
användningar material.av samma

Flödesscheman liknande i figurdet har upprättats4.2
för olikade materialen materialbalanser,och data om

inhämtatsenergibehov emissioneroch har olikaför de
delstegen. Följande scenarier har sedan beräknats

deponerasMaterialet används gäng och efteren
användning.
Materialet gånganvänds går tilloch avfallsför-en
bränning användning.efter
Materialet återvinns till viss ejandel, denen
återvunna andelen deponeras.
Materialet återvinns till viss ejdel medan den
återvunna delen förbränns.
Förpackningen återanvänds till viss ejdel medan den
återanvända delen deponeras.
Förpackningen återanvänds till viss ejdel medan den
återanvända delen förbränns.

För att utföra beräkningarna måste vissa återanvänd-
nings- återvinningsgraderoch Följande återvin-anats.
ningsgrader har därför använts vid beräkningarna,
aluminium stålplát%,75 %, glas70 %, polyeten70
75 %, polystyren %, wellpapp %60 vätskekar-80 samt
tong fibrer.% Vidare65 följande återanvänd-har
ningsgrader använts, glas %, polyeten %, trä97 75

% stärkelse60 samt %. scenarierAlla inte60 har
beräknats för alla material. är inteDet t.ex.
meningsfullt att beräkna avfallsförbränning för glas,
återanvändning för vätskekartong materialåter-eller
vinning för trä. .

Miljöbelastning energibehov ioch samtliga led har
beräknats och tillverkningsummerats. Leden för-av-



100

harenti iodstinnin f ll onsuou -ac
deponi, för-mellanjämförelsenutanförlämnatsdock

Miljöbelast-återvinning;återanvändning.bränning och
för-oberoendei ledblir dessaningen densamma av om

återvun-ursprungligt ellertillverkatspackningen av
åter-förpackningrengjorgmaterial ellernet enom

beräkningar materialgjorda kgär 1Allafyllg. per
inkluderasmaterialennågraFörkonsumentled. avgenom

beräkningarna,iförpackningtillverkningledet av
förpackningentillverkningenpå sam-attberoende av

materialet. observerastillverkningmedmanfaller av
intestudienutlämnats kanvissa ledbör att eftersom

miljöbelastningen mellanjämföraför attanvändas
materialslag.olika

slutsatserochResultat4.4.2

diagrami bilaga meddetaljerat 7beskrivsResultaten
miljöbelast-tillbidragmiljöfaktorersolikaöver

Bilaga är ettscenarierna.olika 7ningen för de
iredovisasfullständiga rapportendenutdrag somur

199197bilagedelutredningens SOUisin helhet
förpackningsmaterial. Transpor-förLivscykelanalyser

redovisasutsläppenergibehov ochandelternas av
bilaga. Nedannämndadiagramsärskildaockså i 1

beskrivning.kortfattadföljer en mera

slutsats undersökningendraskangenerella avDen som
förpack-minskaremissionerenergibehov ochär omatt

attâteranvänds, samtåtervinnsningsmaterial eller
andelenåtervunnaåteranvändaienergiinnehállet den

tillvaramaterialen bör tasbrännbara genomdeav
framförföredraÅterfyllning attär klartförbränning.

framförföredrasin äri attåtervinning vilket tur
förutsättningenenergiutvinning underförbränning med

sig. berorDettaförmaterialslag betraktasvarjeatt
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på att energiförbrukning och utsläpp vid tillverkning
förpackningsmaterialen från jungfruligav råvara, dvs.

i de första processleden, i de flesta fall är avsevärt
mycket större än vid tillverkning från återvunnet
material där dessa inteled ingår. Transporternas
bidrag till miljöbelastningen i återvinningsfallet är
i allmänhet betydligt lägre även vid långa transport-
sträckor än bidragen från de första iprocessleden
engángsfallet. vissaI fall har beräkningarna utförts
vid relativt höga återvinningsniváer.antagna Slutsat-

står sig emellertid även vidserna lägre åter-grad av
vinning miljöfördelarna minskar dåmen proportionellt

minskadmot återvinningsgrad.

Här följer kort redogörelse fören de slutsatser som
kan dras för varje material.

Aluminium

För aluminium är minskningen i bådestor energibehov
emissioneroch materialet återvinns jämförtom med om

det förbränns energiutvinningmed figurse 4.3.
Vid jämförelse engångsanvändningmellanen energi-med
utvinning återvinningoch tydlig minskningsyns en av
energibehov och utsläpp är relaterade till attsom
primärproduktionen aluminium är mycket energikrä-av
vande och betydande utsläpp. Utsläppger relaterade
till átervinningsprocessen ökar átervinningsgra-med
den. Detta gäller exempelvis utsläpp klorväte Hclav

avbränningklorideroch från och avsmältning. Alumi-
niumfolie i laminat är svårátkomligt återvinning.för

miljövinstvissEn görs den förbränns med energi-om
utvinning i stället för att deponeras.
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miljöbelastningi mellanFigur Jämförelse4.3
energi-aluminiumengångsanvändning medav

materialåtervinningutvinning och

16-

14

12

10

8

6 .
4

2
40 . Rödslam10xtot-F10xHCl AskaNOx S02C02 HCgkgO,1x O,1x

kgkg kgkggkggkggkg gkgkgkgelenergienergi th
MJmgMdmg

U förbränningavfall tillI återvinning,förbränning 75%tillEngángsanvändning, avfall

ärfrånEnergibehovet utsläppen transporternaoch
engångsanvänd-vidåtervinningvid änbetydligt lägre

återvinnings-mindre ibåttransporter ärning. Mängden
lastbilstransporter.mängdeni stället ökarfallet men

lastbilstranspor-ökningenEmellertid kompenseras av
båttransporterna.minskadeväl deterna av

stálplåt

bleckplåt förtennadÅtervinning stálplåtbåde ochav
energibehovmiljöbelastingminskningplåt ochavger

finnssvårigheterPraktiska vadfigurse 4.4. avser
påbleckplåt, enbartåtervinning grund att enavav

omsmältningenvid för atttillåtsbegränsad mängd tenn
Bränsleförbrukningenkvaliet.inte ståletsförsämra

engángs-vidåtervinningmindre änblir betydligt med
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användning, främst att behöver brytap.g.a. ochman
reducera mindre mängd malm. ocksåDetta ären den
viktigaste orsaken till emissionernaatt är lägre vid
återvinning. Elförbrukningen är något högre vid äter-
vinning jämfört engángsanvändning,med främst p.g.a.
den manel använder vid elektrostålverken.som Utsläp-

S02, Nox, C0, C02, stoftpen och skiljeraska tydligt
mellan tvåde påfallen så vis att de är vidlägre
återvinning än utan. skiljer inteDet lika mycket när
det gäller utsläppen kolväten, främst påberoendeav

jämförelsevisde höga utsläppen från dieseldrivnade
transporterna. -

Figgr Jämförelse4.4 i niljöbelastning mellan
engångsanvändning stålplât ochav
materialåtervinning

18
16
14-
12
10

energi 10x 10xCO10xHC NOx10x S02 olja avfall avfall aska
th MJkg C02 gkg gkg gkg gkg aq hushåll industr gkg

MJkg kgkg mgkg kgkg kgkg9
I Engångsanvändning återvinning70%



Glas

erhållsutsläppenergibehov ochminskning iviss omEn
framställsjämfört med detåtervinns nyaavglas om

iminskar uttagetfigur Dessutområvaror 4.5.se
avfallsvolymensamtidigtråvarornaturen somav

besparingarstörreåtervinns. Mycketminskar glasom
slut-áteranvänds.i stället Dennaerhålls glasetom

till retur-atthänsynockså targäller ensats om man
engångsförpackningförpackning änväger avenmer

förtransporternaåteranvändningfalletglas. I svarar
till luft.utsläppenandelmycket stor aven

miljöbelastning mellaniJämförelseFigur 4.5
materialåtervinningengångsanvändning,

återanvändning glasoch av

i
iiavfall |NOx S02 100xsus10xHC 10xst0ft10xCO2 10xCOenergi MJkg

kgkgpgkggkggkg gkggkggkgkgkgMJkg
äI återanvändningåtervinning 97%engångsanvändning 70%



Polyeten

Återvinningsstrategin vilkenför polyeten beror typav
polyeten gäller, i filmerdet användsLDPEav som

eller i formblâstaanvändsHDPE produktersom som
Återvinningt.ex. flaskor. minskningHDPEav ger en av

utsläppen, förbrukning termisk energi,och av men en
ökning Återanvändningfigurelbehovet se 4.6.av
däremot tydlig minskning både emissioner ochger en av
energibehov.

Figur Jämförelse i miljöbelastning4.6 mellan
energiutvinning, materialåtervinning och
återanvändning polyeten hd-typav av
HDPE

Energi Elenerg 10xCO2 HC gkg NOx S02 100x fenoi 10x
i MJkg kgkg gkg gkg oIja,aq mgkg avfall

MJkg gkg kgkg

I 11 iEngángsanvändning återvinning75% återanvändning75%

återvinnaskan tydlig minskningLDPE miljöbe-med av
lastningen jämfört förbränns energiut-med den medom
vinning figurse 4.7.
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miljöbelastning mellaniJämförelseFigur 4.7
materialåtervinningenergiutvinning och

LDPEld-typpolyeten avav

25
20

.
15
10

5
o

-5
-10
-15

Energi Elener 10xCO HC N0x S02 10x 100x 10x 10x
th 2 gkg gkg gkg BHT olja,aq fenol avfall VåMJkg MJkg kgkg gkg gkg mgkg kgkg

I E]Engángsanvändning,avfall återvinning,till 75% avfall till
förbränning förbränning

koldioxid kol-ochutsläppenprocessrelateradeDe av g
mins-till vattenolja och fenoltill samtväten luft

utsläppenökarDäremotåtervinningvid LDPE.kar av
äråtervinning. Sammantagetvidfrån transporter

återvinningvidutsläppemellertid energibehov och av
energiutvinning.vidlägre änLDPE

Polystyren

av attär klartÅtervinning polystyrenexpanderad
energiutvinningjämfört medmiljösynpunktfrånföredra

figur 4.8.se
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Figur Jämförelse i miljöbelastning4.8 mellan
energiutvinning materialåtervinningoch

expanderat polystyren EPSav

70

60

50-

40

30-

20

i40
Energi EIenergi10xCO2 10xCO HC gkg NOx S02 10x 10xfenoI10xavfal

th MJkg MJkg kgkg gkg gkg gkg Oljaaq mgkg ikgkg
Qkg

I CJEngångsanvändning, avfall till förbränning återvinning,60% avfall till förbränning

Trots att expanderad polystyren är mycket skrym-en
mande last kan de transporteras lastbil till åter-med
vinning innankm3 600 bränsleförbrukningen överstiger
plastens värmeinneháll. Räknat på blirutsläppen
sträckan kortare. blirKortast den påräknarom man
kväveoxidutsläpp då den kan transporteras innankm300
kväveoxidutsläppen överstiger erhålls viddem som
engångsanvändning följt förbränning.av

Trä

Träförpackningar rimligenkan inte materialátervinnas,
däremot kan de fördel återanvändas.med Så ocksåsker
i stor utsträckning med t.ex. lastpallar. Miljöbelast-
ningen energibehovetoch minskaskulle engångsför-om
packningar och kasserade returförpackningar i högre
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figur 4.9.avfallsförbränning segick tillgrad
itransportförpackningar, dagutgörs de somOftast av

förhållandevis litenindustriavfall, varförgår ensom
förbränns.andel

miljöbelastning mellaniJämförelseFigur 4.9
återanvändningenergiutvinning och av

träförpackningar

10

8

6

4.

2.

O

.2.

4.

-6.
100xaskaS02 gkg10xHC NOx gkgCO 10xstoflC02 gkgenergi th MJkg

kgkggkggkggkgMJkg

DI förbränningåteranvändning, 40%engángsanv, förbränning 60%100%

Wellpapp

iåtervinnsi dagmaterial redanär ettWellpapp scm
energibehovivinster görsutsträckning. omStorastor

dm framställsjämfört denåtervinns med avwellpappen
figur 4.10.råvaror senya
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Figur Jämförelse i miljöbelastning4.10 mellan
energiutvinning materialåtervinningoch

wellpappav

energi 100xC100xH10x Iuktä S02100x COD10x aska100xsgsp
i th C02MJkg O Cgkg NOxstoft gkg SA10gkg avfall gkgmnen

MJkg kgkg gkg gkg mgkg gkg glkg kgkg5
I E]engångsanv. 100% förbränning återvinning,80% 20% förbränning

Utsläpp till minskarluft genomgående vid återvinning,
medan tillutsläppen splittradvatten bild.ger en mer
Syreförbrukande ämnen vid återvinning,COD ökar

AÃ medan utsläppen minskar.suspenderade ämnen För-av
bränning ej återvunnen wellpapp är bättreettav
alternativ än deponering. mindreEndast delen av
energibehovet utgörs transportenergi i åter-ävenav
vinningsfallet.

stärkelse

stärkelse stötdämpande fyllmaterial är ett nyttsom
förpackningsmaterial. Processenergin för att framstäl-

varförmaterialetla är relativt liten, stor andelen
insattaden termiska energin återvinnasav kan vid

förbränning. Återanvändning förbränningmed ejav
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änenergibehov utsläppocháteranvänd lägreandel ger
blirförbränning,följtengångsanvändning menav

opraktiskt seutrymmeskrävande ochförmodligen både
figur 4.11.

miljöbelastning mellaniFiggr Jämförelse4.11
återanvändningenergiutvinning och av

stärkelse

302energi C02 co HC NOx totP10x 100x 100x
th MJkg kgkg gkg gkg ston gkg gkg totN NH3 mgkg

MJkg glkg glkg gkg

I engángsanv, áteranv,100% förbränning förbränning60% 40%

tenergianvändningen utgörsmindreEndast del aven av
åter-engångsanvändningvid såvältransportenergi som ,

för betydandedäremotanvändning. 1Transporterna svarar
kolmonoxid,kväveoxider, kol-utsläppenandelar av av

väten och stoft. 3
å

lösfyll-andramedär tänkt konkurreraProdukten att
expanderad polystyrennadsmaterial. jämförelse medEn

åenergibehov lägreochvisar lägrestärkelseatt ger
svaveldioxid. Däremotutsläpp kolväten och gerav

till utsläppgödningsmedelstillverkning upphov av
tagits tillintetill Hänsyngödande ämnen harvatten.

i jordbruksled.bekämpningsmedelanvändningen av



Vätskekartong

erhålls ingen skillnadFör vätskekartong tydlig om
materialet användning förbrännsefter eller dessom
fiberinnehåll âtervinns figur Förbrukningense 4.12.

termisk energi minskar elanvändningen ökar,medanav
på ånga i åter-beroende användsatt elgenererad den

vinningsprocess frán.hämtats Utsläppendatasom av
kväveoxid minskar något vid återvinning, utsläp-medan

ökar. påkolväten koloxidoch beror delsDettapen av
ökade till átervinningsanlägg-det transportarbetet

ningen, pá inte antagits återvinnas.samt att plasten
átervinns så blir tydligäven fördelplastenOm det en

jämförtmiljömässigt energiutvinning.med

Figur Jämförelse i miljöbelastning mellan4.12
energiutvinning ochhela kartongenav
materialåtervinning fiberandelen.av

materialåtervinningobservera att av
inte finnsplastandelen medtagen

enemi d 10xHC S0210x COD 100x 100x10x 10x 10x 10x
C02th MJkg CO NOxgkg stoft gkg avfall askagkg susp

MJkg kgkg gkg glkg kgkg kgkggkg glkg
I E] I100% förbränning flberáterv, tiberátenr,65% 35% 65% 35%

förbränn, rejekt rejekttill tipp förbränn, till förbränn
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Förpackningssystam4.5

Hjölkförpackningar

jäm-ocksåIndustriteknik genomförtChalmers har en
miljöbelast-energiförbrukningförande studie ochav

mjölkförpackningar.ning från olika Jäm-försystem
förelsen mjölkkartong, medreturflasksystemomfattar
glas- stålkosystemet medeller polykarbonatflaska och

redovisas iglas- Resultateteller polykarbonatflaska.
bilaga 9a.

Dryckesförpackningar för öl läskedryckeroch

olikaEnergiförbrukning miljöbelastning för-föroch
packningssystem studeratsför Öl läskedrycker haroch

Undersök-niljöbalans Malmö.SundströmGustav AB,av
ningen återfyllningssystemenvisar ochmed glasatt

engângssystemenfrån miljösynpunkt är bättre änPET
återvinns.materialslag materialetför ävensamma om

aluminiumburkenLikaså återvinningssystemetär för
miljömässigt betydligt engángsburken.bättre än Dessa
studier beskrivs i utredningens delbetänkandenärmare
SOU 199085.

för vitvarorEmballage

energiförbruk-IndustriteknikChalmers har studerat
olikaningen miljöbelastningen från emballageoch fyra

1vitvaror. materialslagför är well-studeratsDe som
åträ, samtpolystyren, polyeten och polypropenpapp,

stâlplát. i kombinationMaterialen delvis medanvänds
i olika förpackningslösningarna. Resulta-varandra de

redovisas i utredningens bilagaten 199177.SOU



Nedskräpning4.6

StädakampanjensambandI med Sveriges årliga vårstäd-
ning idrottsföreningarhar på håll iflera landet för
utredningens räkning klassificeraträknat och skräpet

vägarna bilagaefter se Räkningen i8. har skett sex
pålän olikaoch vägar skiljerstorlek. Resultatenav

sig kraftigt olikaganska städområdenmellan idels
mängd skräp även förekomsten olikaavseendemen av
typer Troligaskräp. härtillorsaker kanav vara
vägens trafikbelastning, geografiskadess läge och
närhet till tätort tidpunkten församt den senste

procentuellastädningen. Figur visar den fördel-4.13
ningen olika typer skräp.av av

Systematiska skräpfrekvensstudier tidigarehar genom-
vidförts tvä olika tillfällen respektive1972-1975
Undersökningarna1982. bildgod sammansätt-ger en av

ningen skräpet sammansättningoch hur denna harav
ändrats olikamellan undersökningstillfällena.de

harFörpackningarnas visat sigandel skräpetav vara
mycket hög %.65-80 Kartong- och pappersförpack-ca
ningar i börjansvarade 1970-talet för %60av ca av
skräpföremålen minskade till någotoch iän %50mer
början i årets1980-talet för räkning påatt vara nere

%. stället plastföremålen25 I har förpackningarca -
eller andra plastföremáltyper sinökat andelav -
från till%10 än Dryckesförpackningarna%.20mer

i samtliga studier någottre för än %.svarar 10mer

Nedskräpningsstudierna har iutförts huvudsak längs
vägkanter och skulle förvänta undersökningarattman

våralängs stränder visaskulle plastförpackningaratt
där är vanligastdet förekommande skräpet.
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längsskräpfördelningProcentuellFigur av4.13
mil väg 1991140ca

§KRÄPFQ AVRDELNINQPRQQENTLJELL

34,293

6,29%

2.195I ,2%1K Ä0,895 X
2,7%V V§§%3jfjrv41,7%; 0 ÖÖ°°Ö3%§ÅfU%%3Å300.o

1Q5%

FÖRPACKNINGARÖVRIGADRYFKFSFÖRPACKNINGAR
[EJ KONSERVBURKARGLASBURKAFKRETURFLASKOR
5;;ENGÅNGSFLASKOR EE] METALLOCKKAPSKFROSSATGLAS

[3] FÖRP. PLASTLOCKPLASTALUMWMMBURKAR
FÖRP.QE] ANNATPAPPERSFLASKORPET

FÖRP.[§31 ALUMINIUMTETRAPAK

alltså förpappersförpackningar enoch svararKartong-
desamtidigt brytsnedskräpningenandelstor menav

olycksris-någratillinte upphovochlättast gerner
också hög ochärPlastförpackningarnas andelker.

eftersomnackdelarmedföra storafårökande och anses
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inte Ökad användningde bryts nedbrytbaraner. av
plaster därför fåkan önskvärt för att snabbvara en

avnedbrytning plastförpackningar ide hamnarsom
måste vidnaturen vägas ökaddetta mot att demen

återvinning plastmaterial vållakan problemav om
inblandningen blir för medför störstastor. Glas de
olycksriskerna frånbedömsoch därför sämstvara
nedskräpningssynpunkt lågatrots dess del detav

föremål. Metallförpackningar innebärtotala antalet
också viss skaderisk beständiga.äroch dessutomen

Biologisk4.7 nedbrytbarhet

betydligtbrytsPapp ned lättare än plast, metall och
glas. vid komposteringDetta har betydelse avfallav

ej vid deponi på tippar. Undersökningartäktamen
visar 20-årsperiodatt det under knappast skeren
någon nedbrytning i syrefattigaden torra ochav papp
miljö råder i vanliga soptippar. Nedbrytbarasom

iplaster inte någonhar detta därmedavseende heller
fördel material i ringaframför änandra den delannat

avfallet framtidakomposteras. och medIav som en
sorteringökad hushållsavfallet emellertidkommerav

den fraktionenkomposterbara öka. Metoderna föratt
rötning kompostering såoch kommer att utvecklas att
den nedbrytbara delen avfallet bättre skall kunnaav
utnyttjas.

Ökad användning önsk-nedbrytbara plaster kanav vara
värd även fåför nedbrytningatt snabb de plast-en av
förpackningar ihamnar naturen. Nedbrytbara plas-som

emellertidter kan speciella vid återvin-problemge
ning med konventionellde blandas plastom av samma
material hållbarheteftersom de kan sämre hos denge

viss inblandningprodukten. emellertidEn kannya
tolereras.





5 AVFALL

avfallsmonopoletDet kommunala5.1

renhållning avfalls-Bestämmelser för ochbetydelseav
hantering finns ifrämst nuvarandereglerade den ren-
hållningslagen, renhållningsförord-1979596,RL
ningen i stad-1990984 och flera andra lagar. I RL

hushålls-varje föratt kommun skall attgas svara
till behandlingsanlägg-inomavfall kommunen forslas

ning åri utsträckning behövs. Föreden 1972 varsom
inte hämtningskyldiga sköta ochalla kommuner att
bortforsling från hushåll. kundeavfall kommunEnav

hälsovårds-emellertid ibestämmelser den lokalagenom
frånordningen föreskriva hämtning bl.a. avfallatt av

särskilt angivna områden utföras kommu-skulle genom
renhållningsansvarsådantförsorg. Ett generelltnens

infördes innebar huvudre-att kommunenDetta1972. som
frånhushållsavfalletskyldiggel blev att forsla bort

varje fastighet kommunen hadesamt att enbart den som
anlitat berättigad befattning avfallet.att medtavar

orenlig-hushållsavfall enligtMed avfall ochRLavses
jämförligtfrån hushållheter härrör därmedochsom

i princip innehållaavfall. Detta kan vad helst,som
alltifrån skadliga miljöfarliga ämnen produkteroch
till organiskt oorganisktmaterial. Såvälharmlöst som
material blandningförekomma.kan avfalletDen som
består svårtgör avfalletdet att centralt uppdelaav
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möj-sinpåverkar i turpå rationellt sätt. Dettaett
miljöstörningar.ligheterna utanbehandla avfalletatt

isärhållafinns att kunnadärför stort behovettDet
så kanmaterial i att deolika avfalletde typerna av

riktigttillvara på sätt.etttas

således harRenhâllningslagen innebär kommunernaatt
slutligt omhändertagandepå bortforsling ochmonopol

industriavfallet fortfa-gällerhushållsavfall. Förav
bestämmasjälva rätt attharrande att kommunerna vem

skyldig-fåtthardet.skall hantera Kommunernasom
JDettaavfallsplan.upprätta kommunalheten att en

effektiv nära samverkanochförutsättakommer att en
kombinationiindustrin. avfallskunnandemed Kommunens

sammansättningindustrins avfalletskännedommed om
återvinningförutsättningar ökadförbör goda enge

omhändertagande.bättreoch ett

Renhållningslagen5.1.1

följanderenhållningslagen stadgas bl.a.RLI

förvaring,uppsamling,hantering bort-Med avses-
forsling slutligt omhändertagande.och

sådantpå sätt attAvfallshantering skall ske ett-
åter-åtgärder återanvändningunderlättar ochsom

förfrämjas behövsvinning detavfallet skall omav
tillråvaror energi hänsyneller medatt ellerspara

miljövården.
.

Avfallspropositionens motivering till paragrafdenna
hushållning åter-främjandet ochär att sparsamhet,av

utnyttjandeanvändning lämpligt avfalletett avgenom
årenhållningsreg-hittills kommit iinte till uttryck
5leringen gällerän för Närodetpappersavfall.annat
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frågan återvinning efterfrågan på återvunnaär detom
materialet motiven. finnsbara ocksåett Det andraav
samhällsintressen miljövårdsskäl,att beakta, t.ex.
även övergripande målsättningenden när gällerdetom
avfallsfrågan är minska mängdenatt avfall.

För varje finnas renhållningsordningkommun skall en-
innehållaskall föreskrifterkommunenssom om av-

fallshantering och avfallsplan. Avfallsplanenen
innehålla uppgifterskall inomavfall kommunenom

åtgärderoch kommunens för minskaatt avfalletsom
mängd farlighet.och

varje hushållsavfallkommun för inomskall attsvara-
kommunen till behandlingsanläggningforslas i den;

E utsträckning såvälbehövs för tillgodoseattsom
hälsoskydds- miljövårds- enskilda intressen.och som

är skyldig till hushållsavfallKommunen att attse-
från slutligtkommunen omhändertas.

Regeringen får i fråga inomannat avfallom en-
hushållsavfallkommun än föreskriva

Att1. avfallet skall forslas bort kommunensgenom5
E försorg.
E Att kommunen till2. slutligtskall att avfalletse

omhändertas.

tillBakgrunden denna beskrivs iparagraf avfallspro-
positionen. När hanteringendet gäller hushålls-av

såavfallet iregleras detta det saknasRLnoga men
V§ bestämmelser för hanteringen andra avfallsslag. Detav
i har medfört det varit svårtatt stödatt med RLav

styra hanteringen industriavfallt.ex. sikte påmedav
rationell miljö- resurshushållning.och Ett totalten

utvidgat för kommunerna att ta hand alltansvar om
iavfall kommun införasplaneras att 1993.en



för-kommunensbortskall forslasNär avfall genom-
på annatfår inte grävas elleravfallet nersorg

skallfastighetsägaren.slutligt omhänderatssätt av
får inteförsorgkommunensbortavfall forslas genom
ändamå-föranlitarnågon än kommunenden somannan

bortforslingen.befattning medlet ta

åter-återanvändnings-,Är frånbetydelsedet av-
regeringenfårmiljövårdssynpunktvinnings- eller

påi avvaktanvisst avfallföreskriva slagatt av
från avfallskilt annatbortforsling förvarasskall

ända-förbehövsföreskrifteroch meddela de som
målet.

på källsor-vadinrymmer exempelAvfallspropositionen sê
återing bör omfatta
i

vissa metaller,beståendeÅTERVINNINGSBART AVFALL av-
vissa plasterglas, m.m.papper,

biologiskt ned-beståendeAVFALLKOMPOSTERBART av-
hushållsavfallbrytbart m.m

indu-bestående delarstoraBRÄNNBART AVFALL avav-
såsomhushållsavfalletstriavfallet delarsamt av

visst etc.virke, vissa plaster, papper

miljöfarligt avfall etc.beståendeSPECIALAVFALL av-

regeringen be-myndighetRegeringen eller den som-
yrkesmässigt be-får föreskriva denstämmer att som

till skallavfalldriver upphovverksamhet gersom
underlagbehövsuppgifterlämna dekommunen somsom

fårRegeringenrenhållningsordning.för kommunens
föreskrivaöverlåta åt attkommunerna om

uppgiftsskyldighet.



Motivet till i avfallspropositionen är attdetta
ståndsin planering måste få tillkommunerna för ett

företagsamarbete med och andra producerar storasom
uppgiftermängder För säkerställaavfall. att de som

viktigt fårbehövs är det att kommunerna ett verksamt
instrument uppgifter fråninhämtanär gällerdet att
företag m.fl.

följerär skyldig utöveratt vadKommunen avsom-
renhållningsförordningen, hushållsavfallforsla bort

fastighetsinnehavaren inte ärbegär detdet ochom
oskäligt till omständigheterna.hänsynmed

får föreskriva avgift erläggasatt skallKommunen-
sådan sådant slutligtför bortforsling omhän-och

för-dertagande avfall sker kommunensav som genom
enligt denna lag.sorg

januari också iFr.o.m. den stadgas attRL1 1992
avgiften får återanvänd-på sådant sätttas ut att
ning, återvinning miljövänligeller avfallshan-annan
tering stimuleras. innebär att kommunerna harDetta
möjlighet differentieraatt avfallstaxan.

Hushållsavfallet5.2

hushállsavfallet innehållerDet svenska hög andelen
minskandeökande andelandel plåster ochpapper, en en

imetaller. höga andelen och plast hus-Den papper
hållsavfallet energi-medför högtatt detta har ett
innehåll MJkg.10 12-
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Hushållsavfallet uppgår till Mtonår, idvs.2,7ca
invånare år. Hushållensgenomsnitt kg och322 per

viktprocent beståriavfall räknat av

%35 Papper
% Matavfall25

Övrigt% obrännbart11
% Plast8
% Glas6
% Metall3

Textilier%2

I
hushållensUnder % avfall,deponerades1990 35-40 av

gick till förbränning55% %och komposterades.5-10
ivarit såAvfallsmängderna sedanhar gott konstantasom

Viktprocent förpackningarnaiRäknat utgör %1975. 25 1

Shushållsavfallet, till utgör för-volymenav ser man
packningarna i Sverige%. Avfallsmängderna rela-50

till framgår figurterat länderandra 5.1.av ,

Fi någraAvfallsmängder i OECD-länder5.1r

Kgperson
1000

800

OECD-genomsnitt600
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O
å
å
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1980-talet|OECD-Iünderislut-elnågrainvånareavfall iinsam|al avkommunernaAv per avfallfrankonlor,hushallsavfolloch etc.avfallbådeingårfrånSverigeuppgiftenLex.
lndicznnrx.l9|.EnvimnmcnunlOECDKalla

jämförelse avfallssitationen itabell görsI 5.1 en av
Sverige och Tyskland.



SverigeJämförelseTabell och Tysklandmellan5.1

ÅrtalTysklandSverige

hushålls-mängdTotal 1990142.7milj.t0navfall
1hushållsavfallMängd 1990330år 320invånare ochkg per

1990avfallsbehandlingNuvarande
6740Deponering- 3055Förbränning- 3Kompostering 5-

återvinnings-Nuvarande
niváer %

1990,19883938Glas
Bleckplát- Aluminium- 19893Dryckesförpackningar 82

förpackningarAndra
Plast- 19894346WellpappPapper- 1933Tidningar journaler 60

198865Wellpapp
pappförpackningarAndra

1 Västtyskland

Källsortering5.2.1

Källsortering visat sig ökahar bra metod attvara en
áteranvändningen ocksåmaterialátervinningen,och men

fåför till stånd behandlingrationellatt en genom
sig fåratt de avfallsfraktionernauppdelade förvar

bättre behandlingsegenskaper. åter-samband medI
vinning viktigt få kvalitet påär det hög detatt

materialet. uppnåsutsorterade bästDetta genom sor-
tering vid källan.
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källsortering hittills bedrivits iDen de flestasom
varit tillvaratagandekommuner har returprodukterav

återvinningför destruktion.förprodukterresp. av
vit-Returprodukter är för närvarande glas ochpapper,

återtas destruktionProdukter för är batte-varor. som
rier, miljöfarligtlysrör och avfall.

viktig förutsättningEn för fungerande källsor-en
tering finns avsättningär att det för utsorterat
material.

pågår iDet aktivitetdag näromfattande kommunalen
gäller källsortering. bedömningdet försök med ärEn

pågår iatt försök Skillna-det ett 60-tal kommuner.
derna mellan dels kommunernas modeller och dels deras
ambitionsnivå är dock avsevärd.

Fördyringen hanteringskostnaderna vid utökad käll-av
sortering några bliuppskattas kommuner kunnaav upp
till Samtidigt finns i%. vissa60 exempel kommuner
där faktiskt minskat vid källsortering.kostnaden

avfallspropositionen finns följande källsorte-I om
ring

tillAllt slutbehandlingavfall lämnas fr.o.msom-
i kategorier möjliggör lämpligsorteras1994 som

hantering.

Förbränning deponeringoch osorterat avfall skallav-
i väsentligt vid utgången årallt upphörtha av
1993.

Målet till årsskiftet uppnåär att 19931994 dels en-
önskvärd sortering situationoch dels där för-en
bränning deponeringoch osorterat avfall endastav
äger i undantagsfall.rum
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villighetNär gäller källsor-det konsumenternas att
finns ivissa fråntera resultat har under-SIFO. SIFO

sökningar frågan återanvänd-ställt ökaFör att
ningen, villig olikaskulle du haatt soptunnorvara
för därglas, konservburkar och annat avfallpapper,

Följande erhållitsdu bor resultat har

GÄRNA % % % % % %MYCKET 57 50 62 6551 54

GÄRNAGANSKA 30 2829 30 31 28

a OGÄRNAGANSKA 6 11 9 9 6 5
.

i
OGÄRNAMYCKET 7 6 5 4 2 2

VET EJ 2 3 4 3 1 1

x

framhåller finns beredvillighetSIFO att det storen
i sophantering beredvillighetatt delta och att denna

ökar kraftigt. påpekar samtidigt äratt detMan en
attityd.

Nordiska Ämbetsmannakommittén konsumentfrå-NÄK för
gjort undersökning hushål-har arbetet medgor en om

källsortering. mångalens påResultatet pekar att
4E hushåll positiv inställning till sorteringhar en av

hushållsavfall, sorteringenförutsatt äratt enkel att
utföra går blioch att det källsorteradeatt med deav
fraktionerna på bekvämt sätt.ett



Insamling och transport5.2.2

hushållsav-insamlingför och transportKostnaden av
hanteringvidär största kostnadenfall den klart av

Renhállningsverks-hushållsavfall. Enligt Svenska
föreningen uppgår till % totala kost-denden 53 av

hanteringen hushållsavfall.naden av av

sin insamlingorganiserarallra flesta kommunerDe av
landetsavfall entreprenadverksamheter. 284Avgenom

regi.ibedriver verksamhetkommuner ett 90-tal egen
största själva sköterOfta är kommunernadet de som

hämtningen.

iinsamlashushållsavfall säckar.Ungefär % allt75 av
tillverkade medan deär %dessaAv 85 papperca av

hushållsavfall,övriga är plastsäckar. Resten alltav
storbehållare.insamlas i%, returkärl ellerdvs. 2ca

gånghushållsavfallet veckahämtasNormalt menperen
tillockså hämtning veckamellan fem dagarallt per

Hämtning skerförekommer.dag14e grovsoporvar av
hämtningenantingen samtidigt vanliga hus-denmed av

vissahållsavfall särskildavideller turer. Inom
övergå från hämtakommuner planerar att attman

särskildainrättavid fastigheten till attgrovsopor
ställen där kan lämnas.grovsopor

sopbilarhämtningsfordon vanligastanvänds medSom
ihämtningkomprimerande Vid avfallaggregat. av

skärgård emellertid lättaglesbygd används oftaoch
komprimeringsaggregat. körsutan Avfalletflakfordon

då omlastningsstationtill hämtasdär det av sop-en
bilar komprimator.med



hushålls-slutligt omhändertagande av
avfallet

Förbränning

behandlingsmetodenFörbränning i vanligasteär dag den
hushållsavfall.för osorterat

mekanisksophanteringsanläggningarVid vissa sker en
iseparering varvid skrotfrak-avfallet delas enupp

bränslefraktion.kompostfraktiontion, ochen en
Bränslefraktionen består träplast, ochoftast av

bränslefraktion högreutsorteradEn gerpapper.|Ä förbränning.effektivarevärmevärde därföroch

Deponering

i såfinns deponier gottdag runt landet;I 400 omca
Deponiernadeponi. äralla kommuner harsom en egen

finns antaldels kommunala även ett stortdetmen
å indu-privata deponier förframför användsalltsom

striavfall. finnsKring städerna storade stora upp-
områdenlag. tätbebyggda är problem attalla det; I

finna deponiplatser, iframför allt Stockholm ochW nya
dodkGöteborg. inteMalmö alls problem.har samma

deponi åren.Stockholm har helt saknat de senaste 10
ihushållsavfall från förbrännsAllt Stockholms stad

Högdalens förbränningsanläggning. För Stockholms-hela
regionen finns deponier bl.a.det ett antal

Sofielundstippen Södertörnsägs kommun. tarDenav
hushållsavfall iemot och deponerar allt fem kommuner

i södra Stockholm.
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frånxoviksanläggningen på Värmdö avfalltar emot
förbränningbåde förgör pelletsVärmdö.Nacka och Den

samtidigt avfall.delden deponerarsom en

SÖRABfrånHushállssopor hämtas ochStockholm avnorra
förbränning iskickas till Uppsala.

deponierfinns emot slaggHärutöver antal tarett som
industriavfall.deponier föroch aska samt -

RenhållningsbolagSÖRAB SödertörnsochSKAFAB, upp-
iStockholmsregionendeponiresurserna iskattar att

någon gånguttömdabästaallra fall kommer att vara
periodenunder 2020-2027. Jå

bedömningrealistisk atttorde dockEn varamer
måste börjavid sekelskiftetStockholmsregionen pro-

deponierjektera möjligheter gäller ellervadnya
árförbränningsanläggningar. attnormaltDet tar 10ca

förbrännings-deponiskapa eller att bygga en nyen ny
anläggning.

hushållsavfallGöteborgs förbränner alltkommunI man
industriavfallet.liksom brännbaradelar det Manav

tillfinna deponiplatserhar stora problem med att
deponiindustriavfallet för närvarandeanvänderoch en

på Kommunen attär planerarArendal redan full.som
tidsfrist påvilketdeponibygga skulleut denna ge en

deponiytterligare âr. Gunnillse är under10 en nyca
manprojektering i Kostnadenhoppas kunna ta bruk.som

för deponier är hög.dock mycketnya

påårliga i Sverigemängden avfalldeponeratDen
uppgår tillkommunala för närvarandeupplag 7ca

miljoner miljonHushållsavfallet förton. 1svarar
tonår.
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påAvfall deponeras avfallsupplag utgör storsom en
föroreningspotential iför första hand yt- och grund-

för viktigaste fråganvatten samt mark. gällerDen av-
innehållfallets deponiernas svår-och metaller ochav

organiskanedbrytbara föreningar. saknas för när-Det
varande kunskaper deponiernas miljöpåverkan varförom
Naturvårdsverket tillsammans Renhållnings-med Svenska
verksföreningen Institutetoch för vatten och luft-
vårdsforskning bedriver projektIVL förett att

frågor.studera dessa

Kompostering

Kompostering hushållsavfall vissablandat medförav
metodproblem gör hittills inteatt denna harsom

i såutvecklats omfattning.stor gäller främstDet
innehållavfallets föroreningar.metaller och andraav

minska kraftigtDessa problem torde dock kunna om man
kombinerade kompostering källsortering.med

Gasutvinning

Utvinning avfallsdeponier pågår vid ettav gas ur
tiotal anläggningar i Sverige ytterligarerunt ochom

tiotal sådana anläggninarett är under uppbyggnad.

branschspecifikt industriavfall5.3 Icke

Hushållsavfall är tillväl känt mängd, sammansättning
hantering.och inte ickegällersak dock förSamma

branschspecifikt industriavfall, industriavfalleller
ocksådet kallas. dag deponeras övervägandeIsom

delen Mängduppgifterna varierardetta avfall.av
mellan och påton. osäkerhet2 4,5 beror bl.a.Denna
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industriavfall.definitionen Kunskapeningår ivad som
industriavfalletsbranschspecifikaickedet samman-om

milj.dålig. räknat ärsättning Grovt 1-3är mycket
indu-påmaterial. ärdettaMed tankebrännbartton

utnyttjaddåligtstriavfall generellt sett resurs.en
innehåller ävenavfalletträFörutom ochplastpapper,

Återvin-gummi.textilierjärn ochoch metall samt
såledesningspotentialen hög.är

Miljöfarligt avfall5.4

svårmiljöfarligtÄven är attavfallmängden upp-
miljön,i ochNaturvårdsverket Avfalletharskatta.

miljöfarligt avfallmängdenuppskattatrapport 3483,
dettaår tillvarje ton. Av000produceras 500casom

depo-återvinns ton ochförbränns 000ton, 120000100
påomhändertasresterandemedanton200 000neras

sätt.annat

inomtill största delenMijöfarligt avfall uppkommer
industrin.

miljöfarligtutredningpågår rörandeFör närvarande en
årsskiftetvidvilken att avrapporterasavfall kommer

19911992.

Energiutvinning avfall5.5 ur

utnyttjaranläggningarFörbränning i allasker 23 som
fjärrvärmeändamål. tabellenergin i för Seavfallet

figuroch5.3 5.2.
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Avfall5förbränningsaáläggninqar iTabell
sverigm 1990

typ Kapacitet Byggnadsår
tonår år

--------------__-_____.___---__--_..____-__-____..__45000Roster Vát. Torr. SF
Bollm 10000Rester EFora
Bollnäs Fluidbed 15000 SF
Borlänge 20000Router Torr. 5111991
Borås 25000Röster EF
Eksjö Fluidbed 5000 Vât
Göteborg Röster 300000 Våt
Halmstad Roster 80000 Våt
Karlskoga 35000Röster Vát1991
Karlstad Rester 50000 SFTorr.
Kinda Rester 18000 EF
Kiruna Rester 50000 Vát1991
Köping Rester 50000 Torr. EF
Landskrona Fluidbed 8000 SF
Lidköping Fluidbed 50000
Linköping 200000Roster Torr. SF
Malmö 220000Röster Torr. SF
Mora Rester 20000 SF1991Torr.
Stockholm 220000Röster SFTorr.
Sundsvall Huidbed 15000 EF
Umeå 100000Röster Torr. 81711991
Uppsala 250000Rester Våt
Västervik Fluidbed 20000 SF

EFElektrofilter. sFaslangfi-lter. VátVát TorrsTon-rening.
alla våta harrening. ocksåreningssystem varmeåtervinning genom

rökgaskondensering.

Renhållningsverks-FöreningenSvenskaKälla
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avfallsförbrännings-LokaliseringFigur av5.2
Sverigei 1990anläggningar
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avfallsförbränningRisker med5.5.1

r tillförbränning utsläpp.upphov kanAll Dessager
vattenångabestå alltifrån harmlösa produkter somav

till farliga metaller och kloreradeprodukter som
organiska ämnen.

pappersförpackningar tillFörbränning upphovav ger
kväveoxidersvaveloxid,försurande utsläpp ochav

frånjämförasklorväte. utsläpp bör utsläppmedDessa
bio-energiproduktion vid förbränning olja ellerav

bränslen.

vanligaste förpackningsplasternaförekommadeDe
vidpolyeten, polypropen, polystyren och PET ger

till några miljö-sopförbränning intenormal upphov
bildas koldioxid Vissaproblem. huvudsak och vatten.I

plaster,kvävehaltiga i ringaanvänds mängd,docksom
ämnenbilda skadliga vid förbränning.kan

i-Cellplast polystyren och polypropen skummasav
Sverige inte längre med medfreon utan pentan. Freon
är trivialnamnett för är ozonnedbrytande.CFC som
Emellertid vissa förpackningsmaterialkan cellplastav

medföljer importvaror innehållafortfarandesom
frigörs vid förbränning ifreoner. betyd-samtDessa

ligt långsammare vid deponering.takt Freonerna
frigörs vid materialåtervinning inte speciellaäven om
åtgärder vidtas.

Förpackningsplaster innehåller främstklor,som
tilldragit sig speciellPVC-plast, uppmärksamhethar

vid sopförbränning misstänks bidra tilleftersom de
bildning dioxiner. muntlig överenskommelse harEnav
träffast regeringenmellan branschen och att PVCom

juni iinteefter den användasskall svensk-1 1990
tillverkade förpackningar. rollPVC-plastens som
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emellertiddioxinbildning diskuterasvidklorkälla
förbränningvidävendethävdas attfortfarande. Det

överskotthushållssopor finns ettutan PVCblandadeav
.av ikoksaltinnehålletpå grundfrämstklor, avav

från PVCTillskottet klororganiska avfallet.det av
någon betydelse. Iinte hadärför snarskulle en

blir emeller-källsorteringutveckladframtid välmed
renutsorteradförhållandena annorlunda. Itid en

förpack-bestårtill delbränslefraktiqn stor avsom
huvudsakliga klor-utgöra denningsavfall skulle PVC

förpacknings-inte användasdärförbörkällan. PVC som
material.

genomsnitt kloriinnehåller 0,5Klorblekt grampapper
månnågon med-iockså kanklordettakg papper.per

Dioxinerförbränning.viddioxinbildningtillverka
klor-i ochlågi mängdfinnaskan dessutom papper

övriga.änhalterinnehåller högreblekta produkter
förbränningen,vidi huvudsakdioxiner förstörsDessa

dioxin äganybildningsamtidigt kan rum.avenmen

produktioninhemskvidanvändsTryckfärger avsom
miljöskadliga tung-ingainnehållerförpackningar

Pigmentenkadmium.kvicksilver ochmetaller bly,som
vissa färgeriorganiska ämnen,består oftast menav

Vidzink, barium och krom.ingår koppar,metaller som
rökgas-tillfredställandeförbränning ochkontrollerad

pigmenten ellerorganiskasigrening debör vare
risker förspeciellanågrautgörakunnametallerna

miljö.hälsa och

viktigaste förore-översikt utsläppen deEn avav
i tabellredovisasavfallsförbränningfrånningarna

vid välsituationenNulägetnedan. en5.4 avser
förbränningsförhål-anläggning godamedfungerande

rökgasrening. efterVärdenaen effektivlanden och
anläggning där delsvidåtgärder läget enanger
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åtgärder vidtagits minimeraför att utsläppen genom
optimera förbränningenatt installationdels skett av

kompletterande rökgasrening.avanceraden

Tabell Uppskattade utsläpp föroreningar från5.4 av
avfallsförbränning med dagens och

teknik.morgondagens Källa ENA-utred-
ningen

UlsläppsvardcAmnc av avFörbränning Förbränning
1.4Mum Ar 2,5Mton årper pernuligc eher nulige efter nullge efter

åtgärder åtgärder Itglrder
Stoft 50 20 420 170 750 31
Kvicksilver,Hg 0,083 0,730,4 1,233,3 5,9
Kadmium,Cd 0,05 0,02 0,5 0,2 0,8 0,3
Nickel,Ni 01112 01111 0,02 0,01 0,04 0,02
Koppar,01 0,2 0,06 1,5 0,5 2,7 0,9
Bly,Pb 3 0,5 25 4,0 45 7
Klorvñlc,HC] II1 100 841 840 15XI 511
Fluorvåte,HF 10 1 85 8 150 14
Svavcloxidcr,SO. 41 21 341 711 6 11 3II
Kvâvooxider,NO. 41 400 341 341 1G6 6 11
Polyaromatiskakolvlten, uAH 11 0,1 840 0,9 151 1.6
Dioxiner,TCDD-ekv 25 0,1-2,0 225 9 41 10

mgnm, ugmi med ngnm,undantagforPAH i ochdioxiner i vidanges om torrguange nomInge10% C01.
1 i Ir, medundantagförPAH i lrton ochdioxiner lrianges per somanges per somangesgpe.5Genomprodukxkomrollhgirderochinsamling batterier dessavlrdenbor kunnareducera edv n70-75b

Utredningen vårenhar under uppdragit åt1991 natur-
vårdsverket utifrån tillgängligatt erfarenhet bedöma

riskerde är förknippade med avfallsförbränning.som
Verket att riskernavad med avfalls-anser avser
förbränning är emissiondet främst tungmetaller ochav
dioxin diskuteras. dioxinVad beträffar drift-harsom
optimering anläggningarna påmed avseende förbrän-av
ningseffektivitet inneburit emissionen dioxineratt av
för den totala avfallsförbränningen i Sverige reduce-

frånrats uppskattade går ENA-utredningen till225
i dag går.10ca
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tillär bundnakvicksilver undantagetTungmetaller --
stoftavskilj-effektivvilket innebärpartiklar att en
90 Kvick-till än %.ning skiljer tungmetaller merav

till %.ordning änsärskildsilver avskiljs i 80mer

utredningartvåframgårvilket storaVerket avanser,
ris-avfallsförbränning ENA, attochDRAVavseende

påi verksam-ställsdagstränga kravkerna med de som
bräns-vid eldning med andrainte änär störreheten

regeringensenligtsortering avfalletlen. Den somav
tillinnebär hänsynmiljöproposition medskeskall

tillemission luftinte minskadreningsteknikdagens
vatten erhålls efterrestprodukteller utan den som

mindre mängdinnehållaförbränningen attkommer en
tungmetaller.,

jämföraocksåNaturvårdsverket attombettshar
förpackningarförbränning brännbaravidutsläppen av

vid förbiobränslenförbränning olja ochmed dem av
energiproduktion. utsläppJämförelsen skall omfatta av

föroreningarorganiska samteventuellatungmetaller,
kvävedioxider.somsvaveldioxider ochförsurande ämnen

svårsådan jämförelse ärNaturvårdsverket attanser en
rättvisandebli eftersomaldrig heltgöra kanatt och

renings-olikaskildajämför medpanntyperheltman
sammanställninggjortEnergi harkrav. Uppsala AB en

videnergienhettill producerademissioner luft perav
kolförbränning trädbränsle, torv,avfall, resp.av

olja. iinteolika eldatsbränsleslagdessaEftersom
rökgasreningsutrustning ärmedpanntyper sammasamma

direkt vidnågonomöjligt slutsatsatt dradet en
emissioner.olikajämförelse bränsletypernasmellan de

klorväte-kvicksilver-ändå ochattkonstaterakanMan
förbränningvid blandatemissionerna är större av

övriga bränsleslagen.vid förbränning deänavfall av
emissioner vidjämföradirektgjortsFörsök atthar
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biobränslen.förbränning oljabränslen kol, ochav som
ingått i sådanaSåvitt inte avfallbekant har dock

förbränning förpackningarförsök. Försök med enbar av
förpackningarinte Då utgörutförts. etthar heller

material än kan dockhomogent blandat avfall manmer
sådanmiljöstörande vidutsläpp ämnenanta att av

förbränningförbränning vidär lägre än blandatav
förpackningarnaförutsättningavfall under att

huvudsakligen består träplast, och utanpapperav
innehåll tillsatsmedelstörre färgämnen.ochav

ENA-utredningen5.5.2

På regeringens redovisade energiverkuppdrag statens
naturvårdsverket ENA-utredningenoch den s.k.1986 som

till förutsättningarnauppgift förhade kartläggaatt
återvinning Utredningensenergi uppfatt-avfall.av ur
ning förbränning avfallsbehandling kan kortom som

enligt följandesammanfattas

samtidigt är utgöravfallet problem detettsom en
potentiell på innehållet såvälmed tankeresurs av
material energi. finns potentialoch attDet en

påfördubbla energiproduktion ärden baseradsom
hushållsavfall kiloindustriavfall.och ett hus-I
hållsavfall finns energimängd motsvararen som ca

likaenergivärdekwh, dvs. är nästan stort2,7 ett som
hushålls-Energivärdet ihos frästorv. det samladesom

i år uppgår tillavfallet landet Twh,under ett 6,7ca
vilket energiinnehållet imotsvarar nära kol.Mton1

industriavfallet,brännbara beräknasDen delen av som
utgöra ungefär hälften mängden,den totala har ettav
högre enegiinneháll hushållsavfallet.än räknarMan

varjehär påmed att bränslevärdekg har ett 3,6ca
kwh. innebär industriavfallet inrymmerDet att en
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pá beräknadpotentiell energiresurs Twh,7,2 somca
bränsleenergi.

industriavfalletHushållsavfallet brännbaraoch det
energitillgångsåledes tillsammansutgör somen

år.beräkningsmässigt Twhskulle kunna Om14 perge
i för-bränsleanvändsbrännbartallt avfall som

verkningsgrad %bränningsanläggningar med 75aven
i värme.erhållas formTWh kunnaskulle drygt 10 av

olikaenergipotential intressant aspekter.ärDenna ur
%dvs.avfall,dagsläget förbränns Mton 501,4I avca

vilketanläggningarihushållsavfallet, ett 20-tal ger
såindustriavfallvärme. När gällerdetTWh3ca

dominerande Mton.delen, 4,3deponeras den ca

utnyttjar bränslen skulleVissa anläggningar flerasom
bränslemixen.i är dockDetökakunna avfallets andel

avfallsförbrän-vanligt.inte särskilt skulleTotalt
GWhanläggningar ökaningen i sådana medkunna 500-800

påfå bekostnadökning dock skebränsle. skulleDenna
förbrännings-flis.bränslen, främst Avandra fastaav

möjligtinteanläggningari vissatekniska skäl är det
Ökningen beräk-lämpligt avfall.enbarteller att elda

bränslebliinte större ändärför 300 GWHkunna canas
utredningenSammanfattningsvis attår. konstaterarper

avfallsförbränningen produk-förmöjligheterna ökaatt
användning i fjärrvärmenät är kon-tion värme förav

någratilltill stockholmsomrádet samtcentrerade
Sverige.i södra mellersta Enochmellanstora kommuner

tillökning från bränsle TWhTWhnuvarande 63,8
framstår iProduktionmöjlig. elbränsle avsom

blipå sikt aktuell,kraftvärmeverk för avfall kan men
åter-ekonomiskfrågor teknisk naturochett antal av

bränsleflisFramställningstår klarlägga.att genomav
bliindustriavfallutsortering dessutomträ kanurav

miljö-tekniskaförutsättninglönsam ochunder att
mässiga lösas.problem kan



möjligheternaAvgörande för utnyttja avfallsför-att
bränning till vissaär utsläppen förore-luftenom av
ningar hållas pá nivå.kan acceptabel

Omhändertagande behandlingoch mängder hus-storaav
hålls- industriavfall tilloch är hänsynmed avfallets
sammansättning innehåll skadliga ämnenoch ochav

alltid miljöproblem.produkter förenat hälso-med och
gäller vilken behandlingsmetodDetta oavsett eller

kombinationer sådana väljs. Anlägg-metoderav som
ningar för förbränning framföravfall kan alltav ge

till luftföroreningar. insatserupphov Trots betydande
konstaterar utredningen vissautsläppen ämnenatt av

ifortfarande är alltför höga. gäller förstaDet hand
försurande kvicksilverämnen, kadmium dioxi-och samt

organiska föreningar. Hanteringenoch andraner av
aska också vissa Vidoch slagg kan orsaka problem.
förbränning kompliceras föroreningsbildendessutom av

inteatt föroreningar då bildas.önskvärdanya

Enligt ENA-utredningen förutsättningarnaär för
fortsatt avfallsförbränning avhängigafrämst problem
med föroreningar kraftiga negativatre medgrupper av
hälso- miljöeffekteroch

försurande ämnen, främst klorväte
kvicksilver kadmiumoch
dioxiner organiska föreningaroch andra

Utredningen slutligenkonstaterar avfallsförbrän-att
ning är behandlingsmetod hushålls-acceptabel fören

industriavfalloch förutsättning påunder att de krav
utsläppsbegränsningar diskuteras i utredningensom
genomförs anläggningaroch att strängareuppfyllernya
utsläppskrav.
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kommerVid prövning nytillkommande anläggningarav
Naturvårdsverket att begära frånatt dessa redan
början långtgåendeskall påuppfylla krav utsläppsbe-
gränsningar. riktlinjer framgårDe bör gällasom av
ENA-utredningen.
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FÖR PRODUCBNTANSVÅRSYSTEMNUVARANDE

vissaförpackningar, andrauttjäntaHanteringen avav
batterierskrotbilar samtochrestprodukter t.ex.som

elektronikskrotvitvaror,allt det glas, papper,av
insamlarmiljöfarligt kommunernaavfalloch somm.m.

väsentligt momentiomfattar alltseparat, samma
slutligt omhändertagande.nämligen insamling och

i sammanfattandeingårSortering dettransporteroch
utgöraåtervinninginsamling kanochbegreppet anses

slutgiltigt omhändertagande. åformen av

handel attimportörer ochtillverkare,förEtt ansvar
teoretiskt omfatta ettomhänderta restprodukter kan

kombi-fysiskt ellerekonomiskt ett enansvaransvar,
förnation båda. Till ettdetta kommer ansvarav

insamlingsformerinformation tillf konsumenterna om
i respektiveinsamlingsställen samtocheller pro-om

miljöeffekt.dukts

delvis täckainnebärEkonomiskt helt ellerattansvar
återvinning.insamling ochellerförkostnaderna

fysiskt handFysiskt innebär taatt rent omansvar
någonfinnstillse detattattrestprodukten eller som

tjänst.på utför dennauppdrag

också kombineras,Fysiskt ekonomiskt kanoch ansvar
retursyste-Sverige medvilket i sägas falletkan vara

burktill-aluminiumburkar. system tardettaförmet I
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bryggerierna gemensamt eko-verkaren, och handeln ett
nomiskt insamlingfysiskt för ochoch burkarnasansvar
återvinning.

Informationsansvaret övergripandeär den ochmest same
tidigt indirektaden mest formen Dettaav ansvar.

ytterst sin ihar grund hur uppfattasansvar avvaran
marknaden berörda samhällsorgan. Utöver konsu-samt av

myndigheternas uppfattningmenternas och om varans
olika kvaliteter också viktigtär företagetsdet att

personal positivt.värderaregen varan

Utredningen bildenkonstaterar den nuvarande vadatt
splittrad, vilketgäller för äransvaret restprodukter

framgår nedanstående genomgång.av

x

på existerande6.1 Exempel modeller

skrotbilar6.1.1

försäljare bilardetta ekono-I system har ettav nya
miskt bilskrot-inte något fysiskt för attmen ansvar
ningen påsker ett kontrollerat sätt. samband medI
försäljningen bilar avgift på förtas utav nya en
närvarande Avgiftsmedlen till särskildförskr.300 en
statlig bilskrotningsfonden, vilkenfond, skrot-ur en
ningspremie på tillkr. betalas den skrotar500 som en
bil.

Avsikten tillvaritmed detta system har att komma
skrotbilsupplagrätta dåligtmed skötta för-samt att

hindra bilar i bilägarenatt lämnas När läm-naturen.
skrotaresin bil till auktoriserad får dennenar en

skrotningsavgiftenmöjlighet frånatt lyfta fonden.
Bilskrotaren i tillskrotningsintyglämnar gengäld ett

Nbilägaren får sin bil från bilre-därmed avfördsom
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få bilgistret. avfördsättetEftersom det enda att en
skrotningsin-från register visaärdetta att ettupp

såfrån auktoriserad bilskrotare har dettatyg en
system haft god effekt.

avgift bilskrotarna för ochatt ta handtarDen omsom
påbilar i följt skrot-skrota har storlekenstort

ningspremien. Därigenom bilägaren lämnakunnathar
inteifrån sig bilen gratis, i övrigthan harmen

fått någon bilskrotnings-skrotningspremien.del Urav
tillockså ersättninghar kommunernafonden betalats
insamlingdelvisför ersätta föratt kostnader av

bil-skrotbilar bidragi ävennaturen. kanNumera ur
materialåtervinning.skrotningsfonden beviljas för

Miljöfarlig batterier6.1.2

små-påbörjades insamlinglandsomfattande1987 aven
kadmium.batterier innehåller kvicksilver ellersom

infor-insamling, lokalKostnaderna för ochtransport
mationsverksamhet finansieras via kommunalade ren-
hållningstaxorna, slutgiltiga omhändertagan-medan det

Avgiftenfinansieras miljöavgift.yia särskilddet en
yrkesmässigt importerar och hanterartas ut denav som

sådana batterier.

ekonomiskautökades lagendet ansvaret1990 genom
Enligtmiljöfarliga batterier.19901332 dennaom

avgifterblybatterier, fårlag, även tasomfattarsom
in oskadliggöraför förbrukade batt-ut att samla och

erier någon anledning intebatteriereller avsom
Avgiftsmedlenlängre används. täcka samhälletsskall

uttjän-insamling oskadliggörandeförkostnader och av
miljöfarliga batterier informationskampan-ta församt

jer. fullständigtpåSystemet utgör exempel ekono-ett
miskt för leverantörer för restprodukthante-ansvar
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samhälletfysiska dockringen. ansvaret tasDet somav
administrationen.också föransvarar

läskedryckerför öl ochReturflaskor6.1.3

läskedrycksflaskor admini-ochför öl-Retursystemet
streras Bryggareföreningenmånga år Svenskasedan av

inbegriperår systemetnågotvia Sedanpantsystem.ett
varjeförersättning till handelnäven smärreen

Återlämningsnivån för returflaskorhanterad tomflaska.
till %.uppskattas 95-98

spritvinför ochReturflaskor6.1.4

återfyllbara ochspritflaskor %vin- är 80ochAv ca
pantsy-Sprit Systembolagetsingår i Vin och ABAB

admi-läskför öl ochlikhet returflaskormedstem. I
systemet bådadefinansieras heltnistreras och av

uppgickÅterlämningsnivån flaskorför dessaaktörerna.
till %.1990 80ca

Aluminiumburkar för drycker6.1.5

aluminiumburkarÅr infördes förett pantsystem1984
burktill-system tarför dettaöl läskedrycker.och I

fulla ekono-bryggerierna detoch handelnverkaren,
insamling ochmiska fysiska för burkarnasoch ansvaret

tillinformation allmänheten.liksomåtervinning för
särskilt företag, Retur-administreras ettSystemet av

viabryggeriernaägs gemensamt PLM AB,pack AB, avsom
Bryggareföreningen Parternahandeln.ochSvenska

respektive avtalinsatsersina efterersätts för som
Ursprungligenförhandlingar.internaträffas genom

åter-från ickefinansierades pantensystemet genom
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lämnade från på innestáendeburkar räntansamt pantbe-
Pålopp. áterlämningsgradengrund att ökathar ochav

nettointäkterna till därmedfrånsystemet panterna
minskat, årenhar underPLM de senaste betalat en
intern avgift till till-öreReturpack femAB om per

På såverkad burk. sätt har systemet fortsatt att vara
självfinansierat. Insamlings- átervinningsnivånoch
för aluminiumburkar uppgick till %.drygt1990 83

Penningflödet till frånoch Returpack detAB som ser
i framgårut dag nedanstående modellav

Administration Inbetald Bkrotintäktpant
avgift öre5 öra öre öre40 50 7x ca x
såld-burkvolym inkl. såld återvunnetmoms antalx

burkvolym burkar

villkorslånRäntanantÅterbetald Avskrivningar
öre öre40 50 Avgift tillhamn-svara+-;nu om x

återvunna burkar Administration
öre burk3ca. per

Frakt och Hanteringsersättning
containerhyra ombudsersättning till bryggerier

öre0,8 öre återvun- âtervunnetca 11 örex 6,6x xåtervunnet antal net antal burkar antal burkar
burkar
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Glasåtervinning6.1.6

insamlingfinansieras transporterochdetta systemI
renhållningstaxan. dessavia Idelvis kommunaladen

fysiska Svenskansvaret.också detled har kommunerna
ekonomiskabåde ochdetGlasåtervinning däremotharAB

slutgiltiga omhänderta-fysiska för detansvaretdet
informationsverksamhet.vissockså förgandet samt

viss ersätt-till kommunernaerlägger dessutomBolaget
vilken för de flestaåterglasning levererattonper

skulle krävaslägre än vadär avsevärtkommuner som
kostnadstäckning;för full

har organiseradi dag 245landets kommuner284Av
glasâtervinning. samtligaÅtervinningsgraden för
glasförpackningar %.351990 cavar

från ochGlasåtervinning beslutat attharSvensk AB
såvälåtervinningsavgift förinföramed 1991-03-01 en

glasförpackningar. Medleninhemska importeradesom
finansiera åter-åtgärder förförskall användas att

användningsområdenalternativautvecklingvinning, av
påtill Med tankeersättning kommunerna.ökadsamt
kommeravgiftens tveksamt kommunernaär detstorlek om

kostnadstäckning.få fullatt

återvin-målGlasåtervinning attharSvensk AB som
glasförpackningar skallsamtliganingsgraden 1995för

sådan ökning kommaskall kunnauppgå till %.70 Hur en
ekonomiskinsamlingstånd hushållsnära ellertill utan

åter-i ellerstimulans pantformför konsumenterna av
inte.framgårlämningspremie dock



6.1.7 Returpapper

inköpPappersbrukens frånreturpapper tidningar ochav
tidskrifter sker fåtalmed ett via någotundantag av

bådade industriägda inköpsbolagen ReturpapperIL AB
eller Pappersátervinning PÅAB. fysiskaAB Den hante-
ringen kan delas i insamlinghämtning, sortering,upp
pressning till balar, lastning på järnvägsvagnbil
samt transport till Vissapappersbruk. kommuner tar
själva fysiskadet insamling,ansvaret för sortering,
balning och upplastning imedan det andra kommuner tas

privata insamlingsföretag.av återdel kommunerEn
sköter insamlingenbart inköpsbolagenmedan tar hand

sortering pressningoch tillom balar.

IL Returpapper PÅABochAB pábetalar marknadsmässiga
grunder riktprisett för det upplastade pappret. deI
flesta kommuner priset tillfram och medgav full1989
kostnadstäckning, detta är inte längre fallet.men
Underskotten i kommunernas insamling varierar beroende
på folkmängd, befolkningstäthet, avstånd till behand-
lingsanläggningar sistnämndassamt de storlek och han-
teringsrationalitet. Underskotten hänger till stor del

med sänkta priser tillsamman följd importkonkur-av
frånFrakten upplastningsortenrens. till pappersbru-

ken bekostas industrin via ReturpapperILav AB och
PÅAB. Under 1989 och önskade1990 bådade företagen
dock inte ta emot än hälften insamladedetmer av
tidningspappret från ett antal Norrlandskommuner på
grund långade transportsträckorna. någotav I fall
tillsköt då kommunerna medel för täckaatt delen av
fraktkostnaderna för fåatt avsättning för det
insamlade pappret. andraI fall blev liggande.pappret

Insamling tidningar tidskrifteroch uppnåddeav 1989
%66 den totala konsumtionen. Hushållenav försvarade

drygt % insamlade80 de mängderna.av



Wellpapp6.1.8

industrin,frånfrämstInsamling skerwellpapav
påInsamlingen skerserviceverksamheter.handeln och

sjunkerinteprisernaSå längevillkor.marknadens
ta bådeindustrin sägasimportföljd kantill ökadav
inköps-fysiska ansvaretekonomiska detoch genomdet

PÅAB. wellpappFörochReturpapper ABföretagen IL
på %.insamlingsgrad 65uppnáddes 1988 en

ansvarsbildsammanfattning nuvarande6.2 av.

Ansvaret hushållsavfalletfrånrestprodukterför de
åter-återanvändning,förinsamlasi separatdagsom

följandepåsigoskadliggörande fördelarvinning eller
sätt.



INSAMLING

Ansvarig Typ av ansvar

ekonomisktEkonomiskt Endast Endast genom
avgiftfysiskt fysiskt marknadoch

BatterierTill- Aluminium- Papper
Engángs-Bilarverkare burk
glasoch Returglas

handeln Wellpapp

L
Engángs-Kom-
glasmunerna
Batterier
Papper

ÅTERVINNING ELLER DESTRUKTION

Ansvarig Typ av ansvar

ekonomisktEkonomiskt EndastEndast genom
avgiftfysisktfysiskt marknadoch

BatterierTill- Aluminium- Papper
verkare burk
och Returglas

Engángs-handeln
glas
Wellpapp

BatterierSAKAB
V

kvanti-Returorganisationerna insamladeköper de
intetill marknadsmässiga priser, vilkateterna ger

kostnadstäckning.kommunerna full
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insamling restprodukterlagenligt förEtt avansvar
enligtaluminiumburkar lagenföreligger förendast om

av aluminumdryckesförpackningaråtervinning av
kombi-förpackningar gäller ettFör dessa1982349.

såvälförfysiskt producentansvarekonomiskt ochnerat
beträffandeVidare finnsåtervinning.insamling som

iekonomiskt lagenlagenligtbatterier ett ansvar
miljöfarliga avgiftbatterier. Denna19901332 om

in ochsamlaförkostnader attsamhälletstäckaskall
används.batterier inte längreoskadliggöra som

restproduk-engångsglas och andraBeträffande papper,
renhållnings-lagenligt utöverter.finns inget ansvar

förålägger kommunernalagen 1979956 ansvarsom
innebär etthushållsavfall.bortforsling Lagenav

rätt täckaattharfysiskt för kommunerna, somansvar
avgift. Bortfors-bortforsling medförkostnaderna en

papper glas ombesörjs kommu-lingen och avnumeraav
insamlingvanligtvis i efterseparata formernerna,

marknadspris.försäljs tillmaterialet Dennavarefter
påtagit sig, utgörinsamling,separata kommunernasom

många flesta kom-i för kommuner. Dedag problemett
organisationersärskildabyggthar somuppmuner

riskfinnsinsamlingen.ombesörjer fysiska Detden en
större kostnadspro-inte de alltatt dessa raseras om

lösas.blemen kan

från hushållen harmiljöfarligtInsamling avfallav
förenad Insamlingalltid varit höga kostnader.med av

tid varit förlustverksamhet,långhar underglas en
blivit medtid också falletnågot på harsenaresom

papper.
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EKONOMISKA STYRHEDEL

finnsDet ekonomisk styrningflera typer kanav som
användas för minska användningen förpackningaratt av
eller retursystem.gynna

Ekonomiska hushållen, särskiltstyrmedel kan ochge
industrin, incitament till begränsa mängdenatt avfall

olika Prisnivånoch iavfallsslag. är dagseparera
sådan inte stimulerar till sorteringatt den avfal-av
let. möjligheter till besparingarAvfallslämnarens

resurssnål hantering bliravfalletgenom en mer av
därmed marginellahelt ekonomiskt ointressanta föroch
honom.

följande beskrivsdet olikaI ett antal styrmedel som
används föreslagits ieller har andra sammanhang.

å på dgyckesfögpackningar7.1 svenskaDen skatten

§ påDen svenska skatten dryckesförpackningar beskrivs
ingående i utredningens delbetänkande SOU 199085- I1
nämnda delbetänkande ocksåföreslogs ändringen av

dennasåskatten bli frånatt skulle styrandemer
miljösynpunkt.

på dryckesförpackningarDen nuvarande skatten infördes
påSkatten förpackningar1984. tas ut för de flesta

mjölk volymkonsumtionsfärdiga drycker utom med en
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förpackningarpåutgårliter.ej Denöver 3,00,2 men
huvudsakligen ärpåmaterial demutomalla somav

ellertillverkade papper.av papp

och utanlägstReturförpackningar beskattasmed pant
ärFör dessaförpackningens storlek.tillhänsyn

Övriga förpack-förpackning.i öredagskatten 8 per
ningar öremeddelvis 10-25efter volymbeskattas per

beskattasförpackningar clöverförpackning. 70Alla
differentieradinteAvgiften ärmed belopp.samma

material.efter typ av

H på dryckesförpack-för skattEngelsk modell7.2
ningar

medi arbetarUniversity Londonvid CollegeDr. Pearce
påförpackningsavgiftförmodellutformaatt en

sig här enbartdryckesförpackningar. koncentrerarMan
nedskräpningavfallshantering ochpá förkostnaderna

förpack-inte belastarnärvarandeföreftersom dessa
för-underuppkommerÖvriga miljökostnaderningen. som
medinte reglerasbörlivscykelpackningens mananser

vadbetalarredanförpackningsavgift eftersom manen
finns sär-material detenergi ochochfördet kostar

invändas attkandettaskilda för Motdetta.skatter
miljökostnadersinadag intematerial i bärenergi och

beräknasteoretiskt tänkt attårSkatten somfullt ut.
avfallshantering ned-ochförkostnadernaavsummaen

respektiveáteranvändnings-skräpning korrigerade för
materialåtgångenpååtervinningsgrad. baserasDen av

vilket lederliter vätska,i vikt fylldräknat per
påmaterialåtgång lägre skatttill mindreatt ger

bliravfallshanteringenförkostnadengrund attav
med förpackningtjockarejämförtlägre sammaaven

material.



statlig avfallsavgift7.3 En

ekonomisk styrningform är ökaEn att kost-annan av
fånaden för omhändertaget.att avfall kostnadDenna

låg i Sverigeär i i jämförelsedag med flera andra
länder. Kostnadsökningen göraskan generell eller
differentieras innehållet i särskiltefter sorterade
fraktioner.

Miljöavgiftsutredningen föreslogMIA att avfalls-en
avgift på införas. remiss-kr. skulle50 ton Fleraper
instanser ansåg miljöavgiftsutredningensatt förslag
till avfallsavgifter inte tillräckligt underbyggtvar

ytterligare insatsersamt att skulle behövas för att
få återvinningsmarknaden hit-bättre änatt fungera
tills. Regeringen avsåg i miljöpropositionendärför

ytterligare ekonomiska19909190 att överväga om
inom avfallsomrádet påstyrmedel kan utformas ett

sådant invändningarsätt undanröjas.att kan

Höga statliga avgifter enligt förutsättningarhar MIA
få bådeatt god effekt vad gäller avfallsvolymer och

källsortering,ökad särskilt industriav-beträffande
fall.

avfallsavgifterStyrande innebär materialatt allt som
tillkan omhändertas understiger avgif-kostnaden som

inteten itorde komma ställetatt deponeras utan att
återanvändas materialåtervinnas.eller

År införde avfallsavgift på1986 Danmark Dkrton40en
Avsikten minskaavfall. mängdatt den avfallvar som

går till deponering förbränning. Avgiftenoch drabbar
i gårstort sett alla tilltyper avfall. Intäkternaav

finansieraatt inom miljöområdet.verksamhet Den
januari höjdes avfallsavgiften till1 den danska1990
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styrandefå starktförväntasDkrton. Den en130 nu
miljöstyrelsen hardanskaEnligt nuden maneffekt.

framför alltfått effektavgiften harattkunnat se
byggavfall.ochutsortering glasnär gällerdet av

råmaterialpåsärskild skattävenharDanmarkI -man
råmaterialavgift.en

pålagförslagpresenterat ettnyligenTyskland har
ärhushållsavfallpåAvgiftenavfallsavgifter.

DMton.miljöfarligt avfall 100förochDMton20

på avfallavgifterIcke-styrande7.4

miljöavgiftsutredningens avfalls-tillalternativEtt
lågsåbliravgiftsättaavgift attkan somenvara

ekono-någon avgörandeutgörainte attkommeratt den
Tanken inteäravfallsproducenten.belastning förmisk

styrande iskalldenutanavgiften skall verkaatt
selektivaförfinansieringssystemutgöra ettstället

åter-källsortering,i frågautvecklingsinsatser om
ochbehandlingssystemvinnings- m.m.

KalifornieniavfallsavgifttillFörslag7.5

finns liksom tättbefolkademångai andraKalifornienI
utrymmesproblem avfall.för Maniområden akutettUSA

avgiftssy-till ettförslagtagit fram ettdärförhar
attkonsumenterförmå ochproducenterskallstem som
tänktär dessutomAvgiftenavfallssnålarevälja varor.

avfallsdepåer.framtidafinansieraatt

förpå kostnadernaAvgiftens är baseradstorlek av-
medi sambandmiljökostnadernafallshantering och

mindre äninteförräknats framKostnaderna hardenna.
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drygt olika materialslag1 000 differentieradeoch
avgifter föreslås.

Två alternativ till i vilket avgiftenled skall tas ut
diskuteras, dels tillverkarehos importör,och idels
sista försäljningsledet. avgift i tillverknings-En
ledet skulle tillverkningstyra mot avfallssnálareav
produkter avgift imedan sista försäljningsledeten
skulle styra konsumenternas val avfallssnálamot
produkter. för avgiftsuttagetBasen diskuteras också.
Det konstateras inteatt rimligtdet är att använda
den variabeln,enklaste nämligen priset eftersom t.ex.

vinflaska20-kronors har likaen volym vägerochsamma
varu-mycket 100-kronors vinflaska. Avgiftsom en per

enhet bli orättvist inte måttet kompletterasanses om
uppgiftmed vikt.volym eller Volymen vidarebedömsom
ohanterligare svårareoch vikten.som att mäta än

administrativaDe kostnaderna avgiftsuttagetför
beräknas uppgå till vilket0,74-0,94 %, kan anses vara
lågt vid jämförelse med del andra skatteren en som
ligger mellan 0,8-3,27 %.

Avgiftssystemet blikan kompliceratmycket att
tillämpa i praktiken innehållereftersom det såett
stort avgiftskategorier.antal För tillver-varor som

inomkas Kalifornien är framräkningen avgiftenav
relativt enkel. tillverkarenAtt i samband med beräk-
ning vilket pris skall inha räknar avgiftenav varan
i produktkalkylen intekan orimligt. Omanses varan
däremot delvis består importerat material ochav om

svårigheter.tillden viss del exporteras uppkommer
Avgiften skulle t.ex. behöva vidlyftas förexportav
att konkurrensneutral och beräkningaravanceradevara
skulle behöva utföras vid import- exporttillfälletoch

hjälpmed materialdata produkten. ärdataav Dessaom
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troligenföljertillverkningenvidtillgängliga men
led.tillinte produkten senare

sig förbestämtdiskussioner harpolitiska manEfter
avfallsavgift förkonstruerahandi första enatt

inteär ännuutformningenkonkretaförpackningar. Den
klar.

avfallstaxorkommunalaDifferentierade7.6

avfallstaxornakommunaladifferentiering deökad avEn
källsorte-ökadmålennåtillockså bidra att omkan

kommunerna möj-januari 1992får den 1fr.o.m.ring.
stimu-för attdifferentiera avfallstaxornalighet att

möjligheterÖkadeavfall.källsorteringtilllera av
flexibilitet ochavfallstaxornadifferentiera geratt

tillavfallsinsamlingenlokaltmöjligheter att anpassa
olikai kommu-finnsförutsättningarvarierandede som

avfalls-omhändertaför attregionermellanochner
materialströmmar.och

fårsjälvkostnadsprincipen taxor m.m.Enligt s.k.den
tillför kom-deattså belopphögatillbestämmasinte

i fort-Självkostnadsprincipen kommervinst.munen en
avfallshanteringentotalaför dengällasättningen att

ochsetttotaltinte uppkommafårvinstnågondvs.
inom dennadifferentierasfritt ram.avgifterna kan

alltintedocknårmiljöavgiftsutredningenEnligt man
delstordifferentierade taxor. En avmedavfall

inte är kommu-deponiertillförsindustriavfallet som
äravfallsströmmardessainnebär attvilketnala,

Enligt MIAavfallstaxor.differentieradeopåverkade av
avfalls-kommunaladifferentierademåste därför de

avgiftstatlignågon formkombineras med avtaxorna
få effekt.för att
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PÅ MÖJLIGAnxnnrsn urunsvswxu

gå8.1 Exempel fungerande retursgstem

Med retursystem vi såvälsystem för återanvänd-menar
ning återvinning.som

8.1.1 Returglas

I returglassystemen rengörs áterfyllsoch förpack-
livscykel;ningen gångerett antal sin Återläm-under

ningsnivån för cl33 glasflaskor för öl och läske-
drycker svårär att exakt bestämma uppskattasmen vara
så hög vin-95-98 %. spritflaskornaAv ochsom är %80
áterfyllbara. Återlämningsnivån för uppgickdessa 1990

§ till %.80 Före fyllning diskas flaskorna natrium-med
hydroxid i vattenlösning. etiketterKapsyl, och, för4
ölflaskornas del halsstrumporna, ersätts varje gång en

áterfylls.flaskaen

börjanI 1960-talet försvann returglasflaskanav för
mjölk från den svenska Distributionmarknaden. av
mjölk i returglas förekommer i dag påendast försök.

vidare bilagase 9.

8.1.2 Returflaska polykarbonatav

Returflaska polykarbonat för mjölk förekommer iav dag
på försök. vidare bilagase 9.
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Returburk8.1.3

endastför dryckertillverkas burkarSverige avI
så gottanvändsaluminiumburkaraluminium. Insamlade

burkar.tillverkningföruteslutande av nyasom
%närvarande 82är föraluminiumburkarförReturgraden

går öka retur-attdetatträknar medbranschenmen
till %.graden 90

sammanpressning returnerasAluminiumburkar eftersom
anläggning förtilltransporterasdetaljhandelnvia en

dettaomsmältning. delEnavbränning samtlack avav
medanSverigeiplåttillaluminium valsasomsmälta ny

tillverkasplåtenutomlands. Avvalsas nyaresten
Vattenburenutvändigt medlackerasin- ochburkar som

lack.

Retur-PET8.1.4

retur-PET-flaskan.infördes s.k.juli den19911Den
använ-sådana PET-flaskorfår endastEnligt PET-lagen

i retursystem. Deninordnas ettdas kan nyasom
återan-kunnaberäknasochvägerPET-flaskan 100 gram

återvin-tillgår plastengånger. Däreftervändas 20
materialet användningtillkommerbl.a.ning varefter

inte ochännubyggmaterial. Retursystemet fungerarsom
utgångentill 1992.fått dispensbryggerierna har av

Lastpallar8.1.5

transportföretag börjantillämpar sedanVissa av
pall.pallbytessytem pall motmed byte1970-talet ett

särskilda retur-behovetreducerarSystemet, avsom



159

transporter med pallar, möjliggörs bådeatt tran-av
sportföretagen och deras kunder vissthar ett eget
pallbestánd till förfogande.

8.1.6 Transportförpackningar

För vissa transportförpackningar finns retursystem som
påbygger individuella avtal mellan avsändare och

mottagare. Mottagaren för att avsändarenssvarar tran-
sportförpackningar returneras. Det relativa fåtal för-
packningar det här är fråga cirkulerarsom nästanom
uteslutande i närdistributionsledet där avsändaren
själv för transporterna.svarar Returtransporterna kan
därför ombesörjas med fordon, hadeegna som annars
kört tomlastade tillbaka.

8.1.7 återvinningWellpapp

Insamling wellpapp återvinningförav sker främst från
industrin, handeln och serviceverksamheter. Systemet
är mycket väl fungerande i återvinnsoch dag %65 av
all wellpapp.

Återglas8.1.8

dag insamlasI %38 den svenska förbrukningenav av
förpackningsglas.

8.2 påExempel återfyllningsystem med i
butiken

SverigeI förekommer förpackningssystem möjlighetmed
för konsumenten áterfyllaatt sina förpackningar.
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harmjölkáterfyllning sommed avförsökenFörutom
Stockholmi genomdelsSkåne ochidelsgenomförts

butiker-shopBodyförfrämstdettagällerstálkossan,
därsystemtillämparfrisersalongervissaÄvenna.

kan Näråterfyllda.förpackningarsinafåkonsumenten
vissabilaga I9.vidarestålkossangällerdet se

återfyllamöjlighet attocksåfinnshälsokostbutiker

tvättmedel;

medförsökSchweiz varuhuskedjan CoopbedriverI
returflaska.påtvättmedelflytandeáterfyllning av
säljs medrengöringsmedelHushållskemikalier och

kemikalieaffärskedja.störresystemliknande enav

glasförpack-återfyllningssystem avNya8.3
ningar

undersöktutredningenpå uppdragharkonsult avEn
engångsglasåtgången genomminskaatt avmöjligheterna

redovisasrapporten, somIretursystemen.utbyggaatt
nedanstående samman-drasbilagai 10,sini helhet

slutsatser.fattande

matolja saftochättika,livsmedelflytande somradEn
returglascl100elleri 7033,förpackaskunnaskulle

och engångs-iföri ställetläskölföranvändssom
förretursystemuppkommerproblem omglas. De som

framförärretursystembefintligaiinförsdessa varor
skruv-användaattårKonsumentenpraktiska. vanallt

ärflaskornaclvinäger, 33ättika ochtill menkork
skallsaftfabrikanternaFör attkapsyler.föravsedda

krävsSprit ABVin sam-frånflaskoranvändakunna
diskning transport.ochvidordning

fungerandeingetfinnsglasförpackningarövrigaFör
i. För attinkunnaskullede passaretursystem som
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kunna skapa ett nytt för tillretursystem glasburkar
sylt, gurkinläggningarmarmelad vissoch krävs en
storlek på förbrukningen. årliga förbrukningenDen av
sådana glasburkar uppgår till vilket troli-ton,6 500

litetär för för bäraatt kostnaderna för ett nyttgen
retursystem.

organisationerICA, KF, m.fl. i särskildDAGAB har en
skrivelse till utredningen deklarerat äratt de nega-
tiva till införandet ytterligare retursystem förav
glasförpackningar på följandeberoende

Hygienaspekterna, dåligt rengjorda smutsigaeller
flaskor tillbaka tillkommer butiken.

Några logistiska importsystem omfattar ochsom
tillverkningsvensk finns inte.

införandeEtt standardförpackningar för allaav
typer iprodukter packas glas kan medföraav som
konkurrensbegränsningar handelshinder.och

Utrymmesbrist i butikerna.

rengörings-småFör för motiveravolymer att stora
anläggningar.

Bensinstationernas8.4 förpackningar

Sverige finns bensinstationerI till vilka3 300ca
servicebutiker är knutna. förpackningar,mängdEn stor
främst PVCPE, vidPET, och hanterasPP, dessaav
bensinstationer. dag slängs störreI delen detav
plastavfall vid bensinstationerna iproducerassom en
container övrigtblandat med avfall.
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projekt startatsetthögskola hartekniskaVid Lunds
insam-förförutsättningarnaundersökasyfte attmed

åter-rengöring ochkomprimering,sortering,ling,
bensinstationer.från landetsplastavfallvinning av

oljor,sortimentbensinstationernas avgällerNär det
retursystemolika formerbordespolarvätskor avm.m.

slängaför atti stället enmöjliga. kundenOmvara
i.en bensinstationenpåavfallskorgdirektförpackning

återfyllningstationen förpågår denlämnarocht.ex.
kundanvändningförstationspersonalen annanavnyav

minskas.förpackningsavfallet kunnaskulle

Byggavfall8.5

rapport under-sin 26i FoUharStiftelsen Reforsk nr
påavfallshanteringtill bättremöjligheternasökt

kani rapportenslutsatsernabyggarbetsplatser.
följande.enligtsammanfattas

kraftigtvarierarmängdsammansättning ochAvfallets
nybyggnad kanFörbyggarbetsplatser.olika manmellan

och 0,1ligger mellan 0,05emellertid volymenattanta
Träbyggnadsvolym.kubikmeterkubikmeter avfall per

avfall.dettahälftenutgörwellpappoch avca

byggarbets-påintervjuundersökning antalettI en
av tillfrågadedesig %endast 25sägerplatser

källsorteringtillnegativadirektplatscheferna vara
skullemotiv varför det varapå byggarbetsplatsen. som

motivation ochekonomi,källsorteringsvårt med angavs
platsbrist.

sortering genomförtsförsök meddärPâ arbetsplatser
positiva.varitresultatenhar
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extrakostnader uppstår påDe grund avfalls-som av
sortering på småbyggarbetsplats är eller försum-en
bara sorteringen rationellt.sköts Inbesparingarom
görs minskade deponeringskostnader.genom

På byggarhetsplatsen lever ständig tids-underman
Arbetsledningen mäste därför förses med enkelpress.

och konkret information alternativa sorterings-om
metoder. hade liten1987 mycket kunskap deman om
möjligheter finns.som

Plastgögpacknigggr8.62

Statens Industriverk påhar utredningenuppdrag av
jämfört kostnader för intäkter material-och ökadav
återvinning energiutvinning plastavfall. Iresp. ur

redovisasrapporten, i sin i bilagahelhet 11,som
dras nedanstående sammanfattande slutsatser.

materialåtervinning

Generellt materialåtervinningärsett kostsammareen
än förbränning energiutvinning.med Material-process

återvinning i vissakan dock fall lönsam. Framförvara
allt är det fallet när stora, homogena plastmängder
faller koncentrerat såsom tillverkningsspill och
lantbruksemballage. blandatJu och nedsmutsatmer
plastavfallet är, desto sigdyrare ställer upparbet-
ningskostnaden lägreoch desto är värdet åter-denav

plastråvaran. Industriavfall billigareär därförvunna
återvinnaatt hushållsavfall.än

Statens Industriverk uppskattar mängden iplastavfall
det industriavfallet,blandade tillverknings-exkl.
spill och annat plastavfall omhändertas utanförsom
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Vidtonår.tillsophanteringen, 000150kommunaladen
återvinningsgrad återvunnauppgår denvärdet%50 av

ochmilj. Transportertill kr.plastråvaran 250-500
kostnadermilj. exkl.kr.regranulering kostar 450ca

utföraindustrin förutsättsvilketkällsortering,för
verkligauppskattningar. DeSiffrorna ärgratis. grova

varierar stortdockintäkternaochkostnaderna
på vilkenfaller samtpá plastenoch hurberoende var

gäller.detplastsort

från hushållen.härrörplastavfallton000Ca 250
svårtmyckethushållsavfall är detövrigtmedBlandat

sorteringsanlägg-materialåtervinna. centralaDeatt
givit resul-inte brahittillsningar provats harsom

materialåter-skallhushållens plastavfalltat. Om
källsortering helstochhushållen skötavinnas måste

olikapå sättInsamling flerarengöring. kan skeäven
sophämtning,ordinariefraktionavskild medSom en

viaglasigloos, ellerinsamlingar, typseparatagenom
sorteringinsamling, ochförKostnadernahandeln.

Total-i rapporten.inte skattaskunnattransport har
materialetåtervinnainsamla ochför attkostnaden

regranulatöverstiga detvida värdettorde somav
erhålls.

blirplastförpackningar alltmärkningDen somav
förpackningsindustrin under-attkommerivanligare

denvilket ändrahushållen kankällsortering ilätta
hushållen görförutsättningar.ekonomiska Omkalkylens

vid centralaminskar denfinsortering så problemenen
på regranulatet. Ensorteringen vilket ökar värdet

juökarinsamlingskostnadernanegativ är attfaktor
särbehandlas.fraktioner skallfler som

för de storagivenfinns ingen marknaddagslägetI
följdenbliråtervunnen plastmängder av ensom
Livsmedelsförpack-materialåtervinning i skala.stor
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ningar återvunnen hittills inte tillåtitsplast harav
hygieniska får iställetskäl. siktaMan mot heltav

användningsområdenandra materialkravendär är lägre.

Energiutvinning

energivärdeMed ett på krton är900 plast ettca
förutmärkt bränsle. Kostnaden att bränna avfall

ligger på krton. När400 avfall bränns blandat medca
knappt % ingåendeplast energivärdet10 är betydligt
lägre. förluster därigenom uppstår måste dåDe som
täckas mottagningsavgifter för avfall.av

Deponering

Kostnaden för deponi uppgårmodern tillen
100-150 krton.

materialåtervinningJämförelse förbränningochav

Förbränning mindrekostar materialåtervinning.än När
ingårplasten del brännbart avfall ökarsom av av-

fallets energivårde. inteDetta utesluter dock att
viss materialåtervinning Möjligheterkan lönsam.vara
finns där koncentrationerstora plastavfall faller,

it.ex. handel, byggverksamhet, industri jordbruk.och
största hindretDet för återvinningomfattande ären

plastråvarans låga pris i förhållande till process-
kostnaden återvinning.för Marginalen, bl.a. skallsom
täcka transporter insamling,och år liten.ytterst Det
finns i ingendag kunskap hur mycket generell,om en
storskalig återvinning plast eller plastförpack-av
ningar kan komma att kosta.



..
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UTVECKLINGEN INTERNATIONELLT

iflera länder åtgärderI vidtagitsharEuropa eller
diskussioner påbörjats i riktning införandemot ettav
producentansvar átertagningför ökad använda för-av
packningar. beskrivsNedan EG-direktivarbetet med ett
för förpackningsavfall. Därefter presenteras de model-
ler för införtslag och iavtal Tyskland respek-som
tive Nederländerna. Vidare beskrivningkortges en av
ett franskt förslag sigsamt hur Danmark och tarNorge

frågan.an

EG-direktiv9.1

pågårInom EG arbete till ramdirektivmed förslagett
för förpackningsavfall. Det senaste utkast presen-som
terats är daterat majden Direktivet25 beräknas1991.
föreligga i sin slutliga utformning vid årsskif-först
tet 199192.

till behövsGrunden förslaget är direktivatt det ett
omfattar förpackningaralla intetypersom enbartav

dryckesförpackningar miljöproblemeneftersom såberör
många fler förpackningar Vidareän dessa. avser man
att genomföra EG-strategiden för avfallshantering av

formuleratsförpackningar förpackningsavfalloch isom
tidigare direktiv inom avfallsområdet.
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förettinförasskall det ansvarEnligt förslaget
omhän-förhandelgrossister ochfyllare,tillverkare,

förpackningsavfall.dertagande av

innehålletbeskrivningsammanfattande avNedan enges
förpackningsdirektivtilli förslaget

BG-direktivtillFörslag9.1.1

syfte

ramar förpack-förär att enDirektivets syfte ange
för-omhändertagandepolicy för avningspolicy och en

åtgärderomfattaDirektivet skallpackningsavfall.
använd-marknadsföring ochproduktion,tillrelaterade

föråtgärderomfattasVidareförpackningar.ning av
förförpackningsavfall,uppkomstenförebyggaatt av

förpackningsavfallkvittblivningåtertagning och av
förslagetenergi. Iråvaror ochanvändningförsamt av

förhandlingslinjer behövsattkonstateras gemensamma
inomhandelshinderundvikaför attnationernaolikade

området.

omfattning

omfattaDirektivet skall

på indu-användssig deförpackningaralla vare-
service- elleraffärs-,kontors-,striell, handels-,

hushállsnivá

materialslagalla-

förpackningartertiäraochsekundäraprimära,-



Definitioner

direktivet definierasI avgränsasoch ett antal be-
följerNedan ett urval dessa.grepp. av

Återvinning återvinningrecyclingMed återvin-avses
ning material användningför till förpack-nyttav
ningsmaterial tilleller andra typer produkter.av
Utvinning energi inbegrips inte.av

Återlämningsbar förpackning áterlämningsbarMed en
förpackningförpackning har förutformatsavses en som

återfyllas återanvändasatt vissteller ett antal x
gånger återtagningoch ekonomiskgaranterasvars av en
intressent.

Icke-återlämningsbar förpackning engângsförpack-eller
ning icke-återlämningsbarMed förpackning elleren en
engángsförpackning förpackning har utfor-avses en som

förmats gång.att enbart användas en

Delat Med delat för allaansvar ansvar menas ansvar
inblandade ekonomiska intressenter säkerställaatt
omhändertagandet förpackningar.använda Omhänder-av
tagandet i samrådskall ske nära med samhällets
avfallsansvariga.

Ekonomiska intressenter ekonomiska intressenterMed
tillverkare råmaterial, tillverkare för-avses av av

packningar, omvandlare, fyllare användare,och handeln
distributörer.och
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Följande definitioner förpackningar föreslåsav

förpackning material, från råmaterial tillMed avses-
färdigt innehålla,är förgods, utformat attsom

från tillverkarehantera och leverera produkt,en
till användare eller konsument.

primärförpackning säljförpackningMed eller avses-
förpackning till vid köptill-uppgifthar attsom

fället säljenhet till slutligautgöra använ-denen
darenkonsumenten.

sekundärfötpackning gruppförpackningMed eller avses-
köptillfälletförpackning vid innehåller ettsom

visst säljenheter antingen säljsantal de somsenare
sådana till slutanvändarenkonsumenten eller denom

tjänar till videnbart köp-att komplettera hyllorna
tillfället. Gruppförpackningen frånavlägsnaskan

påverkas.produkten utan att produktens egenskaper

tertiärförpackning transportförpackningMed eller-
förpackning till uppgifthar att under-avses som
hantering säljen-lätta eller transport ett antalav

gruppförpackningar så inteheter eller att skada ;
uppkommer.

Mål

Följande mål uppnås inom år frånskall fem detsenast
direktivet iträderatt kraft.

Mängden förpackningsavfall inte öka.skall-

Varje enskilt årliga mängd förpack-medlemslands
ningsavfall capita inte överstiga denskallper
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capitaförpackningsavfallgenomsnittliga mängd per
inom helaproducerades under EG.1990som

Återtagningen ökaförpackningsavfall kraf-skallav-
materialåtervinnas.tigt. Minst viktprocent skall60

förpackningsavfall användasDeponering skallav
sista utväg.enbart som en

skadligaKoncentrationen andratungmetaller ochav-
får överskridaförpackningsmaterial inteiämnen

kommis-fastställasvissa gränser attkommer avsom
sionen.

Medel

ekonomiska intressenterförAnsvar-

intressenterinblandade ekonomiska skall taAlla
förpackningsavfallet.för omhändertagandetansvar av

principen förore-PrinciplePolluter attPays om-
Frivil-genomgående.tillämpasbetalar skallnaren -

påliga åtgärder bästatvingande skall baseraseller
orimligatillgängliga teknik får inte medföraoch

kostnader.

Ekonomiska styrmedel-

återvinnings-Användningen återlämningsbara ochav
hjälpförpackningar ekono-skall medbara avgynnas

avgifter,miska skatter ochstyrmedel t.ex.som
återvunnetsubventioner. Likaså användandetskall av

ekonomiskamaterial råmaterial styr-Desom gynnas.
så förstöttardemedlen skall utformas att program

insamling återvinning. vidareskalloch De vara
kriterier.utifrån ekologiska ekonomiskasatta och
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Information till konsumenterna-

förpackningar-märkningskallKonsumenterna avgenom
miljömässiga fördelarna medinformeras deomna

förpackningar.âtervinningsbaraåterlämningsbara och

o
-En upprättasförpackninqsdatabas skall

utvär-för kontroll ochanvändasskallDatabasen
dering.

frivilliga avtalvidareskallMedlemsstaterna genom
åtgärder förregleringar vidta attlagligaeller gynna

för-materialåtervinning uppkomstenmotverkaoch av
Följande ställspackningsavfall. krav

samråd berördai medEkonomiska intressenter skall-
âtertagnings- insam-myndigheter organisera eller

förpackningsavfall.lingssystem för alla typer av

sina förpack-Förpackningstillverkare utformaskall-
miljöpåverkanmöjligaminstaningar så att de ger

livscykeln.under

förpackningsmaterial förpack-ochTillverkare av-
förpackningarnautformningenningar förbättrabör av

átervinningsbarhet.tillhänsynmed

skall märkning föl-Förpackningarna märkas. Mer om-
ijer längre fram texten.

myndig-förseekonomiska intressenter skallAlla-
upprättauppgifternödvändiga för attmedheterna en

förpackningsdatabas.
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Förpackningsdatabasen

EG-kommissionenårligen förseskallVarje medlemsstat
flödesittkvalitativa datakvantitativa och avmed om

förpackningsavfall.förpackningar och

Märkning

idirektivet träderattår detinom eftertreSenast
vilketförpackningpå varjeskall det angeskraft

återlämningsbaragjord Allaärmaterialslag den av.
Allaför detta.symbolmedmärkasförpackningar skall

sinfåförpackningar skallmaterialátervinningsbara
direktivet.framgåattkommersymbolerna ursymbol.

inrätta ett ansvararskall somMedlemsstaterna organ
infor-intressenterekonomiskaochkonsumenterför att

skalldenmärkningen hursamtsyftet med ommeras om
tillämpas.

återlämningsbara ellermärktaFörpackningar är somsom
begränsasförbjudas ellerfår inteátervinningsbara

märkning.till dennarelateradeärskäl sompga

Handlingsprogram

handlings-särskildaupprättaskallMedlemsstaterna
förpackningsavfall.förpackningar ochförprogram

utvecklingForskning och

bedrivas i attsyfteutveckling börForskning och

överförpackningundvika-
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standardisera transportförpackningar liksom-
förpackningar överhuvudtaget

förverka teknologi vid förpackningstillverkningren-

förbättra insamling,netoderna för återtagning och-
kvittblivning förpackningsavfall är attav som
betrakta miljöfarligt avfallsom

förbättra marknadsförutsättningarna för-
återlämningsbara átervinningsbaraoch material

utöka användningen återvunnet materialav-

göra förpackningarna átervinningsbaramer-

få fram produktspecifikationer underlättar- som
användningen återvunnet material vid tillverkningav

förpackningar.av

Notifiering

år,Vartannat börjanmed år direktivetsfyra efter
ikraftträdande, skall medlemsländerna tillrapportera
EG-kommissionen vilka åtgärder vidtagits förom som
att genomföra i direktivet.kraven

Kommentarer

Målet för materialåtervinning är fortsatt högt, ca
%, inte60 och har ändrats direktivetunder arbete med

Våren 1991. Trots det har emellertid inom EGman en
något positiv inställning till energiutvinning änmera
vad är ifallet Tyskland. Förslaget intebehandlarsom
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påavseendemedåtervinningsniváerna sättasskallhur
materialslag förpackningstyper transport-olika eller

säljförpack-kringförpackningar ochförpackningar,
ningar.

till attrecycling avgränsasåtervinningBegreppet
skillnadtill motmaterialåtervinningenbart avse

energiutvinning omfat-tidigare där ävenutkast av
undviksomdefiniering delsdennatades. Genom

tydligaremöjliggörsbegreppsförvirring dels en
material-prioriteringsordningen mellanmarkering av

energiutvinning.återvinning och

%minska harmängden medtidigare målet 10attDet
inte öka. Dettaskalltill avfallmängdenändrats att

idag använderså länderdemål attkan formuleras som
förpackningar sinminskamåste konsum-mängderstora

lågi konsum-harförmån dagtion till för länder som
förpackningar.tion av

utredningsi dennaLiksom i ochmodellenden tyska
ekonomiskadirektiv att detilläggsdirektiv kräver EGs

förpack-föransvaretintressenterna fulladettar
slutförbrukareandraningsavfallet. ochKonsumenter av

iinteinnefattasliksomförpackningar kommuner
ekonomiska intressenter.definitionen begreppetav

Tyskland9.2

9.2.1 förpacknings-förordningentyskaDen om
DUAL-systemetavfall och

i Tyskland frammiljödepartementetapril ladeI 1990
förpacknings-förordningtillförsta förslagett omny

tilltagande avfalls-TysklandsBakgrundenavfall. var
samti-fylls,deponier handbefintliga efterdärberg
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digt befolkningens motstånd deponiermot ärsom nya
mycket politiskastort. motståndetDet förbränningmot

också såär inte någotstort att denna metod utgör
alternativ.reellt För närvarande deponeras %67 av

det kommunala avfallet medan % förbränns30 och %3
slutbehandlas på annat sätt, kompostering.t.ex. genom

intensiva diskussionerEfter näringslivetmed under
hösten förändrades1990 och kompletterades förslaget
till förordning. slutligtEtt förslag antogs denav

regeringentyska i årnovember och den tyskasamma av
riksdagen aprilden Förordningen måste också19 1991.
delges tekniskför notifiering.EG

Förordningen innebär i korthet att ett omfattande
átervinnings- införsoch ipantsystem Tyskland som
innebär tillverkareatt ioch handel alla ä1led
förpliktigade tillbakaatt ta förpackningar.använda
Återtagningsplikten gäller för alla typer förpack-av
ningar, såväl butiks-,transport-, konsumentför-som
packningar. iFlera förordningende kravav som avser
konsumentförpackningar emellertidträder ikraftur
områden där tillverkare ioch handeln deltar ett sys-
tem garanterar hämtningregelbunden konsumen-som av

ellertförpackningar vid i hushållen.närheten Ettav
sådant måste vidaresystem vissa återtag-uppfylla
ningsnivåer i förordningen. Därmed upphörsom anges
handelns skyldighet återtaatt konsumentförpackningar
liksom påkravet obligatoriska vissapanter för typer

konsumentförpackningar. sådantEtt system, det s.k.av
DUAL-systemet det dubbla avfallshanteringssystemet,
Duales System Deutschland, också bildatsDSD har av
råvaruleverantörer, förpackningsindustri, varuprodu-
center detaljhandeln.och

följerNedan utförligare beskrivning förpack-en av
ningsförordningen och DUAL-systemet.
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förpackningsförordningentyska9.2.2 Den

nål

målavfallsekonomiska ärövergripandeFörordningens
undvikasförpackningarfrån skallavfallatt genom

återanvändning materialåtervin-materialsnålhet, och
emellertidmåluppnå skallning. Vid dessasträvan att

ekonomisk försvarbarhet ochmöjlighet,tekniskäven
förpackningar beaktas.övriga föreskrifter gällersom

omfattning

Förordningen omfattar
förpackningsmaterial förpack-ochtillverkare av-

ningar
förpackningarförpackningsmaterial, ochsäljare av-

handelsnivå.förpackningar,i oberoende avvaror

förpackningarMed avses
transportförpackningar till uppgift attharsom-

från tillverkarenpåfrån vägenskadaskydda varor
användssäkerhetsskältill säljaren eller som av

under transporten,
vidanvändssäljförpackningar slutförbrukarenavsom-

slutförbrukning,ellertransport
möjliggör överlämnandekringförpackningar avsom-

försvårarsjälvbetjäning, ellerinom förvaror ramen
tjänarmöjligheten till stöld ellerförhindrar

reklamsyften.

förpackningstypernaolikapå deantal exempelEtt
definitioner.ingåendeockså för att ge meranges
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säljförpackningMed konsumentförpackning,oftastavses
säljförpackning något vidareär ett begrepp efter-men
förordningen säljare iomfattar flera led. denIsom

fortsatta beskrivningen beteckningenanvänds därför
säljförpackning.

Återtagningsskyldighet

tillverkar säljerDen transportförpackningarellersom
är skyldig tillbaka återanvändaatt ta dem, dem eller

till materialåtervin-att de borttransporteras förse
ning vid sidan offentligaden avfallshämtningen.av

gäller kringförpackningarVad säljarenär skyldig att
antingen själv avlägsna dem eller konsumenternage
möjlighet på försäljningsstället.att avlägsna dem
Lämpliga uppsamlingskärl finnas på invidskall eller
försáljningsstället. Vidare säljaren skyldigär att

ellersäljförpackningaråterta använda i i omedelbar
närhet försäljningsstället. Skyldigheten inskränkerav
sig till sådana förpackningar säljaren i sittharsom
sortiment. tillverkat säljförpackningarnaDen som

materialeteller till i sin skyldigdessa är tur att
återta förpackningarde säljaren átertagit.som

a
återtagningsskyldighetUpphävande av

Säljares tillverkaresoch skyldighet på sättatt det
beskrivs återta säljförpackningaranvändasom ovan

upphävs tillde är anslutna ett systemom som garan-
terar regelbunden hämtning vid ieller närheten av
hushållen. i fråga måste påSystemet uppfylla de krav
återtagning återvinningoch finns ifastställdasom
förordningen. intekraven återkallasuppfyllsOm
upphävandet átertagningsskyldigheten.av



dryckesförpackningarpå samtobligatoriska panter
förrengöringsmedel samtförpackningar för tvätt- och

målarfärger

inte återanvändsdryckesförpackningar skallAlla som
tilluppgårpá volymenbeläggas med pant 0,5 DM omen

gäller förpackningar tvätt-förminst dl. Detsamma0,2
målarfärgerFörpackningarrengöringsmedel. föroch

innehållerdispersionsfärger debeläggs med pant om
minst färg.kg2

pâ obligatoriskaUpphävande panterkravav

förpackningar upphörpå på angivnapanterKraven ovan
garanterar hämt-införs regelbundenett system somom

hushållen uppfyllerning vid i samtnärheteneller av
förordningen.ipå återtagning fastställsde krav som

dryckesförpackningar attgäller dessutomFör de flesta
%.âteranvändningen inte får sjunka nuvarandeunder 72

återan-specielltmjölkförpackningarFör gäller att
vändningen lägst %.skall 17vara

sorterings-på insamlingesystem,Kvantitativa krav
materialåtervinninganläggningar och

på förbeskrivs ställs systemettNedan de krav som
upphävainsamling återvinning skallför att detoch

säljförpackningarsäljarens återtagningsplikt ochav
obligatoriskapåkrav panter.
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Insamling

iuppnåsFöljande insamlingsnivåer räknatskall
materialviktprocent på ársgenomsnittet använtav

insamlingsniváer viktprocentmaterial
1995-07-011993-01-01

%% 80glas 60
%bleckplåt % 8040

aluminium %% 8030
%% 80kartong 30papp,
%% 8030papper
%% 80plast 30
%material % 80sammansatta 20

sortering

följandeminst andelarinsamlade förpackningarna skalldeAv
i viktprocentmaterialåtervinning räknatförsorteras ut

viktprocentsorteringsnivåermaterial
1995-07-011993-01-01

%% 90glas 70
%bleckplåt % 9065
%aluminium % 9060
%% 80kartong 60papp,
%% 8060papper

% %80plast 30
%material % 80sammansatta 30

materialåtervinningtillTotalt

gåmaterialet skallanvändadettotala andelarnaDe somav
insamlings-materialåtervinning erhållstill attgenom

sorteringsnivâerna.nivåerna multipliceras med



viktprocentmaterialåtervinningmaterial
1995-07-011993-01-01

%72%42glas
%bleckplát 72%2e
%72%18aluminiumi -
%64%18kartongI papp,

E %6418papper
%64%i plast
%64%materialsammansatta

Sanktioner

iinbyggda formsanktionerfinnslagkonstruktionenI
konsumentförpack-i handelnåtertagningsplikt avav

i kraftträderobligatoriska panter.Dessaningar och
övrigtställda krav. Iinte uppfyllerDUAL-systemetom

stödmedtill böterförordningens kravmotbrottleder
avfallslagen.av

förordningentillKommentarer9.2.3

återtagningspliktGenerell

påkravetärförpackningsförordningenicentralaDet
återanvändningtillåtertagningsplikt koppladgenerell

förpack-alla typermaterialåtervinning för aveller
ochtillverkareförÅtertagningsplikten gällerningar.

tilltillbakaändadistributionsledi allahandel
användaåtertagningpåNågot kravimportören. av

inte.däremotfinnsgränserlandetsförpackningar över

principen deattpåsig somÅtertagningskravet grundar
ansvaretocksåförpackningar harsäljerochproducerar

tidi-Målen är,uppnås.målförordningens somför att
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angivits minskaatt mängden frånavfall förpack-gare
ningar materialsnålhet, återanvändning ochgenom
materialåtervinning. kringtexten till förordningenI
dras slutsatsen på átertagningatt kravet i olika led
kommer tillatt leda onödiga förpackningaratt för-
svinner samtidigt förpackningsanvänd-den totalasom
ningen minskar. Varje förpackningsslag antas komma att
belastas sinamed insamlingkostnader för ochegna
återvinning, vilket möjlighetkonsumenten attger
minska sina kostnader välja förpackningarattgenom

går återanvändaatt billiga åter-eller är attsom
Återanvändbaravinna. förpackningar förutsätts alltså

bli billigare övrigaän förpackningar dessaom senare
får bära sina kostnader. är emellertid inteDetegna
säkert att alltiddetta industrinär fallet; och
handeln har möjlighetdessutom i viss månatt omför-

sinadela kostnader. átertagningspliktHandelns för
transportförpackningar kringförpackningaroch antas

tillleda handeln aktivtatt kommer att förverka att
onödiga förpackningar försvinner från marknaden. Flera
tyska handelskedjor också börjathar áter-söka efter
användbara transport förpackningar .

Vidare förväntas de görs ansvariga insamlingförsom
återvinning,och dvs. tillverkarna påoch handeln,

företagsmässiga grunder för förpacknings-verka att
mängden hålls så liten möjligt och förpack-attsom
ningarna såutformas går återvinna,att de att framför

påallt grund att marknaden för sekundärmaterial ärav
begränsad.

Energiåtervinning

Förordningen förbjuder inte uttryckligen energiáter-
vinning. Däremot finns formuleringar i förordningens
kringtexter framhåller energiåtervinningattsom
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bevisligen är ekolo-tillämpas när detskallendast
materialåtervinning.fördelaktigaregiskt än

lik-dioxindebattförs för närvarandeTysklandI en
i Sverige.pågickårnågra sedanförnande den som

antagitSverigeliksom EuropasTysklandattTrots
från sopförbrän-dioxinutsläppförlägsta gränsvärden
befolkningenfrånmotståndetningsanläggningar är

sopförbränning.stort mot

återvinningpå %förordningenEnligt ställs krav 65
ochmaterial plasttill brännbara1995 papper,somav

säljförpackningarmaterial frånvissa sammansatta som
avgörövriga %FörDUAL-systemet. 35omhändertas av

Därvidslutligt omhändertagande.kommunerna typ av
förbränningsiganvändaattkommer kommunerna av

deponering. för-tillförbehandling Genomfrämst som
samtidigtmineraliserasbränningen avfallet som

materialåtervinningfrånminskas. Restavfallmängden
kringförpackningartransportförpackningar ochav

också kommunensbehöva handtaskommer att genomom
Förbrännas.behövaförsorg del kommer attvarav en

kringförpackningar ingahartransportförpackningar och
pååtervinningsnivåer fastställts kravetutan

materialåtervinning gäller generellt.

konkurrensbegränsninghandelshinder ochEG-regler,

frånavfallsdirektivTredje artikeln i 1975ett
vidtaattförpliktigar medlemsstater75442EWG EGs

återanvända avfall;minska Denåtgärder för ochatt
tillsig väl detta krav.förordningen anslutertyska

industridirektoratetfrånmuntlig uppgiftEnligt
återtagningskraven ochinte motattkommer EG reagera

såvälförpantplikten. gäller dessutomreglerSamma
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förpackningarinhemska importerade varför deförsom
förord-är för företag.konkurrensneutrala tyska Som

iinteningen skriven denär heller attanser man
handelshindertill eftersomandra avseenden upphovger

indu-tillpá átervinningsniváer är relateradekraven
frivilliga åtagande.strins och handelns

påtidigare förpack-Däremot förslag atthar kravom
återvunnet materialningar innehålla vissskall andel

Sådanahandelshinder. därförharutgöra kravansetts
utgått förordningen.ur

konkurrensmyndigheten prövat DUAL-syste-tyska harDen
funnit intei juni detmet beslut den och att18 1991

Vidare inte hellerär konkurrenshämmande. det geanses
till några handelshinder.upphov

Återtagningsnivåer

sigsorteringsnivåerpá insamlings- grundarochKraven
möjligttill på studier är attdel vadstor av som

átervinningsteknik.åstadkomma via källsortering och
Nivåerna föremål politiskavarit förhar dessutom
överväganden.

DUAL-systemet9.2.4

näringslivet ettDUAL-systemet utarbetades svarsomav
på förpackningsförordning.myndigheternas tillförslag

tvångobligatoriskaUnder hotet panter och attom
återta industrinförpackningaranvända önskade och

avfallethandeln skapa för handett system att ta om
från säljförpackningar i regi.egen
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nämligenbestår huvudelementtreDUAL-systemet av

förpackningarinsamlingförhushållsnära system av-

från förpack-återvinningsgarantieravsättnings- och-
råmaterialleverantörerningstillverkare eller

finansieringssystem.-

Insamling

lådaspeciellgratis tilldelasVarje hushåll skall en
i. Ládornaförpackningarsina förbrukadeläggaatt
tömmasellerantingen hämtas regelbundetskall av

iinsamlingsbehållare utplacerasikonsumenten som
förpackningarnabehállarnabostadsområdena. skallI
blandadedelvis Detosorterade.lämnaskunna

särskildatillförpackningsavfallet transporteras
grovt.sorteringsanläggningar Dedär det delas upp

redanglasseparatinsamlingar ocht.ex. sompapperav
inom DUAL-systemetsfortsätta,skallär etablerade men

industrisåsomförpackningarStorförbrukare avram.
tillsigmöjlighet anslutaattskalloch handel ges

inteingår docknärvarandeFörDUAL-systemet.
kringförpackningar i DUAL-systemet.transport- och

tidningar andraochMiljöministeriet vill även att
förordningingå i systemet. Entryckalster skall som

utarbetande.ärför underskall verka detta

återvinningsgarantierAvsättnings- och

förpackningstillverkare ochi deltagandesystemetAlla
själva,demåste attgaranteraråmaterialleverantörer

kontinuer-underentreprenörer,anlitadedemeller av
sorterings-frånmaterialåtervinnerligt ochtar emot
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anläggningarna. på återvinningsnivåerSamhällets krav
förpackningsförordningen.regleras genom

Finansiering

förpackningstillverkareAlla deltagande märkaskall
sina återvinningsbara förpackningar grönmed punkten

informerar förpackningenkonsumenterna attsom om
tillvara återvinning.skall förpacknings-tas för Ett

råd bestående för förpack-representanter bl.a.av
attningstillverkare till uppgiftoch handeln har

förpackningargodkänna märkningför grönamed den
punkten. Returförpackningar ingår i pantsystemsom

från märkningen.undantas

För finansiera insamling sortering,att och dvs. det
ingår i ansvarsområde,DUAL-systemets läggssom en

avgift på i genomsnitt förpackning. Avgif-I0.02 DM per
är förpackningsvolymentens storlek beroende ochav

i följande avgiftsklassertas ut

Volym Avgift
liter DM

0,05 0,2 0,01-
0,020,2 3-

3 30 0,05-
30 0,20

kostnadernaavgifter insam-att dessa täckerGenom för
ling sorteringoch industrin vid avhämtningenbehöver
inte någotbetala för materialet.det utsorterade
Avgiften täcker däremot industrinsvarken kostnader

återvinning.för transporter eller kostnaderDe som
iuppkommer dessa led kan därför komma belastaatt

respektive förpackning. industrin väljer att belas-om
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dessvarje förpackningsslag aktuella behand-ta med
lingskostnad så innebär styrning förpack-det aven

billiganingsmarknaden förpackningar ärmot attsom
återvinna.

Avgifterna för gröna beräknasden punkten 400-500ge
milj. anslutningunder 19911992 med antagenDM aven

miljoner människor. För beräknas beloppet1993199415
på miljoneruppgå till milj. baserat1 60500-1 900 DM

människor. Till beräknas systemet fullt1995 vara
i princip Befolkningen.utbyggt och omfatta hela

detaljhandelsföretagen i för-Tyskland harstoraDe
övergångsperiodsig endastklarat beredda att efter en

förpackningarsälja iär förpackadeprodukter som
innebärmärkta den gröna punkten. mycketmed Detta en

kraftig förpackningar.styrning återvinningsbaramot

över gränsernaHandeln

förpackningarImporterade skall omfattas systemet.av
förpackningarsåvälImportörer fyllda ofylldaav som

har liksom förpackningarinhemska tillverkare av
möjlighet licens för rättenköpaatt DUAL-systemetav

märka gröna För ofyllda elleratt med den punkten.
ingenförpackningarfyllda betalasexporterassom

avgift till innebär utländskaattDUAL-systemet. Det
villkor påförpackningar marknadenden tyskages samma

inhemska, någrainte blir nackdelaroch att detsom
Någonförpackningar påför utländska marknader.tyska

finansiell reglering import förpack-och export avav|
från myndig-ningar i anslutning till DUAL-systemet

avgiftsbelägg-sida alltså inteheternas sker utan
ytterligareNågonningen inomsker helt systemets ram.

förbundit sigreglering intebehövs handelneftersom
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förpackningarsaluföra grönatt efter hand enbart med
punkt.

inte något företagdet problem att deMan somser som
importerar i säljförpackningar måste licensköpavaror

inte missgynnasför den gröna punkten för att av
handeln.

Organisation

förvaltningsbolag i aktiebolagEtt medform ettav
ansvarighet mitbegränsad GmbH, Gesellschaft

bildats admini-beschränkter Haftung har skallsom
enligtdrivasstrera DUAL-systemet. Bolaget skall

principen kostnadstäckning. DUAL-systemetsIom
sitter Unilever,styrelse förrepresentanter Procter

Gamble, Schmalbach, Tengelman,Con PLM, ALDI, RWEcan,
myndigheter politiskaoch Företrädare förASCO. och

organisationer ingåockså möjlighetkommer att attges
i bolagets styrelse.

Förbindelsenätet mellan avfallshan-DUAL-systemet,
teringsföretagen, industrin, medborgarna och kommunen
beskrivs i figur DUAL-systemet kan avtal9.1. genom
använda sig organisation insamlingkommunernas förav

sortering. Förpackningsindustrin tidigareoch kan som
nämnts återvunna materialet gratis frånhämta det
sorteringsanläggningarna. på återvunnetöverskottDet
material inte finner avsättning i tillverkningsom av

förpackningar nybildadeomhändertas det bolagetnya av
till uppgiftDetta bolag harINTERSEROH att lager-AG.

hålla överskottsmaterial finna alternativaattsamt
avsättningsmarknader. Vidare förskall bolaget verka
utveckling átervinningsteknik.av ny
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Figur ärbeskriver omhändertagandethur9.2-9.4 orga-
stål-olika materialslagen. ochniserat Glas-,för de

återvinningsgarantieraluminiumindustrin ställthar
också införPlastindustrintill harDUAL-systemet.

i ersätts andrafallplast annathotet att meravom
material ämnaråtervinningsbara dendeklarerat att

februari bildadesåtervinningskraven. bolagetklara I
gebrauchteverwertungsgesellschaft furVGK

tillverkare plastmate-Kunststoffe GmbH 150 avav ca
främja utvecklingenrial förpackningar för attför av

återvinningsanläggningar föruppbearbetnings- och
Hoechstkemikoncerner ocht.ex.plaster. Stora som

i Tetra Pakär delägare Det bl.a.VGK.Bayer av
likaledes GmbH harbolaget Recartonnygrundade

materialet frånåtervinnasigförklarat berett att
sammansatta material.förpackningar tillverkade av

Återvinningsgarantin till förDUAL-systemet papper,
viaställts AG.kartong och wellpapp har INTERSEROH

återvinningförKostnader

får tillbakaindustrin gratismedför attDUAL-systemet
sorteringsanläggningarna.frånåtervunnet materialet

inför återvinningenutgångsläget ärinnebärDet att
förlika materialslag varför kostnaderna attför alla

jämförasåtervunnet material direkt medkananvända
förråvaror. kostnadernaförkostnaderna Eftersomnya

inteinsamling sorteradedetbelastaroch transport
avsättningsmöjligheternamaterialet också betyd-ökar

förhållanden. föränd-ligt jämfört nuvarandemed Den
beskrivs i figurkostnadsbildenrade 9.5.
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DSDDUAL-systemetPigg 9.1
förbindelsenätUppgiftsfördelning och

4----- annunav,iFy1lare Licens
Ägaregcrönpunktv-----Konsumentvaru- Haterialtillverkareitillverkare Förpackningstill-----Å verkare

Licens Fyllare
Avgift Handelin

Avtallahantatiagatörotag
Insamling, sortering, #;--ÅXEKommuner Anrikning, Iordningstäl- Konsument

Samarbete lande för transport Avtal .Omhändertagandeav sor-- ,terrester

Gräns mellan átervinningsbolagDSD Avfallsbolag och
Återvunnet Återvunnetmaterial för naterialöverskott
tillverkning för- för avsättningav nya annanpackningar

Industrin IITIR
Fördelning atervunnet glas BBROBAGavHaterialtill

verkare Försäljning
/ /

HgrknñdsFörpacknings VKG --s Atervinningsbolag föringtillverkare för
använd plast s-2 Lagerhåll-

ning
GmbHRecarton ---i UtvecklingÅtervinningsföretag för--- åter-materialsammansatta av ny------ vinnings-

teknik
, Fördelning återvunnet kar-papper,avwellpapptong,

I
Lörde1ning bleckplåtåtervunnenav

I

Fördelning Aaluminiumatervunnetav
.
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EiS2;å Insamling återvinningoch glasav

GLAS

GmbHDSD
I Avtal

V\\.

Avfallshanteringsföretag

Insamling i hämtnings- lämningssystemeller
i vitt,uppdelat grönt och brunt glas

maximala felsorteringsprocentFastställda

Omhändertagande sorterresterav
Iordningställande för transport

ÅtervinningsbolagGräns mellan Avfallsbolag ochDSD

Glasindustri INTERSEROH AG

FördelningOmhändertagande återvunnet materialav av
glasindustrin eller
anrikningsahläggning MarknadsföringFörsäljning

Lagerhållning

Utveckling återvinningsteknikav ny
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återvinningFiggr Insamling och9.3 papper,av
wellpappkartong och

PAPPER, KARTONG, WELLPAPP

GMbHDSD
;

Avtal

Avfallshanteringsföretag

Insamling i hämtnings- lämningssystemeller

Sortering i blandat sämrereturpapper av-
kvalitet

kvalitetreturpapper godav-
wellpapp-
tidningar tidskrifteroch-
ännu utanför DUAL-systemet

Pressning i balar
omhändertagandeil- sorterresterav
Iordningställande för transport

ÅtervinningsbolagGräns mellan Avfallsbolag ochDSD

t--ñPappersbruk INTERSEROH AG

Omhändertagande Försäljning överskottav av
pappersindustrin eller
handelsman Marknadsföring

Utveckling återvinningsteknikav ny

Fördelning átervunnet materialav
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bleckplåt,återvinningInsamlingFigur och9.4 av
materialsammansattaaluminium, plast,

I

BLECKPLÅT, MATERIALSAMMANSATTAALUMINIUM, PLAST,

GmbHDSD

Avfallshanteringsföretag

lämningssystemInsamling i hämtnings- eller

Sortering i

Bleckplåt Konservburkar
Sammanpressning

Aluminium ihopSamla

FolierPlast
Flaskor

blisterBagare och
Expanderad polystyren

Pressning i skilda balar

juiceDryckesförpackningar mjölk,sammansatta
förpackningarmaterial Andra

till skildaSammanpressning balar
Omhändertagande sorterresterav
Iordningställande för transport

ÅtervinningsbolagGräns DSDAvfallsföretag ochmellan

Stål- Aluminium- Recarton INTER-VGK
industri industri GmbH SEROH AG

FörsäljningMaterial-Material- Material- Utveckling
återvinning Marknadsfö-återvinning återvinning åter-av

ringvinningsan- .Lagerháll-läggning
ning
Utveckling

återvin-av
ningsteknik

11-09117
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9.5pigg returmaterialförKostnader nyttresp.
material

råvaraJungfrueligReturmaberial
Nuva-Dual sys-
randetøemet

nivåMax
Nuvarande
förlust

Marknads-
Möjlig vinstprisnivå
med DSnivåMin
Kostnad för
recgcling

O-nivån
Kostnad för
insamling
och sort
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mängden kapacitetensamtidigtökar avfallI USA som
soptipparminskar. Många haratt deponera avfall

anläggningstängts hårda gäller förregleroch av nya.

Conservationtill andDet förslaget ResourceRCRAnya
1 lagstift-är heltäckande federalRecovery Act, som en

syftar; innehåller tillning, förslag attflera som
tillstimulera återvinning. det senaste utkastetI ny

Å föreslås inrättandet Förpack-lag Produkt- ochettav
ningsråd bestående från industrin, konsu-experterav

statligamiljöorganisationer ochsamtmentgrupper,
skall må-myndigheter. Rådet, ilokala arbeta 18som

till rekommendationernader, skall medrapportera EPA;

som
I

frivilligt minimeraför förpack-ett attprogram-
ningsanvändning återanvändning ochsamt uppmuntra
återvinning

märkningssystem för plasterett-
sammansättning,design,förstandarder volym,-

återanvändning förpackningaravfallshanteringoch av
förpackningsmaterial.och

Vidare föreslås miniminivåer förskallatt EPA ange
återvinning direkt riktasföljande,b1.a. motsom mer
förpackningar

till% för alla slutet40 pappersprodukter 1995av-
förvari ingår % wellpapp661

-behållare till% för plastflaskor slutetoch25 av-1
uppnås tillnivå inte krävs %dennaOm1995. 40

årslutet 2000.av

bestå-behållareDessutom skall glasflaskor och av
minst återvunnet årligt% räknatglas65 som genom-
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minimikravnivåernasnitt. ärföreslagna federalaDe
fria höja.ärdelstaterna attsom

statistikpubliceravarje årskall fr.o.m. 1992EPA
över

materialåtervunnetmängden använt-
materialinnehållet återvunnetgenomsnittligadet av-

i produkter.

tillverkareStatistiken skall omfatta alla pappers-av
behållaremetallbehållare glasflaskor ochoch samt av

HAoch plast.

Återvinningskrediter recycling credits är nyttett
iintroducerasstyrmedel RCRA.som

För iminska mängden dag fleraatt avfall satsar
antagitdelstater på återvinning; delstater har31

återvinningslagar kräver kommuneromfattande attsom
sortering åter-insamlingupprättar för och avprogram

Återvinningslagarnavinningsbara material. har som
målsättning återvinna avfallsströmmen.%att 25-60 av

I

Förpackningar står i Förför % avfallet.USA 30ca av
átervinningsmål flertalklara uppställda har ettatt

stiftat för avfalletdelstater lagar att reducera av
återvinningen.förpackningar öka Bland de lagaroch

finns nämnaslagförslagoch kansom

på förpackningarskatter-
dryckesförpackningarpåpantsystem-

förpackningarvissa produk-förbud ochmot typer av-
ter

förpackningarspeciella deponeringsavgifter på-
material ireglering minsta återvunnethaltav-

förpackningar
förpackningarireglering materialnedbrytbaraav
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materialåtervinningsbaradeponeringförbud mot av-
myndigheter skalldelstatliga lokalaochpåkrav att-

materialåtervunnaprioritera inköp av

politiker-ochåren allmänhetensharsenasteUnder de
industrin göråteranvändning ochökatstöd förnas

återvin-i utvecklandettiden framsteghela avnya
återvin-förliksomningsbara produkter processerav

å bristandeifinns formning. Svårigheter dock av
h förhöga kostnaderåtervunna produkter,förmarknad

förändringarmotståndseparering, motinsamling och
E sinakastabekvämt attdet skasamt att sopor.vara

t förpacknings-redovisningfylligbilaga 12I avges en
återvinning ilagstiftning USA.och

Nederländernag 9.4

i
i enatsi harnäringslivet NederländernaRegeringen och

förpackningar.minska orsakasavfalldetatt avsomom
l sigsträckeråtgärderinnefattaröverenskommelsen som

i år.periodöver 10aven

Q miljöministeriet ochi äröverenskommelsenParter
Q Förpackningar ochStiftelsennäringslivsorganisationen

Verpakking ärMilieu SVM. SVMStichtingMiljö en -
däribland Akzo,sammanslutning företag,120caaven

tillsammansUnilever,ChemiePhilips, ochShell som, över i nederländskomsättningenför hälften avsvararå
tillverkningsindustri.handel och

å ,-
juli och1991,överenskommelsen dengäller fr.o.m. 1

miljöpla-målet i nederländskai linjeligger demed
påförpackningarminska mängden Ktonatt nyanerna

jämförttill år med 1986.%med 2000marknaden 10i
varjeskriftligen[ godkännaskommer attAvtalet av



198

civilrättslig enligtsig, fåföretag för kraft denoch
Burgerlijknederländska wetboek artJfr II,BW

Tvister avgörsmellan parternaff.1349 av en
skiljenämnd ledamöter.med tre

kommission ledamötermed fem kommerpartsammansattEn
Vidföljaför överenskommelsen.att utses att upp
miljö-kommissionens förmöten representantskall en

konsumentorganisationernaorganisationerna föroch en
juli varje årinärvara observatörer. skallSVMsom

kommissionen, itillämpningsplanlägga förfram somen
år årsrapport. förstaoktober ut Densamma ger en

årsrapporten ikommer dock ut redan oktober 1991.
utvärderingarStörre genomförasskall parterna 1994av

och 1997.

Miljöministern åtagit sig informeraihar avtalet att
sigöverenskommelsen bemöda attoch attEG omom

EG-nivå.förpackningsavfall införs påävenregler för

iföljer innehållet överens-Nedan redogörelse fören
kommelsen.

Parter

i regeringen före-är deöverenskommelsen samtParter
påtill förpackningar förs markna-tag att utsom ser

att förpackningar,råvaror, tillverkaden, leverera
sig säljaanvända förpackade produkterdem ellerav

liksom återvinnaföretagde arbetar med attsom
förpackningar.använda

I
z
å



Producentansvar

iäven avfallsledetför produktenProducenten ansvarar
måste till upprättas.och att retursystemse

omfattning

förpackningaröverenskommelsen försallaomfattar som
på inhemska Exporten undantas.ut den marknaden.

åtagandeNäringslivets

åtgärderNäringslivet förpliktar sig vidta för attatt
kvantitativt kvalitativt förebygga avfall.och

Kvantitativa måla

förpackningar påMängden skallKton marknadennya-
år understiga Näringslivetför skall2000 den 1986.

sig åstadkomma minskning %.anstränga medatt 10en
Näringslivet minskningbinder sig till %med 3en-
till jämfört Ansträngningar skallmed1997 1991.

inteförpackningsmängdengöras för skaatt 1994
överstiga för för reducera dennaden samt att1991
mängd med % redan10 1997.

materialförpackningar lättare och starkaremedNya-
förpackningaröverflödigaskall skallutvecklas och

undvikas.

åtgärder året ärAndra första bl.a. attunder det

övergå till tvättmedelkompakta-
butikerutdelningen fria islopa kassarav-

presentförpackningar spritflaskorslopa för-
kosmetika,använda kombinerade förpackningar för-
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mejeriför-ipappersinnehållet dagsfärskareducera-
ialuminiumkomponentenpackningar med % och7

jämförtaseptiska mejerikartonger % medmed 198614
vidspritflaskor påinföra maxvikt för 635 gramen-

ochslutet 565 19931991, 600 1992 grav gr
%vikten på ml medreducera konservburkar 370 8-9-

målKvalitativab

miljövänli-skadliga ersättasämnen medskall snarast
åtgärder vidtasföljandealternativ, bört.ex.gare

innehåller tungmetaller,slopande färger somav-
lösningsmedel,övergång till vattenbaserade-

iupphörande flaskor.med blykapsyler-

Vidare bör ,

återvinnas,övergång till material kanskeen som-
engångsförpackningar i redu-plastantalet typer av-

ceras,
energisnålt material.satsning páskeen-

åtgärderföljandeåretFör första bl.a.det anges

till vinflaskor,slopande blykapsylerav-
i dryckesförpack-slopande klorblekta kartongerav-

ningar,
polypropylen margarin-ibörja återvinningmed av-

förpackningar,
introduktion förfärger konserv-vattenbaseradeav-
burkar.
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förpackningarÅteranvändning av

miljö-genomförainstitution attkommeroberoendeEn
áteranvändbaraanvändamöjligheten attanalyser av

oljor,bl.a.produkterförpackningar för antalett
toalettartiklar,ägg,rengöringsmedel,såser,smör,

sprit, safter,mejeriprodukter,vissababymat,fetter,
läggas framattkommerResultatenmjölk konserver.och

uppföljningskommissionen.för

Åtgärder förutses är bl.a.som

flerbruksförpackningar med pantökning antaletaven-
lösviktsförsäljning flytande ochviner,för samt av

återfyll-stimuleringtvättmedel,koncentrerade av
utvärderingproduktslag samtningssystem för dessa

butikerna,áterfyllning itillmöjligheternaav
mjölk,förlättviktsflaskortillövergång-

pantbeläggamöjligheterna attkringöverläggningar-
ickekolsyrade drycker.förflaskor

Återvinning materialav

%sörja för attsig 40förpliktar attNäringslivet av
i något retursystemingårinteförpackningarde som

materialåtervin-högkvalitativföremålbli förskall
%.år är 60förandel 2000ning Motsvarandeföre 1995.

skallDärutöverförbrännas.förpackningarövriga skall
1995före slutetnäringslivet sträva attefter av

engángsglasenåtervinna %80 av-
kartongförpack-ochåtervinna % torra60 pappers-av-

ningar
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återvinna % plastflaskorna50 och % för-50av- av
packningsfolier från butikerkontor, tjänste-och
sektorn
återvinna %S0 metallerna.av-

År minstskall2000 % förpackningar90 de inteav som
ingår i något flerbrukssystem returneras. Före 1996
skall det tillförsavfall naturen ekosystemetsom

minskatha till jämfört%40 med Försök1986. med
sortering insamlingssystemoch görs under och1991

förpackningarna1992 och förses anvisningarmed om
Videofilmerdetta. informationmed för skolor och

hushållen skall produceras.

åtgärderAndra förutsessom

insamlingsbehållareantalet för ireturglas ökar-
antal måletmed behållare invånare vid600en per
mitten 1900-talet,av

ett försöksprojekt för sortering förpacknings-- av
påbörjasavfall i kommunen Lemsterland ca 12 000

invånare isamt ännu ej fastställd störreen annan
kommun med invånare150 000ca

marknaden för återvunna råvaror liksombyggs ut,-
återvinningskapaciteten. Anslutning tillsker

liknande projekt i återvinningTyskland för av
kartong, aluminium och polyeten.

Så långt innehållet i överenskommelsen. kritiskaBland
röster hörts märks konsumentorganisationerna,som som

sig för prisökningar.eventuella Småföretagarnasoroar
organisation Raad Midden-het Kleinbedrijfvoor en- -
är skeptisk till Riskenpantsystem. är, menar
organisationen, att iköps storbutikervaror som
återlämnas i mindre,de på så sätt belastas medsom
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sorteringen.arbetsintensiva kostnadskrävandeden och
överstigerRegeringen fördelarna dedock attmenar

innebär.nackdelar överenskommelsensom

Frankrike9.5

Frankrike miljöministern etthar presenteratI
átertagninglagförslag förproducentansvar avom

förpackningar. ianvända Förslaget har huvudsak samma
förpackningsförordningenkonstruktion den tyskasom

Återtagningspliktenátertagningsplikt i olikamed led.
iär tänkt att upphöra producenterna deltarom

frivilliga återvinning.átertagningförsystem och

Återvinning definition innefattarvid bl.a.ges en som
energiutvinning. förslagetHuvudsyftet med synes vara

Nivåerminska deponeringen förpackningar. ochatt av
tidplaner inteännuhar angetts.

Norden9.6

Danmark

miljöstyrelsen påbörjat utredningdanskaDen har omen
förpackningsavfall utred-och producentansvar. I
ningsuppdraget ingår den tyska modellenatt analysera

Vidarevidkommande.och dess konsekvenser för danskt
möjligheten införa liknandeskall belysa ettattman

följai också isystem Danmark. uppdrag attharDe
utvecklingen i Sverige.
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Norge

attbildats förnyligensamarbetsorganettharNorgeI
förpackningarskringlösningarutarbetadiskutera och

sekretariat ärmiljöpåverkan. dettaI varsorgan
från förpack-intressenteringårtill Matforskknutet

k myndigheter.frånochvid bemärkelseinignsbranschen
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HOTIVÖVERVÄGANDEN OCH

i utgångspunkterAllmänna10.1

E internationelladenbelystingåendeUtredningen har
Händelseutveck-4 aspekter.olikautifrånutvecklingen

I FrankrikeochNederländernaTyskland,i bl.a.lingen
närings-svenskaför detbetydelsefå storattkommer

europeiskapå denarbetarföretagmångalivet eftersom
för-arbetet s.k.med EGsföljaattGenommarknaden.

urskiljakunnatutredningenpackningsdirektiv har
utvecklingen.idragvissa gemensamma

miljöpoli-bådeeftersträvar avEG-länderFlertalet
policyskälhandelspolitiska gemensamentiska och

förpackningarna.miljön ochangående

miljöopinion somstarkfinnsländerna enfleraI av
be-skallavfalletiförpackningsmängdenattkräver

främstärMotivetmaterialåtervinning.gränsas genom
delarvissa avdeponier. Ibehovetminska nyaavatt

be-starktlämpliga utrymmenpåtillgångenärEuropa
för-medlösasinteproblemetSamtidigt kangränsad.

finnsävenhåll enpå fleradeteftersombränning,
utvidgningellernyanläggningmiljöopinion motstark

förbränningskapaciteten anlägg-befintligavidav
förbränningsanlägg-attbl.a.ärAnledningenningar.

miljö-utomlands uppnåralltid sammainteningarna
Förbrän-land.vårtifinnst.ex.destandard somsom
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ningsanläggningarna används heller inte för energi-
utvinning, vilket naturligtvis är negativt ur resurs-
hushállningssynpunkt. ärDessutom luftföroreningar ett
stort iproblem många delar Centraleuropa.av

handelspolitiskaDen utgångspunkten gäller framför
allt risken för att enskilda länders miljöåtgärder
inom förpackningsomrádet skall medföra praktiska
hinder vid utvecklandet den inre europeiskaav
marknaden. Ett de grundläggande målenav för ärEG att
underlätta för att ländernasvaror gränser.passera
Därför undanröjs ekonomiska barriärer olika slag,av
t.ex. tullar avgifter.och Mot den bakgrunden strävar

också efterman att utforma förpackningssystemen så
att frittett flöde inte försvåras. Tidigareav varor
har emellertid miljöåtgärder inom förpackningsomrádet
godkänts EG-domstolen, t.ex.av det danska förbudet
mot aluminiumburk för öl. Samtidigt har dock domstolen
förutsatt att länderna i framtiden harmoniserar sina
miljöåtgärder.

Utredningen finner det sannolikt att en gemensam
policy inom de närmaste åren kommer att fastställas av
EG vad miljön och förpackningarna.avser råderDet
bred samstämmighet vissa hörnpelare i sådanom en
policy, bl.a.

minskaatt mängden förpackningsavfall- går tillsom
deponi,
att verka för materialreduktion inom- en förpack-
ningsområdet,

att verka för vissaatt ämnen vid- förbränningsom
orsakar emissioner, t.ex. tungmetaller, inte skall
ingå i förpackningar,
att utvidgatett producentansvar för- förpackningar
skall kunna införas,
att ekonomiska styrmedel skall kunna ingå- i olikade
ländernas åtgärder,



207

analysmetoderharmoniseradefinns behovdetatt av-
märkningssystem.och

varitalltframför omfrågor harKontroversiella
ellerdetaljerade kravfastställaskallhuruvida EG

utsträckningvilkenimaterialåtervinning samtmål för
tillåtas.förbränning skall

modellerdeaccepteratharatt EGUtredningen noterar
påKravNederländerna.ochTysklandiinförtsharsom

i% ochtill 60uppställtsmaterialåtervinning cahar
nödvändigtvis attinteinnebärDethögre.något fall

när dekravformulerasattnivåer somkommerdessa
kommerDäremotfastställs.EG-direktivenslutgiltiga

enskilt landfrån ettinriktningambition ochsådanen
attutanaccepterasframtiden attisannolikt även

handelshinder.uppfattas som

dessattärutgångspunktallmännaUtredningens
målochde kravmedöverensstämmaskallförslag

inom EG.område formuleraspå dettasom

godavårt land harvisar attUtredningens analyser
miljömålställdahögtklaraförutsättningar att

välmycketdessaattförpackningsområdet samtför
inomutvecklingen EG.medförenagår att

skill-finnsemellertid detattUtredningen noterar
EG-länderna.fleraochvårt land avmellannader

avfallshantering ärgällerSverige vadiSituationen
berorDetländer.många andraisåinte akut som
energi-förförbränningsanläggningarpå attfrämst

högtmotochutbyggda uppbättre svararutvinning är
bristemellertidsikt kanPå längremiljökrav.ställda

hosävenochvårt landiävenuppkommadeponiplatspå
anläggaattmotstånd mot nyamiljömässigtfinnsoss

ettärsopbergetväxandeförbränningsanläggningar. Det



208

ökande situationenproblem, är inte så iakutmen som
flera andra länder, främst Tyskland och Nederländerna.

Sverige är ett glest befplkat vilketland, medför
svårigheter när skall organisera insamlingman av
återvinningsbart material och transportera detta
material till återvinningsanläggningar. storaDe
geografiska skillnaderna och framför allt gles-
bygdernas speciella förutsättningarna måste därför
beaktas.

Till skillnaderna vårtmellan land och flera andra
länder bör även räknas in viatt redan har väl-
utvecklade återfyllnadsystem för förpackningar,av
främst inom dryckesområdet. vi iDessutom har en
internationell jämförelse uppnått höga nivåer för
materialåtervinning från aluminium- och glasför-
packningar. sistnämndaInom de områdena finns redan
väl insamlings-utbyggda återvinningssystem.och

Utredningen särskildaatt de förutsättningaranser
råder i vårt land gällervad befolkningstät-som

het, geografiska avstånd, avfallssituation samt
erfarenheter från miljöarbetet på förpackningsom-
rådet måste sammanvägas internationellamed den
utvecklingen. innebärDet utredningenatt efter-
strävar harmonisering utvecklingenmed i övrigaen
Europa, att förslagen huvudsakligen utgår frånmen
förhållandena i vårt land.

Förpackningar ingår viktig idel det modernasom en
samhällets distribution årenssenasteDeav varor.
kraftiga ökning förpackningsmängden bidragitharav
till rationaliseraatt och underlätta varuhanteringen.
Samtidigt är utvecklingen inom förpackningsområdet
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nära utvecklingen distributionen,sammankopplad med av
industrins rationalisering produktivitetsökningoch

konsumtionsmönster.ändradesamt

Förpackningar många väsentliga funktioner ifyller
varuhantering tillverk-modern underlättat.ex. att

ning, lagerhállning, hantering kanoch transport. De
också till omgiv-medverka att skydda skyddavaran,
ningen användningenunderlättaoch Inteav varan.
minst inom livsmedelshanteringen förpackningarär
viktiga hygieniskaför höga kravatt motsvara upp

bibehålla näringsinnehállsamt och smak. Förpack-
ningarna är även när gällerbetydelsefulla det att
informera innehåll bör användas.och hur denom varans

kapitel visar utredningen samhället ställerI att2.9
på förpackningar inom livsmedels-krav och läke-bl.a.

medelsområdet, måste villinkrav vägas ökasom om man
ambitionen minska miljöbelastning.förpackningarsatt

innebär måsteDet bl.a. att klararetursystemnya
befintliga hygieniska återvunnen för-krav samt att

å packningsrávara inte till livsmedelsför-kan användas
.Q packningar.l

I
Utredningen kommit tillhar fram att det mycket

går samhällsmál angåendeväl att klara andra t.ex.
livsmedelshygien förpackning mediciner,och avQ samtidigt miljövänliga förpack-ochsom nya mer

§ ningssystem inte iUtredningenutvecklas. har
I något funnit motiverat föreslå för-fall det att

ändring samhällsmál möjliggöraförandra attav
miljömål påökade förpackningar.med avseende
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miljöpolicymiljöbedömning samtGenerell10.2
förpackningarnaför

miljöbe-förpackningarnasåren harsenasteUnder de
Uppmärksamhetenilastning fått debatten.ökad rollen

speciell förpack-någonhanteringengällthar ofta av
engångs-PET-flaskan,aluminiumburkenning, ellert.ex.

båda fall harpå miljön.påverkan dessaIoch dess
lagstiftningsärskildtilllett framdebatten om

hanteringacceptabelför garanteraattretursystem en
utifrån miljösynpunkt.

också uppmärksam-miljöbelastningFörpackningarnas har
dioxindebatten, vissa förpack-däri den s.k.mats

luftföroreningar behandlats.tillningars medverkan
frivillig överens-tillframdebatt har lettDenna en

ersätta PVCförpackningsbranschen attinomkommelse om
material.med annat

i miljödebattenförpackningarsövrigt rollharI
engångsförpackningarmängdenökadefrämst denavsett

sopber-s.k.detför uppkomstenbetydelseoch deras av
sistnämndainedskräpningen Detnaturen.förget samt

från för-glasinsamling stödtill samtletthar bl.a.
städningsaktioner t.ex.tillpackningsindustrin som

rent-kampanjen.Håll Sverige

också resurshus-globalaåren denharUnder de senaste
angående förpack-itagitshållningen debattenupp

långsiktigt hel-inödvändighetenningar liksom ett
miljöbelastning.förpackningarnashetsperspektiv på

miljöanalyser utvecklatsbakgrunden harden somMot
miljöbelastning ochförpacknings totalabeskriver en

frånlivscykel uttagresursåtgång dessunder av-
ochförpackningstillverkning, transporterråvara, via

stegstortettDärmed hartillfyllning avfallsledet.
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på allsidigt sätttagits korrektochatt ettmot mera
miljöbelastningen.analysera

miljöbedömningUtredningen skallattanser en
göras principen frånenligtutifrån helhetssynen

miljöbedömningsådantill graven. I envaggan
råvarubedömning,följande kriterier ingåskall

energiförbrukning, luftföroreningar, vattenföro-
nedskräpning.avfallshanteringreningar, samt

miljö-Sverige Packforsk med att utvecklaarbetarI
internationellaprofilbedömningar görasamt med att

förhållanden.,förmodeller är svenskarelevantasom
å Även inom i fråga betydandeägnas dennaochEG USA

internationelltuppmärksamhet. är utvecklaSyftet att
jämförbara tillför-höganalysmodeller med grad av

miljöprofil-litlighet. begränsning i befintligaEn
bedömningar på kvantitativaär att de endast bygger

kvalitativainte tillhänsynstorheter och tar para-
metrar så mängden analysavfall utant.ex. avanges

på miljön.innehåll faktiska påverkandess samt En
intebegränsning olika miljöfaktorer kanär attannan

.E förpackningjämföras med varandra eftersom t.ex.en
1 energisynpunktfrånkan bättre medan kanen annanvara

sina Äveni avfallssituationen.ha fördelar dettaom
värderingsproblem så utredningenrealitetär anseren

miljöprofilbedömningar ändå värdefulltatt ettger
till miljöbelastningbedömningunderlag samladen av

Utredningen väsentligt Sverige fort-det attanser
inommiljöprofilmodellersätter att utveckla ramen

internationellt främstför ett brett samarbete,
inom Målet åstadkomma internatio-bör attEG. vara

bedömningskriterier för förpack-nellt accepterade
ningsomrádet förutveckla metoderna attsamt att

insamla data.
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iförutsättningar gäller utred-Med dag harde som
ningen givit i utföra veten-Chalmers uppdrag att en

miljöbelastning.förpackningarsskaplig studie Iav
återanvändning, materialåtervinning,studien jämförs

förpackningsmate-energiutvinning deponeringoch av
råvaruanvänd-rial. miljökriterier använts ärDe som

luftföroreningar,ning, energiförbrukning, vattenföre-
uppläggningreningar Studiens ochavfallsmängder.samt

i bilagaredovisas i sin helhetresultat SOU 199177
i kapitelsamt sammanfattas 4.

attstudien ärgenerella slutsats kan drasDen som av
energibehov förpacknings-emissioner minskaroch om

energi-material återanvänds återvinns,eller samt att
tillinnehållet i materialen börde brännbara tas vara

förbränning. förgäller generelltresultatDessagenom
varje vid jämförelse.materialslag Nedanrak ges
några belyser resultatenexempel som

återanvändningMiljöanalyser förtalar mycket starkt
uppnåråtervinnsi ställetglas. glasetOm man enav

viss jämförtminskning i energibehov utsläpp medoch
råvaror.framställsdet nyaom av

energibehovminskningen ialuminium átervinns ärOm
emissioner jämfört förbränns medoch med detstor om

alternativet.energiutvinning. Deponi sämstaär det

Återvinning miljöbe-minskningstålplåt avav ger en
deponering.jämförtlastning energibehov medoch

Materialåtervinning plast polyeten LDPEtyp gerav
tydligt minskad miljöbelastning i jämförelse meden

ärhanteringssätt. För polyeten HDPEandra aktuella
bästa alternativet,återanvändning miljömässigtdet

material-signifikantskillnaden inte är mellanmedan
Återvinningåtervinning energiutvinning.och av expan-
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miljösynpunktfrånbättreär klartderad polystyren
energiutvinning.jämfört med

energibehovmindrevinster göraskan omStora genom
framställsjämförtåtervinns denwellgapp av nyaom

miljö-Andraluftutsläppen.minskarSamtidigtråvaror.
faktorer bild. wellpappsplittrad Omdock merenger

energiutvinning bättreettmaterialátervinns ärinte
alternativ Materialátervinningdeponering.än av
vätskekartong jämförtmiljömässigtydlig fördelenger

fibrer plastsåvälenergiutvinning i falldesmed som
,5 återvinnsfibrernaåtervinnas. däremot endastkan Om
1 materialåter-skillnadtydlig mellanuppstår ingen
1 och energiutvinning.vinning

tillliggabörresultatUtredningen dessaattanser
miljöprioritering för helaövergripandeförgrund en

vägledning närtjänaförpackningsområdet samt mansom
olika för-förhandlingsplaner demål ochställer upp

packningsmaterialen.

miljöbelast-bildfullständigvill haom aven merman
förpackningssituation förvarjeningen studerakan man

förpackningsslag medverkarolikajämförasig huroch
samhällsperspektivUtifrånmiljöbelastningen. etttill

sådan eftersommindre relevantjämförelseär dock en
å förpackningarnas respektivemiljöfördelarolikade
I igenerelltgår,att rangordnaintemiljönackdelar

fallstudier kanSådanaförpackningssituationer.olika
meningutredningensenligtinformation börökad menge

miljöpolicy skalltill förinte ligga grund somen
miljöpolicy församhällsåtgärder. Samhälletsvägleda

inrikt-generellmåsteförpackningsområdet merges en
förpackningssituatio-enskildaintening böroch avse

system.ellerner
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miljöanalysUtredningens visar samtligaatt förpack-
ningar miljöbelastningar.medför miljöbe-Graden av
lastning hänger i första hand med förpack-samman om
ningarna återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns
eller deponeras. viktigEn faktor är förpack-annan
ningsmängden. förpackningsmängden uppnåsOm reduceras

positiv miljöeffekt för resurshushállningenen
råvaru- energiåtgångoch församt utsläpp och ned-
skräpning.

Utredningen matgrialreduktiogatt böranser vara en
väsentlig i miljöpolicydel förpackningar.fören

årenUnder de senaste har utvecklingbetydandeen
påskett område.detta För förpackningsföretagen är

mängden råvara förpackning ekonomiskt intressantper
att reducera varför ständig utveckling påskeren

område.detta Samtidigt önskemåletkan profileraatt
üöverförpackning,riskmedföra för fördvs.en vara

onödigt krångliga förpackningar förpackningareller
saknar frånmervärde konsumentsynpunkt.som

Utredningen ihar överläggningar med konsumentföreträ-
fåttdare ett flertal påexempel förpackningar som

utifrån konsumentsynpunkt framstår onödiga ochsom som
samtidigt innebär miljöbelastning. dettaI avseendeen
kan handeln spela central erbjudaroll atten genom
funktionella miljövänligaoch förpackningar men
också erbjuda miljömedvetnaatt konsumentergenom
alternativ.

Miljörörelsen, bl.a. företrädd Svenska naturskydds-av
föreningen, påhar nödvändighetenpekat för-attav se
packningar utifrån vidare perspektiv,ett där glo-en
bal resurshushållning måste beaktas. Det kan noteras

iatt några länder diskuterathar sätta grän-attman
måleller för den mängden förpackningartotala iser

allmänhet minskamed syftet att avfallsmängden.



väsent-emellertid likaärUtredningen detattanser
långsiktigtförpackningsrâvaran iligt ettatt se

där både för-hushållningsperspektiv, mängdenglobalt
förpackningsav-packningsråvara mängdenbegränsas och

materialre-båda ärminskas. sammanhangdessafall I
duktion handlingslinje liksom återanvänd-väsentligen

materialåtervinning.ning och

förpackningaronödigapå självsanering samtKrav av
materialreduktionforskninginformationökad och om

intresseekonomiskatillsammansbör med kundens eget
miljöförbättring. avseendetill dettakunna leda Ien

konsumentorganisationermiljö- betydelse-har och en
pådrivandefull roll kraft.som

materialslagUtredningen vidare att valet avanser
miljöpolicy.offensivockså i Iär betydelsefull en

förpackningarinnehåller inte ämnenallmänhet som
miljöfarliga.klassificeras Det berorskulle kunna som

självsanering ii på medtakthög starkgrad enen
miljöopinion.växande

inne-förpackningar inte börUtredningen attanser
ämnenhålla dessaeftersomtungmetaller och PVC

energiutvinning,vidtill miljöproblemupphovger

ifrivillig överenskommelseenlighet medI en
DennaSverige.inte ianvänds längrebranschen PVC

ividmakthållas även ochöverenskommelse bör PVCom
negativaPågår återvinna. ämnetssig grundför att av

återvinnings-inte ingå imiljöpåverkan bör hellerdet
aldrigambitionerhögaäven medeftersom dessasystem

blikan slutna.

Internationellt Sverige för tungmetallerverka attbör
förpackningar,användning i delsfrånoch undantasPVC
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inom direktiv, iför samband med dendelsEGsramen
därinternationella standardisering inletts ochsom

Sverige medverkar.

fråga materialvalet hörgäller ochEn annan somsom
i internationella standardiseringsarbetet ärhemma det

begränsning materialslagden standard-samtom av om
isering förpackningstyper i underlättasyfte attav

hindrenåteranvändning materialåtervinning. Ettoch av
olikaplaståtervinningför är det antalett.ex. stora

plasttyper. begränsade antalet typerbranschenOm
återvinningenskulle underlättas.

Sveriges iUtredningen medverkan detattanser
inlettsinternationella standardiseringsarbete som

på förpackningsområdet i förhandlingarna medsamt
standardiseringtill sådanbör ökasyfta attEG

till miljövänlig hanteringmöjlighetenökarsom en
förpackningar.av

tidigareUtredningens miljöbedömning, vilkengenerella
innebär följande prioritering.presenterats,

Förpackningar så långt möjligt återanvändas.bör De
förpackningssystem återanvändningförbyggtssom upp

vidmakthållasbör är dessutomoch utvecklas. Det
miljömässigt utvecklingintressant stimuleraatt en
där förpackningarna áteranvändsáterfylls. plast-Inom
området innebär introduktionen retur-PET-flaskanav

miljömässigtett framsteg.

begränsade återanvändningssystem kanDet antal som
i butikerna Många butikerutgörhanteras ett problem.

små låg bemanningär varförkostnadsskäl deoch har av
inte på funktionellt tillhandahålla ut-ett sett kan
rustning hygieniskaoch hantera de aspekterna anta-om

återanvändningssystemlet utökas. Detta problem kan
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därinlämningsställensärskildaemellertid lösas genom
förpackningen.tillbakalämnarpantmotman

återanvändningutökadUtredningen att enanser
gällerstånd när dettillkan kommaframför allt

områden kantransportförpackningar. Andra vara
kemisk-tekniska tvätt-t.ex.produktervissa som

iingårkemiska produktersådanaochmedel som
Ytterligare exempelsortiment.bensinstationernas

glasförpack-såsomlivsmedelsområdetinomfinns
än drycker.ningar för annat

utökas.förpackningar bör IMaterialåtervinningen av
glas,materialåtervinning främstförekommer avdag

främstländer,andraaluminium wellpapp. Ioch
omfattandeskerochNederländerna USA,Tyskland, en

förpackningsmaterial-återvinningpåsatsning av
sortering utvecklasinsamling ochTekniken för

kvaliteten återvinns.på detliksomkontinuerligt som
återvunnetöverskottövergångstid kanUnder aven

måsteDärförförpackningsmaterial uppkomma. nya
produktutveckling.b1.a.skapasmarknader genom

krävasattsettgenerelltområde detkommerdettaInom
utvecklingforskningpå ochsatsningkraftigt ökaden

satsningarnastörstainternationellt. Dei Sverige och
aktivi-medanländernanämndainomi dedagsker ovan

varit blygsamma.hittills harSverigeiteterna

inrättade avfallsforskningsrådet harnyligenDet
område.inom dettaprojektfinansieramöjlighet att

vårti landförpackningsmaterial skallFörbränning av
energiutvinning,i formframtiden skei endastäven av

energi-Sverigemiljömässiga former.betryggandeunder
hushålls-brännbaradetviktprocentutvinner 55 avca

detviktprocentäveninnebär 55att avDetavfallet.
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förpackningsmaterialetbrännbara i hushållsavfallet
går till energiutvinning.

dag deponeras industri-I brännbarastor del deen av
förpackningarna tillsammans Påmed annat avfall. samma

gårsätt viktprocent hushållens till40 avfallca av
deponi.

Förbränningskapaciteten i vårt iär bättreland än
EG-länderna ioch är gjortUSA. Undantaget Danmark som

satsning påmycket förbränningsanläggningar.starken
hushållsavfallet% gårCa 60 till energiut-därav

vinning.

Enligt naturvårdsverkets energiverksoch statens
utredning Energi avfallsförbränningavfall ärur en

behandlingsmetodacceptabel hushâlls-för och
industriavfall förutsättningunder påatt de krav
utsläppsbegränsningar diskuteras i utredningensom
genomförs. potentiellAvfall utgör med tankeen resurs

bl.a. energin. möjligtärDet fullt fördubblaatt
energiproduktionden påär förbränningbaseradsom av

hushållsavfall industriavfall.och

Utredningen angeläget riks-det att denanser av
dagen förutsatta källsorteringen tillleder en
förbättring den energiutvinningennuvarandeav ur
förpackningsavfall.

Deponeringen förpackningar ibör endast skeav
undantagsfall. geografiska avstånden iDe landet
gör emellertid alternativen materialåtervin-att

energiutvinningning eller i vissa intefall är
ekonomiskt realistiska tillhänsynmed den be-
gränsade miljöeffekt uppnås. glesbygds-Isom
kommuner såledeskan svårtdet organiseraattvara

insamlingsorterad till rimliga kostnader eller



219

återvinningsanlägg-materialet tillfraktaatt
energiutvinning.ningar bör detför dessa fallI

förpackningsmaterialävenacceptabelt attvara
deponier.ihamnar

kompostering visstVid användning ävenökad kanav
påförpackningsavfall där och hanteras etthamna

Likasåmiljömässigt acceptabelt sätt. kan det vara av
enlighetintresse deponering ii medstället föratt

materialförpackningars organiskatidigare praxis låta
Bådai biologisk dessa utveck-brytas process.ner en

lingsomráden följas.bör noga

förpackningar,slutligen vissabör uppmärksammas att
kemi-målarfärgsburkar medt.ex. och plastflaskor

innehålletfrånkalier, innehålla restprodukterkan
miljöfarligtdärigenom karaktären avfall.och har av

utomordentligtFrån miljösynpunkt framstår det som
påväsentligt förpackningar omhändertaskanatt dessa

inpi åter-så inte5 betryggande sätt att de kommerett
vinningsprocessen. innefattardennaskäletdetAv

kvalitetskontroll olika församt metoderprocess
rening Frågan miljöfarligtråvaran. äravfallav om

direktivföremål särskild utredning 199045 ochför
inte vidare i utredning.berörs därför denna
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målsätt-miljöbedömningarspecifika och10.3
fögpackningsmaterialolikaningar för

generella miljöbedömningenframgått hardensom av
miljöprioriteringutredningen gjort följande under

sigvarje materialslagförutsättning förbeaktasatt

återanvändning1.
materialåtervinning2.

§3. energiutvinning
4..deponi

situationenavsnitt redovisas förutdetta hurI ser
förutsättningarolika materialslagen vilkade samt som

iinför framtiden.gäller arbetats framUnderlaget har
förföreträdare delbranscherna samtsamarbete med

återvinnings- renhállningsföretag. Även handels-och
ideltagitföreträdare konsumentrepresentanter haroch

varitUtredningens materialgrupper uppde-arbetet. har
aluminium-stålplåt,enligt följande well-lade glas,

gäller förpack-p1ast.Vadpapp-papper-kartong samt
ningar materialslag har dessasammansatta fleraav

i respektivekunnat behandlas metall-, plast- pappers-
på förpackning.beroende typ sammansattgruppen av

avsnitt förär underlagsyftet med detta att ge
långsiktiga miljömål rekommendera hand-samt att
lingsplaner åren.för närmastede

miljöanalysUtredningen utgått från allmännahar den
olika materialslag tidigare presenterats.av som

samtidigt situationen i i Sverigedaghar analysen
internationellt genomförts. detta sammanhangoch I

redovisas från existerande försystemerfarenheter
Vidare ingåråteranvändning respektive återvinning. en

bedömning tekniska utvecklingen inne-kanvad denav
möjligheter i framtiden.bära för ellerproblem



Glas1.0.3.1

Miljöbedömning

å innebärmaterial, vilket detinert attärGlas ett
består %omgivningen.inte Glas 53med avreagerar

% kalk.% soda ochsand, 1318

energibehovminskar och ut-vid återvinning glasav
rå-framställsnågot jämfört detsläpp med av nyaom

råvaroriminskas naturenuttagetDessutom avvaror.
åter-minskarsamtidigt glasavfallsvolymen omsom

vinns.

erhålls åter-besparingar glasetstörreMycket om
returglastillhänsyn att ettanvänds, även tarom man

engångsförpackning. Från miljösynpunktväger änmer en
engångsglasframförföredraär därför returglas att

V kallaåterglas valt attbranschen hareller som.
3 materialåtervinning.inengångsglas församlassom

glasinsam-motiven förärFörutom nämnsvad som ovan
hushåll-ling glasåtervinning bättreframför alltoch

Aminskaderávaruresurser, skade-energi-ning ochmed
minskade avfalls-renhållningspersonalen,risker för

lägre maskin-slitage inedskräpning,minskadvolymer,
förbränningsanläggning-iutrustning mindre slaggoch

arna .

avsättningåtervinninginsamling,Möjligheter till och

läskåterfyllningssystem öl ochfinns för främstdagI
sprit.vinför och33 cl-flaskor samt
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glasdivision glasförpacknings-sverigesärPLMs enda
tillverkare. glasförpackningar främstskerImport av
från Tjeckoslovakien, Storbritannien, FrankrikeNorge,
och Tyskland.

tillverkas Sverige.iTotalt ton glas Importen110 000
uppgår till ton tomma och ton fyllda20 000 40 000
glasförpackningar, till ochexporten ton tomma20 000

glasförpackningar. för-20 ton fyllda svenska000 Den
brukningen förpackningsglas uppgår följaktligenav
till enligtkälla Packforskston130 000 PLM,ca
beräkningar uppgår förbrukningen till ton-135 000

ingår årligendessaI ton ton glas130 000 21 000 som
tillförs ärretursystemet storlek ton.417 000vars ca

bestårRetursystemet framför öl- ochallt cl33av
läskedrycksflaskor vinförsamt returflaskor och
sprit.

finns i insamling, åter-Det dag väl fungerandeen
vinning återcirkulation insamlatoch glas. Andelenav

uppgick ton.till innebärglas Det att1990 50 000 ca
engángsflaskor% %50 alla och totalt alla38av av

glasförpackningar in. Glasinsamlingen skötssamlas av
SGÅ,glasåtervinning ägsSvensk AB PLM AB,avsom

SpritBryggareföreningen VinSvenska AB, VS AB,
Service Sveriges LivsmedelsindustriförbundSLIM AB

Fredrikssonoch verksamhet ärHandels BolagetsLG AB.
Huvudsakligasäljaköpa, förädlaatt och krossglas.

leverantörer ärkrossglas kommuner detta glasav
industriglasproducenter.kallas ofta kommunglas och

Till från hushåll,kommunglaset räknas glas restau-
liknande.hotell och Glas kasserasranger, som av

industrin inom tillverknings-, för-t.ex. planglas
ädlings- kassationer från Vineller användarledet,
Sprit, tillbryggerierna räknassystembolaget, m.fl.

ekonomiska fysiskaproducentglaset. Det och ansvaret
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tillinsamlingför och transport utsorterat glasav
emballageglasbruken handhas kommunerna.av

glasåtervinning ärstörstaDet hotet mot fortsatten
fånegativ prisutveckling svårighetersamt atten av-

sättning för främst det blandade glaset.

kommuninsamlade avsätt-För att det glaset skall ha en
ning i framtiden måste större glasdel det somen av

in färgseparering ifärgsepareras.samlas t.ex.En
fraktionerna vittgrönt och glas skullebrunt,
väsentligt möjligheterna till avsättningöka detav
insamlade uppdelningglaset. motsvarande glasEn av
tillämpas i Schweiz, Nederländerna.redan Tyskland och

avsättningsområden finns för ärkrossglasDe som
antingen

tillverkaatt glas,nytt
råvara i produktion,användaatt krossglaset som annan

att glaset.exportera

På sikt finns förett antal marknader krossglasnya
introduktion färgat glas s.k.ett nytt svagtav

glasfiber, asfaltfillerekoglas, skumglasgranulat,
material inomsamt annat byggnadssektorn.

återvinningInsamling i praktikenoch

Konsumentförpackningar áterglas bör även fort-av
sättningsvis uppnåkällsorteras. För bättreatt
möjligheter till avsättning insamladedet glasetav

fraktionernabör iglaset dessutom de tresepareras
brunt, vittgrönt och glas.

branschspecifikt industriavfallIcke bör källsorteras
så möjligt.nära den därverksamhet det faller som



påpraktisktInsamling fungerakanoch transport samma
igloos förolikai med tresätt dag,sker enmensom

vittför glas.grönt ochförbrunt, enen

råvara för nyttanvändasskallAllt krossglas somsom
fråninköpsmåste Glasefterbehandlas.glas som

föroreningarsáfritt från attindustrin vanligenär
in-däremot ärGlasräcker krossa det.det att som

avlägsnamåste förfrån hushållen attsamlat rensas
såföroreningar dessaattandrakapsyler, lock och

föri ochinte förorsakar problem processen
kvaliteten.

SGÅGlasåtervinning bearbet-harSvensk AB en
iBehandlingenningsanläggning vid Glasbruk.Hammars

sorterings-tillgår ianläggning ochkross-denna
attbortämnen sorterasdär främmandeenheter genom

siktar samtolika magneter ochglaset genompasserar
föroreningarnabesvärligaste attavsyning.manuell De

liknandekeramik,porslin, ochstenaravlägsna är
måsteavskiljas maskinellt utanmaterial inte kansom

för hand.utsorteras

ifinns två glasbrukåtervinningen detNär gällerdet
Limmared.tillverkar ochSverige bruksglas Hammarsom

inom etti läggas nedattGlasbruket kommerHammar par
iSGÅ sinfortsätta verksamhetår, attmen avser

Tillverkningen färgat glasLimmared.ellerHammar av
fortsättningeni attmarknaden kommerför svenskaden

i iske Norge.Moss

Kostnader

Renhållningsverksföreningen uppskattat kommunernashar
inominsamling kommunenför och transportkostnad
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glastetfår färgatbetalning förminus kommunenden av
SGÅ bedömertill mot-krton.ofärgat glasoch 126

tillgenomsnittskommunförsvarande kostnad en
krton.120

ligga ungefär mellankostnad antaskommunernasOm
förberäkningar kostnadenbör ökadedendessa.

Förbrukningenbli krton.producentansvaret 123 avca
innebärtonår, vilketuppgår tillåterglas 000110 en

förpackning glasförpack-på öre 2 500kostnad 5 per
ningarton ä gr.400

organisationFinansiering och

SGÅGlasåtervinningUtredningen Svensk ABattanser
isin settbör fortsätta verksamhet stort som

SGÅfinansieringen tillämparhittills. När gällerdet
infördefungerande system. 1 1991redan ett Den mars
såvälåtervinningsavgift försärskildbranschen en

glasförpackningarimporteradeinhemska som

örecl25 20 -
örecl25 50 4-
örecl50 6-

tillanvändsmedelDessa
alternativ användningprisutjämning för-

iutvecklingsprojekt-
information-
kommunstöd-

återvinningåtgärder för ökad-
användningsområden förutveckling alternativaav-

0importöverskott.
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Mål handlingslinjeroch

Utredningen miljömässigaatt de fördelarna medanser
återfyllningssystem såväger glasförpack-tungt att
ningar i återfyllas. Målsättningenförsta börhand bör
därför fortsättningsvisäven högatt ha andelvara en
återfyllda i princip ligga påbörglas. andelDenna

nivå i förhållande till áterglas,nuvarande med reser-
vation förändringar till följd utvecklingför av av

miljövänliga förpackningssystem.nya

Utredningen vidare viss materialreduktionattanser en
möjligär glasförpackningar. finnsnär gällerdet Det

i på minskatredan därdag exempel glasflaskor man
materialåtgången.

Målet återvinning år liggaför börglas kunna2000av
spanneti målsättningen%. Branschen har att60-70

uppnå år% gå till70 det skall har dock1995. Hur
inte angivits. Utredningens något försiktigare
bedömning motiveras sannolikt behövs längreatt detav
tid avsättningsmarknaderför att skall utvecklasnya

nödvändigaoch färgsepareringenatt den skall komma
tillstånd i tillräcklig omfattning. Utredningen anser

utomordentligt väsentligtdet äratt för att säker-
ställa från sidafortsatt medverkan konsumenternasen

insamlat till meningsfull material-att glas används
återvinning.

Utredningen iatt glaset skall sorterasanser
fraktionerna vitt sådanbrunt, grönt och glas. En
sortering avsättningsmöjligheternaförbättraskulle

insamlatför sortering tillämpasglas. motsvarandeEn
i Schweizredan Tyskland, och Holland.

inte återfyllsglasflaskor går tillDe ellersom
materialåtervinning bör deponeras. ärEftersom glas
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ingainert deponering problem än att detandramedför
i deponin.upptar volym

ekonomi-uppfattning vidareUtredningens är detatt ur
litemiljösynpunkt förär talar attoch mycket som

in återvinnas iåterglas delarbör och allasamlas av
ifrån anläggningarområden långt kanvårt land. I som

iåterglas detta.bör stället deponerahandta manom

åren enligtHandlingslinjer bör utred-för närmastede
förutsättningarnamening förningens öka attattvara

insamlade innebäratillvara glaset. Detta kanta det
aktivt söka för krossglas.att marknadernya

viktigtVidare utredningen är attatt detanser
igång uppdelningi glasetmedkommasnarast aven

möjligheterna tillfraktioner, vilket påverkarflera
avsättning avsevärt.

miljöfördelarna föranledning uppenbaraMed deav
utredningenáterfyllningssystem angelägetdetanser
gemensamt undersöker allaatt branschen och handeln

förförutsättningar införandeför retursystemav nya
glasförpackningar.

x
Aluminium1o.3.2

Miljöbedömning

aluminium visarmiljöbedömning görs för attDen som
både emissionerminskningen i energibehov är storoch

materialet återvinns i stället för förbrännasattom
praktiskt möjligtenergiutvinning. Sá långt ärmed det

återvinnas.aluminiumbör därför
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återvinning ochinsamling,tillMöjligheter
avsättning

aluminiumförpackningarton peranvändsTotalt 29 000
EnligtGränges.hushållen. Källaår inom svenskade

ton.tillförbrukningen 000uppgår 24Packforsk

förmaterialátervinnsaluminiumburkar casvararDe som
tuber,konservburkar,kapsyler,Matformar,ton.15 000

Aluminiumton.förhushállsfolie 9 000casvararm.m.
till ton.uppgår 5 000laminatförpackningari ca

hushållen exkl.frånaluminiuminsamlasdagI
Ovanåker ochBollnäs,i Täby,aluminiumburken

inleddesi 19897TäbyFörsöketkommuner.Skultuna
hushåll.frånårin 700aluminium 20samlaskg450 per

insamlingmedkommit längreännuSchweiz avharI man
insamladesårhushållen. 1989från Underaluminium

hushåll. Hälftenfrånaluminiumton var1 270
Ävenfolie.olika typeraluminiumburkar och resten av

tillinitiativtagithari EnglandDanmark och man
aluminium.insamling av

aluminiumförpackningarförMaterialåtervinningsgraden
aluminiumburkenär dethuvudsaki Sverige %.är I42

átervinns.som

detåtervinna eftersomintressant attAluminium är
som nyttegenskapermaterialet haromsmälta samma

rostarfrån metallerTill skillnad andramaterial.
omsmält-på sätt.förstörs annataluminiuminte eller

energisnålt Endastsätt.påockså ettning klaraskan
produktionförenergi behövskrävs den%5 somavca

aluminium.smältaförprimármetall att omav
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praktikeniåtervinningInsamling och

utgörshushållssoporna% avendast 1Eftersom avca
måsteej medräknadreturburkenaluminiumskrot
material.andratillsammans medinaluminium samlas

åstadkommaför attarbetsgrupptillsattGränges har en
påattski1ja plast,teknik förfungerandeen

studeraskallmetaller.aluminium Gruppenandraoch
separering undersökaävensamtförolika metoder

hösten 1991materialet. Undertvättningbehovet avav
Eventuellt kommertekniker.olikautvärderas en

På transport-grundpilotanläggning byggas.att av
på 20-talsorteringsanläggningar ettkrävs§ kostnaderna

från sorteringsanlägg-transportgällerNär detorter.
i ettfinns dagFinspång redanitill Grängesningarna

dryckesdepâer ifrånreturburkarförsystemfungerande
transporternabörEnligt Grängeslandet. avhela

utsorteradedetmedsamordnasreturburkar
aluminiummaterialet.

aluminium erfordrasomsmältning utsorteratFör av
för attframför alltsmältverk,sannolikt nyttett

plastaluminiumlaminat.aluminiumutvinnakunna ur

utvinnes beräknasvispåaluminium detta varaDet som
tillanvändagårpå attkvalitet nytti detattdenav

förpackningsmaterial.

.
E låg.förhållandevis Denlaminat äriAluminiumandelen
I ärvarför detbestårstörsta volymen papperav

pappersindustrin tillvaratarförstnaturligt att .
består ellerplastfibrerna. Restprodukten renav

Gränges.intresse förstortplastaluminium, är avsom
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Kostnader

ätervinningsvärdet aluminiumhöga förDet kommer tro-
ligen återvinningen iatt bära förkunna kostnaderna

från hushåll till återvunnet material.alla led -

Mål handlingslinjeroch

Målet materialåtervinning aluminiumför bör kunnaav
till till årsättas % senast60-80 2000.

finns förutsättningar återvin-för högDet goda en
ningsgrad aluminium. råder ingenför tvekanDet attom
aluminiumindustrin ambition.här har hög detGenomen

aluminium återvinningsvärdetför exklusivt höga är det
materialátervinna. Miljöbedömningen visarlönsamt att

också återvinning fördelaktigareär änatt att
energiutvinna eller deponera.

materialátgången finnasgällerVad förut-torde det
sättningar ytterligare i vissareducera dennaatt
tillämpningar.

aluminiumförpackningar materialåtervinnsinteDe som
går till deponering förbränning påberoende deneller
enskilda behandlingsmetoder. Bådakommunens metoderna

åmöjliga inga särskildaär risker, äroch medför men
sidan inte resurshushållande.andra

enligtHandlingslinjer årenför närmaste börde utred-
attniñgens mening förutsättningar för ökadskapavara

insamling aluminiumförpackningar.av

Vidare inom nyligenbör de branschen uppstartade
projekten återtagningför genomföras utvärderas.och
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lämpligpåbörjats, finnamed attArbetet, redan ensom
aluminiumskilja påteknik och andraför plast,att

bör fortsätta planerat.metaller som

stålplåt10.3.3

E Miljöbedömning

Återvinning stálplåt bleckplåt minskarsåväl somav
svårigheterenergibehov. Praktiskamiljöbelastning och

bleckplát. Påföreligger beträffande grund attdock av
omsmältningingå tillämpasden halt kantennav som

utsträckning.idag i begränsadbara

insamling, återvinningMöjligheter till och
avsättning.

Stålplåtsförpackningar består ii hushållsavfallet
å§ huvudsak för-svenskakonservburkar o.d. Denav
; brukningen uppgår tonår. Fördelningentill 61 000

transportförpack-konsumentförpackningarmellan ochI
ningar uppskattningsvisär ton40-50 000 resp.

ton.10-20 000

konsumentförpackningarna3 är förtennadeAtt oftast
vidvid återvinningutgör nackdel eftersom dettaen

Vidinte stålverken.hög förär acceptabelttennhalt;
kanlåg stálverken vissa fall accepteratennhalt 1

V materialet det övrigt skrot.blandas med% om

plastlaminat.föroreningarärEtt problem typannat av1
miljöproblem bådeär för skrothandeln ochDetta ett

stálverken i användningökadmed plast-takt avsom
laminat i framtiden bli problem.kan ett stort
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inte förtennade.regelTransportförpackningar är som
plastlaminat problem.ettutgörDäremot

Kostnader

insamling, transport,förkostnaderskrotföretagens
tilluppgårkapitaladministration ochbearbetning,

försäljningvidfårSkrotföretaget avkrton.400-450
material krton175-200bearbetatfärdigsorterat och

36, innebär attskrotgård.fritt Detskrotklass
Förbruk-blir krton.industrin 225förkostnaden ca

ningen tilluppgårstålplåtsförpackningar 61 000av
förpacknings-ungefärliginnebäravilket kanton, en
konservbur-konservburk 5 000påavgift öre5 per

å gr.karton 200

praktikeniåtervinningInsamling och

hushål-istålplåt källsorterasbörFörpackningar av
ev. aluminiumtillsammans medsamlaskanlen. Dessa

påtvättningeftermagnetmedsorterasplast ochoch
skrotgård.

handlingslinjerMål och

iliggaårstálplåt bör 000återvinning 2Målet för av
%.spannet 40-60

stäl-materialåtervinningingenförekommerdag avI
andel går skrot-medviss dockplåtsförpackningar. En

svårighetenstålverken.tilltunnplåtskrothandelns
måsteförtennadekonsumentförpackningarna årmed att

förutsättningar kommerekonomiskaHuruvidalösas.dock
för-dessaanläggningar avtennarfinnas föratt som
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är tran-ovisst. Däremotfortfarandepackningar är
därförbörochinte förtentasportförpackningarna

materialåtervinnas.

i för-energiutbyteingetstâlplåtsförpackningar ger
förpackningar börFörtennadebränningsprocessen.

miljö-är etttenneftersominte deponerasheller
utlösas.farligt ämne och kan

såutvecklasstálplåtsförpackningarnamåstePå sikt
rimligtillmaterialåtervinna demgårdet attatt

kostnad.

enligt utred-åren börHandlingslinjen närmasteför de
ansträng-göraattmening framför alltningens vara

lämplig förmetodmiljömässigtfinnaningar för att en
konsumentförpack-itennettill medrättakommaatt

föroreningar, typÄven med andraproblemetningarna.
plastlaminat, uppmärksammas.bör

förtennadeinte ärtransportförpackningarnaEftersom
återvinning ellermedytterligare utvecklassystembör

återanvändning dessa.av

kartongochwellpapp,1o.3.4 papper

Miljöbedömning

frånvisar det,kapitel attiMiljöbedömningen 4
återvinnafördelaktigare attär klartmiljösynpunkt,

energinutvinnaenbartänfrån attmaterial wellpapp
energiför-totalavinster avseende denstoraeftersom

till luftåtervinning. Utsläppviderhållsbrukningen
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minskar också genomgående vid återvinning, medan ut-
tillsläppen splittrad bild.vatten ger en mera

Energiutvinning i sinär bättrewellpapp tur ettav
alternativ deponering.än

För beståendevätskekartong före-och plastav papper
ligger ingen tydlig skillnad materialet förbrännsom

energiutvinningmed fiberinnehåll åter-eller dessom
vinns. tillvaraäven emellertidplasten kan ärom tas
återvinning miljömässigt energi-att föredra framför
utvinning.

Någon miljöbedömning övrigaför typer ochav pappers-
pappförpackningar inte gjorts. emellertidhar kanMan

få miljöprofileranta liknandeatt dessa skulle well-
korrigerade för längre transportsträckor.papp

förpackningarDeponering wellpapp, ochav av papp
vätskekartong undvikasbör eftersom de upptar stora

i tipparna.volymer

Möjligheter till insamling, återvinning avsättningoch

finns förutsättningar återvinningDet goda för ökad
avsättning återvunnet material frånoch för förpack-

ningar wellpapp, gälleroch kartong. Dettaav papper
kombinationsmaterialäven för fibrer ingår i medsom

eller plastaluminium.plast ärProblemen att metoden
för insamling förpackningar hushållenfrån ännuav
inte är utprövad átervinningsanläggningar församt att
returfibrer från hushållsförpackningar finnsännu bara
i begränsad omfattning.

förbrukningen förpackningsmaterialsvenskaDen av av
uppgårwellpapp, tilloch kartong 590 000papper ca

år.ton Wellpapp för den största andelen,per svarar
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Förpackningar äroch kartongton.320 000 av papperca
konsumentförpackningartill än %medan% 9580 merca

transportförpackningar.wellpappförpackningarna ärav
kartongförpackningar för flytandetotala mängdenDen

livsmedel, mängdär dennaton.000 Av44 svararca
kombinationsförpackningar plast, bl.a.ochav papper

kombinationenmjölkkartonger, för ochton40 000
plastaluminium för ton.och 000 Ca 30 0004papper ca

fibrer.vätskekartongmaterialet utgörston avav

vissaSverige i inomdagsläget sektorerredanhar en
förpackningaråtervinning well-väl fungerande avav

återvinningsnivå uppgårNuvarandeochpapp papper.
till i genomsnitt % förpack-den totala46ca av
ningsmängden kartong.wellpapp, ochpappav

distributionsföretag detaljhan-Från grossister, och
förpackningspapperåtervinns minst %deln allt90 av

åter-Ytterligare insatser ökaför attoch wellpapp.
realis-intevinningen inom område är därfördetta

tiska.

icke-branschspecifika industriavfalletgällerVad det
pappersåtervinningen ökat, wellpappmyckethar men

fortfarande finnsgår till deponering. Härm.m.
Enligtväsentligt återtagning.ökadutrymme för enen

samlasuppskattning fortfarandeton50 000grov ca
inte in.

0
inteförekommer för närvarandeMed enstaka undantag

insamling återvinningnågon organiserad hus-och av
hállsförpackningar ärDetoch kartong.av papper

fibrer frånmöjligt återvinnaemellertid tekniskt att
såväl bestårförpackningarde enbart pappersom av

från kombinationeller ochden av papperpapp som
består Ävenmjölkförpackningarplast t.ex. av.som

ingår kombinationer bådefibrer i plast ochmedsom
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återvinna.teknik Detaluminium går attmodernmed
återvunnaavsättningsmöjligheter förvidarefinns goda

i konsumentförpack-fibrer ocheftersom papppapper
fibervärde hög andelrelativtningar högt medhar ny-

likvärdigafibrerfibrer. är dessafallI gynnsamma
Återvunnainsamladerhålls från wellpapp.med dem som

användaskonsumentförpackningar därförfibrer från kan
förpackningskartong därråvara olikaför slagssom

tillämpningariungefär deär begränsade, dvs.kraven
i används.där dagreturwellpapp

wellpappfkonsumentförpackningar ochAnvända papperav
kartong få denföreslås attIL-returpapperav

totalabeteckningen returkartong. Dengemensamma
Sverigetillgänglig iärkvantiteten sådan kartong som

nettoimportmjölkförpackningar, andrainkl. av-
hushållenskonsumentförpackningar wellpappoch -
tonår wellpapptilluppskattas 200 000 varavca

för ton.40 000svarar ca

finns avsätt-några års siktPå att detkan antaman
såväl tonning andel deför 50 000stor av caen

ininte förindustriavfall ännu samlas casomsom
konsumentförpackningar. Hälften dennaton200 000 av

mängd returwellpappungefär denmängd motsvarar som
Sverige.årligen importeras till retur-Importen av

innebäruppgick till Detton.127 000wellpapp 1989 ca
vidavsättningfinns svenskai dagslägetatt det redan

returfibrer.inhemskamängdför dennapappersbruk

mängdenockså möjligheterfinns att reduceraDet
Skogsindu-förpackningarna.material i enskildade

tillverkar förpack-istrierna framhåller dagatt man
mindreytvikt därmedningsmaterial lägre ochmed

tidigare,energi änråvara ytenhetinsats och perav
förbättrats.samtidigt harproduktegenskapernasom

kubikmeter förmassaved attåtgickTidigare det 1
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takástyp. daglvätskekartongertillverka 5006 av
mängdsådana kartonger sammatillverkar 9 700 avman

till 2501räckte 1981vedkubikmetervedrávara. En
tillverkaråvaramängdmeddag kansäckar. I sammaman

styrke-period harUndersäckar.% fler30 sammaca
Ytvikten%.med 25förbättratsi säckarnaegenskaperna

innebärDetta%.sjunkit med 10-25i harfalskartong
cigarettpaketfler nor-000 av200produceraratt man

Wellpappfrån tontidigare ett avänmalstorlek massa.
någotminskatdecennietsenastedetnyfiber underhar

förpackningsmate-tyngredetersatti ytvikt haroch
rialet trä.

praktikeniåtervinningInsamling och

börochKonsumentförpackningar m.m.papppapperav
i hus-källsorterasförpackningstyperliksom andra

erhållaförutsättningar för atthållen. skaparDet
är attskälkvalitet. annatEttfraktioner högmed

sorteringsanläggningar erfaren-isortering centrala
arbets-otillfredsställandehetsmässigt mycketger

miljöer.

hus-flestadebör omfattaFraktionen returkartong av
wellpapp,ochkartongförpackningarhållets papper,av

samtplastochkombinationsförpackningar papperav
ochplastkombinationsförpackningar papper,av

separeratmåste insamlasaluminium. Returkartongen
olikasigrördettidningsinsamlingen eftersomfrån om

fibrer.typer av

Insamlingsalternativ 1

insamlings-speciellaattInsamlingen skekan genom
villa-ochi bostadskvartercontainers utplaceras

så hus-attbörContainertäthetenområden. avpassas
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hållen ihopsamlar viss mängd förpackningar fören
varje tilltransport containern. Därigenom motiveras
hushållen att tömma sköljaoch förpackningarnaur
innan de avlämnas.

Insamlingsalternativ 2

Renhållningsarbetare villahushállenstömmer för-egen
packningsláda i bil olikamed fack olikaför frak-en
tioner. hyreshusI sorterar hyresgästen själv sina
förpackningar i olika fraktioner i olika soptunnor.

Insamlinqsalternativ 3

Förpackningarna ilämnas insamlingscentraler.

Alternativ bör kunna2 insamlingsnivåernade högstage
pá grund att hämtningen sker nära hushållen.av

icke-branschspecifikaDet industriavfallet ocksåbör
kállsorteras så nära den verksamhet där det faller som
möjligt. Containers för pappersavfall bör placeras ut
vid fler verksamheter än ivad dag är fallet.som
Speciellt bör förpackningsavfall från byggarbets-

iplatser ökad utsträckning kunna in.samlas

tommaDe förpackningarna beräknas så skrymmandevara
någonatt form komprimering blir nödvändig. Därförav

torde komprimatorbil behövas; För undvikaen att
hygienproblem bör hämtning från hushåll ske 1-3
ggrvecka.

På riskengrund inblandningförav ochav sopor
skadliga föremål måste insamladedet materialet
kontrollsorteras innan skickasdet till pappersbruk.
Något behov att dela i olikapappret fraktionerav upp
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sorteringen äravsikten medinteföreligger utan
föroreningar.vissaavlägsnaenbart att

imaterialetkontrollsortering sönderdelas enEfter
Balningen ärbalas.dethögkapacitetstugg varefter

närtransportkostnaderrimliganånödvändig för att
km.överstiger 20-30till pappersbruketavståndet

upplösningenbalningen ochunderlättarGrovtuggningen
vid pappersbruket.

separationsanläggningibehandlasReturkartongen en
aluminiumävenfalli förekommandeochdär plast

i anlägg-närvarande trefinns föravskiljs. NordenI;
itvå Norgefiber plast,ochseparationningar för av

in-årligSverige.i Envid Fiskeby Board ABoch en
hushållenfrånreturkartongtonsamling 000120-130av

påseparationsanläggningarmotiverakunnaskulle
ställen itvå landet.åtminstone

insamlingförmodellskisseratharReturpapperIL en
insamlingsalternativet. försöks-Ettenligt förstadet

insamlingi höst medstartaprojekt att avkommer
beräknasProjektetfrån kommuner.2-3returkartong

intresseradeärpappersbrukpågå månader.i Flera12
materialet.insamladeanvända detåtervinna ochattav

försök medstartainom attkortkommerPakTetraAB
i använda i kommu-ettmjölkkartongerinsamling parav

iskeattfibrerna kommerÅtervinning nyenavner.
Billesfors Bruk.pilotanläggning vid

in högablandapågår försök attKraftlinerVid ASSI
åter-förindustripappersemballageplastbelagtandelar

attAnläggningen klararreturfiber. separe-vinning av
plastbelagtinblandningvidoch plast avenpapperra

på %.10i wellpappreturen upppapper
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Kostnader

insam-uppskattning förtotalkostnadernaEn grov av
ling, återvinningtransporter och returkartongav
visar på på Intäkterett underskott kr.ton.550-850

återvunnet då inräknats.för material konsu-har Om en
mentförpackning i genomsnitt väga enantas 25-50 gram
mjölkkartong blirväger underskottetgram35 perca
insamlad förpackning från insam-öre. Underskottet2-5
ling återvinning icke-branschspecifikaoch detav
industriavfallet bli betydligt påtorde lägre grund av

inte föreligger någotdär hämt-att det tätabehov av
ningar hygienproblem.p.g.a.

Finansiering organisationoch

möjlighet via särskild avgiftBranschen har att en
insamling, åter-täcka kostnaderna för transport och

förutsättningvinning. viktig vid utformningenEn av
organisation är nuvarande väl fungerandeatten ny

insamling frånförsystem wellpapp ochav papper
grossister, distributionsföretag detaljhandelnoch
bibehålls.

Mål handlingslinjeroch

Målet återvinning förpackningarför wellpapp,av av
till i genomsnittbör sättasoch kartongpapper ca

mål på nedanstående%. är60 Detta samlade baserat
beskrivning möjliga nivåer olika förpacknings-förav

samhällssektorer.typer och
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frånökasbör kunnaMaterialåtervinningen wellpappav
utgårbedömning%.till Denna% 80nuvarande 65 ca

%på änåtervinningsnivå 90 avfrån nuvarande meratt
distributionsföretaggrossister,frånförpackningarna

samtidigt det skerupprätthållsdetaljhandeln somoch
icke-branschspeci-återtagning wellpappökad uraven

%hushållen.från 60Omindustriavfall avsamtfikt
ickei detwellpapppotentiella mängdenresterandeden

liksominsamlasindustriavfalletbranschspecifika
återvin-blir totaladenhushållens wellpapp%40 av

10.1.tabell% seningsnivån 80för wellpapp ca

materialåtervinning wellpappMål för avTabell 10.1

ÅtervinningsnivåwellpappMängd
%ton

distri-Grossister,
butionsföretag,

90000detaljhandeln 230

icke-Resterande
branschspecifikt

60000industrifavfall 50

40000Hushåll 40

80000320Totalt

för-hushållen börfrånvátskekartongförpackningarFör
medmiljöfördelarnaeftersommål uppställassiktigare

inte ävenså längeinte är uppenbaraåtervinning
insamlings-behöverVidareåtervinns.plastandelen
hygieniskfrånacceptablaårutprovassystem som

ocksåförpackningar kommerVissa dessasynpunkt. av
energiut-förbör lämnasdeså attförorenadeatt vara

ocksåbörRegionala hänsynbrännas.vinning, dvs.
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in. På insamlings-sikt emellertidvägas längre bör en
nivå på uppnås% för förpack-kunna denna typ30-40 av
ningar.

Övriga förpackningar från industri och hus-av papper
håll in materialåtervinnas tillbör kunna samlas och
åtminstone påemellertid%. Packforsk har30-40 upp-

studieSkogsindustriernadrag genomfört enav av
möjligheterna återvinna förpackningaratt av papper

från hushållen varvid kommit tilloch kartong framman
möjliga återvinningsgradenden för pappersförpack-att

ningar från hushållen ligger %.mellan Packforsk20-30
sig på följandegrundar antaganden.

konsumentförpackningartotala mängdenDen av papper
ton.uppgår till för-och kartong dessa130 000 Avca

packningar så våta livsmedelär förorenade%37 av
däribland återvin-mjölk i intedagslägetatt de kan

Återstående återvinningspotential dåutgörsnas. caav
kartong. Vidareton konsumen-80 och antas000 papper

kartongförpackningarvillighet internas att samla
ligga på till på% hänsyn grundmed bl.a. att de50ca

hygieniska besvärligaaspekter upplevs attav som sor-
tera ut.

potentiella återvinningEftersom den mängden för redan
minskats förpackningar speciellt för-med de ärsom

utredningenemellertidorenade Packforsksattanser
uppskattning beredvillighetkonsumentens attav

låg. attitydundersökningarärsortera för I anges
också beredvilligheten oftastatt sortera vara
betydligt änhögre %.50

Från miljösynpunktkostnads- Packforskoch antar
vidare insamling kartongför-att ochav pappers-
packningar till hushåll finns ibör begränsas de som
befolkningscentra invånare.över Utred-med 50 000
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iinsamlingningen bör kunna skedock attanser
invånare.tillbefolkningscentra på Med20 000 enner

förpackningsmängderuppskattningmycket peravgrov
insamlingsnivå30-procentig börpåinvånare räknat en

invånare än väl räckasamhälleett med 20 000 sommer
insamlingsbil.förunderlag en

korrigeringartill båda Packforskshänsyn dessaMed av
återvin-utredningenbedömningar därför att enanser

pappersförpackningarövriganingsnivå på %30-40 av
mål.realistisktindustrifrån hushåll är ettoch

återvinningsniván förUtredningen dessutomanger
sig.livsmedelkartongförpackningar förför flytande

innebär procentuella antagandenPackforsksDet att om
återvinningsniván förokorrigeradeanvänds skulle

tillhushållen %pappersförpackningar från sättas 30
kartongförpackningar wellpapp undantas.ochom

återvinningsnivåerpåSammanlagt dessa krav enger
påreturfibrer i Sverigeåtervinningökad av

nettoimportennuvarandeEftersom denton.130-160 000
inteuppgår till tonreturwellpapp 130 000 gercaav

någratillátervinningsnivåernaföreslagna upphovde
avsättningsproblem.

förpackningar och kartongwellpapp,De sompapperav
utvinninginte materialåtervinns förbrännas förbör av

fraktionkällsorteringenergi vilket medkommade enen
siktPåmöjliggöra. längrematerialför brännbart bör

iförpackningar undantagsfall depo-bör dessa endast
då ipå soptipp med mycketendast kommunerochneras

avstånd sopförbränningsanläggningarlånga till eller
materialåtervinning.anläggningar för

innebär målsättningen för wellpapp,Sammantaget
materialåtervinningsnivånattoch kartongpapper, papp

uppgå till %.kommer att 60



enligtåren börHandlingslinjen närmasteför de
förutsättningar förmeningutredningens att skapavara

pappersförpack-andrainsamling ochwellpappökad av
från industrin.ningar

försöksprojekt förbeskrivna planeradeVidare bör
returkartong hushållen genomförasfråninsamling av

åter-

i
göras för attAnsträngningar börutvärderas.och

hushållensfrån kartong-vinna även plastandelen
oförpackningar.

å

Plast10.3.5

Miljöbedömning

kapitelinågra 4miljöbedömningen plasttyperI av
ärochåteranvändning PETpolyetenattkonstateras av

återvinning. Vidare äränmiljömässigt bättreklart
frånliksom polystyrenåtervinning plasterdessa avav

utvinning energi,framförmiljösynpunkt föredraatt av
transportsträckor.relativt långavidäven

poly-polyeten,vanligast förekommande plasternaDe
utvin-förförbrännasbörochpolystyren PETpropen,

átervinns.inteenergining deav om

möjligtbörförpackningar plastDeponering omavav
i tipparna.volymundvikas de upptareftersom

återvinning avsättningochinsamling,Möjligheter till

från uppgårPackforskstatistikrapportenEnligt
tillförpackningartillanvändsmängden plast casom

konsu-bilaga rapporten2. Iton se200 000 uppges
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förpacknings-%för 55mentförpackningarna avsvara
konsumentför-Eftersomplast.gällerkonsumtionen vad

dåtransportförpackningar kanänpackningar dyrareär
konsument-mängdengöras attuppskattningenden grova

ton.är 00080plastförpackningar caav

%drygt 10fördunkar avochPlastflaskcr svarar
Plastflaskorton.000plastförpackningarna, 23dvs. ca

utredningenligt SINDsbensinstationer uppskattasfrån
ton.uppgå till 5003ca

änförPPpolypropen meroch svararPEPolyeten
användningentotaladen avton,000%, 16080 avca

%,för 10PSPolystyren caförpackningsplast. svarar
polystyrenexpanderadmängdenton00020 varavca

till ton.uppgår 0003EPS

förpack-delåtervinnsochi insamlas avdaç enRedan
industriav-icke-branschspecifikainingsplasten det

av.oökning 15stor. Capotentialen för 6Här ärfallet.
Däremotiåtervinns dag.plastförpackningsfilmall
undantag,enstakainte, mednärvarandefinns det för

återvinning hus-insamling och avnågon organiserad
plastförpackningar.hållens

återvinningföri dagsläget avhindretstörstaDet
avsättningfinnasvårigheten attplastförpackningar är
till storärplastmaterialet. Dettaåtervunnaför det

materialetåtervunnadetfråga,ekonomisk dvs.del en
medjämförelseiför dyrtplastpriserär med dagens

markna-utvecklingVidare krävs nyaavmater;al.nytt
utvecklingliksom förmaterial avåtervunnetförder

medtekniska problemfinns ävenDetprodukter.nya
sämreärsådan oftaplastplastátervinning aveftersom

problemYtterligare ettursprungsmaterial.kvalitet ål
olika plasttyperna.desvårigheten attär separera

både iförpackningsplastandelenstörstadunEftersom



hushållen industrin emellertidoch är polyetenplast är
troligen intedetta På siktproblem alltför stort.

märkningtorde föreslås iden tillutkastetsom
EG-direktiv möjliggöra ändamålsenlig sortering.en

återanvändsPlast i idag flera typer transport-av
förpackningssystem. finnasdenna sektor börInom det

möjligheterstora áteranvändningen.utökaatt Ett
på återanvändningannat exempel plast är retur-av

flaskan för läskedrycker.PETav

plastråvaruindustrinPlaster, plastbearbetning äroch
i högre traditionellagrad än förpackningsmaterial
internationella. maskiner tillverkarsortsSamma som

i Sverigeemballage också pågör håll idet andra
världen. i kombinationDetta faktum inter-har med den
nationella miljömedvetenhettrenden ökad tillmot lett

ocksåatt strävandena materialåtervinningökadmot är
internationella. i industrialiseradekan hela denMan
världen studera tillsystem alla syftarsom resurs-
snålhet, återanvändning återvinning.ökad och kanMan
också hitta materialåtervinningssystemväl fungerande
inom själva plastfabrikationen inom specifikaävenmen
användningsområden filmrullar,fört.ex. kassettersom
till skrivmaskiner, emballagefilm etc. Termoplasternas

i idealiskaegenskaper är närmaste sådandet för en
hantering.

europeiska plastråvarutillverkande industrinDen gick
singenom organisation Association PlasticsofAPME,

in iManufacturers slutetEurope, ut med ett1989av
initiativ åtagande återvinningoch ett för plastav-av
fall fr.o.m. uppnå sina målFör att1995. har
organisationen bildat Plastics Waste ManagementPWMI,
Institute. håller kontinuerligPWMI kontakt med de
europeiska branschföreningarna för dels samordnaatt
information, undvika Tvådels dubbelarbete. grund-
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insamlingendelsi sin slutfas,projekt är avläggande
återvinning,plastavfall ochrörandedataaktuella

vanligasteför deutredning ekobalansendels av
pågår arbetenävenområdentvådessaUtöverplasterna.

energiåtervinning ochdeponering samtför
återvinning.kemisktermisk

Norden mittenministerråd sedanNordiskt avharI
Frånplaståtervinning.inomaktivtvarit1980-talet

SverigesävenNaturvårdsverket ochsida harsvensk
återvinningsindustri del-berördplastförbund samt

påvarit koncentreratinte enbarttagit. harArbetet
nordiskafrån detslutsatsernaförpackningar. En av

specifikationerenhetligapåbristenär attsamarbetet
återvun-marknadsföringvidstötestenarna avär en av

återvinningsfrågorkringmaterial. Samarbetetnet
finansieratprojekti gemensamt avettfortsätter dock

nordiskasamtligaiIndustrifond ochNordiskbl.a.
plaståtervinningsprojekt.pågårländer

för plasternasåtervinningsprojektenSverige harI
delfinansieradevaritividkommande huvudsak genom

intressantamedrapporterstiftelsen Reforsk. Flera
publicerats.framtideninför hardata

vårenplastbranschorganisationer underSverige harI
Informationsrád,i Plastbranschensgått1991 samman

år.till Entrebegränsadär avverksamhetPIR, vars
återvinnings-ärverksamhetidelarna PIRsde tunga
kontaktpunkt försigåtagit attfrågorna. harPIR vara

inomplaståtervinning PWMI.föreuropeiska arbetetdet
vidplaståtervinning ben-projekt gällerEtt PIRsav

projektmotiveringarna för dettasinstationer. Bland
fråganplaståtervinningen, ävensjälvafinns, förutom

Bensinstationerinsamling.förinfrastruktur upp-om
så attbelägnahushållen är oftaochsöks flestadeav
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sorteringsverksamhetinsamling och eventuellen --
inte blibehöver störande.

insamling, sorteringprojekt på lista ärAndra PIRs
projekt,bearbetning plastavfall. Dettaoch blandatav

i Samhall, be-är tänkt utföras samarbete medattsom
Avfallsrådetfinner sig förför närvarande be-hos

dömning.

insamlas frånTvå projekt utgår från att plastsom
aluminiumhushållen i fraktion med ochgemensamen

aluminium-stålplåt diskuteras. Såväl pappers- som
industrin intresse plastbranschensamarbete medhar av

olika átervinningsprojekt. Fraktionenför
aluminiumplast inte före-ännu undersökts dethar men

intresseligger mellan parterna.ett dokumenterat
visat sigFraktionen undersökts ochplastpapper har

största plaströr-landetsfungera. Uponor AB, en av
tillvekare, i Fiskeby genomfört etthar samarbete med
framgångsrikt projekt visar modellen fungerarattsom
i praktiken.

projektpågår diskussioner förUtöver detta fleraom
engångsartiklar, youghurtbägarebl.a. styrenplast,

etc.

återvinningolika kemiskförEtt antal metoder av
utvecklingärplast under

Olika kemisk återvinning sönderför brytermetoder
i olika Vissahög ochmolekylen grad. plaster PETsom

så depolymeriseringpolyuretan brytaskan kalladgenom
till sina mindre Andrabyggstenar,ner monomerer.

för högplaster de utsättskan brytas attner genom
ocksåi syrefri miljö, förasvärme pyrolyseras. kanDe

raffinaderieti produktionskedjan tilllängre förbak
återvinnasatt där.
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iråvaraattraktivutgörakanAnvända plaster en
jämförbar medkvalitetsmässigt ärraffinaderiet som

typför dennaaktuellaärråolja. plaster avDe som
poly-ochpolypropenpolyeten,återvinning främstär

återvinnaspå sättdettaÄven kanhärdplasterstyren.
in-rengöring ochprincipiinnebärkemiskt. Metoden

ut-metodiken börpågårProjekt ochsprutning. vara
formbör dennaväl utfallertill detOmvecklad 1993.

i skalastörretillämpasåtervinningkemisk kunnaav
åter-typmiljösynpunkt är dennaFrånfrån av1995.ca

plastenenergiutvinning eftersomlikvärdigvinning med
olja.ersätter

praktikeniåtervinningInsamling och

för-liksom andraKonsumentförpackningar plast kanav
sådanhushållen.i Enpackningstyper källsorteras

erhållaförutsättningar för attkällsortering skapar
átervinningssynpunktkvalitetfraktioner hög urav

liksommaterialolikasammanblandningeneftersom av
minimeras.övriga avfalletinblandningen med det

plastförpackningar källsorterasvissahushållet kanI
Öessametallförpackningar.fraktion medi gemensamen

entreprenörsärskildantingen hämtaskan sedan enav
åter-särskildatillsjälv lämnaskonsumenteneller av

åter-ellerpanti utbyte motlämningscentra en
lämningspremie.

återvinning konsument-motinledande ansats avSom en
poly-plastflaskorstelaförpackningar kanplast avav

in flaskornasedansamlaspolypropenellereten
plast-torraEventuellt kansköljts konsumenten.avur

sorteraspolyetenplastdyliktpåsarfolier, och av
iplastförpackningarÖvrigaflaskorna.tillsammans med
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hushållet tills vidarekan i särskildsorteras en
fraktion förbränning tillsammansför övrigamed bränn-

material.bara

icke-branschspecifikaDet industriavfallet ocksåbör
kállsorteras så nära den verksamhet där det faller som
möjligt. Plastfilmer ipolyeten bör ökad utsträck-av
ning kunna återvinning liksomsorteras förut stela
plastflaskor polyeten och polypropen.av

Containers för plastavfall bör vidplaceras ut fler
verksamheter än i Specielltvad dag är fallet. börsom

1förpackningsavfall från byggarbetsplatser bensin-och
stationer kunna in isamlas ökad utsträckning. 5

förpackningarnatomma såDe beräknas skrymmandevara
någonatt komprimeringform är nödvändig. Därförav

torde komprimatorbil behövas. Hämtningen från hus-en
håll inte fjortondebehöver tätare gångänvara en var

sköljerdag konsumenten förpackningarna väl. Vadom ur
gäller icke-branschspecifikadet industriavfallet kan
hämtningsfrekvensen betydligt glesare.vara

Efterbehandling ibehövs form kontrollsortering,av
sammanpressning sönderdelning innanoch plasten
distribueras vidare till återvinningsföretaget. Vid
detta kan plasten sedan t.ex.regenereras genom
malning, tvättning separation.och

Kostnader

På grund så skrymmandeatt plast är relativtär denav
samladyr inatt och påtransportera. Ett exempel

källsortering iplastflaskor givitharUSAav en
totalkostnad insamling,för återvinningtransport och
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på kilo vägerplastflaskakr. plast.4 Omper enca
blir förpackning öre.kostnaden50 20cagram per

insam-tänkt kostnaden förett svenskt exempel harI
ling, återvinning plastflaskortransport och stelaav
från hushåll industri tillberäknatsoch kr.4-6 per
kilo.

övrigt återvinningför förpack-år kostnadernaI av
ningsplast svåra tänktaflertalatt eftersom ettange

återvinning färdigutprovade.inteför ännu ärformer

Finansiering organisationoch

via särskild avgift täcka kostnadernaBranschen kan en
insamling, återvinning.för ochtransporter

Mål handlingslinjeroch

Målet återvinning på siktför börplast vara caav
till åretappmål bör%. förstaEtt senast60 2000 vara

återvinning.%30-40

ochI återvinningsmâlantagitTyskland Nederländerna har
E årpå tillför %plast eller 2000. I199560 resp.mer
E föreslås -behållare skallplastflaskor ochUSA att
i målåtervinnas till % För dessasenast att25 1995.
i åter-tekniskauppnås förkrävs genombrottskall kunna

återvunnetvinning avsättningsmarknader församt
beskrivitsmaterial. Utvecklingen bedrivs tidigaresom

till internationellt.stor del

förutsättningarna i nämnda länder kanskapasOm ovan
uppnåsäkerligen Sverige på sikt mot-även komma att

nivåer.svarande



Nederländernajämfört medUtredningen de,attanser
motiverasmålenförsiktigare svenskaTyskland,och av
Sverigei samtátervinningsnivå för plastlågadagens

befolkningstäthet.betydligtvår lägreav

användningkraftigt ökadFörutsättningarna för aven
transportförpackningar är goda.återanvändningsbara

tillanvändsmånga plastflaskorLikaså detorde somav
återanvändas, t.ex.kemisk-tekniska produkter kunna

sortiment.bensinstationernastilltill tvättmedel och

tydligt bättreäråteranvändbara retur-PET-flaskanDen
återvinns.enbartfrån miljösynpunkt än flaska somen E

inrätta systememellertid ettbranschen kan somOm
fråganåtervinningsnivåer börmöjliggör högamycket om

iprövasåvervinns kunnatillåta PET-flaskoratt som
framtiden.

materialátervinnsinteförpackningar plastDe av som
sopförbränningsanläggningar för ut-ibör förbrännas

källsortering medenergi. kommandevinning En enav
möjliggöra detta.material börfraktion för brännbart

iförpackningar undan-endastPå sikt bör dessalängre
då isoptipppå kommunerochtagsfall deponeras som

sopförbränningsanlägg-avstånd tilllångamyckethar
materialåtervin-anläggningartillningar eller

ning.

enligt ured-åren börHandlingslinjen närmasteför de
återan-medningens mening utveckla systemattvara

åter-transportförpackningar pröva ökadsamtvändbara
Återtag-området.kemisk-tekniskaanvändning inom det

icke bransch-återvinningning detplastoch av ur
frånliksom byggav-specifika industriavfallet bör öka

försöks-Vidare börverksamhetsavfall.fall och annat
återvinninginsamling ochigångsättas förverksamhet
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frånpolypropenochpolyetenformstela flaskor avav
industri.hushåll och

förpackningarförProducentansvar10.4

Inledning1o.4.1

tilläggsdirektiv fått i uppdrag attiUtredningen har
förproducentansvarförslag ett s.k.utarbeta om-om

förpackningar. Tyskland ochanvända Ihándertagande av
sådantettbeslutNederländerna fattathar omman

dennafinnsdiskussioner inom EGproducentansvar. I
fråga vid utarbetandetinriktning med stor avensom

förpackningar, Frankrikesmedandirektivförslaget om
avsiktför attmiljöminister förklarat att harhar man

frågan studerasinföra ochproducentansvarformen av
iUtredningens uppdrag dennaiäven Danmark och Norge.

olika ut-samt attinnebär överväga modellerdel att
producentansvar.förslag svensktettarbeta om

redanSverigevisat i kapitelutredningen har6Som
på förpack-producentansvarett slagserfarenheter av

dryckes-samtningsområdet gäller glasvad wellpapp,
är dockaluminium. gäller glasetNär detburkar av

tidigare,beskrivits mellanuppdelatansvaret, som
kommunerna.producenterna och

införa producent-miljömässiga motivet ettför attDet
principen attförpackningarna är ytterstför omansvar

PrinciplePolluterbetalar, den s.k. Paysförorenaren
återspeglaprisetprincipEnligt skallPPP. denna

nyttighet. Medsamtliga för ellerkostnader en vara
produ-samtliga kostnaderalla dekostnader somavses

sin livscykel, allatill dvs.kten underupphovger
frånpå fram-vägenkostnader uppkommer varanssom

slutligaställning till omhändertagandet.det
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motivEtt förannat producentansvar är att produ-
centerna, formger, framställer, producerar,som

säljer förpackningar,transporterar och fattar beslut
miljöbelastningen.är avgörande för den samladesom

får möjlighe-att de det samlade ökarGenom ansvaret
förterna att skall kunna förpack-byggaman upp

ningscykler, minskar miljöbelast-denna samladesom
ning. ekonomiska intressenterna á sidande andraOm
inte in miljömässigabehöver räkna de konsekvenserna
finns risk inte får tillräckligdet att dessa tyngden
när strategiska investeringsbeslutende skall fattas.

utvidgat får ekonomiskaett producentansvar degenom
för-intressenterna direkt intresseett att planeraav

packningssystemen så materialreduktion, åter-att
användning, återvinning energiutvinningoch under-

väsentligt ocksålättas. Ett skäl är äratt det endast
producenterna på effektivt sättett utvecklakansom

återvunna materialet finnaprodukter det samtnya av
marknader för dessa.nya

Utredningen utvidgatatt ett producentansvaranser
förpackningarnaför möjligheterna tillskulle öka

miljöbelastning utifrånatt behandlas hel-en en
hetssyn.

tänkbar uppdelningnackdelEn ansvaretp.g.a. aven
för förpackningaranvända insamlings-är ochatt
átertagningsprocesserna infra-och den uppbyggda

inte effektivt. Utredningenstrukturen utvecklas anser
emellertid sådan risk i påhögatt grad beror huren

avgränsningenproducentansvaret avgränsas. Syftet med
bör effektiv hantering stimuleras iatt allavara en
olika led.
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omfattningProducentansvarets1o.4.2

ekonomiskaatt deMed producentansvar menas
återta användaförintressenterna atthar ett ansvar

ekonomisktförpackningar. ellerkanAnsvaret vara
på olikaockså sätt.begränsasfysiskt och det kan

innebärfysiska attproducentansvaretdelenDen av
bortforslinginsamling detför ochkommunens avansvar

förpackningenmaterialet användaupphör.aktuella Den
råvaradefinieras således inte avfall utan ensomsom

skyldigbetingelservissa är attunderproducentensom
rättighetinnebäråterta. ävenProducentansvaret en

materialet.återta återvinningsbaraatt det

innebärekonomiska attdelen ansvaretDen av
omhändertagandet denskallproducenten bekosta av

organiserarförpackningenanvända oavsett om man
insamligen själv entreprenörköpseller den avom
eller kommunen.av

flexibelt eftersom dessbörProducentansvaret vara
materialåtervinningstimuleraäryttersta syfte att av

förutsättningarna varierarförpackningsråvaran, men
stål-olika förpackningsslag. gällerNär detmellan

tekniskplåt, behövsvätskekartongplast och en
blimaterialåtervinningvidareutveckling skallför att

alternativ, vilket motiverarvälfungerande attett
successivt.genomförsproducentansvaret

innebärfysiska producen-producentansvaret attDet
skyldighet återta förpack-användahar attterna en

vidareningar tillbaka. ärlämnas Producenternasom
itill hushållenskyldiga tillhandahålla behållareatt

erbjudavilka sär-förpackningar lämnaskan samt att
skilda inlämningsställen lämnadär kankonsumenten

Förpackningsmaterialtillbaka förpackningar. avsom
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hushållsavfallettillsammans medläggskonsumenten
bortinhittills forslasliksom ochsamlasskall av

renhâllningslagen.i enlighet medkommunen

fysiska producent-avgränsning detdennaGenom av
förhållandeupprätthállas igränskan klaransvaret en

iförpackningar dettill kommunens De somansvar.
förpackningarårpraktiken handlakommer attmest om

hygienska skälolikainnehállsrester slag. Avmed av
hanteras tillsammans medlämpligapå sättbör dessa

hushållsavfall, energiutvinningövrigt dvs. genom
på ärHanteringen detdeponering. beroreller om

pappersför-förpackningar ellerplast-brännbara som
förpackningarsigrörpackningar deteller avomom

stålplåt.aluminium ellerglas,

ocksåmeningutredningensenligtbörProducentansvaret
miljömässigageografiskt deeftersomavgränsaskunna

uppnåinte gåravförpackningsinsamling attfördelarna
Anledningenipå tätort.i sättglesbygd somsamma

bort-insamlingstransporter samttill är attdetta
negativåtervinningsanläggningar ärforsling till en

italarÄven kostnadsaspekteni miljöbalansen.faktor
materialslagen.riktning för flera avsamma

för-átertagning användaförProducentens avansvar
tillmeningutredningens syftapackningar enligtbör

energiut-materialåtervinning. skullesyftetOm vara
mening inte nöd-utredningensvinning enligtär det

förpackningarna.utsortering Dessavändigt med aven
vanligagå detdå fördel medkunnaskulle med av-

fallet.

rätt attfråga skall haär producenternaEn annan om
utsorterade i för attförpackningar ställetförbränna

motiv skulle kunnamaterialåtervinna. för dettaEtt
förpackningar kunnaskulleutsorteradeatt ge envara

,
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i framtideneffektivare förbränning, kommer det
bli välemellertid när kommunernafalletknappast att

sorteringsin förbränningeffektiviserat efter av av-
fallet.

koncessionfå attänkan även andra kommunernadagI
miljöskyddslagensförbränna förutsatt att klararman

miljökrav. länsstyrelsenBeslut detta fattas avom
frågan enligtprövat plan-efter det att kommunerna

förbränningsanläggningarFör störreoch bygglagen. ges
koncessionsnämnden. medförNormaltgodkännande enav

förbränningsan-investeringar ikoncession stora en
påAnledningen luft-läggning. höga kravär bl.a. de

miljöfarligarening tillhänsyn detställs med av-som
finnas i avfallsströmmen.fall kansom

anläggningarförbränning skulleutanför kommunalaEn
där tillavståndenintressanteventuellt kunna vara

1 tilltillgånglånga samtidigt finnsär detdessa som
utvinningförbränningsanläggningar förandra t.ex. av

Ä processindustri.i anslutning tillenergi lokal Omen
§ energi-deponii sådantalternativet är kanfallett
i motiverad ävenutvinning i regi än kommunens varannan
i således motiveramiljöskäl. undantagsfall kanI manav

får bränna utsorterad ochproducenternaatt renen
då krävasförpackningsfraktion. attFör detta kommer

prövning enligt miljöskyddslagen plan- och bygg--samt
lagen.
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förpackningarUtredningen sorte-att de somanser
materialåter-tillprincipi användasskallutras
återfinns iförpackningarvinning. Brännbara som

kommunensavfallet faller underoch ansvarsom
energiutvinnas.så långt möjligt undan-skall I

tillståndmedgesbör producenten kunnatagsfall
energiutvinna förpack-utsorterad ochatt en ren

utredningenenligtningsfraktion. är dockDetta
alternativetmotiverat ärmiljömässigt närendast
förpackningardeponi. Deponering utsorteradeav

förekommainte reducerabör eftersom det kan
ivilja medverka ett sorte-konsumenternas att

rings- insamlingssystem.och

helautredningens meningenligtProducenten bör ges
förpackningekonomiska för använddet ansvaret somen

materialåtervinning.urskiljts átertagningför och En
förpackningsavgift för för-särskild bör kunna tas ut

återtagningssystem.ipackningar ingår ett Av-som
sortering,giften finansiera återtagning,skall

utvecklingmaterialåtervinning, forskning samtoch
försöksverksamhet.

dethittills ekonomiskaliksombör haKommunerna
definierasförpackningarför användadeansvaret som

kostnadstäckningerhållaDärigenom kan deavfall.som
januariavfallsavgifter. harden 1992Fr.o.m. 1genom

differentiera vissarätt avfalls-kommunerna att
kan utsträckning inavgifter. också i täckaökadDe

sinaframtida investeringskostnader fastställernär de

taxor.

förpackningsanvändaren-uppdelningdenna kommerGenom
direkt få förpack-betalakonsumenten dels att en

indirektpåningsavgift i priset dels attvaran,
hittillsliksom få sophämtning. förKostnadenbetala

sophämtningen minskas eftersom betydande utsorte-en

a
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minskaförpackningarring attanvända kommerav
avfallsvolymerna.

avgränsning ansvaret atttänkbarEn vore geavannan
ekonomisktförpackningsproducenterna totaltett

frånintedel bryts utäven för dendvs. somansvar,
ordningsådan skulleFördelen medavfallsmonopolet. en

samtliga in direkt iräknadeskostnaderkunna attvara
består iproducentpriset. främst detattNackdelen

särskiljas.ekonomiska fysiska ansvaret skulleoch det
utformningkostnadspåslagetsärnackdel attEn annan

komplicerad.blinödvändighet mycket Av-skullemed
ärvarierar över landet och dethelafallskostnaderna

i varjeinte praktiskt möjligt hurkommunatt ange
förpackningsslagen.sig på olikafördelar deavfallet

riksschabloniseringsådant får görafallI somman en
tilli proportionförpackningsslagenpå olikaläggs de

fåri göraDärefteravfallet;andelen en annanman
på deriksschablon avfallskostnadernaför fördelaatt

Å avgräns-Utredningenolika dennaattkommunerna. anser
svårarepraktikeni ärning ekonomiska ansvaretdetä av

föregående.iförordas detänatt hantera den som

vill skallförpackningsproducenterna kommunernaattOm
bortforsling användavid insamling deochmedverka av

producentansvaret, såförpackningar omfattas avsom
enligtbetalningdefinierats skeskalldet ovan,som

Alternativet föraffärsmässiga principer. producenter-
bortforsling påorganisera insamlingär ochattna

Mångahjälp entreprenörer.medhand eventuellt avegen
förpackningarsorteringinsamlingför ochmodeller av

under gångUtredningenbli arbetetsharkan aktuella.
sådana därbådetillfälle systemstuderahaft att man
förpackningsanvän-sorteringomfattande hoshar en

där sorteringsådana efterskerdarenkonsumenten och
organiseratsinsamlingen. vissa fall har arbetetI av

entreprenörerprivataibland Enkommunen, av
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Utredningenområdet.utveckling inomskerbetydande
frihet ibör stordärför att producenterna gesanser

metoder.valet av

renhållningsanläggningar förvid sinakommunernaOm
utsorteringräkningförpackningsproducenternas utför

lika-utredningenförpackningar förutsätteranvändaav
principer gälla.affärsmässiga skall Iledes att

förpack-i där användaChicago prövas ett systemUSA
tillsluts.läggsningar i tjocka plastsäckar Dessasom

sophanteringenvanligagår och utsorte-sedan med den
Även teknik ärmaterialåtervinning.för annanras

pá beställ-förpackningsråvaratänkbar där utsorteras
förpackningsproducenterna.ning av

förpackningsproducenternaUtredningen attanser
átertagningekonomiska föransvaretskall ha det

förpackningarmaterialåtervinning användaoch av
från allmänna avfallet.detutsorteratssom

ekonomiskaliksom hittills dethaskallKommunerna
förpackningsavfalletför den delansvaret somav

deponi.går energiutvinning Förpack-till eller
tjänsterningsproducenterna köpa kommunenkan av
sedvanligaentreprenörsbasis varvid affärs-på

principer tillämpas.mässiga skall

Vilka företag ha producentansvarskall1o.4.3

vidförpackningsdirektivet hararbete medI EGs man
ekonomiskaåterkommande tillfällen angivit att de

förpackningsomrádetintressenterna på skall omfattas
återvinning.insamling Medför ochettav ansvar
inteekonomiska intressenter enbart avsetthar man

också material-förpackningstillverkarna utan
förpackningarnaleverantörerna, företagen fyllersom

i
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handeln.distributörerna ochsina produkter samtmed
in importörerna.räknatharDessutom man

allamed attvarithar mycketNederländernaI nogaman
skall taförpackningskedjan gemensamtiintressenter

näringslivetmiljöministerietSåvälett somansvar.
förutsättning för derasattäratt detta enanser

bliförpackningar skallmiljöpolicy förgemensamma
framgångsrik.

riktat kravenharregeringen i första handTysklandI
fri-detåtertagning Därefter harhandeln.på mot

vilketi allautvecklatsvilliga DUAL-systemet
ekonomiska intressenter medverkar.

I
enligt kortfattadFrankrike förefaller detI en-

främstmiljöministeriet attfråndeklaration mansom-
olikadistributörerrikta motkravenkommer att av

slag.

olikasom utredningen medhaftöverläggningar hardeI
i vårt detnäringslivet land harföreträdare för

ekonomiskatill samtligaböransvaretbetonats att ges
Motivetförpackningskedjan.iintressenter den s.k.

viktig funktionharfrämst allaför är attdetta en
försäljning förpack-produktionvid ochatt fylla av

spridning produ-skäl är attningar. Ett annat aven
pris- konkurrens-minskar risken för ochcentansvaret

system. Statensäven betonatsharhämmande Detta av
pris- konkurrensverk SPK.och

förpackningsområdetpåintressenternaekonomiskaDe
för-Materialtillverkare levererarolikahar roller.

tillverkar för-Förpackningsföretagpackningsråvaror.
företag.på varuproducerandepackningar uppdrag av

ombesörjer attDistributionsföretag handeloch varor
tillsäljstill konsumenter.ochfraktas
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Vid fördelningen finns tvåproducentansvaretav
väljahuvudvägar att

innebär i samtligavägen lag attDen attena man anger
ekonomiska intressenter har producentansvar medett
återtagningsskyldighet till vissa nivåer för-avupp
packningsmängden, fullföljasatt detta kan genommen

regeringen berördaatt efter överenskommelser med
intressenter till någon specifikavgränsar ansvaret

ståförpackningskedjan. väljerdel attDeav som
då átertagningsskyldighet iutanför för-har en egen

hållande intressenter itill konsumenten och andra
förpackningskedjan.

innebär ivägenandra att lagen attDen man anger
åvilar förpackningstillverkare ochproducentansvaret

importörer förutsätter kan fördelasamt att dessa
både bakåt kedjan till materialtillverkareiansvaret

framåt till distributöreroch handeln.och

några studier prisuppmärksammade och konkurens-I om
förhållanden inom förpackningsbranschen har SPK
nyligen litenuppmärksammat alltföratt konkurrensen
inom förpackningsområdet medföra den svenskekan att

tvingas prisför för för-konsumenten betala högtett
packningarna. Från branschháll hävdat atthar man
priset inte på graden konkurrens utanenbart beror av

på förhållanden, förpacknings-även rad andra t.ex.en
geografiska avstånd.mängder och

När för förpack-avgränsaskall producentansvaretman
ningarna enligt utredningen hänsynbör ta storman

konkurrensförutsättningarna.till pris- systemoch Det
väljer får inte minska förutsättningarna förman

inhemskamåste också ochbehandlakonkurrens. Systemet
utländska inne-likartatpå sätt. Detettproducenter
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intressenternabär samverkansformer mellanbl.a. att
ocksåmåste skallöppna för alla, att gesmen manvara

påmöjlighet hand.uppfylla ansvaretatt egen

någontillavgränsning endastproducentansvaretEn av
förpackningskedjan motiverad framförviss ärdel av

g3 intressenterpraktiska be-skäl. antaletallt Omav
uppsatta kontrolleras.mål lättare Detgränsas kan

såledesfinns förkonkurrensskäl talar storensom
samtidigt finnsspridning detproducentansvaret.av

tillmöjligheterpraktiska skäl främst vad avser
motiverar skallproducentansvaretkontroll, attsom

kunna till aktörer.begränsas färreett antal

Utredningen för för-att producentansvaretanser
packningar lagstöd ansvaret skallskall ha och att

átertagningsskyldighet använda förpack-omfatta av
ningar intressenter,samtligaför dvs. handeln,

förpackningstill-distributörervaruproducenter,
materialleverantörer. Importörer börverkare samt

ansvar. särskilda skäläven Näromfattas dettaavI
föreligger producentansvaretskall lagen medge att

färretill aktörer.avgränsas ett antal Denna av-
gränsning får inte vägen föröppnadock en
konkurrensbegränsning.

Förpackningskonsumentens intresse,1o.4.4 ansvar
rolloch

liktydigtförpackningsanvändare inteär medBegreppet
användshushåll. iFörpackningarna högkonsument och

i distribution företag främst transport-grad mellan -
tillfinns möjligheterförpackningar häroch stora-

utsortering materialåter-återanvändningökad föroch
vinning.
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förpackningsmängderfinns idagdet storaSammantaget
effektivaremiljömässigttill på ettkan tas varasom

stimulansen derasattFör företagen kansätt. vara
förbättras med-image i ögonallmänhetens kan om man

miljöbelast-minskarförpackningssystemiverkar som
ningen.

sig olikahushåll tänkaoch kanFör konsumenter man
tillstimuleraåterlämningspremier, för atttyper av

undersökningar ochhög medverkan. Fleragrad av
visarfrån Sverige länderbåde andraocherfarenheter

äremellertid konsumenterflertaletatt det stora
förpackningarförökat attettberedda att ta ansvar

ändamålsenligtmiljömässigt sätt.på Ietthanteras
äropinionsundersökningar från Nederländernabl.a. upp
imedverkatill beredda att% konsumenterna90 av-

innebärätertagningssystem, ävensortering detoch om
arbete.mer

konsumenterhushåll i princip med-allaMed avses
människor olika intressen ochmycketborgare med-

återtagningssystem föriförutsättningar att medverka
Ämbetsmannakommittén förNordiskaförpackningar.

frågan käll-NÄKKonsumentfrågor behandlathar om
sortering utifrån Detkonsumentsynpunt.avfall somav

tilldirektframkommit framförtsdär detsamt som
utredningen konsumentföreträdare Konsument-ochav

miljöintresse ärvisarverket att konsumenternas
hållfrån ävenSamtidigt attdessaunderstryksstort.

måstegenuina konsumentintressena närbeaktasde man
förpackningar.återtagningssystem förkonstruerar ett

frånfå konsumen-För hög medverkanatt grad aven
återtagningssystemen ochsida måste enklaternas vara

märkninginformationtydliga. skall detochGenom
vilketframgå på sätt kankonsumenternaklart

Återtagningssystemen måste tadessutommedverka.



265

boendeförhållanden,tillhänsyn konsumenternas
handikappförutsättningar eventuellageografiska samt

imånga bostäder dagrörelsehinder. saknast.ex. I
förpackningsmaterial underför attutrymme spara

vidtider, något ochbör beaktaslängre om-som
nybyggnation.

till högstimuleraspå olika sättKonsumenterna kan en
i motiven tillväg är redanattgrad mederkan. Enav

förpackningarâtertagningslag konsumen-för angeen
utifrånmoraliskaprincipiella attochternas ansvar

utsortering användaisina förutsättningar medverka av
förpackningar, dem samt attrengöra och lagra dem,

tillinsamlingbehållarei särskilda förlämna dem
sådantsärskilda återlämningsställen. Ett ansvar

renhållnings-enligtväl ansvaretkorresponderar mot
inteframgåocksåmåste emellertid att detlagen. Det
intefinns något sanktionsmedel konsumentmot den som

kan medverka.

stimulera ärkonsumentenväg attEn genomannan
återlämningspremieersättningekonomisk pant eller --

återtagningssystem.i Rentför denne medverkar ettatt
återlämningspremienprincipiellt innebär panten eller

vid inköpet betalar ettkonsumenten redanatt varanav
arbetsprestationpris.högre Sedan kan egenman genom

få tillbaka sina pengar.

olikaåterlämningspremier kanslagPanter och av
stimulans förenligt starkalla erfarenheter vara en

innebärmångaAlltför pantsystemkonsumentmedverkan.
iadministrativ hantering bl.a.emellertid onödigen

såinterisk storär dockhandeln. Denna om man
åter-prövarsuccessivt inför producentansvaret och

i realistiskatagningssystemen försöksverksamheter
innan landet.över delarde genomförs stora av



266

Ytterligare stimulera ärväg konsumenternaatten
marknadsföringinformationrelevant och avgenom

fååtertagningssystemen. förväntaskan storDenna
på miljöintresseeffekt med tanke att konsumenternas

i ökatär och har under de senasteredan dag stort
också återtag-åren. naturligtvisårstor betydelseAv

ningssystemens legitimitet allmänheten.hos Om
återtagningstimuleras vidatt medverkakonsumenterna

enligtförpackningar framstår utred-använda detav
in-utomordentligt väsentligtningens mening att det

miljö-påförpackningsmaterialet används ettsamlade
mässigt optimalt sätt.

materialinsamling initialt intehög gradOm en av
materialåtervinning tillverkningtill ochleder nyaav

tillförpackningar eller andra produkter eller en
energiutvinningeffektivare änmiljömässigt bättreoch

inte gjortvarit hadevad skulle ha fallet om mansom
utsortering, riskenär konsumenternasstor atten

för-tilltro till ärundergrävs. Detta ettsystemen
átertagningsmálenhållande måste invägas närsom

också viktfastställs. är attDet storav nya
återvunna materialet.förmarknader utvecklas det

átertagningockså vid ochmedverkaKonsumenterna kan
organisationer. iinsamling olika dagRedangenom

folkrörelseorganisationersåledesmedverkar flera
iidrotts-, miljöorganisationer,bl.a. ungdoms- och

frånolika insamlingar glas och burkart.ex.av
städnings-hushållen. På isätt medverkar mansamma

rent-kampanjenaktioner olika Håll Sverigeslag.av
fåpå aktionär samlad kanett bra exempel hur en

mycket god effekt.
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betydel-avgörandeUtredningen äratt det avanser
sig ärdeförpackningsanvändarnaatt varese -

stimule-enskilda kankonsumenterellerföretag -
återtagningaktivt i försystemmedverkaattras

Enligt börförpackningar. detlaganvändaav
sanktionskyldighetprincipiell utanfinnas en --

förpackningar.sorteringvid Imedverkaatt av
möjlighet attövrigt bör producenterna ges

åter-ellerpantstimulera konsumentmedverkan med
attxåter-väsentligtocksålämningspremier. ärDet

konsumentvänliga, enkladvs.blirtagningssystemen
måste få relevanttydliga. Konsumenternaoch

märkning.ivägledninginformation formsamt av
folkrörelseorganisationer t.ex.Medverkan somav

miljöorganisationer böridrotts-, ochungdoms-
aktivt.stödjas

Finansieringen producentansvar1o.4.5 av

angivitutredningen attföregående hardetI
Å såvälinnebärförpackningarnaförproducentansvaret

avsnittÄ ekonomisktfysiskt Dettaettett ansvar.som
angåendeolika detövervägandenberöraskall.

utformning.praktiskaekonomiska ansvarets

frågan i sammanhangviktigasteprincipiellt dettaDen
återtagningen användafinansieringenär dels avavom

delsnågon samhällsmedverkan,motiverarförpackningar
ersättning omhänder-någon förskall hakommunernaom

ordinarie avfalls-förpackningar i dentagande av
hanteringen.

garantimotiveradsamhällsmedverkan kanEn somvara
ingår ilika ochbehandlasför företagatt alla

sinaframhållitför handeln harFöreträdaresystemet.
butikermindre attsvårigheter förfrämst --
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átertagningavgiftadministrera skall bekostasomen
Tyskland Nederländernaförpackningar. ochanvända Iav

finansieringen hanterasvid skallatthar stannatman
inomsjälva. Tyskland harproducenterna I ramenmanav

också infört förpack-för DUAL-systemet gemensamma
finansieringsmodell.ningsavgifter som

kommitnäringslivetregeringen ochNederländerna harI
själva förskallproducenternaöverens att svaraom

vid pris-infinansieringen räknasdet skalloch att
sättningen.

återtagningssysteminomSverige för dehar somramen
åter-aluminiumburkinsamling ochfinns förredan av

näringslivetlåtaerfarenheter attglas goda av
avgift.särskildfinansieraadministrera och en

självalåta producenternaFördelarna med att
förpackningar äråtertagningssystemen förfinansiera

flexibilitethög gradfrämst medgeratt detta aven
görastiden, kostnadskalkylerna kanöver samt att mer

átertag-sinabyggerNär producenternarelevanta. upp
ändamåls-självaningssystem är mestavgör detomman

iförpackningsavgiften ellerhandelnenligt att ta ut
importörernasförpackningskedjantidigare i samt hur

Utredningenorganiseras. att detmedverkan skall anser
ändamålsenligt handelndetta sker hosär attmest

importören.förpackningstillverkaren hossamteller

svårtutredningens bedömningar attär detI ge en
frågavilka ärbild kostnader detexakt om.av

åter-effektivapáKostnadsnivån i hög grad hurberor
samordningsvinstervilkatagningssystemen är och som

avsnittiuppnås. frågor utvecklas ettDessa senare
utredningens för-konsekvensernabl.a. belyser avsom

slag.



269

ärsammanhangi dettabedömas ombörfrågaEn som
detlagstöd. Eftersomförpackningsavgiften kräver

iprestationerspecifikaförkostnadhandlar enom
förpackningaranvändaåtertagning ansermedsamband av

páfordrat.lagstöd ärnågotutredningen attinte
andraänslaginte annatprincipiärKostnaden av

uppstår förkostnader vara.ensom

för attFörpackningsavgifteñ kostnadernatäckaskall
förpack-användaförátertagningssystembygga upp

ochellerbehållare,tillhandahållaningar, dvs. att
bortforsling samtordnaáterlämningsställen, attordna

något fallimaterialåtervinning ochatt arrangera
täckaslutligen ävenAvgiften skallenergiutvinning.
inomförsöksverksamhetutveckling ochförkostnader

området.

måste dekostnaderför dessaavgifterna uttasNär
ökaotillbörligt sättpåinte ettochrelevantavara

medmarknadfri öppenochkonsumentpriserna. I en
någotinnebäraintebör dettakonkurrensfungerande

sedvanligiattdessutomAvgifterna kommerproblem.
SPK.konsumentintressena samtordning avbevakas av

på handproducenternaUtredningen att egenanser
återtagningförsamtliga kostnaderförskall svara

för attsamverkarförpackningar. Omanvända manav
utförpackningsavgift taskunnabördettaklara en

skalldettasättPå vilketkostnaderna.täckersom
inte reglerasmeningutredningensenligtbörske

samhället.av

avgräns-ekonomiskaproducentansvaretsavsnittetI om
kommunernaattutredningen anserframgårning att

iför vadansvaretekonomiska somfulladetskall ha
på dvs.dem,ankommerrenhållningslagenenlighet med
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även för förpackningar i vanligahamnar detsom av-
fallet.

Anledningen till principielladenna avgränsning är att
sinakommunerna renhållningsavgifter fåkangenom

täckning för insamling,kostnader för bortforsling,
deponi.energiutvinning och Kommunerna kan numera

differentiera avgifterna bör även fåoch kunna ökad
täckning faktiskaför avskrivningskostnader in-för
vesteringar i energiutvinningsanläggningar och de-

Vponier.

För konsumenterna innebär finansieringsprincipdenna
att kostnader ätertagning påverkar pris-som avser
sättningen medan kostnader för den delav varan som
följer med det påverkarosorterade avfallet avfalls-
avgiften. princip överensstämmerDenna fysiskamed det

avgränsning.ansvarets konsumenterna medverkarOm
aktivt vid utsorteringen förpackningar bör deav

renhållningskostnadernasamlade minska,kunna framför
allt minskar.att volymernagenom

fråga iEn detta berörtssammanhang ärsom om en
minskad förpackningarandel i förbränningsbaradet
avfallet innebärakommer att sopförbränningsan-att

stärläggningar outnyttjade. emellertidDetta kommer
inte bliatt finnsfallet eftersom det mycket annat
brännbart material, i industriavfall,främst medsom
fördel kan ersätta den utsorterade förpacknings-
andelen.

intressant frågeställningEn är kommunernasannan om
möjligheter differentieraatt avfallsavgifterna inne-
bär i visstatt de boende bostadsområdeett eller den
enskilde konsumenten få stimulans ikan formen av
kostnadsreducering för utsorteringatt man genom
minskar avfallsvolymerna. Schweizt.ex.I och kanUSA
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på hurfinns exempeltillämpas, och detsådana system
omreduceraskanenskilde konsumentenavgiften för den

vidsitt avfallreducerat.ex.attmedverkar genomman
utredningens ökademening bör denEnligtsortering.

avgifterna kommuner-differentiera§ möjligheten att som
átertagningstimuleraZ till attanvändaskunnaharna

emel-ärE avseenderåvara. dettaátervinningsbar Iav
princi-tillbegränsademöjligheterlertid kommunernas

gåvill ännusjälvkostnadstäckning. Om manpen om
dájkräverochskattkaraktärenavgiftenfårlängre av

denTyskland fr.o.m.ochDanmarkstatlig medverkan.
statliginförtexempeljanuari 1992 har en1 som

återvinning.stimuleraavfallsavgift bl.a.för att
finansierings-emellertid utanförfråga liggerDenna

ett behand-ochproducentansvarutökatprinciperna för
statenfrågan huri i medsambanddärför omlas senare

återtagningökadunderlätta avstimulera ellerkan en
förpackningar.använda

förpackningsproducenternasist attTill noteraskan
fåför atttjänster kommunernaköpaväl kanmycket av

utsorteradebortforslinghjälp insamling ochmed avI
i dagharförpackningar. Kommunernaanvända enoch

detinnebär attvilketavfallshanteringprofessionell
förpacknings-samordningsvinster attfinnaskan genom

ochtjänster kommunernaköper dessaproducenterna av
privata entre-renhållningsföretag deellerderas av

delstateranlitar. deockså Ikommunernaprenörer som
materialåtervinningomfattandei där harUSA -enman

tillämparChicagoMinnesota ocht.ex. New Jersey, -
sådan organisationsformer.blandningjust avenman

förpacknings-lämpligt förPå sätt detkan varasamma
åter-fråntjänsteribland köpaattproducenterna

in förpack-ocksådå lämnarlämningscentra, där man
lång radperspektiv är detvidareningar. ettI en

förpackningsmaterial lämparmaterial utöverandra som
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sigför materialåtervinning på sineller grundsom av
miljöfarlighet påbör omhändertas särskilt sätt. Detta

motiverakan samordning olika aktiviteter för attav
underlätta för hållakonsumenterna och nere
kostnaderna.

förpackningsproducenterNär tjänsterköper från
kommuner eller andra entreprenörsföretag skall det
enligt utredningens mening på affärsmässigaske
grunder. Här ikommer framtidendet finnasatt en
fungerande olikamarknad där aktörer kommer att arbeta
under konkurrens.

Ytterligare fråga självaär finansierings-en om
principen beskrivitsden snedvridakansom ovan
konkurrensen olikamellan de förpackningsslagen. Här

konstateraskan iatt det föreliggerredan dag
direktaskillnader mellan miljökostnadernade för

olika förpackningsmaterial. skillnader hänförDessa
attsig emellertid till olika materialslagende måste

olikabehandlas på skillnaderberoende i miljö-
belastning. iVad väsentligtdetta fall är är attsom
kommunerna tar ut full kostnadstäckning för den del av
förpackningsmaterialet går till energiutvinningsom

deponi.eller Därigenom blir kostnadsprincipen
utifrånrelevant konsumentens synvinkel. Inslag av

delensamhällsstöd i innebäraden vissakan att typer
förpackningar får indirekt subvention påav en

felaktiga grunder. samhället subventioneraskallOm
bör i första stödja återanvändninghand ochman
materialåtervinning. frågeställningDenna har
emellertid inte finansieringsprincipengöraatt med

producentansvaretför ekonomiskaeller med det
avgränsningansvarets gällerutan hur samhället

ställer miljökrav stimuleraroch miljömässigten
lämplig hantering förpackningarna.av
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förUtredningen skallkommunernaatt svaraanser
förpackningsmaterialetdelför denkostnaderna av

skall behandlasdefinieras avfall och somsomsom
renhållningslagen. bör ta utenligt Kommunerna

renhåll-kostnadstäckning fastställernärfull man
möjlighetersinautnyttja attningsavgifter och

i sådifferentiera avgifterna konsumenternaatt
sorteringitydligt medverkanhur deraskan se

avfallshanteringen. Närpåverkar förkostnaderna
tillförpackningsproducenterna för levaatt upp

U tjänster ut-sitt ellerköperproducentansvar
frånförpackningsråvara skallkommunernasorterad|

affärsmässigapå grunder.skedetta

I4

ekonomiska styrmedeleller avtal1o.4.6 Lag -

till EG-direktiv medlemsstaternaattförslagenI anges
återvinningvidta åtgärder ochför attskall gynna

förpackningsavfall. Dettamotverka uppkomsten anserav
pÄ frivilliga med lag-såväl avtalkan ske somman genom

lagfästaliga regleringar. modellentyskaDen rymmer
ätertagningsplikt pantplikt påipå alla led samtkrav

kringförpack-sälj-förpackningstyper.vissa För och
detupphävs emellertidningar kravdessa avom ,

inrättadeindustrin DUAL-systemetoch handeln upp-
iátervinningskrav lagen. Ifyller de som anges

valt avtal mellanatt slutaNederländerna har man
reglering inågonregeringen näringslivet utanoch

bemyndigandeRegeringen dock parlamentetslag. har
näringslivetsingå medaktuella avtalenför deatt

står i överens-sätt arbetaföreträdare ett att som-
därlång itradition Nederländerna,stämmelse med en

offentligrättsliga regleringendelar denersattman av
Vilkenprivaträttsliga modell kommeravtal.med som

intei Frankrike bekant,tillämpas är ännuatt men man
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innefatta såvälförutsättakan att modellen kommer att
avtalsreglering.lagstöd som

Utredningen funnit utvidgat producent-har att ett
successivtinförasbör och överkunna enansvar

relativt lång tid. ärSkälen för detta att den
tekniska utvecklingen successivt förändrakommer att
förutsättningarna bl.a. materialåtervinning.för Av

förespråkarföregående framgår utredningendet att en
ordning långsiktiga måldär samhället ställer och krav

olika förpackningsslagenbeträffande samt attde man
förhandlingar överens bästhur dessaefter kommer om

uppnås. Härvid börskall kunna betydandeen
flexibilitet möjligheter tilleftersträvas med ett

införandesuccessivt efter handproducentansvaretav
förutsättningarna vidpraktiska klarlagtsdesom

förutsättsförhandlingar. Vid ocksågenomförandet att
lämpliga geografiska förut-hänsyn.tar Enman annan

renhåll-sättning enligtär kommunernasatt ansvar
ningslagen fortsättningsvis användaäven bör gälla för
förpackningar återfinns i allmänna avfallet.detsom

Utredningens tillslutsatser leder fram att det-
uppnåsbästa förresultatet svensk del om

finns lagreglering,grundläggandedet en- .

bemyndiganderegeringen myndigheteller genomannan-
föreskrifter anledningutfärda denna lagkan med av

samt

förpackningsföre-dessa kompletteras avtal med-
trådarna.

skall återtasframgå förpackningarbörlagen attI som
renhållningsmonopolet.frånkan undantas det kommunala

sådana finnsFörpackningar är där detkan undantassom
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möjlighetertekniska till materialåtervinning. Där det
finns miljömässiga förpackningsprodu-starka skäl kan

i tillåtas förbränning,ävencenterna undantagsfall
alternativet deponi.dvs. är kommunalom

återtagningförpackningar ämnade förVad medsom avses
särskildaframgåinte ibör börlagen utanav anges

föreskrifter. regeringen myndighetNär eller som-
regeringen sådana föreskrifterutfärdar börutser -

utgå frånman

tekniskt möjligt materialåtervinnaäratt det att
förpackningsmaterialet samt

möjligt återtag-teknisktatt det är att arrangera
ningssystem sådana.eller att utveckla

regeringNär myndighet föreskrifternautfärdareller
bör långsiktiga mål återvinnings-även samtman ange

för olika materialslag.graden När fastställerman
återvinningsgraden utredningen utgåenligtbör man
från långsiktiga mål till handlings-de förslagoch

angivits kriterieravsnitt Följandeplaner 10.3som 1
utgångspunkterbör nämligen,vara

förpackningsmaterial i böratt endast undantagsfall 0
på deponi,hamna

i följerövrigt miljöbedöm-att den generellaman
ningen varje materialslag sigför försom anger
följande prioriteringsordning, återanvändning,
materialåtervinning energiutvinning,och
átervinningsmålen utgår från olikaatt förpack-de
ningsmaterialens miljöbelastning,

till skilda geografiskahänsynatt förutsätt-tas de
ningarna miljömässigaeftersom de konsekvenserna

materialåtervinning olika i storstäderutav ser
jämfört landsbygdsområden,tätorteroch med



276

faststäl-in närekonomiska hänsyn vägsävenatt man
till dehänsynåtervinningsgraderna. Medler

vårt böri landförutsättningar gällergoda som
innebära kostnadsbelast-inte högremiljökraven

änförpackningsproducenternaning på svenskade
europeiska län-igälla andrakommer attde som

inomsammantaget EG.ellerder

fastställermyndighetregeringen utseddellerInnan
enligtförpackningsmaterial behandlasskallvilka som
skallåtervinningsmål bör gällavilkalagen samt som

förpacknings-förföreträdareförhandlingar medske
nivånför attFördelningen ansvaretproducenterna. av

materialslag reglerasvisst skalluppnås för ett genom
representeraroffentliga och demdetavtal mellan som
förpackningarimporterarförpackningsproducenter eller

börvisst materialslag. sammanhangdettaett I manav
átertagningssystemen skallolikaockså hur deklara ut

introduceras. avtalenIde skallut, samt hur angesse
test-förutsättningar försöksverksamhet,försåledes

handlingsplanerâtertagningssystemolika samtning av
börgäller attåren. Allmänt settför närmastede man

omställningenså kanövergángstiderlånga atttillämpa
hinneråtertagningssystem ut-smidigt och attske

innan genomförs fullt ut.devecklas

undgå producentinte denskallFör lagens effektatt
uttrycklig åter-i börinte avtalsslutdeltar ensom

sådanaåtertagningsskyldighet förgällavinnings- och
producenter.

effektivt krävsskall kunna fungeraFör systemetatt
kontrolleras.måluppfyllelse Denkanatt graden av

för-konsumtionenstatistikenofficiella avseende av
statistiken ärbranschinternaliksompackningar den

EG-dir-tillbristfälliga. förslagetför närvarande I
förpackningsdata-ocksåektiv behovetpoängteras av en



277

enlighetintentionerna iuppfyllaFör kunnaattbas.
åläggas att habör producenternaproducentansvaretmed

återvin-ivägenavfallet taröverblick över varten
dereglera hurnärmarekanningsledet. avtalenI man

möjliggöraför attmedverkaskallolika delbranscherna
uppnås.återvinningmålen förattkontroll av

bliförpackningar skallåtertagningslagen förFör att
sanktion förekonomiskfinnaseffektiv ävenbör det en

återvinnings-uppnårinte avtaladproducentden som
åläggasinteemellertidbörnivå. Producenten en

intepå hanbristen faktorersanktion beror somom
råder över.

särskildfinnasbörUtredningen att det enanser
utseddregeringen ellerattlag annanangersom
användabemyndigande undantakanmyndighet genom

återvinning. Denförförpackningar ämnadeärsom
förpackningarvilkadefinitionennärmare somav

åter-börframgå utaninte lagenskall avavses
föreskrifternaföreskrifter.särskildafinnas i I

återtag-mållångsiktiga ochocksåskall anges
kriterierfastställs efterningsgrader somsom

samt förhand-till efteri motiven lagenanges
förpackningsproducen-förlingar företrädaremed

skalluppnås, ansvaretmålen hurskallterna. Hur
skallåtertagningssystemenfördelas, samt hur

i avtalintroduceras skallutformas och anges
det förpackningsproducen-offentliga ochmellan

framgå kontroll-attlagregleringen börterna. I
finnas. densanktionsmöjligheter skall Huroch

ipresenteraslagregleringen bör utnärmare se
kapiteliutredningens förslagsdel 12.
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Ekonomiska styrmedel10.4.7

i länderEG-länderna flera andra harochInom man
ekonomiskadiskuterat möjligheterna använda styr-att

utifrånstimulera utvecklingförmedel att som manen
miljösynpunkt önskvärd.anser

användningentill EG-direktivförslaget attI avanges
förpackningaråterlämningsbara återvinningsbaraoch
iekonomiska styrmedel form t.ex.skall med avgynnas

Likasåavgifter, subventioner. skallskatter och
råmaterialåtervunnet materialanvändandet somav

såekonomiska attstyrmedlen skall utformasDegynnas.
återvinning.insamlingstöttarde för ochprogram

utifrån ekologiskavidarestyrmedlen skall sattavara
ekonomiska kriterier.och

rikt-pågår projekt för utarbetaett attInom OECD
användning inomlinjer ekonomiskaför styrmedelav

förpackningsområdet. Projektet påbörjatshar med en
inventering vilka ekonomiska användsstyrmedel somav
i olika medlemsländer.

Sverige miljöavgiftsutredningen behandlathar MIAI
övergripande perspektiv.fråga fråndenna ett Imera

kapitel utredningen antal modellerpresenterar ett7
påekonomiska för-för aktuellastyrmedel kansom vara

packningsområdet. här belysasmodeller skallDessa
övergripande. utredningenkommer attDessutom ange

till-vilka ekonomiska bör förordasstyrmedel som
utvidgat producentansvar.med ettsammans

i Kaliforniendiskuterats är attmodell bl.a.En som
ursprungliginföra särskild råvaruavgift på allen

stimuleraråvara. Syftet med denna skulle attvara
till resurssnål hushållning till att bl.a.ochen

materialåter-förpackningsmaterial återanvänds och
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förverkligasvårighet med attvinns. betydandeEn
fast-avgiftens skallstorlekär hurtanke,denna

administreras.skalldenställas, samt hur

förpack-införa generellärmodell attEn enannan
olikatill dedifferentieras hänsynmedningsskatt som

iviSverigemiljöbelastning. harförpackningarnas I
på dryckesförpack-förpackningsskattsärskilddag en

utredningensiingåendetidigare behandlatsningar som
delbetänkandedetta199085. Idelbetänkande SOU

såändring attutredningen skattenföreslog aven
från miljösynpunkt. Ibli styrandeskulledenna mera

miljöpropositionenbehandlingensamband med av
utredningens förslagriksdagen attbeslöt19909190

få väntadryckesförpackningsskatten skulleangående
slutbetänkandesittutredningen avlämnattills an-

förpackningarna.förvidgatgående producentansvar

förpacknings-påstyrmedelutvidgade samhälletsOm man
möjligtmening attutredningensenligtomrádet är det

gäller allaförpackningsskattinföra generell somen
frånutgåsådan skatt kanförpackningar. Entyper av

dryckesförpacknings-förhuvudprinciper gällerde som
intesådan är att denskattnackdel medlagen. En en

utveck-till snabbaflexibel denhänsynmedkan vara
förpack-förpackningsområdet. generellinomlingen En

utformning ändelvisocksåningsskatt bör ha annanen
dryckesförpackningsskatten eftersomnuvarandeden

förenligainte ärvid gränsenutpunktskatter tassom
anled-inom deninre krav Avmarknadens EG.med den

sätt.på annorlundamåste ettningen utformasskatten
förpack-mening generellutredningens ärEnligt en

alternativ till ettiningsskatt första hand ett
förpackningarna. Grund-förutvidgat producentansvar

samhälletärutvidgat attidén producentansvarmed ett
olikamiljömål förpack-förlångsiktiga deställer

förhållande-fårningsslagen, producenternaattoch en
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uppnå målvis frihet ta ettstor att dessa attgenom
finansieringeneget även för verksamheten.ansvar av

förpackningsskatt differentieras medgenerellEn som
miljöbelastningtill förpackningarnas börhänsyn

inte jämsidesenligt utredningens mening genomföras
sådant utvidgatmed ett producentansvar.

speciellöverensstämmelse är även skattmed dettaI en
lämplig situationpå dryckesförpackningar inte i en

inför utvidgatdär ett producentansvar.man

fråga är samhället ökadeEn annan genomom
resurshushåll-avfallsavgifter stimulera ökadkan en

ning återanvändning materialåtervinning.ökadsamt och
till-redovisats på håll i betänkandedettaannatsom

avfallsavgift Avgiften,statlig iämpas Danmark.en
infördes uppgår idag till Dkrton1986, 130 av-som

Avsikten minska gårmängdfall. är den avfallatt som
till deponering förbränning. Avgiften ioch drabbar

går tillIntäkternastort sett alla avfall.typer av
finansiera miljöområdet. Vidareinomatt verksamhet

iavgift införas Tysklandkommer motsvarande atten
januari miljömässigaÄvenden här är det1 1992.

ligger iär förstaorsaker bakom. Syftet hand attsom
stimulera finansieramaterialåtervinning attsamt
miljöinsatser.

varierar tippingavgiften deponeringför feeI USA
högstamellan avfall.kronor ton100-1 000 Deca per

avgifterna såväl utifrån ökade kostnaderhar satts som
utifrån att de skall verka styrmedel. De ansessom
också fått kraftigt ökadha styrande effekt moten
återvinning.

statliga avfallsavgifterInförandet föreslogs avav
MIA-utredningen ansågs förutsätt-ha godaeftersom de
ningar få både gälleratt effekt vad avfallsvolymer
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industri-särskilt beträffandekällsortering,ökadoch
avfall.

åter-framför alltgångutredningsarbetets harUnder
avfallsavgifter börpå attvinningsföretagen pekat

stimuleraskulledeteftersomstyrmedel,användas som
materialåtervinning.

funnit avfalls-sin attiUtredningen analyshar
jämför andramedlågai vårt äravgifterna land om man

Detdelar USA.nordeuropeiska med storaländer och av
utvärderingar denvilketvidare klartär helt av-

visar dennai attavfallsavgiften Danmarkstatliga -
vidmiljöeffekt ävenavgift styrandehartyp enav

avgiften är att dennivåer. medlåga Fördelenrelativt
återanvändning ochmaterialreduktion,stimulerar

ävenmaterialåtervinning. önskar kanOm manman
energiutvinningavgiftens mellandifferentiera storlek

deponi.och

statliginnebar attMIA-utredningens förslag av-en
införas. Fleraskullepåfallsavgift tonkr.50 per

inteförslagansåg dettaremissinstanser att var
insatserytterligaretillräckligt samt attunderbyggt

att fungeraåtervinningsmarknadenfåförbehövdes att
miljöpropositionen 19909190hittills.bättre än I

ytterligare övervägaavsåg attatt ommanangavs
avfallsomrádet utformaskaninomekonomiska styrmedel

undanröjas.invändningarså kanatt

förpack-användaförinföra producentansvarattGenom
återvinningsmark-förutsättningarna förningar kommer

Samtidigt börsuccessivt förbättras. ansva-naden att
stimu-ekonomiskt styrmedelkombineras med ett somret

resurshushållning. styrme-miljöriktig Dessalerar en
inteemellertidmeningutredningensenligtbördel

avfallsområdet.förpackningar helautanenbart avse
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statlig avfalls-Vad eventuellt kan tala emotsom en
kommunernaavgift få möjlig-självaär kommeratt att

differentiera avfallsavgifterna täckasamt atthet att
in samtliga Alltjämt emel-relevanta kostnader. kommer
lertid självkostnadsprincipen ligga till föratt grund
avgifternas vill införadärförstorlek. ettOm man

styrmedelekonomiskt miljöeffekt ärökad stat-med en
lig avfallsavgift utredningen förordar.vägden som

sådan avgift berör hela den kommunalaEftersom en
avfallshanteringen emellertid utredningen inteanser

ligger inomdet uppdragets utarbeta ettatt attram
i riktning. Utredningenförslag stöder dockdenna

skrivningen i fråganmiljöpropositionen över-böratt
särskildytterligare i ordning.vägas

höjdaUtredningen iförordar första avfalls-hand
avgifter ekonomiskt förstyrmedel attsom
stimulera materialreduktion, återanvändningökad

materialåtervinning. Utredningenoch attanser
denna Enordning.fråga i särskildbör övervägas

förpackningsskatt enligtutgörgenerell utred-
ningen alternativ till utvidgat producent-ett ett
ansvar förpackningar. utredningensför använda Om

införs,förslag börproducentansvar den nuva-om
dryckesförpackningsskatten avskaffas.rande

Informationsinsatser forskningoch1o.4.s

ekonomiska stimuleraFörutom styrmedel kan samhället
utvecklingen förpackningssystemmiljövänligamot mer

olika informationsinsatserformer ochgenom av
forskning.
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Information märkningoch

återtag-informationenallmännagällerNär det den om
förpackningar självklartning äranvända detta enav

förpackningsproducenterna.väsentlig uppgift Detför
återtag-både motiven ökadinformera förgäller att om

på vilket sättning förpackningaranvända samt omav
olika intressenter förutsätts medver-konsumenteroch
ka.

insatserfråga speciell krävakaraktär kanEn somav
regeringenmyndighetregeringenfrån deneller som

upplysandegäller enkel ochbehovetutser av en
märkning.

påmyndighetskravfinns inga attför närvarandeDet
miljö-någonförpackningar förses med formskall av

någotpågår intemärkning. hellerrelaterad Det
någonsamnordiskt myndighetsarbete medsvenskt eller

förpackningar.speciell miljömärkning enbart Iav
positiva miljömärk-för denutarbetandet reglerav

svanmärkningen,ningen kommerden s.k.produkter,av
nordiskaförpackningaremellertid även att beaktas. De

projektdriver där arbetetländerna här gemensamma
Finland ettfördelas länderna. har startatmellan pro-

påjekt angående vilka ställa förpack-krav skallman
fåskallningen för produktenför produkt atten

på bådealltså ställasmiljömärkas. kommer attKrav
fåförpackning för produkten skallattprodukt och

vitamärkas med den svanen.

förpackningsavfallEG-direktivtill förutkastetI
förpackningar.ingår märkning Märk-tillförslag av

årningen genomförd efter det atttreavses vara
i Enligtdirektivet förslaget skallträtt kraft.
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ärmaterialslag devilketmedförpackningar märkas-
gjorda av

försymbolmedförpackningar märkasäterlämningsbara-
idetta

försymbolmedförpackningar märkasåtervinningsbara-
detta.

direktivet.framgåattkommersymbolerna ur

märktaärförpackningarsomföreslås somattVidare
får för-inteátervinningsbaraåterlämningsbara eller

tillrelateradeärskälbegränsasbjudas eller sompga
märkningen.

förpackningarstandardiseringmedCEN-arbetet avInom
avsnittmärkning semiljörelateradävenbehandlas

vilketemellertid överordnatEG-direktivet är2.9.
därsymbolerochregler angesinnebär de somatt

tillsedanharCEN-standarderhand.i förstagäller
idetaljerade kravvid utformabehovuppgift att

direktivet.ienlighet demed angessomramar

utomordentligtmening år detutredningensEnligt
kanförpackningarmärkningenväsentligt somatt av

detattsamtför detta,tydliga symbolerfåråtertas
fåtill för attlevaskalluppställs krav uppmansom

förpack-är attsådant kravsymbolerna. Ettanvända
detåtervinnas attochningsmaterialet skall kunna

4 fungerande påkravátertagning. Dessaförsystemfinns
iha stöd lag.märkning bör

fördelstorärdetatt omUtredningen enanser
läggerochiharmoniseras hela Europa,märkningen kan

förslag.något egetintestadium frampå dettadärför

4

r
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informationsinsatser ärUtredningen att avanser
introduktionen átertag-vidcentral betydelse av

förpackningar.ningssystemen för använda Huvud-
enligtinsatserför bör utred-ansvaret dessa

ningens mening ligga förpackningsproducen-hos
Utredningen principerna förterna. attanser

átertagningsbara förpackningarmärkning bör gesav
imärkningen harmoniseraslagstöd. förFormerna

hela Europa.

utvecklingForskning och

områden inom vilka utred-Nedan presenteras ett antal
stimu-Wningen särskilt angelägetdet är attattanser

forskning utveckling.lera och

Livscykelanalyser

är vikt gör detutveckla metoderDet stor att somav
möjligt på relativt sättför företag enkeltatt ett

miljömässigtsina bådevärdera förpackningssystem och
finnsekonomiskt. Vidare väsentligtär det att det

möjlighet identifiera särskilt miljöstörandeatt pro-
så åtgärdas.hanteringsledeller att dessa kancesser

livscykelanalyser därförför behöver standar-Metoder
diseras, Livscykelanalyserförenklas utvecklas.och av

snabbforskningsfält ärär underprodukter ett som
iutveckling. finns modeller brukDet ett stort antal

rik variation vilkabeträffandemed faktorer somen
beaktas sätter gränser föroch systemen.var man

omfattande kostnadskrä-ärArbetet oftast mycket och
medinsamling ocksåmängdervande stora dataav som

väsentligtmåste hållas är därför attaktuella. Det
väljer förstörstut de faktorer har relevansman som

såpå standardiserasätt förenkla modellerna.att och
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riskvárdering utvecklas,måste förVidare metoderna
miljöföroreningar över-kvantitativa datadvs. m.m.om

påverkanvilken detill kvalitativa data, dvs.sättas
på miljön.har

Förpackningsmaterial

till utveck-forskning syftarönskvärtär medDet som
förpacknings-förpackningarmaterialsnála ochling av

gåvidareåtervinna. börmaterial Detär lätta attsom
förpackningarutvecklingenintensifieraatt somav

i avfallsledetmaterialslagbestår ochflera somav
materialslagsvis.går särsorteraatt

användningvidkonsekvensernaKunskapen avom
primárförpackningi transport-returmaterial och

utvidgas.livsmedel behöverförpackning för

butiksförpackningarÅteranvändbara transport- och

i allmän-butiksförpackningar förorenasTransport- och
innehåller. därförbörinte Detdedehet varor somav

återanvändnings-möjligheterfinnas att utvecklastora
Ökad återan-förpackningar.för dessa typersystem av

standardi-ocksåvändning högre gradförutsätter aven
ekonomiskt genomför-praktisktsering ochför att vara

presenterats förideerutvecklingsbara harFlerabar.
kanåteranvändbara modulsystemutredningen, t.ex. som

butiksförpackningar.både ochtransport-fungera som
kontamineringrisker försaknas kunskapDet avom

utvecklingocksåtransportförpackningar. erfordrasDet
mikroorganismermätaföljaför hurmetoder attav

förpackningar.penetrerar
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Insamling och transport

Insamlingsmetoderna utvärderasbehöver ochutvecklas
insamlingsnivåeruppnåpå högamed avseende attt.ex.

erhålla tillfredställande ochkonsumenteoch en
också bådearbetsmiljö. behövs kanfordonDet som

samtidigtfraktionerkomprimeraoch fleratransportera
sorteringsfackliksom olika görsfordon med flera som

flexibla hjälp mobila väggar.med av

Marknader

såväl återvunnetförbehöver utvecklas mate-Marknader
material.rial återvunnetför utfördaproduktersom av

Ekonomiska styrmedel

ekonomiskaEtt de framträdande problemen medmestav
påtillämpas ävenärstyrmedel hur de skall kunna

bliförs över gränser utan attlandetsvaror som
handelshinder få alltförellerbetraktade som en

konstruktion.svårkontrollerad komplicerad Deteller
ekonomiskaär därför styrmedelönskvärt att utveckla

inte importberörs eller export eller kansomsom av
Vidareinom behövsanvändas generellt hela EG.

ekonomiska ärde enkla ochstyrmedel trots attsom
styrning.önskadgenerella ger

Kvantifierade miljömål

Kvantifierade miljömål för för-nyckeltaloch enkla
packningars miljöpåverkan förbehövs attredskapsom

förpackningarmiljömässigt fördelaktiga ochkonstruera
förpackningssystem.
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Plast

riktning färrei motstandardisering krävsökadEn
förpackningsomrádet. Behovetinomplaster avtyper av

sommaterial föråtervunnetsåvälförmarknadernya
material ärpå återvunnetbaseradeprodukternya

plastområdet. Flerainomspeciellt framträdande
igång kommerelleråtervinning ärplastprojekt för av

internationellt.Sverigebåde i ochatt startas

hygien-ökad kunskapÅteranvändning kräverplast omav
kemiska ochStudier krävs hur denproblematiken. av

behöverVidarepåverkas.mikrobiologiska säkerheten
mikroorganismermäta hurför attutvecklasmetoder

påfäster ytor.

Glas

livsmedel kanförstandardisering glasburkarEn av
återanvändnings-nyttbidra till ettutvecklandet av

använd-utvecklingSverige behövssystem. I nyaav
eftersomåtervunnet färgat glasningsområden för

omfattande.sådant ärglasaimportöverskottet av

Aluminium

plastfraktionochInsamling metall-gemensamav en
återvinningtillmöjligheternakraftigt öka avskulle

sorteringsanläggningar förAutomatiskaaluminium.
plåt behöver utpro-aluminium,i ochuppdelning plast

pyrolysanläggning förutprovningLikaså behövs avvas.
av aluminium-frånpappresterbortbränning ochplast-
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avgång organiska kolvätenfraktioner. Problem med av
behöver studeras.

Stâlplåt

å i Sverigestålplátåtervinning-Vid större mängderav
avtenningtekniken för utvecklas.behöver

xombinationsförpackningar

återvinninginsamlingPågående försök ochmed av
kombinationsförpackningar ochpapper-plastav

intensifieras.papper-plast-aluminium behöver

förpackningarBiologiskt nedbrytbara

biologisktkring framtagningForskning och av
stödjas.förpackningsmaterial börnedbrytbara

Finansiering

möjligheterhar hittills funnits attgoda t.ex.Det
projektfå ekonomiskt till rörvia stödSTU nysom

få bidragMöjligheternateknik återvinning. attför
teknik inteutveckling är ekono-beprövadför somav

varitmiskt sämre.lönsam däremothar

Avfallsforskningsrádetregeringeninrättade ett1990 -
avfallssnåltprogramrád forskning samhäl-förför ett

forskningsbehovuppgift inventera ochle, med att
avfallsminskning.till projekt rörandefördela medel

förpackningar.rådetområde ärbehandlasEtt avsom
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Utredningen föreslår att ett brett upplagt
forsknings- utvecklingsprogramoch belysersom
återvinning förpackningsmaterial skall kommaav
till stånd. Forskningsprogrammet följabör nära

internationelladen FoU-verksamheten framförsamt
problemområdena insamlingsmodell,allt sorte-avse

ringsteknik, återvinningsteknik samt marknads-
på átervunnet förpackningsmaterial.aspekter Pro-

internationellgrammet bör omfatta samverkan samt
branschsamverkan.

Forskningsprogrammet erhålla frånbör kunna medel
avfallsforskningsområdetbl.a. Områdetsamt Nutek.

bör idessutom uppmärksammas övergripandenästa
forskningsproposition.

organisation1o.4.9

Många frågor förpackningarrörande påhar behandlats
departementsnivå varit föremåleftersom de för ett

politiskt intresse. Ävenstort framledes kommer flera
frågorna sådanatt karaktär böratt deav vara av en

inom regeringskansliet. finnsberedas emellertidDet
också att tillskapa organisationbehov därutöverav en

utvecklingenkan ta förett samlat ochsom ansvar som
kan samhällets i förhandlingarföreträdare medvara

näringslivet.bl.a.
Y

Utredningen särskild förpackningsdelega-attanser en
tion bör till naturvárdsverk.knytas statens Delega-
tionen bör naturvárdsverket,ledas även börav som

för kanslifunktionen. börDessutom representan-svara
ingå från kommerskollegium,ter SPK,konsumentverket,

livsmedelsverket, närings- teknikutvecklingsverketoch
renhållningsverksföreningenNUTEK, Svenska och

kommunförbundet.



allsidigaFörpackningsdelegationen bör dennages
förpackningarsfrågorsammansättning röreftersom som

frånmiljöbelastning flerabör behandlas experterav
myndighetsomráden.olika

Delegationens uppgift bör bl.a. varai
i
I regeringensför eller natur-underlagatt ta fram
I området,föreskrifter inomvárdsverkets
f kontaktyta förpacknings-hålla gentemotbredatt enE branschorganisationeroch derasproducenterna

konsumentorganisationerna,miljö-H samt och
förhandlingarregeringen i medföreträdaatt

näringslivet krävsträffa avtalatt desamt som
angående åter-målför uppställda bl.a.att

uppnås,vinning skall kunna
att följaregeringens räkning uppställdaför deupp

målen efterlevs,reglernakontrollera attsamt
initieraföljai Packforsk ochatt samarbete med

miljöbe-förpackningarsforskning avseende
lastning,

utvecklingenfölja internationella samt tadenatt
standardisering harmoni-initiativ till och

sering,
miljönallsidig information ochföratt verka omen

förpackningarna.

Förpackningsdelegationen mellanär samarbetsorganett
väsentligamyndigheterberörda och harensom var

området.myndighetsfunktioner inom

följer förmyndighetsansyar lagDet en nyavnya som
utredningensenligtåtertagning förpacknigar börav

Motivetligga på naturvárdsverket. ärmening att
miljöfrågornaövergripande förverket har ett ansvar

samt för avfall.sektorsansvarett



Naturvårdsverket fåbör även föransvaret att EGs
ramdirektiv förpackningarför efter ett svenskt-

förverkligas Sverige.medlemskap 1-
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FÖRSLAGUTREDNINGENS11

Utgångspunkter11.1

förslagutgångspunkt dessattallmänUtredning har som
angående för-mål och kravdeöverensstämma medskall

EG.miljöbelastning formuleraspackningarnas avsom
Sverige godaharvisar attUtredningens analyser

miljömål förställdahögtförutsättningar klaraatt
dessa väl kanmycketförpackningsområdet attsamt

särskilda förut-inomutvecklingen DeEG.medförenas
befolk-gälleri vårt vadråder landsättningar som

avfallssituationavstånd,geografiskaningstäthet,
förpacknings-påmiljöarbetetfrånerfarenhetersamt

interna-densammanvägas medemellertidmåsteområdet
utredningeninnebär attutvecklingen. Dettionella

övrigaharmonisering med Europa,eftersträvar menen
vårtiförhållandenfrånutgåratt ändåförslagen

går attvälmycketdetUtredningen attland. anser
livsmedelshy-angåendesamhällsmál t.ex.klara andra

samtidigtläkemedelförpackninggien meroch somav
utvecklas.förpackningssystemmiljövänliga

förpackningarförMiljögolicy11.2

miljöbedömning förpackförUtredningen att enanser
enligtutifrån helhetssynningarna görasskall en

sådantillfrån graven. Iprincipen envaggan
ingåkriterierföljandebedömning bör



294

rávarubedömning-
energiförbrukning-
luftföroreningar-
vattenföroreningar-
avfallshantering-
nedskräpning.-

Utredningen Sverige fortsättaatt skall attanser
miljöprofilbedömningarutveckla inommodeller för

internationelltför inomett brett samarbeteramen
främst EG.

Utredningens miljöbedömningar påbygger veten-egna
skapliga studier låtit vidden utföra Chalmerssom
industriteknik. generella slutsats kan drasDen som av

studier energibehov emissionerdessa är att och
minskar förpackningsmaterial återanvänds ellerom
átervinns energiinnehåll i förpackningarsamt att bör

förbränning.tillvaratas slutsatserDessagenom
gäller varje materialslag vidförgenerellt rak
jämförelse.

vilja fullständig bildskulle haOm man en mera av
miljöbelastningen varje förpacknings-kan studeraman
situation sig jämföra olika förpacknings-för och hur

till miljöbelastningen.slag sådan jäm-medverkar En
mindreförelse är utifråndock samhälls-relevant ett

perspektiv. olika förpackningarnas miljöfördelarDe
milfönackdelar går inte att rangorda generelltresp.

utifrån olika förpackningssituationer; Utredningen har
därför utifrån olikavalt lägga samhällskravenatt de
förpackningsslagen. miljöpolicySamhällets för för-
packningsområdet måste inriktninggenerellges en mer

intebör enskilda förpackningssituationeroch ochavse
1system.
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föreslår riksdagen läggerUtredningen fastatt en
förpackningarna.miljöpolicy förövergripande Sam-

från följande.miljökrav utgåbörhällets

förpackningsmaterial främstbör reducerasMängden
samtminskasförpackningråvaramängdenatt pergenom

onödiga förpackningar utmönstras.attgenom

miljöbelast-tillMaterialvalet bör att reducerasyfta
intebörblyningen. tungmetallerochPVC som m.m.

förpackningsmaterial.finnas i

långtÅteranvändning såförpackningar bör detskeav
förförpackningssystemär möjligt. byggtsDe uppsom

återanvändning vidmakthållas utvecklas.bör och En
stånd inom vissatillåteranvändning börutökad komma

transportförpackningarområden gällernär dett.ex.
kemisk-tekniskavissa produkterförpackningar församt

bensinstationssortimentet föringår i samtt.ex.som
tvättmedel.

utökasMaterialåtervinning förpackningar börav
å insamlingväsentligt tekniker för ochattgenom

förmarknadersortering utvecklas samt attgenom nya
återvunnet förpackningsmaterial skapas.

förpackningsmaterialEnergiutvinningen börur
källsortering.förbättras utökad kommunalgenom

iförpackningarDeponering bör endast skeav
undantagsfall.

iSverigesUtredningen föreslår detmedverkanatt
påinternationella standardiseringsarbetet förpacke

standardi-avseende sådanintensifierasningsområdet
materialreduce-förutsättningarnasering förökarsom

materialåtervinning för-ring, återanvändning och av
packningar.
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olika för-miljömål förSamhällets och krav11.3
Dackninqsslaa

föreslås läggariksdagenpolicynövergripandeDen som
handlingslin-miljömålspecifikainrymma ochbörfast
föreslårUtredningen föl-varje materialslag.jer för

miljömåljande och krav.

Glas

återanvändning skallglasförNuvarande system av
vidmakthållas utvecklas.och

frånåtervinning öka dagensMålet skallför glas caav
till år% % 000.60-70 235

avsättningsmöjligheterna skall glasetökaFör att
vitt glas.i fraktionerna grönt ochbrunt,sorteras

tillgårinte återfyllsglasförpackningar ellerDe som
;materialåtervinning deponeras.skall

Aluminium

aluminiumförpack-materialåtervinningMålet för av
åri till %frånningar % dag 60-80ökaskall 42ca

jintesifieradmål uppnås främstDetta2 000. genom en
insamling aluminiumförpackningar änockså andraav

burkar.

ininte föraluminiumförpackningar kan samlasDe som
brännasmaterialåtervinning ellerdeponerasskall

behandlingsmetoderpå enskilda kommunensberoende den
på sådanmiljökrav ställsenligheti med de som

hantering.
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stålplåt ökasmaterialåtervinning skallMålet för av
uppnåsMålet attårtill kan%40-60 2 000. genom

uppgår till %,transportförpackningar, 20-30som
omhändertas.,

vilketavtenningtekniken utvecklasVidare bör för ,
materialåter-förutsättning ökadför fortsattär en

stálplåt.vinning av

miljöskadligti små ärmängder ettäventennEftersom
deponering förtennadeutlösasämne skallkan avsom

undvikas.förpackningar

kartongWellpapp, ochpapp

förpackningarmaterialåtervinningMålet för avav
genomsnittitillfrån %ökaskall dagens 46papper

återvinningpåmålår är attbaserat% Detta60 2 000.
tillfrån %ökas dagens 65wellpapp borde kunnaav

vätskekartongförpackningar, ochpå% attsamt80
övriga hushållfrån industripappersförpackningar och

tillmaterialåtervinnas %.in 30-40kan samlas och

átervinningsnivåerpå sammantagnakravDessa enger
påSverigeökad pappersfibrer iåtervinning av

nettoimportennuvarandeEftersom denton.130-160 000 W
före-uppgår till detonreturwellpapp 130 000 gerav

någratillåtervinningsnivåerna inte upphovslagna
avsättningsproblem.

material-inteförpackningarDe somav papp m.m.
energi.utvinningåtervinns för Avbör förbrännas av

förpackningar endastresurshushållningsskäl bör dessa
i undantagsfall deponeras.
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Plast

återanvändbara ärSystemet med den retur-PET-flaskan
från miljösynpunkt änavsevärt bättre medsystem

átervinns. därförflaskor Systemet börenbartsom
vidmakthållas och utvecklas.

förutsättningarVidare finns förgoda betydandeen
ökning återanvändningsbara transportförpackningar.av
Många till kemisk-användsde plastflaskorav som
tekniska bensin-tvättmedelprodukter t.ex. och-
stationernas sortiment också återanvändas.borde kunna

Målet materialåtervinning på siktför börplastav
etappmål år%. första förEtt skall60 2000vara vara

materialåtervinning. mål% För skallatt dessa30-40
uppnås tekniska material-kunna krävs genombrott för

återvinning avsättningsmarknader förplast samtav nya
återvunnet material. plastförpackningar inteDe som
materialåtervinns utvinningförskall förbrännas av
energi. i börEndast undantagsfall de deponeras.

förpackningarförProducentansvar11.4

motivetavgörande ärDet för attett producentansvar
de producenter framställer, producerar,formger,som

säljer förpackningartransporterar och fattar beslut
miljöbelastningen.är avgörande för den samladesom

för förpack-att de det samlade ansvaretGenom ges
ningar möjligheternaökar för förpack-att bygga upp
ningscykler minskar miljöbelastningen.samladedensom

viktigt är kanEtt skäl att endast producenternaannat
på effektivt sättett utveckla produkter detavnya
återvunna materialet finna förmarknadersamt nya



299

utgångspunktväsentlig fördessa. denna del harI en
utredningens varit producentansvar hararbete att
införts i NederländernaTyskland samt attoch samma

tillinriktning finns angiven i förslagenäven
EG-direktiv.

Utredningen föreslår för för-att ett producentansvar
packningar införs i Sverige. fysiska delenDen av

innebär förproducentansvaret att kommunens ansvar
insamling bortforsling materialetaktuellaoch detav

förpackning definieras råvaraupphör. användEn som en
skyldigvissa betingelser årproducent undersom en

återta. rättighetävenatt Producentansvaret rymmer en
återta materialet.att

fysiska innebär ärDet ansvaret att producenterna
skyldiga återta förpackningar lämnasanvändaatt som
tillbaka. vidare skyldiga till-Producenterna är att
handahålla behållare till hushållen i vilka förpack-
ningar erbjuda särskilda inläm-lämnaskan samt att
ningsställen tillbakadär lämnakonsumenten kan
förpackningar.

Förpackningsmaterial tillsammansdäremot hamnarsom
hushållsavfallet inliksom hittillsmed skall samlas

kommunen i enlighet renhåll-och forslas bort medav
ningslagen.

ansvariga inProducenterna är även för att samla
förpackningsmaterial från industrin.

Utredningen föreslår förpackningsproducenternaatt
ekonomiska átertagningskall ha det för ochansvaret

materialåtervinning förpackningar.använda Kommu-av
liksom hittills ekonomiskaskall ha det ansvaretnerna

förpackningsavfallet gårför den del med detav som
vanliga till energiutvinning deponi.avfallet eller
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entreprenörsbasispåFörpackningsproducenterna kan
affärsmässigavarvidtjänsterköpa kommunernaav

principer tillämpas.skall

kunnaskallUtredningen producentansvaretattanser
miljömässiga fördelargeografisktavgränsas eftersom

ipåförpackningsinsamling inte, sätt somsammaav
uppnå igår glesbygd.tätort, att

förpackningarföreslår utsorteratsUtredningen att scm
materialåtervinning.gå till undan-i princip skall I

tillstånd attbör producenten kunna medgestagsfall
förpackningsfraktion.bränna ochutsorterad renen

miljö-meningEnligt utredningens är det dock endast
deponi.alternativet ärmässigt motiverat när Om

medverkamotiveradsig för attkännaskallkonsumenten
måste materialetutsortering återtagningvid och

hmiljömässigtpå bästa sätt.används

för för-föreslårUtredningen producentansvaretatt
lagstöd skallpackningar ges samt att detta ansvar

återtagningsskyldighet förpack-användaomfatta av
distri-samtliga intressenter handeln,ningar dvs.för

förpackningstillverkare samtbutörervaruproducenter,
Även importörermaterialleverantörer. bör omfattas av

föreliggersärskilda börskäl lagenNärdetta ansvar.
producentansvaret till färreavgränsas ettmedge att

inteavgränsning får öppnadockaktörer;antal Denna
konkurrensbegränsning.vägen för

föreslår förpackningsanvändareUtredningen att -
prin-enskilda skall ha ettföretag konsumenteroch -

sorteringvidcipiellt för medverkaatt avansvar
inteframgåförpackningar. bör lagDetta av menansvar

.övrigtsanktion. bör producenter-förbunden med Ivara
till med ellerstimulera konsumentmedverkan pantna

inteåterlämningspremier, något förutsätterdocksom
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konsu-måsteÅtertagninssystemen varalagreglering.
måsteKonsumententydliga.ochenklamentvänliga, dvs.

ivägledning forminformation samt avrelevantges
Folkrörelseorganisationer t.ex.märkning. som

stödjasbörmiljöorganisationerochungdoms-idrotts-,
aktivt.

skallsjälvaproducenterna svaraattUtredningen anser
återtagningsamtliga användaförkostnader avför

dock kunnaförpackniggsavgift börförpackningar. En
sätt dettavilketPåkostnaderna.täckeruttas som
inte reglerasmeningutredningensenligtbörskall ske

författning.i

fortsattskallföreslår kommunernaattUtredningen ges
förpacknings-delför denkostnadernaför avansvar

behand-skallochavfalldefinerasmaterialet somsom
utbör tarenhållningslagen. Kommunernaenligtlas

renhållnings-fastställerkostnadstäckning när defull
så attavgifterdifferentieradetillämpaavgifter samt

imedverkanderashurtydligare kankonsumenterna se
avfallet.förkostnadernapåverkarsortering

producentansvarutvidgatföreslår ettattUtredningen
relativt tidrymd.långsuccessivt överinförs en

insamling ochtekniken förbl.a.Anledningen är
testasochutvecklasmaterialátervinnng bör kunna

ut.fulltgenomförsinnan den

ställaskallsamhället uppUtredningen attanser
olikadebeträffandemål kravlångsiktiga och

medförhandlingareftersamtförpackningsslagen
dessa skallbästhuröverenskommaproducenterna om

underUtredningen haruppfyllas.nås ochkunna
mål kravvilka ochpreciserat somavsnittet 11.2

förordas.
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Utredningen föreslår instiftandet särskildav en
förpackningslag regeringenatt ellersom anger annan

myndighet frånutsedd renhållningslagenkan undanta
använda förpackningar återvinning.ämnadeär försom

närmare definitionen på sådana förpackningarDen bör
inte framgå återfinnas ilagen bör särskildautanav
föreskrifter. föreskrifter ocksådessa lång-I skall
siktiga mål återtagningsgraderoch börDessaanges.

enligtfastställas kriterier i motiven tillsom anges
avsnittlagen se förhandlingar10.4.6 samt efter med

förpackningsproducenterna. mål uppnås,dessaHur skall
hur ansvaret skall fördelas återtagningssys-samt hur
temen skall introducerasutformas ioch bör anges
avtal offentligamellan det förpackningsproducen-och
terna.

lagregleringen bör framgåI det att kontroll- och
sanktionsmöjligheter finnas.skall

Utredningens förslag till förpackningslag tillsamt
erforderliga förändringar i renhållningslagen presen-

i kapitelteras 12.

Utredningen även möjligheterhar övervägt samhällets
införa ekonomiskaatt Utredningenstyrmedel. attanser

generell förpackningsskatt alternativ tillär etten
modellen Principernamed sådanproducentansvar. för en
skatt har i särskiltpresenterats ett delbetänkande
rörande dryckesförpackningar.

Utredningen förordar i första höjda avfallsavgif-hand
ekonomiskttg; stimuleraförstyrmedel att mate-som

rialreduktion, återanvändning materialåtervinning.och
fråga bör i särskildDenna dock övervägas ordning. Om

utredningens förslag införsproducentansvar före-om
drvckesförpackningsskattenslås att den nuvarande

avskaffas.
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för attbetydelsecentralärInformationsinsatser av
förpackningar.föråtertagningssystemenintroducera

iinformationsansvarföreslår ettattUtredningen
förpackningsproducenterna.åvilaskallhandförsta

märk-förprincipernautredningen attföreslårVidare
lag-skallförpackningaråtertagningsbara gesning av

förverkaSverige skallföreslår attUtredningenstöd.
i helaharmoniseras Europa.märkningenatt

upplagt forsknings-brettföreslår ettattUtredningen
förpackningarmiljön ochkringutvecklingsprogramoch

internatio-följa dennärabörinleds. Detta program
problem-framför alltsamtFoU-verksamheten avsenella

åter-sorteringsteknik,insamlingsmodeller,områdena
på återvunnetmarknadsaspektervinningsteknik samt

internationellbör omfattamaterial. Programmet, som
erhållabör kunnabranschverksamhet,samtsamverkan

avfallsforskningsrådet samt NUTEK.från bl.a.medel
övergri-i nästauppmärksammasOmrådet bör dessutom

forskningsproposition.pande

förpackningsdele-särskildföreslår attUtredningen en
Delegationen börnaturvårdsverket.tillgation knyts

kanslifunk-förbörävenverket,ledas svarasomav
från kommers-representanterbörtionen. Dessutom

livsmedelsverket,konsumentverket,kollegium, SPK,
renhållningsverksföreningen ochSvenskaNUTEK,

ingå.kommunförbundet

utarbetauppgift atttillDelegationen bör bl.a. ges
förhandlingar mediregeringenföreträdaochunderlag

mål.uppställda Dess-följanäringslivet attsamt upp
följa denforskning,initieradelegationenskallutom

informa-inomverkautvecklingen samtinternationella
tionsområdet.
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Förpackningsdelegationen bör utgöra ett samarbetsorgan
myndigheter.mellan berörda Utredningen föreslår att

myndighetsansvardet följer åter-förlagsom av en ny
tagning förpackningar påläggs naturvårdsverket.av

11.5 Konsekvenser

Miljöeffekter11.5.1

Utredningen i sitthar betänkande konstaterat att om
varje materialslag sig såbetraktas för återan-ärvar
vändning föredra återvinningatt vilketframför i sin

årtur att föredra energiutvinning.framför Deponering
bör endast förekomma i undantagsfall.

Utredningens förslag återtagningökad användaom av
förpackningar till minskadleder förbrukning av resur-

i form råvaror energi. Vidare påverkasochser av
övrig miljöbelastning i minskadeform tillutsläppav
vatten och minskadeluft samt avfallsmängder.

-Arbetsmiljö11.5.2

återanvändningökadEn återvinningoch förpack-av
ningar vissakan inomproblem åter-handeln ochge
vinningsindustrin i form lukt ökad hantering.ochav

insamlingssystemetBeroende hur organiseras kanav
renhållningsarbetarna tvingas hantera flera frak-
tioner.

sorteringsan-TysklandI och förekommerUSA centrala
läggningar vilka visat sighar dåligkunna ge en

anlägg-arbetsmiljö. Ökad automatisering vid sådana
ningar visserligenkan förbättra arbetsmiljön. Utred-
ningens principiella ståndpunkt sorteringär dock att
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hushål-imöjligtså t.ex.källannäraskall ske som
len.

samtidigt förbättringen mäng-attdenmedförFörslaget
min-vilketminskari avfalletmetallglas ochden ger

sophanteringen.vidrisk för skadorskad

I
insamlingHygien vid11.5.3i

6 livsmedelsförpackningarinsamling användaökadEn av
Medsanitâra olägenheter.hushållen medförafrån kan

5 förpackningarsköljninglämpligt handhavande, t.ex. av

i förpackningar kanhämtning insamladefrekventoch av
undvikas., sådana problem .

a
över gränsernaHandeln11.5.4

förpackningar i Sverigeåtertagningpå ökadKrav av
Utvecklingengränserna.påverkar inte överhandeln

mot åter-återtagningpå ochinom går ökade kravEG
användningförpackningar.vinning.av ökadanvända En

till minskadSverige kaninom ledareturmaterialav
inteärdettaimport menmotsvarande varor,nyaav

innefattarUtredningen förslaghandelshinder.något
intevarföråtertagning gränsernainte på överkrav

Ecwkommissionennågot hinder.utgörheller detta avser
huruvida ochövrigt inte den tyskaprövaför att

handelshinder..holländska kanmodellen anses uppresa

näringarpå berördaEffekter11.5.5

ungefärligUtredningen beräknaatthar engenom
återtagning över-förpackning ökadförkostnad per
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på berördasiktligt förslagens effekterbedömt
kapitelframgår 10.3.branscher. Detta av

materialslagvarje förförär beräknadeKostnaderna
får olika högasåväl olikasig, branschervarför

aluminium harinnebär att t.ex.kostnader. Det som-
förtäcker kostnadernaandrahandsvärdehögtett som

bearbetninginsamlingsåväl för transport ochsom -
Jämfört mednågontill kostnad.inte extraupphovger

insamling,stålplåt, får kostnad eftersomextraensom
frånintäkterbearbetning inte täcksochtransport av

vissblirmaterialet, resultatetförsäljning enav
skillnader åraluminium. Sådanastyrningekonomisk mot

enligtmaterialslagvarjeemellertid ofránkomliga om
sinutredningens direktivförslag bäraskall egna

kostnader.

förskallUtredningens förslag att kommunerna svara
iåterfinnsförpackningsmaterial detförkostnader som

materialslagen. Flaskor,vanliga gäller allaavfallet
stålplåtsförpackningar är skrymmandealuminium och

irelativt att hamnaoch kommersett tungasamt
plastförpackningar ärPappersförpackningardeponi. och

inte såmen i hushållsavfalletinsvåra äratt samla
Energianläggningarenergiutvinnas.skrymmande och kan

Utredningen attemellertid anlägga.är dyra att anser
olikaför dedrabbaskostnader kommunernade avsom

utifrånrelativt jämförbara dematerialslagen är sam-
miljösynpunktfrånrimliga ställaär atthällskrav som

förutsättningar. Förutsatt att kommu-praktiskaoch
intekostnadstäckning bör konkur-fulltar utnerna

förpackningsslagen förändrasrenssituationen mellan
detta.p.g.a.

blir sålundavarje branschförKonsekvenserna



Glas

årglasåtervinning bedriver sedan fleraSvensk AB en
ambitionen nå återvinnings-högverksamhet med att en

utredningens inteförslaggrad Därför torde1995.
några förändringarmedföra större för branschen. ochI

införs förändras dock demed att ett producentansvar
5

iekonomiska förutsättningarna. bekostarKommunernaI
insamling insamlatdag glas.och transport Dessaav

utredningens i ställetkostnader förslagkommer med

E ligga antar att kommu-att hos producenterna. Om man
ligger på förbruk-kostnader kr.ton, att123nens

återglas tonårningen är attsamt110 000 enav
blirgenomsnittlig áterglasförpackning väger 400 gr

3 förpackning.kostnaden räknat öregrovt 5 per

Aluminium

Aluminiumets exklusivt återvinningsvärdehöga gör att
itroligenmetallvärdet bärakommer kostnadernaatt

från hushåll till återvunnet aluminium.alla led

förpackningarÅtervinningen från uppgåraluminiumav
finnsi till förredan dag %, ett transportsystem42

skrotgárdar finns på olika ireturburken och ställen
maskinutrust-investering ilandet. behövs ärVad som

ning tvättanläggning på imed platser landet20ca
omsmältningsanläggning. förutsättning församt Enen

investeringar kostnadstäckningdessa är densamt att
insamlade aluminiumvolymen blir tillräckligt stor.

utreder plastintressenternahösten Gränges,Under 1991
lämpligt förfaringssätt insamlaoch andra parter att

hushåll, bensinsta-från gatukök,plast och metaller
tioner Gränges kommer dessutom med plastbran-etc. att

diskutera administrationförschen samarbetsformer av
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riktadeinformationsátgärder mot hus-insamling samt
hállen.

Stålplåt

bleckplåt vållarkonsumentförpackningarFörtennade av
investe-Möjliga omfattandesvårigheter för branschen.

avtenningsanläggningar.iringar krävs

inte täcksåtervinningsledetikostnadDen avsom
tilluppgår räknat 225återvinningsvärdet grovt

stålplåtsförpackningarFörbrukningenkr.ton. av
ungefärliginnebärvilketuppgår till ton,61 000 en

på öre.konsumentförpackning 5kostnad per

Papper

nivågenomsnittlig förpåföreslagna kravetDet
inte än ytterstmaterialåtervinning medför enmer

ireturfibreranvändningenmarginell ökning avav
tillátertagningen störstaSverige. kanökadeDen

wellreturfibrer.importnuvarandeersättadelen av
nyfibreravsättningsproblem för svenskaNågra direkta

återvin-påföljduppstår inte kravendärför avsom
ning;

inte beroendei ärReturfiberöverskottet Europa av om
wellreturfibrer. DetimportSverige upphör med nu-av

sågånger stortänöverskottet ärmervarande 10 som
import wellreturfibrer. förMarknadenSveriges av

sucåessivt sigi attreturfibrer kommerEuropa anpassa
tillmöjligheterna avsätt-till ochökade mängdernade

skogsindustriernaocksåning förbättras.kommer att
överskottsproblemet på sikt attkommerattanser

ökadsida attFrånuderas dockupphöra. enanser man
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i övrigareturfibrer undersubventionering Europaav
kraftigt försämradetillförhållandenrådande ledakan

fall företagutslagning svenskai vissavillkor och av
på nyfibrer.förpackningstillverkningsinbaserarsom

tillemellertid inteinriktningUtredningens syftar
returfiberanvändningen tvärtomutansubventioneraatt

försina kostnaderbäratill skalldessaatt egna
Utvecklingen ökadmotåtervinnning.insamling och en

det storaanvändning returfibrer är resultatet avav
beräknas kunnafiberöverskottet. Marknadeneuropeiska

överskottet tioårsperiod.inomsvälja hela en

praktiken5-8.gånger.återanvändasFibrer Ikan ca
förpackningsmaterial med rela-returfibrer iblandas

återanvändningensnyfibrer varförtivt hög andel
något problem. Eftersomförstöring inte innebär reellt

utredningens återvinningsnivå i huvudsaktillförslag
returfiber ersätts medimporteradmedföra attkan

har livslängdfibrersfrågeställningeninhemsk om
direktingen relevans.

insam-föruppskattning totalkostnadernaEn avgrov
återvinning returkartongling, ochtransporter av

kr.ton.påpåvisar Omunderskott 550-850ett en
antasgenomsnitt vägakonsumentförpackning i 25-50

blirmjölpförpackning gramväger 35en cagram
förpackning öre.insamlad 2-5underskottet per

återvinning detinsamlingfrån ochUnderskottet av
bliindustriavfallet tordeicke-branschspecifika

intedärpå detbetydligt attlägre grund av
hämtningarföreligger något tätabehov p.g.a.av

Vhygienproblem.
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Plast

Målet återvinningför ökad på lång siktsättsplastav
till viss påoch baseras kontinuerligtdel att det

tekniskasker idéergenombrott och uppkommer om nya
i betydligtmarknader länder har högre förkravsom

Sverige.plaståtervinning än

Plasten är materialslagett de ökadav som genom
återanvändning återvinning i väsentligoch grad kan

sin miljöbelastning.reducera

för11.S.6 Effekter konsumenten

återtagningKostnaden för förpackningar kommer attav
påverka prissättningen blirDet därförav varorna.
konsumenten slutligen får bekosta producentan-som

för förpackningensvaret något pris påmed ett högre
förpackade kostnader förKommunens avfalls-varor.
insamlingen minskar emellertid något och detta kan

renhâllningsavgiftenreducera något.

Insamling förbrukade förpackningar kräver käll-av
sortering. måste påArbete läggas sortering ochner
det ifordras utrymme förbostaden förvaraattmer
förpackningar. själva frihetProducenterna har att
organisera átertagningssystemen utifrån ärvad som
lämpligt. möjlighet hushållenEn är i tvåatt sorterar
fraktioner, nämligen för beståendereturkartongen av
förpackningar motsv., papper-plast,av papper
papper-plast-aluminium för aluminiumoch metall,en

vissoch plast. För ingenglaset behövs extra sorte-
ring i hushållet. Färgsortering vidgörasglas kanav
igloon.
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för trans-attkonsumentenVidare krävs merarbete av
Här hartill plats.förpackningarna avseddportera

insamlingsform betydelse. dvs.emellertid valet omav
inte.hushållet ellernäradet sker

förslagetförkostnaderTotala11.5.7

bearbetninginsamling, ochtransportförkostnaderDe
återvinn-inte täcksförpackningsmaterial avsomav

beräkningarblir enligtningsvärdet grova

milj.kr.år8-9Glas

kr.årAluminum 0

milj.kr.årStålplåt 5-10

milj.kr.år70-120wellpappochPapper

svår attärKostnadenPlast
systemeneftersomuppskatta

ochdelvis outprövadeär
långpåmålen mycketläggs

sikt

ligga mellanattkostnaden kommersammanlagdaDen
plaståter-förkr.årmilj. kostnadexkl.80-140

förefallerwellpappochvinning. förKostnaden papper
material och ton-lättär etthög eftersom pappermen

ändå ungefärförpackningär kostnadennaget stort per
Beräkningen ärmaterial.övrigafördensamma grovsom

ekonomiska effek-bild förslagetsändå avenmen ger
till deskall relateraskostnadentotalater. Den

innebär samt demiljön förslagetförbättringar somav
bli resultatetbörminskade för kommunenkostnader som

omhänderta.mindre avfall attmängdav en

förutsättningarpå debaseradeärKostnaderna som
gällde september 1991.under
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dryckesförpackningskattenEtt borttagande innebärav
att samhället milj.förlorar kr.år.250 Dettaca
motvägs emellertid utredningenatt förordar attav en
statlig avfallsavgift införs.
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rönrarmxnesrönsme

övervägandensammanfattande12.1

vissatillanledningUtredningens överväganden ger
författningsförslagen presenteraslagförslag. Innan

sammanfattning utred-deföljer här kort avaven
bak-är relevantaningens mestöverväganden somsom

författningsförslagen.tillgrund

Renhållningslagen12.1.1

ibestämmelsernaFörpackningsutredningen överväger att
för hus-avfallsmonopolrenhållningslagen kommunaltom

förpackningarpåtillämpasintehållsavfall skall som
använts.har

främstförst ochföranlederförslag dettaEtt enom
undantagsbestämmelse renhållningslagen. Förpack-i

särskild regleringningsutredningen att avanser en
successivt,införas eftersomförpackningar alltbör

återanvändaåtervinnamöjligheter ellerfinns attdet
lämpligt attförpackningsmaterialet. därförärDet

renhållningslagen etti utformasundantagsregeln som
myndighetregeringenbemyndigande denför eller som

föreskrifterregeringen bestämmer meddelaatt om
vissarenhállningslagenfrån för slagsundantag

föreskriftersärskildasådanaSåförpackningar. länge



renhållningslagens bestämmel-inte meddelats skallhar
förpackningarna.tillämpas páser

förpackningaråtertagning12.1.2. Lag avom

renhállningslagenfrånförpackningar undantasFör som
förpackningsutredningen läggasenligt ansvaretskall

förpackningarna i avfalls-på för attproducenterna
återvinnsförpackningsmaterialetin ochledet samlas

sistnämndaenergiutvinning. Detföranvändseller
materialet skulle deponerasnärske avannarsavses

kommunen.

fysiskaskall ha detAvsikten är producenternaatt
återvinninginsamling ochsåvälföransvaret som

förpackningsavgifter skallenergiutvinning. Eventuella
väljernäringslivet. Därmedfrivilliga inom manvara

behålla kommunaltlösning än ettatt ansvaren annan
till uttrycklåta kommaproducentansvaretoch att som
möjligt förfinansieringsansvar. ärDet dockett

samord-t.ex.med kommunenatt avtalaproducenterna om
slutliga böransvaretinsamlingsverksamhet. Detnad

påligga producenterna.dock

funnitutredningen dettill attharhänsyn attMed
utkopierasinte fullt eftersomkantyska systemet

i tyskadenlag, kanskall reglerathela systemet vara
förebild itjänainteförfattningstexten heller som
svårtlagtekniskt attär detdess helhet. Dessutom

tillbestämmelserdirekt överföra tyska lagensden
åtskilligainte före-hindrar atträtt.svensk Detta

vidförordningen beaktasskrifter i kantyskaden
utformningen lagtexten.den svenskaav

vidsannolikautvecklingsuccessiv är mestdetEn
återvinningsteknik På motsvarandeuppbyggnad m.m.av



315

renhállningslageni börsätt undantagsregelnsom
tillförpackningslagen möjlighetdärför ett succes-ge

återvinningsskyl-införandesivt lagens regler omav
dighet m.m.

undgåeffekt inte den producentFör lagens skallatt
uttrycklig åter-inte i bördeltar avtalsslut ensom

å gälla ocksåvinnings- återtagningsskyldighet föroch
producenter.sådana

Återvinningsgraden materialslag enligtolikaför skall
i författningen.förpackningsutredningen slås fast

uppnåsnivånFördelningen förför ettansvaret attav
visst materialslag mellanskall regleras avtalgenom,

tillverkaroffentliga ellerde företagdet och som
4å visst materialslag.importerar förpackningar ettav

insamlingsverk-kollektivt förProducenterna svarar
Å sådantbör avfallKonsumenterna placerasamheten. som
h tillhandahållsbehållareiomfattas lagen avav som

naturligtvisproducenterna. förenatär medDet avse-
effektivtsvårighetervärda kontrollera konsumen-att

motiverai För konsu-attternas medverkan systemet.
införa pantsystem. Dettamenterna kan producenterna

Någontillämpats i fråga tomglas.har längesedan om
enligtförfattningsreglering är utred-panten dockav

påkallad.ningen inte

förpackningar ingår i märktabörsystemetDe varasom
uppgiftermed detta.om

VarjeUppnådd insamlingsgrad måste kontrolleras.
överblickåläggas överdärförproducent bör att ha en

återvinningsledet.ivägen Dettahans avfall tarvart
Utredningenförfattningsregleras. förutsät-bör kunna

emellertid gemensamtter att detta kan ske av
producenterna.



r
överträdersanktioner för dennågrafinnasbör somDet

tillståndkrävs ettPET-flaskorlagenreglerna. I om
förpackningar.sådanaisäljafå dryckerför att

klara sig deutaninte kansamhället varorEftersom
tillstånds-något allmäntbörfinns förpackade,som

intekonsumentprodukterförsäljningtvång för av
ekonomiskfinnasbör detinföras. ställetI en

uppnår avtaladinteproducentsanktion för den som
åläggasinteåtervinningsnivå. producentenbörDock en

han intepå faktorerbristensanktion beror somom
råder över.

därförredovisning börnämndaproducentensI ovan
återvinningsgrad bris-tillförklaringenochanges

böter ellernågon formbörDärefterterna. av
tillinte kommeravtalsvite dendömas ut uppsomav

nivå.avtalad

lagförslagUpprättat12.2

de lag-överväganden harutredningensstödMed av
bilagaframgår 1.upprättatsförslag avsom

specialmotivering12.3

Renhållningslagen12.3.1

1a§

möjligheter attinförsärparagrafen,Genom som ny,
frånundantasförpackningar skallföreskriva ren-att

tillämpningsområde.hállningslagens
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förpackningar till förpack-Med alla slagsvaror avses
ningar i till slutlige förbru-levereras densom varor

såväl transportförpackningarkaren. kanDet vara som
Däremotkringförpackningar säljförpackningar.och om-

inte slutlige förbrukarenfattas emballage densom
tillförtsjälv inte tidigare utgjorthar och harsom

förpackning till plastpåsart.ex. och hus-en vara,
hállsfolie.

framgår förpackningarparagrafen att konsumen-Av som
fastighetsägare i strid särskilda före-ter och mot

skrifter hushållsavfalletsammanblandar med skall
enligt renhållningslagens föreskrifter.omhändertas

återtagning förpackningar12.3.2 Lagen avomz

1 §

avframgårParagrafen syftet med lagen. denSomanger
motiveringen både resurshushåll-allmänna lagenavser

Återan-miljöskydd bemärkelse.ning ioch snävareen
storvändning återvinning föroch har betydelse hus-

hållningen råvaror förpackningsmaterial.med och
förpackningar ocksåAnvända användas förskall kunna

miljömässigtkanenergiutvinning. motiveratDetta vara
förpackningarna inomskulle deponerasom annars ramen

lagenkommunala renhållningsmonopolet. iför det När
följande innehåller möjligheterde paragraferna att

föreskrifter återanvändningmeddela förut-avseende
inskränkning tillsätts att den undantagsfall som

följer förevarande paragraf beaktas.av

innehåller bemyndigande regeringenParagrafen förett
myndighet regeringeneller den bestämmer attsom
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skallförpackningarvilkaföreskrifter sommeddela om
tillämp-innebär lagensattDettalagen.omfattas av

meddelasföreskrifterningsområde debestäms somgenom
olikapå förpack-Tillämpningenstöd lagen.med av

på sättsuccessivt detgenomförasningar därmedkan
lämpligt.funnit denförpackningsutredningen Isom

vilkaavsnitt 10.4motiveringenallmänna anges
föreskrifter meddelas.närkriterier bör gällasom

särskilda sådana reglerföreskrifter bl.a.kanGenom
i lagensfinns tyskadenbegreppsbestämningar somom

införas.§3

sådana förpack-i endastförpackning lagenMed avses
medmeddelatsföreskrifterningar omfattas somavsom

sådantFörpackningsbegreppetparagrafen.stöd somav
precise-önskvärdialltså inte lagtexten.definieras

erhållas dei ställeti kanring avseendedetta genom
stöd lagen.medmeddelasföreskrifter avsomm.m.

föransvaretförpackningsutredningen skallEnligt
energi-återvinning ochåteranvändning,insamling,

ellerproduceraråvilaprincipiellt denutvinning som
vadparagrafförpackning. dennamarknadsför I angesen

SverigeiförDet ärproducent.i medlagen avsessom
förpackningstillverkaren ellertillverkade produkter

förpackning. Förpåförsäljning fyllerförden ensom
iSverige förpackattillimporterasprodukter som

Liksompå importören.producentansvaretskick läggs
ochPET-flaskors.k.enligt lagarnagällervad omsom

regleringendärmedaluminiumburkar kanåtervinning av
importe-tillförhållandetikonkurrensneutraltverka
ifinns denbestämmelsemotsvaranderade Envaror.

fördelningennärmareförfattningens Den av2 §.tyska
föreskrif-ibestämsolika handelsledmellanansvaret

stöd lagen.medmeddelaster avsom



319

förpackning återlämnasEn använts tillhar skallnom
återvinningproducenten för energiutvinning.eller Den

får inte läggas i hushållsavfallet se §. Förpack-5
ningsproducenten tillhandahålla avfallsbehålla-skall

ligger givetvisden bestämmelsen skyldighetIre. en
för återtaproducenten förpackning.att använd Deten
finns möjlighet för interntproducenterna att komma
överens sådana behållarehur tillskall ställasom
konsumenternas förfogande. intelagenI helleranges

behållarnahur tillgängligagörasskall för konsumen-
terna. antingen vidDetta kan ske konsumentens bostad

ieller närheten försäljningsstället. insam-Hurav
lingen iskall föreskrifterske meddelasanges som av
regeringen myndigheteller den regeringensom
bestämmer.

föreskrivsparagrafenI förpackningar inteatt använda
hushállsavfallÄfår blandas med Använda för-samman

packningar alltså inteskall vanligaomfattas denav
kommunala avfallsinsamlingen. hushålls-ärVad som

framgåravfall renhállningslagen1 § 1979596.av

förpackningar enligtDe föreskrifter meddelassom, som
med stöd gjordaomfattas2 §, lagen kanav av vara av
olika material. visstFör materialslagett kan
föreskrifterna i praktiken vissgälla andel deen av
förpackningar påförekommer varjeFörmarknaden.som
materialslag i föreskrifter meddelasanges, som av
regeringen myndigheteller den regeringen bestäm-som

hur stor andel förpackningarde omfattasmer, av som
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återvinnas elleråteranvändas,skalllagen somav
ifrågor harenergiutvinning. Dessaföranvändas

avsnitti 10.3.behandlatsövervägandenutredningens

enskildeför denansvaretföreskrivs attparagrafenI
fåråtervinning reglerasfråga genomiproducenten om

avtaletproducenten. Avregeringen ochmellanavtal
återvinnings-återanvändningsnivå,framgå vilkenskall

åvila denenergiutvinningsnivå skallnivå eller som
enskilde producenten. -

vissafrågaiåtervinningförFörutsättningarna om
uppfylldamaterialslag börförpackningar och vara

enligt §.föreskrift 2meddelasnärredan en

omfattasförpackningarsådana avgällerParagrafen som
beträf-stöd §2medmeddelatsföreskrifter menavsom

ingåtts.inte hari 6 §,vilka avtal,fande avsessom
naturligtvisförpackningar börsådanaÄven för

enlighetátertagningsskyldighet gälla. Iproducentens
föreslagit gällerförpackningsutredningen harvadmed

återtaskyldig attärhansäljaren attdessutomför
på producen-förpackningar. sedanankommerDetsådana

nivåtillåtervinning densörja för somattten upp
enligtföreskrifter §.i 6anges

9 5

efter-lagensgällernär detbehövskontrollDen som
uppgiftsskyldighetstödmed somskelevnad kan av

föreskrivs paragraf.stöd dennamed av
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10 §

förpackningar omfattasföreskrivs att somparagrafenI
föreskrifterenligtmärkta avskalllagen varaav

bestämmer.regeringenmyndighetregeringen eller som

11 §

belopputkräva ettregeringenskallEnligt paragrafen
vinsten för den%uppgår till högst 200 somavsom

enligtavtal 9 §.mot ettbryter

överenskommelseiinte deltarFör producenter ensom
iibetalningsskyldigheten ställetenligt gäller7 §

föreskrivnastödtill 6 §medförhållande den av
nivån.

§12

enligtsanktioner 11 §,utöverEnligt paragrafen kan,
föreskrifter harmotbryterådömas den somstraff som

reglernat.ex.stöd lagen,med upp-meddelats omav
direkt straff-alltså integiftsskyldighet. ärLagen

enligtgällerlikhet med vadsanktionerad. ren-I som
skyldigheterinte konsumenternashállningslagen är

överensstämmerstraffsanktionerade. Dettaenligt lagen
i Tyskland.gällerockså vadmed som

straffbestämmelseocksåinnehållerParagrafen en
enligtskyldighetenstridi motsäljareavseende som

för-användaåtertafrån konsumentenattvägrar8 §
packningar.
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Bilaga 1

röRrATmNINGsr-önsmc

1. Lag
renhållningslagenändring i 1979596om

Härigenom föreskrivs i renhållningslagenatt det
införas1979596 skall paragraf, 1 §,en ny a av

följande lydelse.

1 §a

Gällande Föreslagenlydelse lydelse

Regeringen myndigheteller den som
föreskrivaregeringen fårbestämmer

inte gällaatt denna lag skall
sådanaförpackningar till Omvaror.

förpackningar i strid mot en
föreskrift sammanblandas med
hushållsavfallet skall dock denna

gälla.lag

i januariträderlag kraft denDenna 1 199x.



förpackningaråtertagninq2. Lag om av

Härigenom föreskrivs följande.

förpackningarAvsikten är skalllagmed denna att1 §
återvinnasåtertas återanvändas, näreller, detför att

tilllämpligt från miljöskyddssynpunkt,särskilt tasär
energiutvinning.förvara

förpackningi sådanförpackning lagdennaMed2 § avses
regeringenenligt föreskrifter deneller myn-somsom

bemyndigasregeringendighet bestämmer att meddela,som
återanvändas, återvinnasin eller tasskall samlas och

energiutvinning innehållet för-till för när harvara
brukats.

3.§ tillverkari lag denproducent dennaMed somavses
importerarförpackningsmaterialförpackning ellereller

inneslutenförpackningar, förpackningsmaterial eller
iförsäljning inneslutervidareföreller en varavara

förpackning.en

beregeringenmyndighetRegeringen eller den4 § som
skyldig-föreskrifterbemyndigasstämmer meddelaatt om

in använda förpack-het för producent att samlaen
ningar.

får inteförpackning denna lagomfattas5 En§ avsom
hushållsavfallet.blandas medsamman

myndighet regeringenRegeringen eller den6 § som
föreskrifterbemyndigasbestämmer meddelaatt om

materialet tillskyldighet användaför attproducenten
eller återanvändning,förpackningar iinsamlade för

energiutvinning.återvinning eller



återanvändning, återvinningför ellerAnsvaret7 §
energiutvinning enligt föreskrifter stödmeddelade med

enligtfår berördafördelas mellan producenter6 §av
regeringenavtal mellan och producenterna.

fråga förpackningar inte avtalomfattas8 § I som avom
förpackningarenligt sådanagäller konsumen-att7 § av

2får återlämnas till säljaren.ten

myndighet regeringenRegeringen eller den9 § som
bemyndigas föreskrivabestämmer äratt denatt som

insamling, återan-uppgifterlämnaproducent skall om
återvinningsgrad, energiutvinningvändningsgrad, och

enligtförhållanden gäller verksamhetandra hanssom
i sådanatill myndighetdenna lag som anges

föreskrifter.

regeringenRegeringen myndigheteller den19 § som
föreskriva förpackningbemyndigasbestämmer att att en

vid överlåtelse tillomfattas lag konsu-dennasom av
särskildförseddment producenten skall medav vara

märkning.

sina förpliktelserinteproducent uppfyller11 En5 som
ienligt avtal skall betala ett belopp7 §som avses

undgårutgifthögst % hanmotsvarar den200som av som
återvinning energiut-lägreden graden ellergenom av

vinning. fråga inteförpackningar omfattasI om som av
stödett avtal skall belopp betalas medmotsvarande om

återanvändning, återvinningföreskriven nivå för6 §av
inteenergiutvinning uppnås.eller

i första skall uppbärasBelopp stycket ochsom avses av
inbetalas till regeringen.
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föreskrifter harandramotbryter som12 § Den som
sådana haränlagstöd dennamedmeddelats somav

fängel-till ellerböterdömsstöd §meddelats med 6av
säljare vägraâr. gällerhögst Detsammaett enomse

ii 11 §.förpackningar fallemotatt ta avsessom

januarii 199x.denträder kraft 1lagDenna
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Kommittédirektiv

åtgärder förpackningsområ-Uppdrag utreda inomatt
det

Dir. 199039

Beslut vid regeringssammanträde 1990-05-31

miljödepartemcntet.Chefen för statsrådet Dahl. anför.

Mitt förslag

utredareföreslårJag särskild i uppdrag utreda lämnaochatt atten ges
sådana åtgärderförslag till förpackningsområdetinom syftar till attsom

främja retursystem.

Bakgrund

energidepartementets bilaga till 1990 års budgetpropositionl miljö- och
27 behandlas vissa avfallsfrågor. propositionen198990 100 bil. 16 lprop. s.

renhållningslagen 1979596föreslås kompletteras bestämmel-bl.a. medatt
återvinning åstadkomma såväl minskadeåteranvändning och för attomser

lavfallsmängder ökad sparsamhet med samhällets samlade resurser.som
propositionen också åtgärder förpackningsområdet.vissa inomredovisas

föreslår.jag sedermera ställtaviseras det uppdrag Riksdagen harDär som nu
avfallsfrågorförslagen och inriktningen arbetet medsig bakom av

241.l98990JOUl6. rskr.
redogörs förför hur avfallet belastningpropositionen alltl utgör störreen

innehållet miljöstörandesåvälmiljön. volymerstora som genom avgenom
Många utformning.problemen följerskadligaeller ämnen. av av varornas

måste där-minska dessa problem och produkterradikalt kunnaFör att varor
utsträckning ingå återvinnas elleri för kunnadels i ökadför retursystem att

ifrån början.anpassade till miljöns kravåteranvändas. dels redanvara
avfallets mängd ochkrävas för minskaåtgärder kommerDe att attsom

innehåll för-skadliga gäller inte baramiljöstörande eller ävenutanvarorna
embzillage.packningar och

avfallshantering och hushållning samhälletsFör na förbättrad medatt en



Bilaga 1a

7..
itteraitvâindning förledstjärnorbliochåtervinningmåstesamlade resurser

hxnntkhiproduktutveckhngen.den
viktprocent25delbetydande avbestårnaturvartlsverkEnligt enstatens -

dag.IDes$iäri2dhnänhetavohkahushåhsavfahet-avförpackningarav
viktpro-7står fördryckesförpackningarna caEnbartengängsbruk.försedda

mel-totaltandel.störreännuförpackningarnaVolymmässigt utgör encent.
komprimering.gradenberoende7250ochlan 40 av

%35-45ochavfallorganisktr-25-35består tillHushållsavfztllet av
pmmunwmnmmmugmsmpmmghsmmmmcmdmmmmnmmämå

ittervinnzis.ellernedbrytaskanvarkendetbehandlat att
framtidenipappersavfttlletochavfalletorganiskadetbeaktarOm attman

återvinnas.utsträckningökadiellerrötaskomposteras.ochskall utsorteras
andelåteranvändseller storåtervinns avinteförpackningar enså utgör som

avfallsvolymernaminskaytterligareEttfraktionen. sättåterstående attden
Ett ärförpackningar. attåteranvända annatutsträckningökadidärförär att

ochbättreuppnås ocksåDå sorteratmaterialet. ettåtervinnaochutsortera
im-ochsåväl tillverkarefrånMedverkanavfall.lätthanterligtdärmed mer

sådanaförviktigmycket attäroch konsumenterhandlareportörer som
systentattfungera.

från in-restprodukternaanalyserdetaljeradenågragjortsinteharDet av
baseraduppskattning.Naturvårdsverket görverksamhet.dustriell en

frånavfallsflödetsamladedetiförpackningsandelenBorås.imätningar att
%.25genomsnitti årverksamhetindustriell ca

kanförpackningsmatcrialsektornenergiförbrukningen inomtotalaDen
En slutsatsenergiförbrukning.totalaSveriges702-3 somtilluppskattas av

arbete197901ESKenergisparkommitténs attmedsamband vardrogs i
framställ-viddvs.processleder.energi finns ibehovetdominerandedet av

ytterli-råvarorna. Detta ärprimärade ettförpackningsmaterialningen urav
förpackningar.återvinningochåteranvändningfrämjamotiv för avattgare

återvinningssystemochfinnsdryckesförpackningar retursystemFör vissa
Även förpackningsområden detharandravissainomutvecklade.redan

etablerats återvinningssy-elleråteranvändnings-effektivamindreellermer
lastbärarewellpapp ochtransportförpackningargällerDet avpapp.avstem.

metall.ochtomfat plastochträ av
emel-saknaremballagevissa andraochdryckesförpackningarnaFrånsett

för återanhelstförpackningar något systemflertaletlertid det somstora
främstsigfördelarFörpackningarnaåtervinning. mate-vändning eller

ökarAnvändandet plastmetall.ochplast mest.glas.rialslagen avpapper.
metall.ochbekostnad glaspåfrämst av

dryckesförpackningarpunktskattsärskildnågra årfinns sedanDet en
dryckesförpzickningar. Denvissaskatt1984355 tas utenligt lagen om

huvudsakligengjordasådana iirdryckesförpzickningarpå alla utom som



och Returförpzickningar beskattas lägst och hänsyn tillav papper utanpapp.
Övrigaförpackningens förpackningarvolym. beskattas delvis i förhållande

till sin volym. Alla förpackningar 70 beskattas medöver belopp.samma
vilket engängsförpzickningzirgör PET polyetylenterefta-att stora typenav
IaU-flziskor får skattemiissigt gynnade. Förpackningar 300överanses vara
beskattas inte. Då skatten tillkom fanns engångsförpackningzir 100över

endast i begränsad omfattning. Beloppen har inte justerats sedan lagen
infördes.

Dryckesförpzickningar tillverkade huvudsakligen och be-av papper papp
inte..skattas alltså innebär vårDet vanligaste dryckesförpackning, denatt

för mjölk och liknande produkter. undantagna i skattesystemet.är Mjölk-
förpackningar 35 alla% dryckesförpackningarutgör i Sverige ochca av sva-

volymmässigt för avsevärd del förpackningarna i hushållsavfallet.rar en av
Det finns i dag också tendens till fler drycker. sådanaävenatt typeren av

idag finns förpackningari andra med mineralvatten.som retursystem. t.ex.
börjar försäljas engångsförpackningari Dryckesförpacknings-av papper.
skatten den i dag har ingen styrande effekt förutsom att retursy-ser gynna
stem.

Utgångspunkter för utredningen

En viktig uppgift inom förpackningsomrädet måste. enligt naturvårdsver-
ket. säkra och effektivisera redan befintligaattvara system ut-genom en
veckling dels styrmedel. dels marknaden för återvunna material ochav av
produkter. Efter måstehand också återvinningen öka inom andra förpack-
ningsomrfnden. bl.a. ökad standardisering.genom en

.lag det inom förpackningsområdet bör finnas iatt möjligheteranser stora
utveckla och införa fleratt kan hjälpa till minskaretursystem. attsom av- lfallsmâingderna och lspara resurser.

Byggbranschen områdeexempelär där mängderett anlän-stora varor l
lder emballerade företrädesvisi enhetliga material. främst wellpapp och

polyeten. En liknandefungerande källsortering på byggarbetsplatser och
skulle kunna kvantiteter och material utnyttja återvin-istorage attrena en
ningsverkszimhet. Här finns sannolikt outnyttjad åter-potential förstoren
vinningsbzira material.

lVid bensinstationer engåingsförpzxckningarär också vanliga. Många av
dessa har i vissa fall kort livslängd vid konsumtionen. Förpackning-extremt

med spolarvåitskzi eller olja bärs ofta barat.ex. till bilen och slängsarna ut
direkt efter det de försoch sedantömts frånatt avfall bensin-osorteratsom
stationen till Llestruktion.

[Ett hittills relativt outforskat satt lösa del vara zivfzillsproblematt en av
lörpackitiiigzirkan tillverka i fullständigtatt nedbrytbara ntaterial.vara Ned-

brytningsbarai crsiittningsmziteriztl för hällerplasten pat.ex. utvecklas.att
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Uppdraget

uformas förförpackningsområdet kan attinomåtgärdernaFrågan hurom
särskild utredare.utredasbörfrämja retursystem enav

på-styrmedel förtillförslag attlämnainriktasskallUtredningen att
för-kvit-tblivning.inkl.användning.distribution ochtillverkning. avverka

främjasskalltydligtAvsiktenslag. ärolika retursystemattpackningar av
månmöjligasteåteranvändning iochengångsförpackningar attbekostnad av

så konstrue-skallåtervinning. Systementillförhållandei varaskall gynnas
miljövänligaenergihushållningoch samtstyrning skerrade mot resurs-att en

han-internationelladenförhindermedförmaterialslag. Konstruktioner som
till mil-upphovdenPrincipenundvikas.möjligtlångt attsåbör som gerdeln

miljöpåverkan ochkostnadernaståockså förskallavfallochjöpåverkan som
orsakar tillämpas.skallavfallet

förpacknings-ochförpackningarkartlägga vilkaskallUtredaren typer av
svenskaförekommer denhuvudsakligennärvarandeförsystem som

förpackning-mängderi vilkaochingår redaHärimarknaden. att ta var
återvinns eller kasserasåteranvänds.deutsträckningvilkenanvänds. iarna

energi förråvaror ochFörbrukningentillverkas.material dei vilka avsamt
klarlägga vilkaUtredaren skallskall belysas. ävenförpackningssystemolika

Effek-med sig.förförpackningssystemmaterialslag ocholikamiljöeffekter
ellerkonsumtions-uppstår produktions-,idebeaktasskall oavsettter om

också uppgifter alter-framutredarenskallsammanhangetavfallsled. l ta om
Möjlighetentänkbara substitut.tillgängliga eller attmaterialslag ochnativa

skall under-förpackningsmaterialutsträckning nedbrytbaraanvändaökadi
vilken förpackningarnaomfattningockså iklarläggaskallUtredarensökas.

importeras.landettillverkas inom resp.
vilka för-förbedömninggrundtill förliggaskallKartlâiggningen aven
införaresursbesparandemiljö- ochdet attoch är enpackningstyper -system

såförpackningarenhetliganuvarande i formdenordning t.ex.än avannan
kostnadsanalysingåskallbedömningeninföras. lkan avenretursystematt

andraochförmodellerKonkretaeffekter. retursystemsamhällsekonomiskt
skallåtgärder anges.

åtgär-Åtgärder andra föreslagnaochmodellerdessakan nyasom gynna
formerandrastyrmedel ävenekonomiskabaralnteskall utformas. utander

skalladministrativa övervägas.ochinformativaåitgâirder, t.ex.av
sa dennadryekesfiärpaekningsskattensärskilt attskall överUtredaren se
förebild förden kanundersökaverkanstyrandefarskatt samt varaomen

förpackningstyper.andrautvidgas tilleller
utfor-lagiintlringzirtillförslagatgärder skallmed föreslagnasambandl

mas.
skall Bla.bedömas.styrmedlende föreslagnamarknadenEffekter pa av

branscher.berördasysselsåittningspaverkzm inomeffektersådanabÖI som
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föriiriclrattl ;arbetsmiljö i de olika distributionsleden och paverkan interna-pii
tionell handel och varudistributioii belysas.

Utredan skall enligt regeringens direktiv dir. 198843 beakta EG-aspek-
finnas.och till de möjligheter till harmonisering med EGter kanta vara som

Utredaren skall i sitt arbete samråda med berörda myndigheter, organisa-
tioner och det programråd för forskning förett avfallssnålt samhälle som
skall bildas inom kort.

Utredaren skall beakta innehållet i regeringens direktiv dir. 19845 till
samtliga kommittéer och särskilda angåendeutredare utredningsförslagens
inriktning.

Utredningsajrbetet skall bedrivas skyndsamt. En första med över-rapport
dryekesförpackningsskzittenskall redovisas till regeringen densyn av senast

Övrigaoktober1 1991. förslag skall redovisas den l september 1991.senast

Hemställan

Med hänvisning vadtill jag har anfört hemställer jag regeringen be-attnu
myndigztr chefen för miljödepnrtementet

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
utreda19761 19 med uppdrag åtgärder inom förpaekningsområdet.att-

besluta sakkunniga. sekreterare och biträdeatt experter. annatom utre-
daren.

beslutarVidare hemställer jag regeringen kostnaderna skall belastaatt att
ifjortonde huvudtitelns Utredningaranslag m.m.

Beslut

Regeringen sigtill föredragandensansluter överväganden bifalleroch
hennes hemställan.

Miljödepartementet

REGERWGSKANSUETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1990
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Kommittédirektiv
så

Dir. 199117

Tilläággsdirektiv förpackningsutredningentill
M 199003

l99lzl7Dir.

regeringssammanträde 1991-03-21vidBeslut

anför.Dahlstatsrådetmiljödepartementet,Chefen för

förslagMitt

uppdragfår i199003 att ut-MförpackningsutredningenföreslårJag att
ochdistributörertillverkare,förfullständigtförslag ansvararbeta ettett om

returhantering återvinningåteranvändning, mate-och avgällervadhandel
förpackningar.frånenergiutvinningeller orial

Bakgrund

helauppgift övertillharförpackningsutredningen att sepáigäiendeDen
Arbe-olikafrämja retursystem.syfte typermedförpackningsområidet avatt

tillverk-påverkaförstyrmedeltill attförslaglåmnaskall inriktas atttet
har läm-Utredningenkvittblivning.inkl.användning,ochdistributionning.

Översyn dryckesför-skattenI99085SOUdelbetånkzinde- avettnat
enligtskattesatsernajusteringarföreslås vissabetänkandet avpatckningzir. l

harFörslagetdryekesförpackningar.vissa re-skatt1984355lagen om
Sam-branscher.berördaföranlett från bl.a.invändningarvissaochmitterats

Detutomlands.aktualiseratspositivzfhiindelser området pre-påhartidigt
sammanhangvidareiövervägasdärför ettbehöverförslagetscnteratle nu

arbete.fortsattautredningensförinom ramen

lirarningenUlgiirrgxuirrklvrlör

EuropaidebattintensifieradharmånadernadeLJnder ensenaste
aktualiseratsharTysklandFörbundsrepublikenidetanledningmed attav
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långtgående återtagningförslag använda förpackningar. EG-Inomett om av
kommissionen också förslag till direktiv förpackningsavfallär underett om
utarbetande. Kommissionens arbete med detta direktivförslag baseras i stor

på det förslaget därutsträckning tyska de grundläggande principernaen av
tillverkare, distributörer handelochär ansvariga förgörs insamlingatt och

återvinning förpackningsavfall. Exempel sådan inriktning finnsav en
återvinningssystemvårti land, detäven finns för aluminiumbur-t.ex. som

kar. Diskussioner ocksåhar förts glasåtervinningen där intressenterna iom
branschen har uttalat sin avsikt utökat föratt till ståndta ett attansvar ett

glasförpackningar.återtagningssystem för
sådanEn inriktning innebär de ekonomiska intressenterna i sinatt verk

samhet skall ha fullständigt inkl. ekonomiskt,ett för näettansvar, att upp-
ställda miljömål. Detta också i linje medär regeringens avfallsprogram, som
har godkänts riksdagen prop. l98990l00 bil.l6, JoUl6, rskr. 241.av l
detta betonas den upphov till avfall skall ståatt för kostna-program som ger

förderna avfallshantering.

Uppdraget

Förpackningsutredningen tilläggsdirektiv innebär utredningenges attsom
särskilt skall fram förslagta väsentlig åtagande.utökatett för tillver-ettom
kare,-distributörer och handel vad gäller returhantering återanvändning,och
återvinning material eller användaenergiutvinning fran förpackningar.av
Utredningen skall utarbeta förslag hur konkretaett inom berördasystemom
branscher för återtagningökad förpackningar och förpackningssystemav

ikan utformas.
l enlighet med gällande direktiv skall emellertid andraäven medel att

uppnå önskvärd styrning utredas varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas
ekonomiska styrmedel. i första hand i form obligatoriska panter.av

Utredningens förslag bör så utformat det står i överensstäm-attvara
melse med Sveriges internationella åtaganden. Förslaget bör också sa langt
möjligt utformas i överensstämmelse med det förestående [EG-direktivet och
så konsumenten slipper höjda kostnader.att

Utredningens förslag skall redovisas till regeringen senast-den l oktober
z1991.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringen inu att
anslutning till det tidigare lämnade utredningsuppdraget uppdrar förpackal
ningsutredningen M l99llzll3
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distribu-tillverkare,förfullständigtförslagredovisa ett ansvarettzitt om
återvin-återanvändning ellerochreturhunteringvad gälleroch handeltörer

lörpzickiiiiigzir.ning ilV

Beslut

bifalleröverväganden ochföredrugundenssig tillansluterRegeringen
hems-tiillzin.hennes

Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTHAL
Smddnkn1991



BILAGA 2

HARRNLDBÄNALYB FÖRPACKNINGBHARKNADSVENSK-

stig-G Bergstedt
Packforsk Konsult AB

Juni 1991



INNEHÅLLSFÖRTECKNING BII__A

2Bakgrund

2Genomförande

Sverige 2-9iFörpackningsmarknaden
7-9bilagaKommentarer 1-

10-11Marknadsförändring 1965-1989

påFörpackningskonsumtion fördelat
12-15användningsområde

15Slutord

förpacknings-mängdSverige beräknadBilaga 1 I
fördelningmaterial och1989

återvinningindustriavfallhushállsavfall

Förpackningskonsumtionen 1985Bilaga 2



Bilag

1991-06-262
SGBubj

FÖRPACKNINGSMARKNADMARKNADSANALYS SVENSK-

Bakgrund

omfattarUppdraget analys förpackningsmarknadenden svenska fördelat påen av
Önskemålenolika materialslag och branscher. från uppdragsgivaren har varit att

förutom förbrukadvärde analys förpackningsmaterialmängdäven inomen av
respektive materialslag och dess användningsområden.

Genomförande

Analysen har tillgängligt förpå material SCBsgjorts industristatistik 1989ur
erfarenhetsmässigakompletterat med uppgifter eftersom industristatistiken, detnär

förpackningsmaterial,gäller finnstillräckligt detaljerad. flertalDet dessutomär ett
användningsområden till del ingår andra branschgrupper.viss Dessutomisom
förekommer uppgiftslämnaredet till SCB slentrian eller okunnighet klassaratt av

förpackningsprodukter felsina HS-kod. Vidare hari och genomgångintervjuer av
speciell branschstatistik för erhålla så säkerhetgjorts möjligt. Dåatt stor 1som

lSCB förstatill och branschorganrapportering hand värde,i detta bästaavser ger
jämförbara resultat. förbrukatNär det gäller förpackningsmaterialmängd blir
osäkerheten försöktl har dockstörre. detaljeradvi så analysrapporten att göra en

det möjligt.ärsom

Förpackningsmarknaden Sverigei

lförtabell förpackningsmarknadenl 1 redogörs den svenska reella tal 1988 ochi
1989. Här produktion, och Ur dessaimport värden kan konsumtio-export.anges

fastställas. Det kan konstateras SCBs material återigen omarbetas.måsteattnen
lverkarDet del företagrapporterande olika HS-nummerstörresom om en uppger
lfrån produktions- respektive exportavdelningar.sina

En sammanställning konsumtionen 1990 års penningvärde redovisasmätt i iav
tabell 6.

20-8917
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FÖRPACKNIlVGSMARKNADENSVERIGElTabell 1
värde SEKmiljoneri

1988

Import-Konsum-Produk- Import ExportMaterial-
beroendedag üonñon

22,5% 12%2 515950155 3003Papper kartongo

3%310 21,0%75 100 2335Well 2

550 32,0% 42%125 34753 200 1 1Plast

4,0% 24%440375 105 40Glas

40%500 13,5%800700 600 11Metall
i

5%810 7,0%40 160930Trä -

100% 23,5%175 125705 595 3 11211

l 989

Konsum- Import-Material- Produk- Import Export
beroendeáag üonüon

915 23,0% 13%515 380 980 2kartong 3Papper o

4%535 120 2 510 20,0%2 95Well

33,5% 39%225 1753 780 620 4Plast 1 1

475 4,0% 27%45Glas 390 130

625 13,0% 36%875 590 840 1Metall 1

850 6,5% 4%985 35 170Trä

550 100% 23%080 2 850 3 380 1213

20-8917
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Sverige har ökatkan konstaterasDet i mestatt av
580 dettamiljoner kronor. Avalla materialslag. Den reella produktionsökningen är

för 285 PE påsar,och lådor miljoner kronor, diverseaskar, tråg avsvarar varor
inslagningsfilm flaskor för 150 miljoner kronorbärkassar, säckar och samtmen

flaskorför gällerflaskor plastmaterial 110 miljoner kronor. När detdiverse ärav
från 255 kronor 198843% reella tal miljonerden procentuella ökningen istörst, -

Plastförpackningar för1989365 1989. svarade drygttill miljoner kronor 13 av
företagenförpackningskonsumtionen. svenskalmportberoendet har minskat. De

efterfråganökad med produktion.har kunnat möta en egen

för förplastflaskmarknaden, 1988 4,0% 1989 4,6%svarade ochEn analys somav
följandeförpackningskonsumtionen,totala resultatden gerav

SVERIGEPLASTFLASKMARKNADEN lTabell 2
miljoner SEK

Import-Produk- Import Export Konsum-
beroendetiontion

255 65 445 57%2559881

365 55 580 47%989 2701

förstorleksordning glas. HärObservera denna marknad värdei är iatt samma som
Sortimentetdock uteslutande engångsanvändning. dockdet sig är större änrör om

glasförpackningar. plastflaskor förför dunkar kemisk-lnom ävengruppen ryms
farligt flaskor förgods, lösnings- och rengöringsmedel,tekniskt ändamål,

PET-flaskor. främst det sistnämndavätskebehållare olika slag Detgivevis ärsamtav
för delen produktions- och konsumtionsökningen.störstasom svarar av

för förpolyeten 72% konsumtionsvärdetde olika plastmaterialenAv svarar fav
plastförpackningar.

förpackningsmaterialgrupp handelsba-Plast den enda uppvisar negativär som en
förbrukade plastförpackningar 40%Värdemässigt Sverigelans. i närmareär av av

utländskt ursprung.

olikahar relativt högt importberoende. En analys deett av
följande resultatmaterialkomponentema ger

208917
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METALLFÖRPACKNINGSMARKNADEN SVERIGE 1989I
SEKmiljoner

Import-ExportProduk- Import
beroendetion

15 19%585 100Plåt
33%287 3401Aluminium

Kapsyler0
100%75 78150skruvkorkar 3

625 36%590 840875 1Summa 1

varför produktområde kapsylerdetaljanalys påsärskildDet svårt rätttaär att utan
22proportion till produktionen. Av importenstår utgörivisar somexporten

produktion2 000 Någon sådanmed viktkronor kronkorkarmiljoner ton.en av
tilluppgårgäller kapsyler, där konsumtionenSverige. Detsamma ettexisterar i

drygt 100 Resterande medvikt 1värde 40 kronor medmiljoner ettton.en avav
73 kronor3 000 och miljonerugörandevärde 88 miljoner kronor exporttonav

har således analyserats.

funnitseftersom felaktigheter med tidigarejämförelse 1985För redovisas år ivissa
fortfarande kapsylerPackforsk. produktionfrån 1985 existeraderapporter en av

i Wicanders Sverigei

;Tabell METALLFÖRPACKNINGSMARKNADEN 1985SVERIGEI3b

Konsum- Import-Produk- Import Export
beroendetiontion

465 10%500 45 80Plåt
940 30%050 2801Aluminium

Kapsylero
100%4565 9070skruvkorkar

560 450 27%390 1620Summa 1

ökat, exportandelen ökatdelvis beroende påimportberoendetSom har attsynes
från 1985 45% 1989.35% till

20-8917
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förEggmrtandelen de glika materialslagen 1282 är

Tabell 4 Papper och kartong 28%
Well 5%
Plast 32%
Glas 2%1
Metall 45%
Trä 17%

förpackningS 26%a

Avvikande exportandelar några större är tav varugrupper ex

Kartongkapslar 33%
Etiketter med tryck 2%1
Cellplaster %1 1
PE-film 82%
Aluminiumburkar 3 1%

Av dessa borde PE-film fördetaljstuderas produktomráde ochatt utröna grad av
átervinningsbarhet. Merparten torde krymp- sträckfilmochpresenningar,vara av
olika slag inslagningsfilm. förbrukningenDen totalasamt uppskattas 375till
miljoner kronor och 25 OOOutgör ton.ca

19.89Den totala förnackninqsmatenalmängden uppskattas till

5Tabell
Andel vikt Jfr andel värdei

Papper och kartong 210 000 18,5%ton 23,0%
Well 290 000 25,5%ton 20;0%
Plast 200 000 18,0% 33,5%ton
Metall 90 OOO 8,0% 13,0%ton
Glas 135 000 12,0%ton 4,0%
Trä 205 000 18 0% 5%ton b
Sa vikt 1 130 OOO 100,0% 100,0%ton

Detta vikt Sverige förpackningar.konsumeradei Härifrån måsteavser av
uppskattas respektive fyllda förpackningar.export import Känt tillskottetär attav
glasförpackningar storleksordningen 50i 000 Med handelsba-ton. negativen
lans livsmedelsområdetinom för hälftendrygtsom svarar av
förpackningskonsumtionen förväntaskan förliknande metall- respektive

20-8917
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förpackningsmaterial torde såledesmängdenkartongförpackningar. totalaDen vara
hälften olika elleringåuppskattas drygt iAv detta retur-300 0001 ton.

förpackningsav-industriavfall. mängdenbetyderDetta attåtervinningssystem isamt
Se bilaga 1610 000 år.fall hushållssopor torde toni pervara ca

lbilagaKommentarer

kartongföggackningargch80%,drygtmängden,övervägandeDen pagpers-
följer återinsamlingen tidningar. Dethushållsavfallet. del medlitenEnkommer i av

industriavfalletlkartongomslag.och diversebärkassar tashärsig meströr om
förförpackningarlmportöverskottet bestårhand. mestsäckar och bobbiner avom

produkter.torra

70%wellförpackningar till ochförvärden återvinningAngivna avserangesav
får med livsmedelsimportendockTill Sverigeförhållande produktionen. in etttill

wellförpack-65% deCirkakvalitet.wellförpackningar varierandeantalstort avav
industriavfallet.kastas går in iningar som

inget mängderMindreuppbyggt.finnsplastförpackningar återvinningssystemFör
förjordbruk återvinning.industri ochhandel,samlasoch bärkassar viasäckar in

från bryggeriindustrinreturbackarindustriavfall del samtkommer uttjäntaTill en
och dunkar.säckar

framföralltimportöverskottet Detmetallförpackningar ärdet gäller stort.När är
fruktfisk, ochgrönsaker importeras.slag,olikakonserver t somexsomav

50%.väl19911 påbranschbeskrivningSPKs överenligtlmportandelen ligger
för aluminiumburkar.detEnda återvinningssystem är

förglasflaskor 1989utanför helaGlasförpackningar omlopp återtagningi varav
detta har60 000 Merparten tagitssamlades cirka185 detta000 Av in ton.ton. av

ochhälften industri-ha gåttresterande iglasbruken. Av inhand antasavom
återfinnsglasförpackningar65 000 ihandelsavfallet. skulle betydaDet tonatt

avfall.hushållens

träförpackningar.exportöverskott Ettförpackningsgrupp har ärendaDen ettsom
Utförselomfattande maskinexporten.med denträlådorantal går utstort varorav

engångspall. Pappersin-inkommande pådenlastpall större änpå är även varor
träförpackningar vid Dessutomfabriceradediverse export.använderdustrin sig av

statistiken,dockräknasDetta inte in ifinns skydd underbrädor transport. somsom
förpackningsformer hjälpmedel.ellerfärdigtillverkadeomfattarendast

208917
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Om de enskilda följandematerialen 1989 kan kommentarer göras

Papmr fördelasQgh kartgng på

Kartongförpackningar 85 OOO ton
Säckar, påsar, bärkassar 70 OOOton
Etiketter 15 OOO ton
Bobbiner, spolar 45 QQQetc tgn

210 OOO ton

wgllförpackningar 290 OOO ton

fördelasäs; på

Trág, askar, lådor 39 OOO ton
Bärkassar 21 OOO ton
Påsar 23 OOO ton
Flaskor dunkar 23 OOOtono
Säckar 25 OOO ton
Film laminat 25 OOOton0
Cellplaster 16 OOO ton
Diverse 28 OOO ton

200 OOO ton

fördelasMetall på

Plâtförpackningar 61 OOO ton
Aluminiumförpackningar 24 OOO ton
Kronkork kapsyler 5 QQQetc tQno

90 OOO ton

Qlasförpackningar fördelas på

Öl, läskedryck 56 OOOetc ton
flaskorAndra 48 OOO ton

Burkar 7 OOO ton
glasförpackningarAndra

lock etc 24 QQQ tgn
135 OOO ton

20-8917
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fördelas På

00053 tonSkivmaterial
0007 tonKabeltrummor

pallboxarLastpallar,
000205 ton

för1985 samtligaförpackningskonsumtionenmedjämförelse2bilagal görs en
följandeför 1989 kansammanställningenJämfört medmaterial trä.utom

kommentarer göras

konsumtionsföränd-bero påkartongförpackningar kanförMinskning tonnageav
minskningEntill plast.förpackningsbytepådryckesomrâdet mestinomringar men

för och spolarbobbinerVarförinverkan.också tonnageharkartongytvikten påav
dubblatill det utrett.ökat är

i
för ochsäck påsarendastdetplastförpackningar tonnage somärdet gällerNär

har ökat. DetFlaskor ärkonsumtionen.förändringarfrämst iberoende påminskat,
för denna.HDPEPET och svaratbåde som

konsumtionensvenskadock denminskat. Detplåtförpackningar har ärMängden
v 1985-1989 harbidragmängdensfärdigpackadeimporteradeDeng avses.som
i analyserats.

detför läsk medochöl nästanhaft ökning iGlasförpackningar har tonnageen1
gårdel iden inskett påmöjligenKonsumtionsförändringen hardubbla. som

engångskaraktär harglasförpackningarAnvändningeni átertagningssystemet. avav
1985-1989.periodenunderökat

20-8917
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Marknadsförändring 1 965- 1 989

Om hänsyn till nettoprisindex, följandeerhålles förändringtas 1990med som
basår

Tabell 6

1965 1970 1975 1980 1985 1988 1989
Faktor 552 9 459 6 317 7 193 5 129 7 113 4 106 8
Papper kartong 3 600 4 600 5 100 5 125 5 525 5 475 5 800o
Plast 825 5001 2 225 2 600 3 825 0254 4604
Glas 550 700 475 425 425 500 510
Metall 5251 8501 1 900 8501 8751 1 700 1 730
Trä 3751 1 150 800 900 850 900 900
Summa 8757 9 800 10 500 10 200 50012 12 600 13 400

4,4% 1,4% 0,8% 2,8% 0,3% 6,3%+ + + + + +

Efter den snabba utvecklingen under 60-talet, då markant ökning självbetjä-en av
ningsbutiker förpackningsutvecklingen,påverkade har balanserad utvecklingen mer
skett. Under början 80-talet blev konsumtionen värdemässigt stillastående förav
såväl glas-, metall- träförpackningar. Plastförpackningar visade docksom upp en
värdemässig ökning 8,0%på med hänsyn till nettoprisindex.tagen Papper och
kartong ökade med 1,5% år under perioden 1980-1985. 6,2% respektiveper
1,4% perioden 1980-1989.

kraftiga förändringenDen mellan 1988 och 1989 kan lagerförändringarbero på
och omstrukturering val förändringmaterial. Viss konstaterades vidav av
överflyttning från konserv burk till andra föri hållbarhetsbevaringsystem som
inbegriper plastmaterial. Marknaden för PET-flaskor och andra plastflaskor svarar
för drygt 25% nettoökningen. Askar, lådor och tråg plast ökade medav nettoav

55mellan och 60% vilket kan bero på övergång till dyrare material. Under 1989
började flertalet företag använda flerskiktsmaterialPET eller förställeti PVC vilket

förpackningskostnadema.ökade

20-8917
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användningsområdeFörpackningskonsumtion fördelat på

Samman-uppgift förbrukningen industrigrupper.någraTabell 7 inomger om .
kompletterad meduppgifter industristatistik ochSCB4sgjordställningen påär ur

från företagenuppgifterfrån Packforsk. redovisasmarknadsanalysdata Alla ärsom
förpackningsmate-förbrukatfå inköptviktenvärde. Ytterst redovisaruteslutande i

och redovisas slutethar dockrial. En uppskattning igjorts rapporten.avgrov

plastförpackningsmaterial osäkraförvärdena olikaDe ärangivnainom parentesi Totalsiffran tilldock justeradbeträffande högerkolumnenanvändningsområdet. ärii
andelen förprocentuellafrån Denstatistik ochvad analyserats intervjuer.som

andellivsmedelsförpackningar dock46,5%. Till detta måstetotalt storär aven
varförinom livsmedelsinpack-förbrukningen detaljhandel läggas,lagercentraler och

förpackningsförbrukningen värde.hälftenför 51% den totaladrygt ining svarar av
flestaförhållandet länderna.europeiskamed deDetta iöverensstämmer

ä
konsumentförpackningar förfördelningen8 visar respektiveTabell även transport-

följandefördelningen enligtmaterialgrupp blirde olika användningsomrádena. Per

Tabell 8

FördelningSummaFörpacknings- Transport- Konsument-
förrmçkn förqaçkn TKmaterial

4
915 1981560 2 355 2Papper kartongo .3 510 982Well 2 450 60 2
175 45552 295Plast 880 41
625 1189Metall 175 450 11
475 0 100475Glas 0

1000850 85D0Trä

550 47535 915 635 12Summa 6

transportförpackningar har lägre kilopris konsument-Observera regeli änattg
förpackningar, varför 650 000det gäller viktandelen ärnär ton

i3 konsumentförpackningar.transportförpackningar och 480 000 ton

i förförindustristatistik de olika kostnaderl SCBs näringsgrenamaanges
l förpackningar andel saluvärdet. analys den svenskaoch deras relativa Dåav aven

förpackningskonsumtionen jämförelse uppgiftermedoch ställs deigörs som anges
fås differenser.industristatistiken kan bero olikheterDetta påi i rapportering-stora

finns omfattaroch produkter med den redovisade delen mellanvissa iatten som

20-891 7
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20 30%och saluvärdet. Det troligen lastpallar, plastfilmkabeltrummorär samtav
för pallinslagning med SCBs redovisning. förpack-tagits En deli storsom av

4finnsningsköpen handel, vilket redovisasäven inom industristatistiken.i

tabell 9l redovisas de värden, miljoner kronor, SCBi 1985 och 1989som anger
för motsvarande enligt tabellgrupper

Tabell 9

Kod lndustriqruon 1985 1389

313 Drycker 933 12,5% 1 529 15,0%
3112 Mejeri 869 11,5% 1 028 10,0%
Rest 311+312 Livsmedel 956 26,5%1 2 648 26,0%
38 Verkstad 827 11,0% 1551 11,0%
35 Kemi,kemitek 1 215 16,5% 1 671 16,0%
34 Papper 899 12,0% 1 228 12,0%

ÖvrigtRest 754 10,0% 0171 10,0%
Ei redovisat 2 172 22 5% 2 274 18%
Summa 6259 100% 12 550 100%

l ingår kod 314, 32, 33, 36, 37 och 39.rest

redovisningenAv tabell 9 kan konstatera dryckeslörpackningamasi andelattman
ökat och ej redovisat minskat. När det gäller ejatt redovisat kan vissen
överflyttning till central inpackning dock ha skett. Det troligaste dockär att

till SCB förpackningarinköptarapporteringen blivitöver bättre. Av redovisat på
förbrukningdrygt 2 miljarder kr lagercentralerutgör ochinom handel mellan 850

och 900 miljoner kr, d 7% konsumtionen.v s cza av

förpackningsmaterialNär det gäller vikten fördelaskan den följandeenligti stort

20-8917
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VÄRDENTabell 10 I 1000 TON PER 1989

Anv lndustn förrTrans Konsumentförn Totalt
Uvsmedel 120 140 260
Mejeri 40 70 110.Drycker 30 90 120
El verkstad 175 10o 185
Kemi kemtek 80 90o 170
Papper 90 20 101
omm 115 60 175
Summa 650 480 1 130

Jämför 5tabell sid 6 fördelningenpå materialslag.som anger per

Slutord

Förpackningsbranschen och dess olika användningsområden oerhört diversiiiera-är
de. Bristen på detaljerad information tillgänglig branschstatistik Förär stor. attur

säker analys måste ingående intervjuer och exakta uppställningaren över
förpackningstyp, materialkomponenter och slutanvändning göras.

20-8917
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fördelningochförpackningsmaterial 1989mängdberäknadSverigel
tonåtervinningindustriavfallhushållsavfall Värden i tusen

Åter- Hushålls-Industri-
avfallavfallvinning

210Pappersvoch Konsumtion
. kartongförp. lmportöver-

60skott
220455270

290Wellpappförp. Konsumtion
lmportöver-

30skott
4075205320

200Plastförp. Konsumtion
lmportöver-

07skott
155405200

90Metallförp. Konsumtion
lmportöver-

emskott
130515150

135Glasförp. Konsumtion
lmportöver-

50skott
656060185

205Träförp. Konsumtion
lmportöver-

30skott
O10075175

6103253651300Summa
47%25%28% v

20-89 l 7
100038-9
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1985Förpackningskonsumtionen

Förändring
Qgh kgggng till 1989Pgppgr

100 000Kartongförpackningar ton 15-
67 000bärkassarSäckar, påsar, ton 3+
12 000Etiketter ton 3+

00021spolarBobbiner, ton 12+
200 000 10ton +

267 000 23well ton +

16 000askar ton 23Plast Tråg, +
15 000Bärkassar 6ton +
27 000 4Påsar ton -

00011dunkarFlaskor, ton 12+
00028Säckar 3ton
00021laminat 4Film ton +0
00011Cellplaster 5ton +

26 OOQDiverse 2ton +
155 000 45ton +

68 000PlátförpMgtgll 7ton -
750Alutuber luton +
50014Aluburkar ton 112+
0006Aluminium ton 1övrigt +

5 000kapsylerKronkork ton Qzo
94 000 4ton- -

Öl 30 000läsk ton 26Glas +0
Övrigt 000ZZ ton 8+

107 000 ton 28+

Lä

20-8917
10003S-9
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FÖRORD O

miljödepartementetPå uppdrag har under 1990-1991 flertal organisa-ettav
tioner varit i åtgärderengagerade arbete syftat till utreda inomett attsom
förpackningsområdet. Föreliggande mindre del i dettautgörrapport en

projekt.större

Rapporten, utförd vid Institutionen för transportteknik, LTH,är belysersom
förpackningssystemvilka påhuvudsakligen förekommer den svenskasom

marknaden.

gångUnder arbetets har varit i kontakt med flertal viett personer som
härmed tackar för de välvilligt och positivt ställtsättatt ett upp.

i juniLund 1991

Gunilla Jönson
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1

INLEDNING

1.1 Bakgrund

Studium förpackningaranvändningen olika förpackningssystem, ochav av
material förpackningssystembeskriva samhälle. Varjeär sättett att ett nytt

frånoch förpackningslösning gjort det möjligt kravhar markna-mötaatt nya
i den.

mångai förpackningslös-Fastän alla traditionella material användsännu
materialutveckliñgenså sådanningar det ingen tvekan varitär att attom man

många år.i fall utvecklingsfas inträffatkan underattanse senareen ny
fåttGenom funktion teknikernaökad kunskap materialens har möjlighetom

fram lösningar tidigare uppfyllerbättre ställda krav. Livs-änatt ta nya som
hållbarhetenmedel har kunnat packas tillsatser erfordrats, harutan att

och påtill marknadens krav skadorna produkter har minskat, föranpassatsi .
några exempel. Materialens egenskaper utnyttjas bättreatt attge genom

olika material kombineras, förpackningarna till distributionssyste-anpassas
standards etc.mens

Överhuvudtaget har i ökad utsträckning börjat bedöma och utveckla °man
förpackningsmaterial utgångspunkt frånförpackningssystemoch med etti
betydligt vidare tidigare. Förpackningssystemenperspektiv väljs medän
utgångspunkt från produktionsförutsättningarmarknadskrav, för de produk-

skall packas, distributionssätt och användning. intresseDagens förter som
miljö har naturligt medfört miljöhänsyn blivit viktigareallt del detatt en av
slutliga valet förpackningssystem.av

I denna har viktigaste förpackningssystemen ide Sverige idagrapport
anspråksammanställts. påRapporten inga detaljerad beskriv-gör att ge en

systemen vilkaning redovisa förpackningar,utan att typerav mer av
material, fyllnings- och distributionssystem ianvänds Sverige idag.som

Målsättning1.2

redovisade förekommer påförpackningssystemAtt den svenskasom
marknaden.
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Definition1.3

såsomFörpackningssystem ianvänds denna beskrivning hurrapport en av
produkter fylls i produktionen i förpackningar, manuellt eller automatiskt, i
vilka förpackningstyper och -material produkterna packas hur de distri-samt
bueras till butikerna.

Undersökningsmetod1.4

Informationen in frågeformulärhar samlats dels skickatsett utgenom som
till 50 för olika produktgrupper, dels studiebesök hosrepresentanter genom

antal förpackningsanvändare se bilaga 3.störreett

FÖRPACKNINGSSYSTEM

Packning produkt naturligt och nödvändigt efterär produk-ett momentav
tion eftersom påprodukten vanligen utformats med avseende slutlig konsum-
tion och användning hänsyn till distributionen.utan

Konsumentpackning produkter sker idag vanligen i effektiva produktions-av
medan verkstadsindustrins packning relativt lite berörts dagenssystem t ex av

rationaliseringsansträngningar.

Vid redovisningen förpackningssystemen har dessa delats iav upp

förpackningstyper
förpackningsmaterial

för olika produktgrupper.

Vidare redovisas automatiseringsgrad vid packning för olika produk-typer av
Vissa förpackningar innanbereds fyllning, medan andra förpackningarter.

formas vid packningen. Sambanden redovisas nedan.

Encyclo-Figur 2.1-2.10 frånnedan hämtade Bakker M 1986är The Wiley
ipedia of Packaging Technology.



Förpackningstyper

Följande förpackningstyper används konsumentförpackningar.

BLISTERA.
pappersmaterial kombineras för bilda förpackningPlast- och att en

huvudsakligen används för skydda enskilda produkter enligtattsom
nedan.

bästDirect. bmesealing
filmthrough

4Ql Heat-sea
coating

°°° H1
Indirect
sealing

filmthrough

l Figur I Bilister

B. BURK
Exempel på olika finnsde nedan.typer som ges
Utformning materialoch bestäms i hög grad produkten,av som
packas. .
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FILM
Film främst olika plastmaterial formas produkten. Seav exempelrunt
nedan. Materialet i förpackningen beroendeär produkt. Filmenav
försluts ofta med Krympñlmvärme. omsluter produkten efter att
produkt förpackningoch transporterats värmetunnel, därgenom en
filmen formats produkten.runt

Figur 23 Filmförpaclcningar

FLASKA
Idag tillverkas flaskor både glas och plast.av
Den grundläggande utformningen material bestäms i första handsamt

produkt och kvantitet. Det har dock utvecklats vissaav karakteristiska
konstruktioner, vilket framgår exemplen nedan.av

Figur 2.4 Flaskor
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FÖRSLUTNINGAR
Det inte möjligtär dela in förslutningar i olika kategorieratt utan
överlappning. sammanhållningsförslut-Man kan dock i talastort om
ningar, barnsäkra förslutningar och specialförslutningar. syftarDe alla
till bådeolika integritetsskydd och plast- metallmaterialochtyper av
kan användas.

HINK
Se burk ovan.

G. KAPSEL
Kapslar påkan konstrueras olikamängd beroende produkt,sätten
användning fyllningsmetod.och visasEtt exempel nedan.

Figur 25 Kapslar

H. PATRON
Se tub nedan.

PÅSE

Plastpåsar brukar påsardelas i konsumenten köper för sinupp som
påsarlagring avanvänds till packning bröd.samtegen tsom ex

ipåExempel påsar visas nedan.
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Figur 2.6

SÄCKAR

Här delar säckarna dels med påavseende antal lager,man upp som
används i säcken, dels med påavseende påExempel olika säck-typ.

nedan.typer anges
,J

|z
l -rå1.i ... i äåå å0...... 4mun-ømm I J3u.....w-

1 |ilåa.J r T .

.GunnaanN- --.
i E...måann g4115.21.g

m.
lny; www

Figur 7 Säckar

Det urskiljs vanligen vikta behållare, behållareformadetre typer
helpressade behållare. Aluminium,samt kartong och plast används i

trågen kan förslutas olika påberoendesätt vilkensom typ av
integritet erfordras för den packade produkten. påEtt exempelsom
tråg redovisas nedan.
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Figur 2.8 Tråg

L. TUB
Tuber bådekan flexibla. Ocksåoch här har plastmaterialstyvavara
utvecklats alternativ till aluminium, det materialsom som var som
ursprungligen användes. påMaterialet väljs beroende produkt och
användning.

Förpackningstyper för transportförpackningar kan delas iupp

SLITSLÅDAA.
Den bådeanvänds vid manuell lågaoch mekanisk fyllning vid hastig-
heter. Wellpapp det enda slitslådor.materialet iär

I
ÄDISC

SlitslådaFigur 9
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WRAPAROUNDLÅDORB.
användsExempel visas nedan. Den i snabba inpackningsmaskiner.

Materialet olika kombinationer påär wellpapp beroende produktav
distributionssätt.och

åManutacluversiom
å

Caseblank

Figur Wraparoundlådá2.10

TRÄPLYWOODLÅDORc.
Kan tillverkas i standardformat i moduler enhetslastpallen ellerav

packas.direkt till den produkt skallanpassas som

Förpackningsmaterial2.2

Huvudgrupperna följandeär

GLASA.
Glas är gammalt material. Dock har under tekniskaett storasenare
framsteg gjorts för energiåtgångminska och minska erforderligaatt
glasmängder i flaskorna och burkarna med hjälp olika tillverknings-av
metoder och beläggningar.

B. METALL
De viktigaste stål,metallerna aluminium plåt.ochär

utvecklingenDen omfattande har skett inom plåtområdet, därmest.
material, konstruktion tillverkningsmetoder utvecklats tillsamt
mycket ikonkurrenskraftiga alternativ.

KARTONGc. PAPPER OCH
Pappersbaserade förpackningar idag de viktigaste förpackningarna.är

åtPapper god styrka förpackningarna och det billigaste alterna-ärger
uppnåtivet för denna egenskap.att
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gåri Wellpappmedanlagerflera mankombinerasI kartong papper,
för-enbyggaföringenjörsprinciperolika attutnyttjarochlängreännu

situation.varjeistyvhetoptimalmedpackning

kostnadenlägstaabsolutkonstruktion densinWellpapp genomger
materialsjälvklartblivit attdärförharPapper ettstyrkeenhet.per

optimalaeftersträvarmaterial närandramedkombinera man
dominerandeblivit det transport-också naturligtharlösningar. Det

förpackningsmaterialet.

PLAST
förpacknings-inomdominerande plasternadeTermoplasterna är

idag.tekniken

frånkommerförpackningsplasterihuvudpolymeremaflestaDe av
dussin-finns ändetMen ettpropylen.etylen och merenkla gaser som

ochprodukt-olikauppfyllaföranvändsidagplastmaterial atttal som
distributionskrav.

sammanställningenianvändsförkortningar,redovisasNedan som
nedan.

ethylene-vinylacetateEVA
ethylene-vinylalcoholEVOH

polyethylenedensityhighHDPE
polyethylenedensitylowLDPE

polypropyleneorientedOPP
polyethylenePE
polypropylenePP
polyesterPET

chloridepolyvinylPVC
chloridepolyvinylidenePVDC

påavseendemedkombinerasellerför siganvändsPlasterna var
ökat iharKombinationsplastemadistributionsmetoder.ochprodukt

optimalaåstadkommaår i strävanunderanvändning attensenare
produkten.användningochproduktionmellanlösningar av



Bilaga 3i

10

3. PACKNINGSSYSTEM

Val packningssystem baseras påav produkt, förpackningsmaterial, pack-
ningsmetod, människa och maskin.

Ett packningssystem omfattar resningformning, fyllning och förslutning. Till
detta kommer nödvändiga funktioner förflyttning produkter för-ochsom av
packningsmaterial, märkning, kontrollvägning, Övervakning, palläggning och
enhetslastformning.

Användning automatiska eller manuellaav packningssystem redovisas i
bilaga.

FÖRPACKNINGAR4. FORMNING AV

Vissa förpackningar formas hos förpackningstillverkaren medan andra
formas i samband med packningen.

Sambandet mellan förpackningstyp, förpackningsmaterial och fommings-
teknik kan sammanfattas enligt nedan.

FÖRPACKNINGAR MATERIAL FORMNING
Styva plåt, glas, plast formning hosseparat

aluminium, vissa förpackningskonverterarenltyper
kartongav

Halvstyva kartong, Wellpapp, plana kartong- och well-
aluminium, plast, formaspappämnen hos
kombinationer alla packarenav
material

förlimmade kartong- och
wellpappämnen formas
hos packaren

plast- och aluminium-
formning sker ellerseparat
integrerat vid packning

Flexibla plastñlm, formningpapper, sker frånofta
Al-folie, kombinationer rulle hos packaren i direkt

dessa anslutningav till fyllning
och förslutning

Förpackningskonverterare1 formar förpackningar färdigt material.ettav
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FÖRPACKNINGSSYSTEMAVVAL5.

skyddahanteringen,atnförenklaförutomfunktionFörpackningens är att,
påkänningar.biologiska kemiskaochklimatiskamekaniska,produkten mot

dennavälhurförpackningsmaterial avgörförpackningstypValet samtav
uppfyllas.funktion kommer att

hållfasthet förmågabarriäregenskaper, dvsoch olikaolikamaterial harOlikal
ochfrån omgivningen tvärtomproduktenskyddaE att

J
kombineratfaktumDettaförpackningen.kravsinaställerVarje produkt

materialvalet ärsituation däregenskaperskiftandematerialensmed ger en
material.mångfalden olikadenstarkt begränsat storatrots av

förpackningsmaterialetpåytterligare kravmedförpacklinjera Automatiska
begränsning.ocksåvilket utgör en

FÖRPACKNINGSSYSTEMFÖREKOMMANDE

distri-i produktion ochintegrerad delidagFörpackningssystemen utgör aven
itabelleranvändning. Sefrån tillverkning tillprodukterolikabution av

bilaga

PRODUKTIONSSÄTI DISTRIBUTIONSMETODOCH7.

ai bilagatabellSe

ÅTERVINNINGSSYSTEM

förpack-återvinningavseendehierarki medaccepteradfinnsIdag aven
ningsmaterial, dvs

materialutnyttjandeoptimalt av
materialåteranvändning av

materialförbränning av
avfall
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Marknadskonkurrensen tvingar fram optimala förpackningslösningar base-
pårade tillgänglig teknik.

-

Återanvändning antingenåstadkommes återvinningellerretursystemgenom
förpackningsmaterial. Retursystemenav alternativär vid k slutnaett s sys-

tem, exempelvis vid distribution bryggerivaror. Vanligen detär glasför-av
packning används i för konsumentförpackningar.retursystemsom Plast an-
vänds vanligen i för transportförpackningar.retursystem Retursystem för t ex
glasflaskor stöds och underhålls med pant.

Återvinning alternativär för förpackningssystem engångsförpackningar.med
Dessa har valts med utgångspunkt från bästa ekonomiska och resursmässiga
utnyttjning.

återvinningssystemDe finns för de flesta material bygger påidagsom
antingen insamling direkt efter användning i butiker industrieroch påeller
frivillig sortering och insamling i hushållen.

Insamling i butiker och industrier omfattar huvudsakligen transportförpack-
Aningar wellpapp och plast, vanligen PE. Insamlingsföretagav ställer t ex

utrustning till förfogande för sortering och kompaktering de användaav
förpackningsmaterialen. Det insamlade materialet sedan tillreturneras
råmaterialtillverkama, tillverkar förpackningsmaterial.som nytt Här finns
det med etableradandra ord redan idag livscykel.en

hushållenI sker idag insamling vissa förpackningsmaterial på frivilligav väg
för wellpapp, glas aluminium. återvinningsmetoderDesamt finns idagsom
för konsumenterna frivilligär sortering och avlämning vid centrala insam-
lingspunkter. Glas stöds frivillig glasinsamling med hjälpav utplaceradeav
igloos. Aluminiumburkar har återvinningssystemetableratett baserat pant
vid till butik. Storlekenretur har haft avgörande inverkanpanten
insamlingsgradevn.

Papper och wellpapp från hushållen samlas in avlämning materia-genom av
let vid speciella containers, gårsedan tillbaka till bruken försom produktion

iav nya varor.

En mängd olika metoder undersöks för närvarande avseende möjligheterna
källsortera förpackningsavfallatt hushålleni för möjliggöra åter-att större

vinning materialen. Det sorterade avfallet hämtasav den kommunalaav sop-
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hanteringen eller deras entreprenörer. Sortering vid källan nödvändig-är en
het för med dagens teknik skallatt ha möjligheter handman att ta om
materialen återanvändningför i förpackningsmaterial.nya

Kontaminerat, dvs förorenat eller blandat, material kan inte den produkt-ge
säkerhet är grundsten i dagens moderna samhälle.som en

Förbränning dåanvänds möjlighet saknas till ekonomisk insamling dåeller
produktkrav inte möjliggör återanvändning. Förpackningsmaterialet bidrar
där till energiåtervinninggod del hushållsavfallet i de kommu-storav en av
nala förbränningsanläggningarna.

Avfall förekommer dock iännu utsträckning, påbl grundstor outvecklada av
sorteringsteknik.

SAMMANFATTNING

I dagens förpackningssystem förekommer relativt begränsat antal för-ett
packningstyper. Däremot varierar förpackningsmaterialen väsentligt i de
olika förpackningstyperna beroende på produkt, packnings- och distribu-
tionsmetod. Dessa variationer påbaseras ekonomiska värderingar av
marknadens krav och förutsättningar.
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FÖRPACKNINGSSYSTEM

FÖRPACKNINGPRODUKTOMRÅDE FÖRPACKNING TRANSPORTKONSUMENT
Förpacknings-Förpacknings-Förpacknings-Förpacknings-
materialmaterial typtyp
WellpappannatAL kartongPEPPET annat

Kapitalvaror

trä,EPSXkombinationSanilcrsporslin

Kemikalier

stålplåt200601fat,Smörjmedel

stâlplåthink,201
i slitslåda XHDXdunk,

slitslåda XHDåLD

slitslåda XHDXflaska

slitslåda XXX0.95lburk, papp

slitslåda XHDLDXtub

slitslådastålplåt X0.45kgburk,

stälplåt slitslåda XXsprayburk

stålplåt slitslåda XX Xfenpatron

Kosmetika

PEX XX X glasDeodoranter flaska

X PEHudvård X X wraparoundflaska

XX w-raparoundpolyfoiltub,

slitsläda X PEi PSX bricka

tråg X PEPSX XflaskaLotions papper,

tråg XX X X X X glas,specialLäppstift varierande

PS,PEPSX XflaskaShampoo papper,

Livsmedel

Färska

HDPEPVC backKött ñlm

tråg PS,exp.
fiber



Bilaga
BILAGA l

2

PRODUKTOMRÅDE FÖRPACKNINGKONSUMENT FÖRPACKNINGTRANSPORT
Fñrpacknings- Förpacknings- Förpacknings- Förpacknings-

materialtyp typ material
PEPPPE AL kartong annat Wellpapp annat

Fisk ñlm X PVC låda trä

tråg Polyamid,
PS, låda cellplastexp.

FruktGrönt påse X låda X trä,stål

krympñlm X back PEHD

tråg,ñlm X bad PEHD

Rotfrukter

Potatis påse X

Delvisbehandlade

Charkvaror påse Nylon slitslåda X
EVA

EVOH slitslåda X

krymppåse PVDC
polyeten

Elm X slitslådapolyamid X

Mejeriprodukter

Mjölk brickförpackningX kartong

Ost ñlm X Polyester back PEHD
PVDC

X Polyester slitslåda X
PVDC

Smältost tub X X lådastansad X

Yoghurt tråg,bägare X X

brickförpackningX
Övrigt

Majonnäs- bägare X slitslåda X
baseradsallad

hink X

Full behandlade

Konserver burk stâlplåt brickajlm X PE
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PRODUKTOMRÅDE FÖRPACKNING FÖRPACKNINGKONSUMENT TRANSPORT
Förpacknings- Förpacknings- Förpacknings- Förpacknings-

material materialtyp typ
PEPPPKI AL kartong Wellpappannat annat

gugâmu x PEbñdmmm

X Xglas bricka

Xhmk bñdamm x PE

trâgTorra kapsel Xvaror

trâgX X

påse slitslädapapper

slitslådaX papper

påse Xkapsel+

X papper
Frusnalivsmedel X slitswrapkapsel X solid

påse X slitslåda X

X slitslåda Xpolyester

X X

slitswrappåsei kapsel polyester X

X slitswrap X solid

trågi kapsel slilslådaX X

slitslådametalliserad X
polyester

lådastorkök X Wellpapp

bagin Xbox wellpapp

Glass

Storpack kapsel X krympñlm PE
stödskivor X

bägare X X slitslådaHDåLD X

Pinnar kapsel X krympñlm PEträpapper

Strutar kapsel X X kraftpapper krympñlm PE

Fett oljoroch

Margarin bägare,oblat X X X PSpolyester wraparound X
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PRODUKTOMRÅDE FÖRPACKNING FÖRPACKNINGKONSUMENT TRANSPORT
Förpacknings- Fñrpacknings- Förpacknings-
YD WP

PEPPPET AL kartong wellpappannat annat

omslagsfolie slitswrap solidpapper

hink krympñlm

flytande kartong trâgñlm PE

flaska slitslådaHD

slitslådaglas

dunk slitslådaHD

Konfektyr

påseBitar OPP slitslåda
tvistning metalliserad
omslag papper

kapsel slitswrap

kapsel slitswrap

ask slitslåda
fack PETG
madrass papper
ñlm

burkar ñlm PE

Chokladkakor låda,stansadwrap papper

Tabletter kapsel peradhym

Drycker

Juice flaska trâgglas PE

kartong trâg PE

Läsk flaska låda

san flaska brickaItlm

glas brickaJllm PE

dunk PVC brickaftlm PE
i

VinSprit flaska skruvkapsyl back HDPE
korkplast slitswrap

ÖIÃLLäsk burk tråg



Bilaga
BILAGA

5

PRODUKTOMRÅDE FÖRPACKNINGKONSUMENT FÖRPACKNlNGTRANSPORT
Förpacknings- Förpacknings- Fñrpacknings- Förpacknings-
typ material typ material

PEPPPEI AL kartong annat wellpapp annat

flaska glas back PEHD

Övrigt

Bröd påse X

Ketchup flaska glas brickaftlm X PE

X EVOH bridxmfilm X PE

Kaffe påsei kapsel X X X bricka X

Majonnäs burk glas brickafilm X PE

tub X låda,stansad X

hink X ñlm PE

Mandelmassa ñlm X polyamid lädgstansad X

Sandwichkex Xwrap cellofan slitslåda X
CSnackers påsei kapsel X X X slitslåda X

Snacks påse X X X X

Wafers X Xwrap slitslåda Xpapper
Dressing flaska X PEHD brickaftlm X PE

tub X X låda,stansad X

Läkemedel

Tabletter blisteri X X PVC krympñlm PE
kapsel

tub medlock X X SiOZtorkm slitsläda X

burk X slitslåda Xett.papp. PE

Flytande flaska glas sljtslâda X

Salvor tub X slitslåda

Möbler

X PS,EPS slitswrap X

Pappersvaror

wraparound X X wraparound Xpapper
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FÖRPACKNINGPRODUKTOMRÅDE FÖRPACKNING TRANSPORTKONSUMENT
l-örpackningsÅ Förpacknings-Förpacknings-Förpacknings-

materialmaterial typtyp
wellpapp annatPEPPPET AL kartong annat

Radio,teve

slitslåda X EPSX

Textilier

sljtslåda XXwraparound

Sportartiklar

slitslåda XX

Verkstadsp J ier,
lätta

slitslåda XPVCblister

slitslåda XPEFG

slitslåda Xlåda polyester,
cellplast

slitslåda Xpåse X

Verkstadsprodukter,
tunga

låda trä
stålstativ
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Kommittédirektiv

Dir. l990z39

åtgärder förpackningsområ-Uppdrag utreda inomatt
det

Dir. l99flz39

Beslutvid regeringssammanträde1990-05-31
Chefenför miljödepartementet.statsrådetDahl.anför.

Mitt förslag
föreslårJag särskildutredare i uppdrag utredaochlämnaatt atten ges

sådanaförslagtill åtgärder förpackningsområdetinom syftar till attsom
främjaretursystem.

Bakgrund
I miljö- energidepartementetsbilaga årsoch till 1990 budgetproposition

198990100bil.16 27 avfallsfrågor.prop. behandlasvissa l propositionens.
föreslås renhâllningslagen1979596bl.a. kompletterasmedbestämmel-att

återanvändning återvinningoch för åstadkommasåvälminskadeattserom
avfallsmñngder ökad sparsamhetmedsamhälletssamlade lsom resurser.
propositionenredovisasockså åtgärdervissa inom lörpackningsområdet.
Däraviserasdet föreslår.uppdrag jag Riksdagenharsedermeraställtsom nu
sig bakom förslagen inriktningenoch avfallsfrågorarbetet medw
l98990JoUl6. rskr. 241.

l propositionenredogörsför huravfallet allt belastningförutgör störreen
miljön. såväl innehålletvolymer miljöstörandcstoragenom somgenom av
eller skadliga Många problemenföljerämnen. utformning.av av varornas
För radikaltkunnaminska problemmåstedessa ochprodukterdillatt varor
för delsi ökad ingåutsträckning i för återvinnaskunna ellerretursystem att

redanÄilcrmlviindils.dels ;inpassadetill miljöns frånkrav början.vara
kommerDeåtgärder krävasför minskaavfalletsmängdochattsom att

miljiästörandeeller innehållskadliga gallerintebara för-ävenutanvarorna
packningarochemballage.

nåFör förbättradavfallshanteringochhushållningatt medsamhälletsen
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mastesamlade ttervinitittg aleranvâirtditittgoch bli ledstjärnorförresurser
denframtidaprotluktutvecklirtgett.

Enligt naturvardsverkbestar betydandedel 25viktprocentstatens en av-hushallsavfztllet förpackningar olika slag.Dessa i allmänhetärat av av--
för cngftitgslvruk.sedda Enbartdryckesförpackningarnat förstar 7viktpro-ca
Volymmässigt förpackningarnautgör andel.annustörre totaltcent. mel-en

lan40och50 Yoberoende graden komprimering.av
Hushållsavfalletbestårtill 25-35 Ya organisktavfall och 35-45 94.av

medan plast.utgörs glas.metallerochdet sårestenpapper sonrärav papper
behandlat detvarkenkanbrytasnedelleratervinttas.att

Om beaktar detorganiskaavfallet pappersavfalletoch i framtidenattman
skall ochkontposterzts. eller i ökad återvinnas.rötas utsträckningsorterasut
så förpackningar återvinnsutgör inte ellerätcranvänds andelsom storen av

återståendeden fraktioncn.Ett ytterligareminskaavfallsvolymernasättatt
därför i återanvändaar ökadutsträckning förpackningar.Ettatt ärannat att

återvinnaoch materialet.Dauppnåsocksåsortera bättreut ochett sorterat
därmed Iätthanterligtavfall. Medverkanfrånsåvältillverkareochim-mer

handlareportörer ochkonsumenterär mycketviktig for sådanasom att
fungera.systematt

Det harintegjortsnågradetaljeradeanalyser restprodukternafrånin-av
dustriell verksamhet.Naturvårdsverketgör uppskattning.baseraden
matningari Borås. förpackningsantleleiti detsamladeavfallsflödetfrånatt
industriellverksamheti genomsnitt 25o.iir ca

Den totala ettergiförhrukttittgeninom förpackningsntaterialsektotnkan
uppskattastill 2-3C Sverigestotalaenergiförbrukning.Enslutsatsav som
drogsi sambandmedenergisparkommitténsESK l979z0l arbete attvar
let dominerandebehovet energifinnsi processledcr.dvs.vid framställ-av

förpackningsmateriztlningen deprintéira Dettaråvarorna. är ytterli-av ur ett
förmotiv främjaåteranvändningochatcrvintting förpackningar.attgare av

Förvissadryckesförpztckningttrfinns återvinningssystemochretursystem
Ävenredan utvecklade. inom vissaandraförpackitittgsontrftdenhar det

etablerats eller mindreeffektivazlteranvitndnings- âtervinningssy-ellermer
Detgallertransportförpackningar tvellpappoch lasthåirarestunt. av papp. av

ochtomfat plastochtra metallav
Frånscttdryckesförpackttingarnaochvissaandraeinhallttgesaknaremel-

flertaletlertid det förpackningarttagot helst för återan-stora systemsom
vaitdttiitgeller fitervinniitg,Forpackningatrnrtfördelarsigfriiinst mate-
rialslagenglas. plastochmetall.Anváiittlzittdct plastökarpapper mest.av
franist bekostnad glaspa ochinetall.av

finnsDet sedannågraar såirskildputtktskatt dryckesförpackningztren
enligt 1984355lagen påskatt vissalryckeslürpzickitingar.Denom tasut

alladryckesförpackningar satlanzi gjordahuvudsakligenutom iirsom
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och Returförpzickningarbeskattasliigstoch hänsyntillavpapper papp. utan
Övrigaförpackningcns förpackningarvolym. beskattasdelvisi förhållande

till sinvolym. förpackningarAlla över70 beskattasmed belopp.samma
vilket cngângsförpackningargör PETpolyetylenterefta-att stora typenav
lan-flaskorfår skattemåissigtgynnade.Förpackningar 300överansesvara
beskattasinte. Dåskattentillkom fannsengangsförpackningar 100över

endasti begränsadomfattning.Beloppenhar inte justeratssedanlagen
infördes.

Dryckesfåirpackningartillverkadehuvudsakligen och be-avpapper papp
skattasalltsåinte. varDet innehar vanligastedryckesförpackning.denatt
för mjölk liknandeoch produkter. undantagnaiir i skattesystemet.Mjölk-
förpackningar svaÅ35rutgör alladryekesförpackningari Sverigeochca av

volymmâissigtför zivsevåirddel förpackningarnahushållsavfallet.irar en av
Det finnsi dagockså tendenstill fler drycker. sådanaävenatt typeren av

idag finnsi förpackningarandra med mineralvatten.som retursystem.Lex.
börjar försåiljasi engângsförpackningar Dryckesförpxtcknings-av papper
skatten den i dag ingenhar styrandeeffektförutsom ser att retursy-gynna
510m.

Ulgåugspunkterför utredningen
Enviktig uppgiftinomförpackningsområdetmåste.enligtnaturvårdsver-

ket. säkraocheffektiviserarredanatt befintligavara system ut-genomen
vecklingdels styrmedeldels marknadenför återvunnamaterialochav av
produkter.Efter måste åtcrvinningenhand ocksa ökainomandraförpack-
ningstumrftdcn.hl.a. ökadstandardisering.genomen

Jag det inom hör finnasattanser möjligheterstora
utvecklaochinförafleratt kanhjälpatillretursystcm. minskasom att av-fallsmâingdernaioch påspara resurser.

Byggbranscheniir exempel områdedär mängderett anlän-stora varorCnlbálllCfåldéder i företrädesvisenhetligamaterial.främstwellpaiupoch
polyeten.En fungerandekällsortering luyggairbetsplzitserpå och liknande
skullekunna kvantiteteroch materialstora utnyttjai återvin-ge rena att enlllirningsverkszinthet. finnssannolikt outnyttjadpotentialför åter-storen
vinningshzirzimaterial.

Vid bensinstationer engangsförpackningzxriir twcksåivanliga.lvlangaavdessahari vissafall kort livslängdvidkonsumtionen.extremt Förpackning-
med spolarviitska oljaeller barsLex. oftaarna bara till bilenochslängsut

direktefterdet de försoch sedantömtsatt avfallfrånbensin-osorteratsom
stationentill lcstruktion.

litt hittills relativtoutforskaitsatt lösa del våraavfallsproblent latt en av lkan tillverkaförpackningarrifullstantligtattvara nedhrytharamaterial.Netl- lhlyllllllgsllálfâlersåittningsniziterialför plasterhallerLex. utvecklas.att

l
é
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Uppdraget
Frågan åtgärdernainomförpa kitingstnttráidel ufortttasförhur kan attom

främja bör utredas särskildutredare.retursystein enav
Utredningenskall inriktas lämnaförslagtill styrmedelfor pä-attatt

tillverkning.distributionochzinväitdning.inkl. kvittblivtting. för-verka av
packningar olikaslag.Avsikten tydligtskallfrämjasäratt FCKUFSySICRIav
bekostnad engångsförpackningar återanvändningi månoch ntöjligasteattav

förhållande ittervinniitg. såskall i till Systcntenskall konstrue-gynnas vara
styrning energihushållningrade sker och miljövänligaatt mot samten resurs-

materialslag.Konstruktioner medförhinderför internationelladen han-som
långtbörsä möjligtundvikas.Principen den tilldeln upphov mil-att somger

jöpåverkan också ståochavfall förkostnaderna miljöpåverkanskall ochsom
avfallet tillämpas.orsakarskall

Utredarenskallkartläggavilka förpackningar förpaeknings-ochtyperav
för närvarandehuvudsakligenförekommer den svenskasystemsom

marknaden. ingårHäri reda ioch vilkamängderförpackning-att ta var
används,i vilken âtcranvänds.utsträckningde återvinnsellerkasserasarna
i vilka materialde tillverkas..Förbrukningen råvarorsamt och förenergiav
förpaekningssystemolika skallbelysas.Utredarenskall klarläggavilkaäven

miljöeffekterolika materialslagochförpackningssystemför medsig.Effek-
konsumtions-skall beaktas de uppståri pr0duktions-,ter elleroavsettom

avfallsled.l sammanhangetskall ocksåutredaren framuppgifter alter-ta om
nativamaterialslagochtillgängligaellertänkbarasubstitut.Möjlighetenatt
ökadi utsträckninganvändanedbrytbaraförpackningsntaterialskallunder-

Utredarensökas. .skallocksåklarlägga vilkeni omfattningförpackningarna
tillverkasinomlandet importeras.resp.

Kartliiggningenskall liggatill grundför lmcdöntniitg för vilka tor-en av
pztckttingstyper miljo-och det ochresursbesparandeiir införa-system att en

ordning dennuvarandei formän enhetligaförpackningarsaLex.annan av
kaninlörzis. skalll bedömningen inga kostnadsanalysretursystetnatt en av

samhällsekonomiskaeffekter. modellerKonkreta för ochandraretursystem
skallirder anges.

Åtgärder kan dessa modellerochandraföreslagnaatgär-som gynna nya
utformas.skull Intebarader ekonomiskastyrmedel formerandraävenutan

áitgärtier. informativa administrativaoch skalliivervâigasLex.av
Utredarenskullsärskilt dryckesfiirpaickitingsskaitteit dennaattoverse

skattfar styrandeverkan undersöka denkan förebildfiirsamten om vara
ieller utvidgaslill andrafiirpaeknlitgstyper,

fiireslaignzil sambandmed ;itgåirderskall tillforslag lagäntlrutgatutfor-
imas.

Effekterpamarknaden defilreslaigitaistyrmetllenskallltediimzis.BLa.avsysselsaittnmgspiiverkaneffekterbür siidaita inom llclÖftlil branscher.som
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påinterna-påverkandistribulionsletlcttich;arbetsmiljöi deolikalüråintlrzitl
varudistrihutionbelysas.handelochtionell

EG-aspck-dir. 198843beaktadirektivenligtregeringens[Jtredunskall
EGharmonisering kanfinnas.till medmöjlighetertill deoch somter ta vara

organisa-santrådzi myndighetermedberördaarbeteUtredarenskalli sitt
avfallssnåltfört-tt samhälleforskningprogramrâdfördettioner och som

inomkort.skallbildas
19845direktiv dir. tillregeringensinnehålletibeaktaUtredarenskall

angåendeutredningsförslagensutredaresärskildaochsamtligakommittéer
inriktning.

skyndsamt.Enförsta medÖver-bedrivasUtredningsarbetetskall rapport
dentill regeringenskallredovisasdryckesfñrpzickningsskzitten senastsynav

Övriga 1991.den septemberförslagskall redovisas loktober l99tl.l senast

Hemställan
jag regeringenbe-haranförthemställertill vadjagMedhänvisning attnu

för Miljödepartementetmyndigarchefen
kontmitteförordrtingentvmfattzidsärskildutredaretillkallaatt aven - förpackningsomrâdet.åtgärderinomI97il utredameduppdrag19 att- åtoch biträdesakkunniga. sekreterarebesluta annat utre-experter.att om

Llaren.
belastabeslutar kostnadernaskallVidare jag regeringenhemställer attatt

Utredningarfjortonde huvudtitelns;inslag m.m.

Beslut
bifallerlkiredráigzirtdensövervägandenochRegeringen sig tillzinsluter

hennesItemstiillzin.
Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIETS
orrssrceurøw. i
Stockholm1990



Bilaga 3
BILAGA 3

BESÖKTA FÖRPACKNINGSANVÃNDARE

Nordchoklal Kalmar
Nordhav Lomma
Volvo Parts Göteborg

CharkKF Malmö
KF Lagercenral Malmö
Felix Eslöv
Nestlé Bjuv
Pharmacia LEO Helsingborg
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SAMMANFATTNING

Framtidens förpackningsindustri ökandekommer marknad medmötaatt en
bådeflexibilitet samtidigt förutomkrav samhälle och konsumentersom

på ocksåoptimala bekvämlighetssynpunktkrav förpackningar teknisk- ochur
miljökrav..ställer mängden

genomgårFörpackningsindustrin för närvarande omfattande rationalise-en
förpack-ring och internationalisering för de behov och kravmötaatt som

förningsanvändama har i framtiden. Utvecklingsbehoven industrin bedöms
då nåFörpackningsföretagen behöver storlek, detgörstora.som en som

möjligt nödvändiga förfogande framtidensställa till för utveck-att resurser
ling.

ocksåoptimala förpackningslösningar fordrar ingenjörstek-Krav att mer
nik konstruktionsarbetet förpackningar istället föranvändes i den idagav nya
många gånger ocksåförekommande trial-and-error-metoden. Detta kräver
utvecklingsresurser.

Miljöfrågorna kommer spela mycket avgörande roll för den framtidaatt en
påförpackningsutvecklingen. minska förpacknings-Stora satsas attresurser

avfall efter användning i första hand minska materialbehovet iatt attgenom
återvinningsbara.förpackningarna och förpackningsmaterialensedan göraatt

två områden gårviktigtDet utvecklingen inom dessa hand i hand. Enär att
långt gåendeför utveckling i eller riktningen inteandra behöver attena vara

uråmiljösynpunkt.föredra underlag för värderingar förpack-För att av
ningslösningar och förpackningsmaterial miljöbalansmodellerval behöverav

råderutvecklas. Idag osäkerhet hur bedömer vilken lösningstor om man som
den bästa. Globala perspektiv främst ska förnyelsebarahur bedömaär man-

råvaror råvaror måsteicke förnyelsebara beaktas.mot -

Förpackningsteknik 1990-talet kommer del distributions-att vara en av
tekniken. förpackningIngen kommer väljas bedömaskunna och medatt av-
seende enbart material eller konstruktion. Effektivitet i distribution, till-

råmaterialverkning åter-hantering förpackningen i hela kedjan tillsamt av -
vinning nyckelfaktorer.kommer utgöraatt-

återvinningTeknologi för material finns för materialkombinationer.ävenav -
Förutsättningen för fungeradet ska dock det finns infrastrukturäratt att en

samla in, och hand det materialet. isorterade Avsättning föratt sortera ta om
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bakteriologiskamåste också Hygien- ochåtervunna materialet finnas.det
måstefrågeställningar i sammanhang klargöras.detta

1990-talet kanförpackningsmaterial underOmfördelningar i användning av
återvinninginfrastrukturenVissa material har redaninte uteslutas. runt upp-

vinnare under l990-talet.materialbyggd. Dessa kommer att vara

för glas ochförpackningsutvecklingenkommer underlättaDetta att papper,
många problem.i situationer plastenaluminium. Däremot kommer mötaatt

såförpackningsområdetviktigt material inom och kommerPlast är attett -i
råvarubehov för olikamöjliggör nedbringandeförbli bl detatt ava genom5 -

i konstruktion laminat,förpackningslösningar avancerad ären av somgenom
I Vissa iprodukt distribution. plaster,konstruerade för och dessdirekt en
i möjlig-minska i användning förförsta hand PVC, kommer dock att tatt ex

återvinningsmetoder materialåtervinninganvändning andra ängöra av -
energiåtervinning.främst förbränning med

återinsamlatmåste också för finna avsättning förinsatserStora göras att
ifrågamaterialet minska imaterial. detta inte möjligt kommerOm är att

användning.

många frågetecken, påUtvecklingen under 1990-talet har bl beroendeännu a
förpackningsmaterial bedömas miljö-osäkerheten hur och ska-systemom ur

olycklig utveckling dagens osäkerhet medförsynpunkt. Men det vore en om
på fördet omöjligt alla materialställningstaganden marknaden gör attsom

på fordras förvillkor. Stora forskningsinsatser undan-konkurrera attsamma
sådanaröja hinder.
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INLEDNING

Bakgrund1.1

förpackningsmaterialValet och förpackningssystem den allmännasamtav
påverkasförpackningsutvecklingen i hög grad samhället, värderingardessav

och krav, demografiska förändringar utveckling.marknadenssamt

Modern förpackningsutveckling givit förpacknings-har marknaden nya
material påoch gjort det möjligt krav produktkvalitet,möta-system attsom

färska produkter konserveringstillsatser. Utvecklingen har gjort dett utanex
hållbaramöjligt erbjuda livsmedel bekvämlighet.och Material har kombi-att

för utnyttja olika komponenters egenskaper bästa möjliga sätt.nerats att
ändamålsenligaResultatet har blivit förpackningar enligt tidens kravspecifi-

kationer.

Miljömedvetenheten hos människor i industriellahar den delen världenav
år påverkaunder börjat valet förpackningsmaterial, förpackningarsenare av

förpackningssystem.och Det innebär kraven förpackningar ochatt nya
förpackningssystem vidgas.

åsikterI denna har antal framtidens förpacknings-rapport ett experters om
frågorindustri sammanställts. De ställts till har begränsatsexperternasom

till utvecklingen för förpackningsmaterial och förpackningssystem hursamt
påverkardenna utveckling industrins struktur och dess arbeta.sätt att

Målsättning1.2

åsikterredovisa framtidensAtt antal förpackningsindustri, förpack-ett om
ningsmaterial och förpackningssystem, fråninhämtats antal utvaldaettsom

områdetinomoch väl insatta experter.

1.3 Undersökningsmetodik

Undersökningen har omfattat

litteraturstudier
seminarier
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på Macropackbesök
intervjuer

materialet vidsammanfattning insamlade meddetRapporten utgör en av
referenslista. underlag vid intervjuer och kontakterhängande Som har ett

frågor, påfrågeformulär enligt relevanta beroendebilaga Endastanvänts.
område diskussion.expertis, har vid varjeanväntsav
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KONSUMENTEN2.

2.1 90-talets konsument

Konsumentens påverkarbehov, krav och värderingar i hög grad framtidens
Påförpackningar. 90-talet kommer industrin konsumentmötaatt en som

uppträder komplext flexibelt. elleroch Hon han kan snabbt ändra
värderingar och preferenser. Den moderna konsumenten kan ibland
handla mycket strategiskt och köpa standardprodukter enligt mottot
bästa värdet för I stund kan hon mycketnästapengarna. vara
krävande någotoch inte mycket speciellt.änacceptera annat

påställer krav nyhetens behag, förändringar flexibilitetoch vilket
leder till kortare och kortare livscykler produkterna.

inte lojal. Hon såanvänder produkter och tjänsterär länge för-det är
delaktigt. frånHon bygger avvikernätverk de etablerade.som
påverkas i sin konsumtion miljön. Människor önskar förtaav ansvar
miljön. Men de vill inte fastställda och regler. Deacceptera normer

det sittgör sätt.

flerhar värderingar åldersgruppmed sin internatio-gemensamt egen
nellt föräldrarnamed i sittän land.eget

krav påverkar såvälDessa och värderingar marknadsföring produktvalsom
1-

Industri måsteoch handel sig till de hastiga förändringarna. Deanpassa
måste komma med idéer och bjuda produkter, där kraven för-utnya nya
packningar kan variera högst avsevärt.

Förpackningsstorlekar och -utformning också påverkaskommer denatt av
ökade andelen äldre människor i samhället, antalet förvärvsarbetande
familjemedlemmar liksom enpersonshushåll.antalet Enkla standardförpack-
ningar behövs liksom avancerade förpackningslösningar för bekvämt till-t ex

Ökadlagad färdigmat. kunskap på påverkarinverkan hälsanmatvanornasom
dessutom utbudet påverkarprodukter och detta i sin val förpack-turav av
ningar förpackningsmaterialoch 4.
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utvecklas ochfritidenunderockså intressenfler,blirKapitalvarorna t exnya
åtföljande förpackningsbehov.produktpamflett medföljermed detta en ny

kom-kravspecifikationemaochökaförpackningsvarianter kommerAntalet att
varierande marknads-mycketindustrin skaomfattande mötabli näratt mermer

l krav.l
l
l
i förpackningarochKonsumenten2.2

l självklart ellerförpackningar för rättarei västvärlden sagtKonsumenten tar -
förut-förpackning behövs. Honvarförintereflekterarkonsumenten över en

krav. Samban-förväntningar ochuppfyllerköpervarje produkt honsätter att
till vettigtskadorproduktdistribueramöjligheternamellan ettdet utanatt en

allmänkunskap.inteförpackningsutformningpris ärsamti

å distribu-underskydd produkterförpackningen spelar förrollDen stora av
i 50% livs-därutvecklingsländernauppenbar ibetydligttion är avcamer

motsvarandedåliga Sovjetunionenförpackningar. I ärförstörsmedlen ap g
där det bedömsindustrialiserade världenjämfört med densiffra 30% att

3.dåliga 2förpackningarförstörs2% livsmedlenendast p g aav

deförpackningsmaterial och hurochförpackningstypermedvetenhetEn om
miljöintresse.på anslutning till ökandehåller idock utvecklasanvänds ettatt

symbolfråga samhället.miljöansvarigaför detblivitFörpackningarna har en

menoch bekvämlighetinformationskydda produkten,Förpackningen ska ge
begränsningaroch detill all kunskapoptimalt med hänsyn denutformas sam-

påverka utveckling.ålägges framtidensför inteoch industrihälle att
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FÖRPACKNINGSINDUSTRIN3.

Dynamik och strategi3.1

Frånlogistiksystem.ochviktig del dagensFörpackningar är transport-aven
omgivningprodukt och underskyddhuvudsakligen fungerathaatt avsom

så förpackningen tilldelatshanteringen harunderlättandedistribution och av
uppmärksammats underfunktionfler funktioner. Denallt mest senaresom

på förpackningentryckfunktionen.år säljande Genomdenär avanceratett
försäljare.fungerar den tystensom

Ökade iförändringpå medfört klarförpackningsfunktioner harkrav att en
åren. mindre allaMer ellermaterialanvändningen iakttagaskan genom

vissamöjligheter skräddarsyförpackningar,imaterial kan användas attmen
på materialsanvändningen dessa andramaterial till olika behov har ökat av

också påverkat förpack-Distributionskostnaden valetbekostnad. har av
volymför-materialen givit vikts- ochningsmaterial. och harDe lätta tunna

ñgbidragit positiv utveckling. Setilldelar, som en

5%Wood.

Paperboard.25V.

EuropaFörpackningsmaterialarzvändning i1Figur

bliridag eftersom behoven och kraven kända.Materialen skräddarsys allt
Ökad hållbarhetlivsmedelskvalitet, lagring,samband mellankunskap t exom

möjlig-förpackningsutformning har ochdistributionoch öppnat öppnarsamt
förpackningsval.produktkvalitetenförbättra rättheter att genom
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Men det helt grundläggande skälet till förändringar i materialanvändningen
funktionkostnadsrelationen påradikalt förändrats tiden grundmedär att av
utveckling material eller kombinationer material 5.denna av nya av

snabba förändringar i intressenKonsumenternas och smak samtidigt desom
på bådeställer krav standardprodukter och specialprodukter, kan leve-som

medkort varsel och säkerhet, har medfört industrin nödvän-stor attreras av
måstedighet ändra sitt arbeta. Industrin kommer tvingas sigsätt läraatt att

det japanska arbeta tiden,halvera halvera kostnaden, halverasättet att
arbetsinsatsen fel 7.och utan-

Det innebär TotalTOM Quality Management blir nödvändigt kon-att ett
arbeta efter för överlevnad.cept att

Stora investeringar erfordras i produktionsutrustning snabbt kan ställasom
frånproduktionen order till order samtidigt produktionen inte störs.om som

ocksåInvesteringarna dåviktiga kostnadseffektiv produktion erfordrasär en
för konkurrensen i och medmöta den Europeiska Gemenskapensatt genom-
förande den inre marknaden.av

Investeringar i produktionsanläggningar kommer naturligtvis kostaattnya
det viktiga maskiner, material och produkterär utvecklas förattpengar, men

Mångamarknadens behov. maskinleverantörermöta till förpacknings-att. industrin små inteoch har alltid haft finansiellär styrka driva den utveck-att
ling borde ha genomförts. Därför kommer ytterligareattsom man se en
rationalisering och hopslagning denna industrigren för den ska klaraattav

åtaganden.framtidens

funktionskravenNär förpackningarna uppåt ocksåställs kravpressas mer
utvecklingsresurser för tillverka förpackningardessa 5.att

Anpassning och optimering förpaclmingsmaterial och -konstruktion till olikaav
produktbehov fortsätter samtidigt funktionskraven ökar.som

Ledningen och styrningen måsteproduktionsapparaten utvecklas församt att
klara denna utveckling. ,Som direkt konsekvens kommer vade företagen som
deltar i utvecklingen kräva marknad för sina produkterstörre föratt atten
tillbaka satsade utvecklingspengar.
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Industristruktur3.2.

omfattavardande kommer 1993EG, ieuropeiska gemenskapen,Den Iatt mer
ieuropamarknadenefter harräknarmiljoner människor. Men320än om man

6.människor Dettainvånarantal omkring miljoner700potentielltett av
industrins synpunkt. Markna-förändrasinnebära Europakommer att att ur

varje dag.företag kommer skesammanslagningarblirden större. attav
6.och koncentrerasIndustrin rationaliserakommer att

enheter. Förinköp till centralaföretagen koncentrerar sinaDe attstora upp-
också distribution ochpå europeiska marknaden samordnasfylla kraven den

både förpack-produkt- ochsamordnasproduktion. Och konsekvenssom en
Gamble och Unilever8. företagningsutvecklingen Stora Proctersom

servicenivå överallt i Europadärmed ställa kravkommer samtatt samma
paneuropeiska leverantörerendast kproduktgemenskap som sen

europeiska länder kan klara.finns i antalleverantörer ett stortsom

tvååren dominerandePå mycketlivsmedelsförpackningssidan har de senaste
båda iPechiney och CMB, med baslivsmedelsförpackningskoncerner,

transportförpackningsområdet för-På dramatiskabildats 9. harFrankrike,
förpackningsmaterialwellpappindustrin, förinom detändringar skett som

5.tabelltransportförpackningar. Se 170% allautgör av

både storlek hartredubblats. Förutomhar dubblerats ochFöretagens storlek I
fått produktionskedjankontroll helatransportförpackningsföretagen över -

fåfrån råvara återanvändning returfiber kan därigenom godaochtill av -
marknadskrav.varierande och ökandemöjligheter mötaatt

får förfogandemöjlighet ställa tillföretagenResurserna de här attstorasom
förpackningsmaterial ochförpackningar,omfattar inte enbart -system utan

Utveck-bli väsentliga delar produkten.servicekoncept kommerolika att av
del servicen.erbjudashelt enkeltlingsresurser kommer att som en av,

tillgång till utvecklingsresur-enbart kunderna kommerInte de attstora
förpackningstillverkarna behöversamtidigtDet intressanta är att somserna.

tillverkarna,många för betjäna desin verksamhetländer medtäcka storaatt
uppfylla de unika kravså regional täckning förbehövs samtidigt att somen

Utvecklingen placerasmindre kunder ställer.olika länder eller regioner och
produktionen blir lokal.centralt, men
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Tabell förändringarI Strukturella trunsporrförpaclatingrindztsnininom iEuropa
1986 1989, 5tusen ton-

Köp under tiden 1986 1989-

Företag Råmaterial-Wellpapp- Wellpapp-
produktion kapacitet kapacitet
1989 1986 1986

SCA 1 110 860 780

Jefferson Smurfit
Group 610 550 160

l iCellulose du Pin 540 140 30
i

ASSI; 510 140 0

International
EuropePaper 450 0 0

BTKNP 430 170 130

Tampella 250 200 130

Summa 3 900 2 060 2301

De mindre förpackningsföretagen kommer sällan spela avgörande roll föratt en
lösa olika marknadsproblem och marknadskrav därtillatt möta utveck-ärnya -

lingskostnadema alltför småDe förpackningsanvärzdama kommer dockstora.
tillgång till de utvecklingsresurser måste framatt inom förpack-växasom

ningsindustrin för framtiden. Förpackningsproduktion ocksåmöta kommeratt
lokalatt vara

3.3 Samarbete förpackningskund förpackningsleverantör-- -
råmaterialtillverkare

Traditionellt förpackningslösning fram kund kontaktartas atten genom en
förpackningskonverterare, föreslårsin förpackningslösningturen som en

baserat produkter och produktion. Detta interäcker alltid idag.egna egen

När kund blir har hon ökade möjligheter påverka utvecklingenstor atten
helt enkelt kontakta de olika aktörerna i förpackningskedjan.att Detgenom
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råvaruleverantören och tillsammanskontaktaföretaget kanpackande t ex
förpacknings-kontaktar kundenDäreftermaterial.utvecklamed honom ett

på material.både pris Dennamaterial ochspecificeratochkonverteraren
Styrkeförhållandena olikamellan de14.redan konstateratsutveckling har

får möj-begränsadeförpackningskonverterarelitenförändras. Enaktörerna
för tidigare hapåverka erbjuds. I ställetlösningardeligheter attatt som

aktionsramen.både konstruktion, begränsasmaterial ocharbeta medkunnat

med deutvecklingsmöjligheter i samarbetetintegrerade har flerFöretag ärsom
kundema.stora

förpacknings-förpackningsleverantörSamarbete3.4. -
distributionanvändare -

utsträckning idagkommer iFörpackningsleverantörema större änän att er-
dåmåstedistributiontidpunkt. Produktion ochförpackning vidbjuda rätträtt

kostnader. Ettså service inte medfördennasamordnas extraatt typ sys-av
från förpackningsanvän-förflyttasfungerar lagerendast atttem genomsom

affärs-ambitiösaförr dödtill kommer ellerdare -leverantör att tasenare
5.utövare

för-för alla inblandade,Distributionssamordning erbjuder möjligheter men
utvecklas,utsättningen samarbeteär t attatt ett ex genom

behandlasoch kundens logistiksystemleverantörens ettsom
totalsystemgemensamt

hålls genomgåendelåga inblandadehos allamycket lager parter

produktionsplani ökande grad med kundensleverantören arbetar som
underlag

lägsta kostnadenutnyttja i fall det denJIT de gemensammager

möj-distributionskostnadema detoptimering när ärha avgemensam
ligt och önskvärt

förekommandeplanering, nivåpåfall europeisk 6.ilogistiskha

förpackningstillverkare och -användare förmellanSamarbete blir väsentligt att
uppnå kostnadsejfektivitet.



Bilaga 4
10

marknadsutvecklingFörpackningars3.5

förpack-utveckling ochmånga ekonominsstudier sambandet mellanI har
ningsutvecklingen betonats.

många genomförandetkonsekvensutredningamaochSpekulationerna är om
1992 inte här,marknad 1993. De skaeuropagemenskapens inre upprepasav

vanligtvis slutar iolika spekulationemakonstateras dedet kan att enmen
Förpackningsindustrinslångsiktig europamarknaden.positiv utveckling för

förväntasmånga år denföljt BNPs utveckling. Det kanutveckling underhar
S.fortsätta göra

sedan miljökravendock idag osäkertexpansionen kommerHur ärutatt se
Miljökraven kan för-förpackningsutvecklingen.börjat inverkanstor

10.tillväxt radikaltolika materials mycketändra

Även öka i omfattningförpaclozingsmaterial inte kommermängden storattom
5.så motsvarande BNPkommer värdet öka och troligenatt
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FÖRPACKNINGSTILLVERKNING4.

ñirpackningstillverkningenKrav4.1

industrinDen packande önskar

förpackningar ñt formaterial och use

ikravspeciñkationer har sammanställts samarbete mellan kundsom
och leverantör

imaterial och förpackningar tillverkats styrd medsom en process
jämnhet i väsentliga egenskaper

all provtagning ska klar hos leverantören. Varje leverans skaatt vara
certifikatkunna kvalitetenett

såsomkräva kvalitetssystem tilllever bestämda krav ISOsom upp
9000 hos förpackningsföretag vill fortsätta leverantörsom som

nåsamarbete för kravenatt

utbyte mellan teknisk personalstort

på nivåerdagliga kommunikationsmöjligheter företaget 6.alla i

Det komplext organiseraarbete hantera och konverteringär ett att en av
förpackningar. fabrikenOfta har antal kunder, vilka olikaalla harett stort
krav och prioriteringar. För klara det samarbete allt fler kundernäraatt som
kräver kommer i framtiden databaserade finnas hosmanagementsystem att
förpackningskonverterarna förtillverkarna direkt dialog med kunderna och

mångastyrning produktionen. Idag finns det CAD, CAM, CIM hos före-av
måsteMen de kopplas för de resultat nödvändigaärtag. attsamman ge som

för marknadens krav.mötaatt

Kunden ska kunna följa konstruktionsarbetet och samtidigt information
leverans planerad. Om förändringar sker kan kommunikationnär ärenom

mellan leveranstider, tryckförändringar görasparterna genast etc.anpassa

Återigen pådet de företagen har utveckling denär stora att satsasom resurser av
service förpackningsköpama önskar. Service kommer bli del priori-typ attav av

terad teknologi
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tillverkningKundanpassad4.2

huvudsakligen Traditionelltkundorderstyrd;förpackningarTillverkning ärav
minskatvidgning harproduktutbudetslånga. Menvaritorderseriemahar

fortsätta.kanår. Utvecklingen väntasunderorderstorlekama senare

år vuxitantalunderhardettransportförpackningsindustrin iettinomSpeciellt
specialiserat till-ochtryckningpå avanceradsigsmå företagfram t exsom

förpackningsáspecialförpackningar. Deserier storakortaverkning avav
kravmarknadenssig tillsnabbttillräckligtintehade anpassatkonverterama

in sedanännu meddel-produktionsinriktadetilltidför kort storutan var
bas.långa serieromställningstider ochlånga isom -

maskinut-sigförväntaframtiden kanutsträckning i attoch i ökadIdag man
styrningförelektroniskautveckling managementsystemochveckling avav

konkurrensen.förändrarproduktion och leverans
i

modem på klarautrustningmedförpaekningstillverkare attStora satsar
kompliceradestandardfömackningarsåväl enklabehovmarknadens somav

långa serierkorta ochspecialförpaclatingar samt

konkurrensennischer,ha kvarkommerförpackningstillverkareSmå att men
ökar.
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INPACKNINGSSYSTEM

5.1 Packning livsmedelav

Packning naturligt ochär nödvändigt i anslutning till produktio-ett moment
livsmedel. Ofta betraktas förpackningssystem för livsmedel delavnen som en

produktionen del internaden materialhanteringen.änav snarare en av

Dagens inpackningssystem för livsmedel huvudsakligen välär automatise-
rade. Behovet effektiva materialhanteringssystem från produktion till kon-av
sumtion har dessutom medfört framtagning halv- och helautomatiskaav
inpackningslinjer för transportförpackningar i direkt anslutning till packning

konsumentförpackningen.av

Marknadens rörlighet spelar roll i val förpackningssystem. Dettastora stor av
innebär packlinjer idag och i framtiden måsteännu haatt mycket stormer
flexibilitet. De ska kunna hantera olika förpackningsstorlekar liksom olika
material. En förpackningsmodiñering kan medföra förändringarstoraannars
i packlinjen. Om planeringen långsiktigtinte korrekt kanär extrakost-stora

uppstå.nader

Trender kan iakttagas på maskinsidan ärsom

ökade säkerhetskrav vid användning maskinernaav

för samordning produktions- och packnings-managementsystem av
linjer

påkrav homogenitet i material och förpackningar produkt församt att
hållakunna jämn och effektiv produktionen

effektiv produktion, inte högre hastigheter till varje pris till-men -
gängligheten spelar avgörande roll för resultat och kostnad

såanpassning linjerna produktionen inte påbristatt stannarav p g a
ingående material

minimering ställtiderav

anpassning maskinlinjerna till människorna ergonomiskav ur syn-
punkt samt
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möjligheter för maskiner kontrolleras ochattgrupper av anpassas
direkt maskinoperatörema. Expertsystem olika slag ökar iav av
användning

planeringen påläggs direkt maskinoperatörema, påverkarvilket

organisationensåväl utbildningen personalen 12 13.av som

5.2 Packning verkstadsprodukterav

Idag finner på verkstadssidan mångadet i återstårväldigt fallattman ett
utvecklingsarbete Ännubygga halv- och helautomatiska packningslinjer.att

i storamycket manuellt. svårighetengörs Den1 har varit och serierna oftaär attil
för korta vilketär det svårtekonomisktgör motivera automatisering.i att en

De tillverkningslinjema, TV-apparater mikrovågsugnar,stora och hart ex
däremot alla mycket avancerade packningslinjer långtmed driven automati-
sering.

På transportförpackningsområdet gäller det därför för förpackningsleveran-
finnatörema lösningar, kan uppfylla deatt moderna påkraven effektivi-som

och god och meningsfulltet arbetsmiljö samtidigt de flexibla. Stan-ärsom
dardmaskiner kompletteras med komponenter för fyllning och resning som

till produkt och förpackning.anpassats

Förpackningsleverantören ocksåkan finna okonventionella lösningar som
ställs till förfogande för kunden. Han kan ställa resningsmaskiner till för-t ex
fogande kunden har produktionsvariationer och maskinernastora kanom
användas flera packningsställen Sådanunder säsong. servicetypen av
kommer utvecklas 5.att

Överhuvudtaget kommer lösningarna efter behov och förutsätt-att anpassas
ningar.
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MILJÖFÖRPACKNINGAR OCH

kravMarknadens6.1.

ökadetill denanslutningområde ifokuseratblivitFörpackningar har ettett
starkavårt samhälle. Det ärimiljöför grupperintressetochmedvetenheten

också haMiljöfrågorna kommermiljöfrågor. attochförpacknings-driversom
25.22 24förpackningsutvecklingenframtidapå deninverkanavgörande

medve-intresserarsådan utanförpackningeninte baradet somMen är som
framtiden,iför dessadet platsFinnssoptippar. varvåra ökandetenheten om

skötasdeskaoch hurliggadeska ,

Lagstiftning6.2

baseras socialochpå politiski Europautarbetasidaglagstiftning enDen som
de utgörinte behövsförpackningar samt attmånga dagensbedömning att av

avfallstipparna.problemett

GemenskapenEuropeiska6.2.1
kommissionensvidutarbetasnärvarandefördirektivtill detBakgrunden som

minskaförpackningsavfall behovetär attavseendeDGXImiljödirektorat
avfalls-minskakunnaFörsaknar attavfallstippar. Europa utrymmen.antalet

handi förstanämligenutvecklats,avfallshierarki enharmängderna en
reduction, isourceförpackningarnaimaterialmängdernaminskning av

därefterrecycling,andreuseåtervinningochåteranvändninghandandra
förbränning sistadeincineration innan resternaenergiåtervinningmed

diskuterasockså metodlandfill. Kompost ärgår soptippentill somsedan en
avfall.behandlingföralternativ avettsom

Dålig teknik iförbränning möjlig.intenärvarandeförnågra länder ärI
skepticism.har skapatutrustninggammal

iavfallsmängdemabegränsamedarbetetstöderFörpackningsindustrin att
för-förpackningsmaterial- ochmycketDärför koncentrerassamhället. av

utnyttjamöjligtså effektivt mate-tillpackningssystemutvecklingen att som
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rialen, konstruera förpackningar där minsta möjliga material användesatt
återvinnatill material efter användning.samt att

Industrin stöder arbetet med begränsa förpacløtingsaifallet.att

6.2.2 Europas länder

gårLagstiftningen i Europas länder i riktning direktivför-EGssamma som
slag. Dock finns det skillnader i detaljer tidplaner. harDe dock ingensamt
inverkan förpackningsutvecklingen.

De företagen utgångspunkt frånplanerar sin utveckling med de kravstora som
ställs i länder med den krävande marknaden.mest

6.3 Minskning materialåtgångav

materia-mångaUnder år har industrin arbetat med effektivare utnyttjaatt
len. Utvecklingsarbete inom processområdetmaterial- och åstad-har t ex
kommit kontinuerlig reduktion väggtjockleken burkar. Neck-in-en av

ocksåteknologin har gjort det möjligt minska väggtjockleken ytterligareatt
19. Ett exempel

Jämfört med 1972 producerar burktillverkare från34% fler burkar idagen
råmaterialmängd 27. Ett exempel Idag har medannatsamma ett papper

gmytvikten 186 gmzmotsvarande styrka ytviktenmed 200ettsom papper
årför fem sedan.

Till dags dato åstadkommithar utvecklingsarbetet materialsidan mycket
för minskaavfallsmängder återvinning 27.än Dagens marknadskravattmer

påskyndakommer ytterligare denna utveckling.att

Industrin kommer fortsätta med allt insatser bringastörre erforder-att att ner- -
liga materialmängder i förpackningarna bibehållenmed funktion.
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Återvinning material6.4 av

Återanvändning avfall.återvinning metoder undvika Genomgodaoch är att
gånger avfallet, varjeminskarmaterial fleraanvändning systemmenav

påmaterial, lämnasi slutändan icke användbartkommer ettatt ensomge
tipp.

fördel jämfört medförpackningar har andraoch pappersbaseradeGlas en
sorteringssys-insamlings- ocheftersom redan finns etableradematerial det

tem.

återvunnaockså materialet,teknologi hand detfinns etableradDet att ta om
återanvända det.och att

Aluminium Alltåtervinningssystem. återvunnetockså framgångsrikahar
förpackningsproduktion.direkt in imaterial kan ny

svårareåtervinning idagbetydligt problem. Det finnsplastmaterialFör är ett
svårtnågra handel. det mycketinsamlingssystem inom industri och Men är

forsk-identifiera plast. Storainte omöjligt specialkunskapatt utan enom
för för finna metoder identifiera plas-ningsresurser närvandesätts attatt

möjligtoch det dem.görater att sortera

experters återvinnas,Många bedömning vissa plaster kommerär attatt t ex
måsteförpackningar förbrännas förantaletoch PVC. Men detPE stora att

25.minska avfallsmängderna

också ihågåtervinning det viktigt komma detNärhelst talar är att attman om
fråga insamlingen förenbart infrastrukturen i har betydelseinte är om som

återvinningen. minst lika viktigt det existerar bruk,och fabrikerDet är att
Även förhållan-materialet. fördel ikan hand härhar papperetta ensom om

övriga material 5.de till

material och alumi-finns teknologi hand andra glas,Det änatt ta papperom
såmaterialen blir blirnium. enda händer komplexa,Det är närattsom mer

återvinningstelmologin komplicerad. Men den finns. T kan PEex sepa-mer
från 5. inte teknik finns i varjeoch kartong Men det är somreras papper en

kansådanaidag därför material problem. Hurbruk och skapar styraman
material industrier teknikenkombinerade till med den rätta



Bilaga 4
18

måsteOmfattande investeringar innan industrin uppfyllakan markna-göras
alltså frågadens krav. Det tid. tidenUnder kan marknadens kravär en om

påverkatvinga fram andra lösningar vilket kommer fördelningen mellanatt
olika material.

återvunnet återvinningTeknologin för använda material finns. Föratt att att
fungera fordras dock infrastruktur samla in, och ha fabrikeratt sortera att som

Avsättningsomrâdenhand måste ocksåkan materialet. finnas.ta om

återvunnet6.5 Kontamination materialav

återanvändningl erfordras omfattande åter-diskning eller desinficering ioch
vinning sterilisering, speciellt för livsmedel.

återvinningDet problemet idag vid material kontaminations-ärstora av
frågorna. återvinningI för material inte alltid källan känd.ärett systern av

ursprungligaVad har de förpackningarna tillanvänts

lagstiftningen inte entydig i alla europeiska länder. Enligt flestaär de
fårreglerna återanvändaidag enbart nyñber fråneller fibrer känd källa

Ökadanvändas. återvinning kommer tvinga fram utveckling och använd-att
ning returñbrer i fårlivsmedelsförpackningar, idag det inte ske. Detav men
kommer tid så återvunnainnan regler har utarbetats fibreratt ta attnya

allmänt kan såanvändas. Dessutom fordras utvecklingsarbete,ettmera att
denna fårutveckling inte konsekvenser folkhälsan.t ex

Förutom kontamination för sålivsmedel uppståkan likartade problem för
läkemedel sjukhusutrustning.och

återvunnetKlara erfordras fårregler för hur material användas.

6.6 Hygien

Hygienfrågor ocksåhar betydelse. lagstiftningen arbetar med minime-stor
Åav åring förpackningar sidan. andra sidan skrivs lagar kräver för-ena som

påpackningar sjukhusen för klara bakteriologiska och hygieniskat attex
krav.
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förpackningsindustrin föreprioriteratsbakteriologiska krav harochHygien- av
återvinning.förpackningsmaterialochförpackningarreduktion samtav

Miljö och funktion6.7

Återvinning råder uppfattningeniblandavfall.minska Idagmetodär atten
områdenvissamaterial. Inom äråtervunnet material helt kan ersätta nyttatt

så.på inteñbersidan detaluminium.för Men ärfallet,detta säkert t ex

tvååtervinning fibrer gäller sakerVid av

visshåller grundklass i Europareturfiber högDagens av enen
materialstyrkanminskarnyfibrernyfibrer. Minskar andelenandel som

återvunna fibrer.måste med flerkompenseras

åstadkomma styrkaförfinns studier visarDet attatt sammamansom
måste 10-15%returfibermaterial hanyfibermaterial och ettett mer

påverkar i sindistribution och volym och8.material i det Detsenare
miljöbalansen.tur

åter-mellanerfordras därför balansmarknadens kravFör klaraatt en
materialmängd 8.minimeringvinning samt av

global miljösyn-säkerställt detStudier visat det intehar äratt om ur
23.insamlingskvoterhögasikta mycketpunkt det bästaär att mot

återvinningskvoterhållas med lägreCOz-balansen kan kanske bättre

sånivåer, förpacknings-avvägdaviktigt fastställa välDet är attatt
främjar miljön.industrins utveckling

måste med forskning föråtervinningsarbete kompletterasIndustrins att ge
miljösynpunkt.underlag för optimering av resurserna ur
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FÖRPACKNINGSSYSTEM7.

System komponenter7.1

förpackningssystemDe för packninganvändes produkter kan delassom av
i sina komponenterupp

förpackningstyper
förpackningsmaterial

förpackningstypkombination material metod

Idag sker valet förpackningsmaterial och förpackningssystem påbaseratav
tekniska kravspecifikationer och värderingar ekonomi. [framtiden kommersamt
valet kompletteras med miljöanalyser och -värderinganatt

7.2 Förpackningstyper

För konsumentförpackningar de dominerande förpackningstyperna blister-är
förpackningar en påkartong sida termoformad plastbubbla harvars ena en
fästs, burkar, film flexibla förpackningar, flaskor, hinkar, kapslar, patroner,
påsar, trågsäckar, och tuber 15.

För transportförpackningar slitslådor,finns wrap-aroundlådor,det säckar och
speciallådor 15.

förpackningstypValet påbaseras produkt, packningsmetod och distribu-av
tionsmetod.

engångs-Förpackningar kan eller returförpackningar. Det ärvara snarare
förpackningsmaterialet förpackningskonstruktionenän för-avgörsom om

gånger.packningen kan användas eller fleraen

Utveckling förpackningskonstruktionerna påverkas innovationer inomav av
material och distribution
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Engångs- returförpackningareller7.3

distribution. innebärall Detviktig delFörpackningssystemen utgör atten av
från distributionssystemskilt valinte kan skeförpackningssystemval avavav

på-Så 23 distributionskostnadernade totalavice mycketoch avversa. som
förpackningenFörpackningsmaterialet ochförpackning.valverkas ut-av av

påverkar förpackningssystemetdistributionskostnaden. sedan4% Mengör av
och 53% kringkostnadernahanteringskostnaderna43% ochtransport- avav

16.

engångs- därför beroendeeller heltVal förpackningssystem ärreturtypav av
rådande logistiksystemet 17.detav

returförpackningarframförs oftaden debattenI gröna är ettargumentet att
sådana bedöm-praktiken inte generellabättre alternativ. I kan göraman

måstelogistiksystemen. Bedömningningar just grund kopplingen tillav
såvälBåde miljöbedömning iek-i varje enskilt fall. ekonomi- ochgöras som

måste 23.bedömning för helanisk göras systemet

någon omfördelningBedömningen flera marknader mellanär störreatt
engångs- förväntas 25. Skillnaderna mellan miljöeffek-och interetursystem

så små det ekonominär är avgör.attterna som

Engångsförpackningar kommer i framtiden viktiga komponenter iäven att vara
endast intres-distribution Returförpackningssystem kommer attav varor. vara

gåri vissa slutna bestämda leveransslingortransporterna i i jämnasanta system
högrekventa öldistribution och inleverans till bilindustrin.system t ex-

7.4 Miljöbalansstudier

förpackningsmaterial förpackningssystem har allt flera företagVal ochav av
påbörjat 226.baseras miljöbalansstudier

Ännu råderDet finns antal kommersiella miljöbalansmodeller. dockett
ingen konsensus hur modell ska vilka sk;systemgränserut,om en se som

råvarorhur funktion hos förpackningen ska bedömas, hur förnyelsebaradras,
förhållande råvaror någraförbedömas i till icke förnyelsebaraska att ge-

antal forskningsanslag därför beviljats i olika länder förexempel. Ett har att
området.fram tillräckligt med kunskap inom
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Till dess modeller finns kan såväl forskareatt industriaccepterassom av som
kommer varje analys förpackningslösning ifrågasättasattav en parts-som en
inlaga.

Till detta kommer det nödvändigtär finna värderingsmetoder föratt deatt
resultat kommer fram.som

Resultatet bristen på accepterade modeller för miljöbalansstudier idagharav
på marknaden varit olika företag kommer fram till helt olikaatt resultat. Det
kan, i enlighet med helt riktigt. Men jämförelserresonemanget ärovan, vara
omöjliga eftersom sällan använt modell. I fall kan företagman ett ettsamma
bedöma plastmaterial det riktiga miljösynpunktett och ekonomi 2,som ur

imedan fall beslutet varit precis 26.ett annat tvärtom

Resultaten kan helt riktiga grundval de distributionssystemvara av som
användes. Men exemplen visar svårigheten dra generella slutsatser.att

Intressant ocksåär miljöbalansstudierna kan visaatt detaljer visarsom
skillnader mellan olika förpackningsmaterialstora förpackningssystem.och

Men när sedan såalla detaljer, blir skillnaderna ofta inteman summerar
stora.

Miljöbalansstudier idaganvändes för utvecklingsändamål 5. Företag kan
på utveckling enstaka funktionersatsa och egenskaper, marknadenav som

efterfrågar dåoch använda balanserna jämföra detaljer.att

Om hänsyn till hela förpackningens livscykel visartas miljöbalanser av
och distributionssystemmaterial- smådet blir skillnader mellanatt systemen.

Det avgörande småofta detaljer,är returförpackningen ellert tvättasex om
så fall hur 23. Någonoch i omfördelningstörre mellan engångs- och

därför inteär helt påenkeltretursystem vänta, grund det småatt förärattav
skillnader mellan miljöaspekterna och fårdärför ekonomin valet.styra

Miljöbalanser framtidenkommer viktiga i för utvecklingatt och val för-vara av
packningsmaterial och förpackningssystem.
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Förpackningsmaterial7.5

materialområdetpåUtvecklingenförpackningar.imaterial användesAlla
på bekväm-kravpå konsumenternasår grad baseratsmånga i högunderhar

Underbedömningar.ekonomiskautvärderingartekniska senarelighet, samt
betydelsefull faktor,mycketkommit medmiljöaspekternaår har som en

för-olikaanvändninginverkanmyckethanågot bedöms stor avensom
infördiskussionerna18. Vid17utvecklingderaspackningsmaterial och

miljöfrågoma heltgenomgående varit justhar det nästandenna somrapport
dominerat. .

dagligvaruhandeln, konsu-påverkas idagförpackningsmaterialVal avavav
materialolikauppfattning samtpolitikerna. Dessaoch gruppers avmenterna

lätthetenmedtillsammansåtervinna materialen attexisterande attsystem
för-Miljövänligpåverka materialvalet.gradi högåtervinna kommer att

förpackning skaparmiljöansvarig trovär-medankritikpackning provocerar
dighet 18.

vilketinverkanavgörandeåtervinningssystem hakan mate-Existensen av
väljs.rial som

kunska--konstruktörerochförpackningsanvändare ärsvårigheterna för att
ska kunnabeslutväl balanseratförtillräckligt god tas.inte ärännu att ettpen

Konsumentfdrpackningsmaterial7.5.1

Glas x
ivissa produktermaterial för ävenviktigtfinnaskommerGlas ettatt som

ochdock koncentrerasAnvändningsområdena kommerframtiden. att mer
åter-genomskinlighet ochimage,områden traditionellt fordrartill sommer

förpackningskonstruk-Nyafukt ochbarriäreller godförslutbarhet mot syre.
produktionsteknik.medlättarematerialen blirochutvecklastioner ny

intresse kon-mikrovågsförpackningar eftersomivunnit visstharMaterialet
några Menvållar problem.livsmedel inteförpackning ochmellantamination

från främstkonkurrensi framtiden mötamaterialet kommer även storatt
områden blivissamaterialet inom1920. kanDäremotplastmaterial

återvin-existerandefinnsredanför detenkeltanvända, heltintressant attatt
materialet.brännamöjligheterbegränsadefinnsoch det attningssystem -
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Exempelvis har det funnits intresse för sjukvårdenglastlaskor i 21 i
Tyskland grund det finns glasåtervinning, förbränningskapaci-attav men

saknas. förbränningskapacitetenOm fannstet skulle elda förpack-man upp
ningen och fortsätta papperplast.använda

Glas kommer fortsätta ha betydelse inom vissa områdenatt Materialetstor kan
inom vissa områden plast. Dzlvtributionsanalyser,ersätta ekonomi och miljö-
balamstudier avgör.

i Plast
i Plasten har mycket snabbt vuxit i användning, bl grund dess goda ocha av

i varierande permeabilitetsegenskaper, också lågagrund den viktenmen av
och därmed lägre distributionskostnader. Papper har fortsatt att etts vara

i intressant material sina styvhetsegenskaper. Kombinationer mellangenom
och plast har dessutom ökat applikationsmöjlighetema bådaförpapper

materialen. påListan material lång,kan specielltgöras plastsidan ochnya
i kombinationer papperplast. Som övergripande trend har glas, metallen
och varit förlorarna.trä

Bulkplastmaterialen, polyeten,PE PP polypropen, PS polystyren utgör
del i de förpackningsmaterialstommen kommer fortsättaen sinav attsom

tillväxt. Men antalet varianter kommer öka. Egenskaper och karaktäris-att
tika för de enskilda materialen blir inte entydiga 9.

Inom de k prestandaplasterna, där kan fram speciella egenskapers man
hos materialen, såsyrgasbarriärer, ocksåökart alternativen; områ-Inomex
det prestandañlmer kommer också material, kiseloxidfilmer. Dennatnya ex

material dyrbaraär och appliceras ityp mycket skikt.av Förpacknings-tunna
materialen kommer i ökande utsträckning skräddarsysatt 9.

Det mörka återvin-moln ligger plastförpackningsutvecklingenöversom är
ningen. Identifieringen plaster har inteännu lösts. Insamlings- ochav sorte-
ringssystem saknas för konsumentförpackningar. Forskningen intensiv.är Det

uppenbart måsteär det utvecklas balansatt mellan den samhälleliga ochen
ekonomiska material, produktkvalitet,nyttan hygien, produktsäkerhetav nya

återvinnbarheten för plastindustrin åtnjutasamt ska fortsattatt mycketen
positiv utveckling 22.

Plastindustrin har för vissa applikationer tagit fram plastmaterial ärsom
biodegrabla. Området åtnjöt intresse för årantal sedan. Numerastort ett är
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blivit intressant sättåtervinning atteftersomnyanserad, ettlitebilden mer
sin nisch. Dethardennamaterialdock klart typavfall. Detminska är att av
hygieniskaåtervinningskedjanin ivill ha tinteprodukterfinns exavman

skäL

förpackningsområdet.roll inomviktigspelafortsattkommerPlastmaterial att en
Ãtervinningsfrågoma på utvecklingenhurinverkandockkommer storatt

plastkanmaterialandra ersättaockså fråga hurDet ärkommer ut.att omense
miljöbalansstudier.data igodavisaoch

Laminat
tillmöjligheterihop givitharklistratstvå materialLaminat tsom ex

förpackningssystem.förpackningsmaterial i olikamängdenminskning av
återvinning hittillsmiljöninverkan änhaftharutveckling störreDenna

fråga balanse-bliframtidenidetkommerTroligen även attgjort.har omen
därförLaminat kommeråtervinning.ochmaterialutnyttjandemellanring av

förpackningsområdet. Spe-roll inomspelafortsättningeni att storäven en
applice-material,utvecklingendärvidintressant supertunnaciellt är somav

plasmabehandling.teknikmed t exsomnyras

förpackningsområdet. Framtagningplats inomsin givnaLaminat har av nya
dock insatserkommerutvecklingsarbetetI attfortsätta.material kommer meratt

återvinningsbara.materialenföranvändas göraatt

Metall
livsmedel.ochläskedryckeranvändningsområdena öl,ärdominerandeDe

metallförpack-vidareutvecklinganvändningsområden viktiga förärNya av
Exempelåtervinningen klaras.huravgörandedethärMen ärningarna. även

i fram-idag ochutvecklingarbetedetpunkt 6.3givits underhar somovan
bedrivs.tiden

fortsätter.konstmktionsutvecklirzgenochProcess-

Aluminium
utsträckningiutveckling kommerframtida attAluminiumförpackningars stor

energiförbrukochåtervinningsmöjligheteruppfattningar omstyras omav
många länderihartillverkning. Idagförpackningarsvidning genomman

sååtervinningsnivåer. Pånått mycket högaåtervinningssystemetablerade
förpackningsframställ-energiåtgången imaterialbehovetminskarsätt samt

27.ningen



kommerProcessteknologin vidareutvecklas liksom konstruktionsimatsemaatt
för vidareutveckla produkten.att

Papper och kartong
Utvecklingen för och kartong påverkas de konserveringsmetoderpapper av
och förpackningssystem utvecklas för livsmedelsförpackningar.som Inom
förpackningssystem för mikrovågsugnsområdet finns möjligheter.t storaex
Pappers- och kartongförpackningar också den goda image de hargynnas av
hos konsumenterna och kartongsamt återanvändsatt redan idag ipapper

återvinningssystem.etablerade Utveckling på och kartongområdetpappers-
går i första hand utveckling förpackningssystemmot med kombinationerav

och plastmaterial anpassade tillav papper- marknadens olika krav 24.

Pappers- och kartongindustrin har dessutom forskningstraditioner, vilket
innebär det finns möjligheteratt snabbt utvecklaatt avancerade värderings-
metoder för ytterligare minskaatt användningen råmaterial.av

Pappers- och kartongindustrin kan idag marknadensmöta alla olika krav ur
teknisk och miljösynpunkt.

Dock måste utvecklingsarbetet fortsätta för råmaterialenutnyttja påatt bästa
Processemasätt. för tillverkning erfordrar också forskningen fortsätteratt för att
framtidensmöta miljökrav.

7.5.2 Transportförpackningsmaterial

Det helt dominerande materialet för transportförpackningar Wellpapp,är
står för 70% förpackningsvolymen.som av

Papper och Wellpapp
Det finns redan etablerade återvinningssystem. Redan idag återvinns 80% av
wellpappen. Utvecklingen förväntas därför positiv eftersom materialetvara

idagredan uppfyller de flesta politiska kraven återvinning.

Papper dessutomär förnyelsebar råvara, vilket konsumenternaen gör iatt
olika studier värderat det bästa materialetpapper miljösynpunktsom 2.ur
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vidgadematerial får mötaintressantamycketidag attwellpappoch ärPapper
Ãtervinningssystem nödvändigliksomredanfinnsmarknadskrav. resten av

infrastruktur.

för-optimalakonstrueraidagbättredock förerfordras änUtvecklingsinsatser att
råvarornautnyttjandemed bästapackningar av

Solidpapp
Dock lami-wellpapp.ochpositiva imageharSolidpapp som pappersamma

användningsområdenintressantaför dePE-linerofta medden mestneras
skälåtervinningssystemidag iintePE-linerochfrukt avgrönt. accepteras
åtnjutaförmåste utvecklassolidpappmedför attangivits vilket attovan,som

allmänhet.iutvecklingmotsvarande pappersom

områden, frukt ochvissaförintressantmaterial tärSolidpapp är exett som
förmaterialen lösasbelagdaåtervinningsfrågan för de attmåsteDockgrönt.

utveckling.materialet ska en

Plywood
beroendereturförpackningsmaterialengångs-både ochPlywood kan avvara

kon-sin nisch,har möterMaterialetanvänds.logistiksystemdet mensom
wellpapp.framför alltmaterial,lättarekurrens av

och vinnakonstruktionpå material ochavseendemedutvecklasPlywood kan
användbart förspecielltmaterialDetreturförpackning. ärintresse ettsom

verkstadsindustrin.

Trä
miljösynpunktplywood. Det harkan läggas träaspekterSamma ursom

material. Dessrentdetplywood eftersom ärimagebättre än ettännu
solid-ochWellpappoftadetvolymfunktion medför dock ersättspris att av

Papp-

special-inomanvändasfortsättaförpackningsmaterial kommerTrä attsom
erfordras.specialförpackningarverkstadsindustrin därområden, speciellt inom

intekan marknads-uppfylla alladockKonsumentförpackningar typerträ avav
förlorarna.materialetsäljinfonnatiorz, varför ärkrav, en avt ex



Förpackning7.6 lagringprocess

Trenden stark integration förpackningprocess,mot förpack-en tav ex av
ningsval hållbarhetsbehandlingmed för speciell distribution, märkbar.är Ien
många fall valet förpackningskonstruktionär så nära sammankopplat medav
hållbarhetsbehandlingen förpackningen hållbarhetsmetodenatt interesp

någonfyller funktion för sig 9.var

påKraven färska och naturliga livsmedel samtidigt det ställs ekono-som
miska krav omsättningshastighet i butikernastor medför de metoderatt

påverkarinte produktens kvalitet blir allt viktigare. MAP modifieradsom
atmosfärförpackning fåtthar förnyad betydelse. Aseptiken ocksåhar blivit
alltmer intressant. Dessa trender fortsätter.

Under veckorna har den moderna konsumenten begränsad tid för matlag-
Dåning. bekvämmatenär viktig 10. Mikrovågsugnen spelar här roll.stor

Förpackningssystem utvecklas med material och förpackningskonstruk-nya
tioner. För den teknologiska utvecklingen ska fortsättaatt erfordras av
dagens material

bättre värmemotstånd
mindre materialåtgång

t möjligheter återvinna materialet någonmedatt metod
för FFS formafyllaförseglasystem 23.nya

Strävan kostnadseffektivitet medför förpackningssystemmot deatt tagitssom
fram för konsumenternas påatt kravmotsvara produkten också måste anpas-

till mekaniserad hantering. måsteMan helt enkelt hasas snabbt flödeett
hela distributionssystemet. Elektroniken tillvara förgenom följatas att pro-

dukten i varje skede. Streckkoderna utvecklas vidare för kontinuerligtatt
lämna information varje produkt med avseende omsättning,t täck-om ex
ningsbidrag etc.

Till detta kommer måste utveckla olika formeratt kontroll inteman attav
oönskade lagringsbetingelser uppstått. Det finns redan idag system som ger

kemisk indikering icke önskvärt ämne produceratsen ettom tav ex en
mikroorganism. Konsumenten kan innan köp kontrollera standard.varans
Detta i sin ställer allt högre krav distributionenstur effektivitet 9.
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Mångakrav.marknadens nyut-beroendeörpackningssystemutvecklingen är avF
påkravkonsumentensmodernadenmötanärvarande förförsker attvecklingar

återvinning.ochbekvämlighetprodukter,fräschamöjligt,så tillsatserlite som
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BILAGA 1

FRÃGEFORMULÃR
STÖDSOM VID INTERVJUER

förpackningsindustrin utvecklas under 1990-taletHur kommer att

på råmaterialenHur kommer kraven under 1990-taletatt utse

konverteringenpå förpackningarHur kommer kraven att utav se
under 1990-talet

distributionsteknikenHur kommer förpackningstekniken och att sam-
spela under 1990-talet

.Hur förpackningsutvecklingenpåmiljöintresset att inverkakommer
under 1990-talet

Vilka miljöfrågornakommer drivaatt

Hur kommer förpackningsutvecklingen avseende material,att utse
konstruktion och systemnya

kommer föreslagna förordningarna inverkaHur de lagarna och att
denna utveckling

Hur kommer förpackningar och ivärderas samband med-system att
olika utvecklingsarbeten

Vad förpacknings-10. Ni det viktigaste kan inomgörassomanser som
industrin för 1990-talets kravatt motsvara
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Åsikter
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Utvärdering 1991 blandenkät utförd i april Konsument-forums medlemmar.av

Tanken rikta sig till konsumentermed enkäten att kan hän-var som
föras där kan förväntatill medveten sig kunskaps-attgrupp, manen
nivån ävenligger över genomsnittet och att det engagemangetegna

nått nivå Manhar än genomsnittet. bör därförhögre kunnaen
åsikterställa till kommer fram. Man börstörre tilltro de somi också kunna slutsatser hur opinionen kommerdra vissa att ut-ax

påframåt, ärvecklas det demed tanke att engagerade och med-
opinionsfrågorna. Serkonsumenterna driver tillbakavetna som man

på utvecklingen på är ju detta ett tydligt bevispapperssidan och
åsikterdärför slutsatsen enkäten,vi vill dra den generella att deav

något årmötashär kommer fram, säkert att kunna blandkommersom om
ansågden allmänna Vi viktigtopinionen. det att just rikta enkäten

för bara mätatill den medvetna konsumenter att inte dags-gruppen
få uppfattningopinionen bland genomsnittet hur den kommerutan en om

framöveratt ut bland genomsnittet.se

ocksåDet jämföra förändraskan intressant att hur procenttalenvara
totala mängden. ärmellan de först den Här avvikelsernaochsvaratsom

ocksåsmå, delar Vi har gjortmycket ibland endast procent.a en
påförst ett antal 34jämförelse mellan de 154 inkomna och och ett

på A7 finner att överenstämmelsen ärannat inkomna ochsenare svar
förvånande. Detta totala antalet 235 ärinnebär att det svar
fullt tillräckligt betraktas säkra siffror. Redanför att ettsom
lägre antal än 154 stort sett identiska siffror.har givit i

tillfrågade 235.Av 215 svarade Svarsfrekvensentotalt 1 personer
hade troligen blivit väsentligt högre vi hade givit längreom

då brådskande ficksvarstid, resultatet endast ettmen var man
fåtal pådagar sig att svara.

frågornaSom rapporterats förrapporten hari den tidigare konstruerats
så fåatt ska uppfattning kunskapssituationen i dag hos deman en om

åsikterna framtidsinriktningsvarade även uppfattning medochsom en om
Dessutomslutligen uppfattning beteendet.och det haren egna manom

frågeformuläret påsvarande att exempel vadi anmodat de ange man upp-
fattar onödiga förpackningar.som

frågorna så får påvaltVi har att utforma att inte enbartman svar
frågan onödiga förpackningar även hur ska komma till-utanom man
rätta förpackningsproblemen.med
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Detkunskapsnivån hög.är mycketattkonstateraGenerellt kan man sådagiså antal sorterarocksåförvånar stortatt isina sopor
avfallet,organiskadet gäller detnärexempelvisomfattning,stor

bådepå andelär högdetatttydaDetta bordekompost. aven
noteraattIntressantsvarat.människorengageradeochkunniga som

få aluminiumfrån attaluminiumindustrinansträngningartrotsär att
gåttintedettaförpackningsmaterial harframstå idealisktettatt som

på frågan hamnataluminiumA7 harT.o.m.konsumenterna.hoshem
får negativvilketstrykklass,intillnäst enses mera someni medöverenstämmerattän detaluminiumtillinställning snarare

fråga bristfälligpå är kunskapendennaJustverkligheten. men
enkätenLikaså mjölkförpackningen,stark. haropinionseffekten i

sär-ärfått den intesiffror visar attTetrapack,benämnd som
populär.skilt

att65,1% trorhela inteattockså noteraintressant att sop-Det är
såiatttrotsalla svenska hemfungeraattkommer mansorteringen i

också 65,1% svaratharattAnmärkningsvärt ärsjälv.sorterarhög grad
frågapåvågen,är snabbastelagstiftningpå fråga trorA11 att man

få onödigabortför attär effektivastlagstiftning51% attB5 anser påpå för-fråga förbudpå Ch 83,4%trorochförpackningskostnader
hanteringenåtervinnas minskaför attejpackningsmaterial kansom

fråga lagstiftningÄven på D2 vägersamhället.förpackningssopor iav
konkur-friaöverenskommelser och denfrivilligaän t.ex.tyngre

8,1%.endastpå medplatssistakommerrensen

resultatetrapporteradetill det tidigarekommentarerhärVi ska ge
Adettadelaroch grupperiupp

beteende exempelåsikter egetkunskaper

KUNSKAPER

gåttkunskapsnivån informationoch attfrågan visarRedan första
både bruntkanmiljöskonsamt87,2% vet attHelafram. papper vara

frågaPå A3 kanÄven fråga sak.bekräftarA2 manvitt.eller samma
drabbatsaluminiumattkommentarengöra den opinions-möjligen av

på fråga A6 ochförkonstateraSammakanuppfattningar. svarenman
fråga helapå A7 därföropinionseffektenminstinte svarenser man

Pååtervinning.vidkräver mestaluminium61,7% att energianser någotfått oför-Tetrapacksäga här harfråga attkanA9 kanske enman
mjölkför-attdet indikera58,7%. Möjligen kanhög siffratjänt

konsumenter.miljömedvetnaälskasallmäntintepackningarna av

30%näraochär storpå fråga Spridningenintressanta.A10 ärSvaren
miljö-granska förpackningarnaansvaret attharejvet urvem som

i dag.ansvaretdetatt ingen hardenär juSanningensynpunkt. snarare
konsu-på även medvetnaindikerar atthärspridningenDen stora svaren

fråga vetaskulle kunnasig hur dessagivetvisMan kaninte vet.menter
vet.egentligen ingennär
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På frågorna B A, 6 7 framkommeroch god uppfattning huren om
förhållandena i praktiken är häroch att just dennavisar svaren grupp
medvetna konsumenter är såvälväl påmedvetna storleken kostnadernaom

handelns knep för att öka vinsten.som

På frågorna C 3 ocksåoch kan utläsa att konsumenterna ärman
mycket medvetna handelns påinställning till sin roll här jorden.om
På fråga C2 t.ex. 66,8% att det främst är motivet att säljaanser mer

påverkar utvecklingen pålivsmedelsförpackningarña frågaoch C3som av
lågaatt hållbarhetstidendet inköpspriset och tillsammans 65,1%som

konsumenterna tror att det är de viktigasteav egenskaperna hos en
produkt för handeln. 4

ÅSIKTER

på frågornaSvaren åsiktsdelenanknyter till i ganskasom ger sig
mångaenkelt alltförutan kommentarer. Generellt kansvaren man

dra den slutsatsen att förpackningsutvecklingen bådehar varitsom
beträffande material och mängd, påflertalet pessimistisktsermöjligheterna att utan lagstiftning tillrättalägga detta.

Hela 65,1% tror inte att sophanteringen kommer att fungera i alla
svenska Bakomhem. det ligger naturligtvis dårealism,en visssvenskåsvårtdet är synnerligen att utbilda hela befolkningen att

påbli förpackningsmaterial. ocksåexperter Man kan befara att som-
liga i protest kommer att sabotera Ensystemet. reflexion kan här

att det endast är fåett premieringssystem kan det attvara som
fungera bättre, medan ett påsystem bygger allaatt skasom re-
spektera det, knappast kommer fungera.att -
Under punkt AAAC visar medvetna konsumenter hög frekvens atten av
redan försöka undvika förpackningar när handlar. Det är otvivel-man
aktigt gå.den enklaste vägen att Men även här bör ett premierings-
system såkunna tillämpas den också fåratt har mindresom sopor
betala mindre och inte tvärt om.

Under A11punkten 65,1% att måstede tror lagstiftningattvisar en
till för att snabbt kunna förändra förpackningssituationen miljö-ur

Ävensynpunkt. när det gäller påverkaatt förpackningskostnaderna,
kan onödiga, fråga51% D5under lagstiftningattsom ses som anser

måste till. .
frågaUnder C4 83,4% måsteatt tillgripa förbud för-motanser man

packningsmaterial återvinnas,inte kan eller är skadliga försom
miljön för att minska den onödiga hanteringen förpackningssopor.av

Under D2 åsikterpunkten framkommer 3A%anseratt lagstiftning och
31% konsumentupplysning är viktiga faktorer när det gälleranser att

vilseledsmotverka att vi med hjälp förpackningarna. Här finns juav
redan viss lagstiftning på frågornaoch ocksåvisar atten svaren
konsumentupplysningen kan ha sin effekt. Det intressantaste under
denna punkt är väl att endast 8,1% tror att den fria konkurrensen
på marknaden d.v.s. marknadskrafterna skulle kunna lösa detta.

Under D3punkt framkommer åsikt.intressant Majoriteten, helaen
35,3%, att konsumentorganisationerna ska inta viktig rollanser en
medan endast 26,8% att lagstiftarna göra Dettaska det. mot-anser

månsäger i viss tidigare där kräver lagstiftning. Detsvar man
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är medlemmar konsument-detförklaras atteventuelltkan en1av
det nödvändigtMan har ansettyttratorganisation har sig.som

påverka ärsamhället deti ochför kunnasig attatt organisera
få snabbaste effekten aktivaockså det kan denattmöjligt om

alltsåSvaret behöver intekonsumentorganisationerstarka agerar.
självaförhoppning attendastmotstridigt, utan en om vivisavara

något åt det.görakanske ska kunna

BETEENDEEGET

hög frekvens konsumenterPå fråga C mycketAá somavser man en
67,6%när handlar. Helaförpackningarförsöker undvikaaktivt man

medan endastundvika förpackningarförsökaatt28,9% kommeroch
nästA5 framkommerföljande punktUnderindifferenta.2,1% är en

94,5glas,ochför sorteringenuppslutningtotalintill ax papper
70,2%axfall komposteringorganisktsiffran förmedan92,8%,resp.

Sverige medvetnaochhär finns aktivattklart opinion ienvisar
åt En ytterligaresituationen.gör mycketredankonsumenter som

ökar harsiffran ochgöra attkompostering kanstimulans för man
slipperavfall ochdå organisktglas ochhandtagit papper,om

lättproblemetju tyckaskan detförpackningarnaaluminium somi
är löst.

lösviktsför-79,6% skulle väljapå helafråga B3 attSvaren visar
färdig-lika med förpackat ochchark prisetsäljning varomax

lösviktsför-falletdetta utanpraktiken inteNu ärskivat. i
på attexempel hur tvingarettär dyrare ochsäljningen man oss

återkommer till dettaNärmare viförpackningar.handla av-imer fslutningen.

2mjölk mjölkförpackningarvarit ochdebattämne längeEtt kärt har
lglasflaskor.fråga 64,3% föredra 1-litershelaC5 skulleoch under

12-liter, hur hus-1-liter 2-litersochmellanFördelningen visar
90,6% väljer glashållen siffranmedan [är uppbyggda anger ensom

från såväl plastvill bortatt pappers-sommansom visaropinion
kartonger.

köpavill95,7% gärna kunnaC6 svarat atthelaUnder punkt har man
frågafrån Denan ladesproducent.direktbilligarebasvarorna in

på vårtfå Spar-också projekthuruvidaettmed tanken att svar
påverka olika avseenden.attframtida möjlighetRingen kan ha ien

många Naturligt-så till detta.har sagt jaVi är överraskade att
vårt ochSpar-Ringen enkel effektivprojektvis som enser vi

vårt landförpackningsvolymerna radikalt iatt minskasnabb möjlighet
igång detta projekt.med att lanseraär redanoch

för intressantaC7 C8 är i och sigUnder ochpunkterna mensvaren
kräver speciell kommentar.ingen
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sammanfattningsvis finnsGenerellt kan konstatera att detoch man
frånäven i händer viljabenägenhet ta saken ochatt egna enen

förändra handlande.att situationen via sittmedvetna konsumenter egna
på vårt Spar-Ringentagit fasta i projekt ochDet är detta vi har
kombination opinionsvägenbra ochatt det kan attvi tror vara en

handlingsvägen hjälpa till, samtidigt avsnittetundersom man
åsikter lagstiftarnaskrävt ingripande.har

Onödiga förpackningar.

resultatet denna enkätNär gör djupare analys kanav av manenman
få till onödiga förpackningar.antal att vifram ett orsaker har

påDetta intressant med tanke att majoriteten ock-är inte minst
råda påså förpackningsproblemet.lagstiftning för att botbegär

måste dåförpackningar detNär talar onödiga ange sommanman om
eftersom handel främstuppfattning, producenter ochkonsumenternas

syften.nödvändiga för sinaonödiga förpackningarnadeser som
måstemåsta dåHär göra distinktionen det konsu-den att varaman

vägledande.värderingard.v.s. hela folkets skamenterna varasom

allaMan onödigheten fem olika kategorier ochkan indela i som
enkäten.kommer fram ur

lurasnärKonsumenterna upplever förpackningar onödiga mansom
någotinnehåller gör.än verklighetenatt de annat de itro att

påMan förpackningen eller förpackningens stor-bilderluras avav
lek utformning chokladkartoner, leksaker, kosmetika,eller t.ex.
tvättmedelspaket m.m.

sådana där syftetKonsumenter förpackningar onödigaupplever som
på fleraatt göra mindre ochär att tjänaendast genommera oss

Även alltsåförpackningar. legitimerasförpackningstyp kan intedenna
konsumentbehov.benämningenmed

hållet onödigaKonsumenter heltförpackningar ochupplever vissa som
någon fumktion.onödiga fyllerdärför att de är och intehelt enkelt

ocksåexemplet med tandkrämstuben ju iHär det klassiskahar vi som
symbolfråga.gör skäl förexempelsamlingen verkligen beteckningen

påskillnad tandkrämstuben kaviar-är det ochHanteringsmässigt ingen
ännu klarat sig kartong.tuben, har ju utanden senaremen

därför att detonödigaupplever förpackningarKonsumenter vissa som
bättre alternativ. Kanske säljer inte dennafinns ett enklare och

ellerförpackning lika bra eller lika aptitretande stor ut,ser men
är mindre miljöbelastande ochdefinitivt mindre kostsam och resurs-

på för kycklingEtt exempel detta är förpackningenkrävande. lysande
också Torsåsensaluminiumtråg Stinas kycklingt.ex. ochi numera

styckad klar med marinad till.kyckling, färdig att sätta i ochugnen,
säljerDenna billigareförpackningar gör ju inte produktentyp manmenav

på vår t.exbekvämlighet. Jämförelsen mellanjust okunskap ochmer
enplastpåse för helfrystStinas enkelkycklings-förpackning och en

på lätt kundeonödig förpackningkyckling visar typ manen av som
från pålagstiftarna. Krav dettaeliminera med klarare direktiv

också framgårframförs ochju av svaren.

..



manockså onödiga där med prisetsförpackningarbetraktarKonsumenter som
prissättningensförpackningar. Med hjälpatt köpahjälp tvingar meross

förpackat eller flera ihop-köpa produkterattkonsumenternastyr man
frågorna B2 B3.färdigförpackade ochSe charkvarorpackade. t.ex. om

vårt till attinflika skattesystem bidrarhär attMöjligen kan man
så hårtdå arbetskraften är beskattad.förpackningsvolymen juöka

Ett plastbygelexempel är dendäremot beskattas inte.Maskiner som
PET-flasor med prissättning2-liters och medförser 2 st en somman

förtvå stället I stället för betalaattgärna köper igör att en.man
för betalar de flesta hellreköpa flaskorna ju4540 att var siggenom

får två Dettaihopkopplade med plastbygel. ärflaskor2990 och en
på till köpa förpackningarexempel tvingas atttypiskt hurett mervi

alltsåPriset här.styräven köpa produkter.och mer

påexemplen onödiga förpackningaruppräknade kanInget de härav
än handelns och producenternas intresse attmed annatförsvaras av

på någotDessaförtjänst. motiv kan inte sättökasälja och sinmer
varför hellerförenliga konsumentintresset de intemedanses vara

sådantillåtna. situation är den säljandeEftersom dagens attborde vara
större och än den köpande,marknadskraften betydligt makthar resurser

frånbegär hjälp lag-därför logiskt att konsumenterdet mycketär
påbåde med tanke konsumentekonomi,stiftarna myndigheterna,och resurs-

miljöaspekterna.energianvändning ochanvändning,

förpackningar betraktasonödiga kanDe här sista fem punkterna inteom
på frånhjälpmoraliserande ett krav konsumenternautansom snarare som

på konsumentkollektivetsamhället hela emot intressenska hjälpaatt
sådant måstepå Ettkonsumentkollektivet.livnär sig krav ansessom

samhällsintresse.samhällsnyttigt och ettsom vara

ännu ytterligare slutsatserDet finns möjligheter att dragivetvis
detta tycker svaret är entydigtenkäten nöjer med och attav men ossvi

måstelagstiftningen hjälpaklart Samhället konsumenteroch och oss
på vår arbetssituationen, resursanvändningen, energi-med tanke ekonomi,

miljöfrågorna att effektivast snarast minimeraförbrukningen och och
fåsynnerhet bort onödiga förpackningar.förpackningsvolymen och i

på påockså början vidare arbeteKanske blir det här ett identi-att
kartlägga onödiga förpackningarna.fiera och de
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FÖRORD

förteckningfullständig allaanspråk på överDenna gör attrapport vara en
medbestämmelserförpackningar. deVissa tagitsberörbestämmelser somavsom

analyseraför detta måste varjemiljökrav,berörs avgörainte att manmenav
översiktligt,och dåmånAnalys har endastbestämmelse. i viss utomenskild gjorts

merlivsmedelsförpackningar. Där hargällerdet avsnittetnär noggrannenom
gjorts.analys

förharpublikationeroch andra gjortsolika attUtdrag rapporter ge enur
förpack-olikabestämmelser reglerarmängd krav ochuppfattning den somom

ningstyper.

författats Salmén,Kristinalivsmedelsförpackningar harAvsnittet avom
material harolikaMaterialátgångPackforskNormpack, och avsnittet avom

författats Sören Cavlin.av

Packforsksfinns bibliotekrefereras tillden litteratur iiDet rapportenmesta somav
därifrån.och kan lånas
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förpackningarområdetbestämmelser1 Framtagning inomav
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18miljökraveventuellamed
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bestämmelser området förpack-1 Framtagning inomav

kolliderar med andra krav.Miljökravningar. som

bestämmelsersammanställtsuppdrag Förpackningsutredningen harPå inomav
definieradeförpackningar med miljökrav återvinnings-området kolliderar somsom

livsmedelsförpackningarförpackningsmaterial återanvändningbarhet samt avav
återlyllning.genom

SLUTSATSER

Återvinningsbarhet konfliktliusmedelsförpackningsmaterial iav
produktsäkerhetslagenmed Iivsmedelslagen och

frånvandraindirekta livsmedelstillsatser, dvs kan återvunnaämnen över0 som
livsmedelslörpackningar hälsorisker hos konsumenter,till livsmedel, kan orsaka
varför försför tillde livsmedelstillsatsertillåtna. Faran indirekta överär att

livsmedelsförpackningarfrån regleras Normpacknor-livsmedel återvunna av
och EG-direktiv.men

80590EEC livsmedelsförpackningar och artiklarEnligt EG-direktiv skall alla0
med EG-symbolen.kommer med livsmedel märkas Dettadirekt kontaktisom

förutsättning uppfyllerunder direktiv 89109EEC. Tillverkningde kraven iatt
livsmedelsförpackningar material direktivåsidosätteråtervunnaavav

livsmedelslörpack-109EEC 80590EEC vilket innebär svenska89 attsamt
fårmed livsmedelmaterial avsedda komma direkt kontaktoch iningar att

säljas handelshinder.EG-marknaden teknisktpå

Val för framställning livsømedelsförpackningar.och kemikalier lärråvaror0 av av
tillåtna.råvaror och kemikalier okänt reglerasblandningar ärursprungav av

med det omöjligtNormpacknormen och EG-direktiv. Detta motiveras ärattav
för orsakadetoxikologiskt utvärdera eventuella hälsorisker konsumenteratt av

från livsmedelslörpackningar. iblandningar och kemikalier återvunnaråvarorav

livsmedelsförpackningar från förpackningsmaterial, dvsTillverkning återvunna0 av
medkräver tillverkningsprocess ochråvaror, råvaror rengörsatt arena

D-910026HHubj20-8652
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mycket formtoxiska medförakan arbetsmiljöDetta dålig iämnen. av
luftföroreningar följd.med allergi och eksem hos personalen till

faran för försämrasPå grund den miljön kring pappersindustrin vidyttreattav
livsmedelsförpackningar luftåtervinning utsläpp ställstill och vatten, detav

luftkrav på utsläpp till ochstörre rening vatten.av

frånlivsmedelsförpackningarTillverkning plast plastmaterial,återvunnet0 av av
PET-flaskan, ökad råvarukostnad med 200-300 ökadinnebär %tex pga

energiförbrukning.

livsmedelsförpack-Det inpackade livsmedlet betraktas produkt. Omsom en
förtillverkas återvunnet material ökar hälsorisken konsumenterna ochningen av
förslagmed detta åsidosätts produktsäkerhetslagen PSL och till produktans-

medför förvarslagen. 85374EECDetta EG-direktiv produktansvarävenatt
åsidosätts.

Återanvändningsmöjligheter återfyllning-
konflikt kontrollmöjlighetermedi

förMöjligheterna till kontroll hygienen hos livsmedlet begränsas den0 av
kontrollerande myndigheten Statens Livsmedelsverk, SLV.

förebygga faran för främmande överförs från livsmedelsför-För att ämnenatt0
packningsmaterialet till livsmedlet Normpack.tillämpas egenkontroll enligt

försvåras återfyllningDessa egenkontrollmöjligheter införs.om

försämrasHygienen återfyllninghos livsmedlet generellt krav påom av
livsmedelsförpackningar införs. medför förökande hälsoriskerDetta konsument-
ema.

margarinförpackningarExempelvis jämförtsvårdiskade med PETanses vara
flaskan, då förpackningen. medför förkan riskDettainmargarinet tränga i

Iuktförändring återfylldasmak- och finnshos det samtidigt detmargarinet som
främmande fettrisk förs färskagammalt till detatt ämnen margarinet.över

återfyllning livsmedelsförpackningar försämrarEtt generellt krav på av
kontrollmöjlighetema påföljdvad gäller livsmedelshygien produktsäker-med att
hetslagen PSL och produktansvarslagen åsidosätts.

D-9 0O26HHubj1 20-8652
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Vem förskall konsumentskador orsakade återfylldgöras ansvarigsom av
förpackning hygien toxikologioch går kontrollera kan bli svårtatt attvars
fastställa.

D-9 10026HHubj20-8652
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ÅTERVINNINGSBARHET förpackningsmaterialavseendemed på-

för framställning livsmedelsför-Urval kemikalierråvaror, och andra ämnenav av
gafflar,packningar, skedar,material och artiklar, tallrikar, koppar,tex som

ref89 5.kommer direkt kontakt med livsmedel, EG direktiv 109EEC,i styrs av

Livsmedelsförpackningar, artiklar och material kommer direkt kontakt medisom
får framställas ellerlivsmedel endast väl kända ochråvarorämnen ärav som

dokumenterade med tgxikglwi och ;alla kunskapavseende på kemi, Denna är
för får förasbedömningar kemiskabasen vidare hur mycket ämnen överav av som

från förpackningsmaterialetartikeln förtill livsmedlet hälsoskadorattutan
inträffar.konsumenten

I

utformas specifika .förEnligt 89 109EEC §3 direktiv olika materialgrupper.

Plast

februari fick ref23 1990 90 128EEC, 15, EG.Den direktiv juridisk inomstatus
omfattarDirektivet alla plastmaterial och artiklar avsedda komma direktiatt

kontakt med livsmedel. Arbetet med 90 128EEC har pågått EG sedaninom
främsta för1976. Den har samarbetat internationellaexpertisen över gränser att

skallfinns finnasdokumentera kemikalier, eller positivlistor ingåendepå isom
fördirektivet. Positivlistor monomerer additiverutvalda och har sammanställts

fysikaliskaunderbyggda med moderna, toxikologiska, kemiska och väldata,
Scientificgranskade forinternationell Committee Food, SCF.iexperterav en

fastställda fårSCFEnligt regler blandningar okändråvaror användassom av
sammansättning hälsoeffekt fastställa.kemisk människanpå Valetgår attvars av

finnskemikalier efteroch råvaror positivlistanpå enbart SCF, detgörs attsom av
företag följt försökande EG-ländema har de petitionsregler regler ansökninginom

fastställdatill EG lll356889-FinalEGs dokument DG SCFlll. petitionsregleri av
får föras eftersompå positivlistor blandningar kemiskainatt ämnen.anger av

effektsamladederas toxikologiska på människan omöjlig dokumentera. Detär att
materialet betraktas uppfyllaåtervunna då blandning kanoch aldrig SCFssom

Positivlista lista enskilda, tillåtna kemiskaöver ämnen.-
framställs.Monomerer kemiska vilka plastämnen av-

Additlver kemiska kvalité.plastensämnen styrsom a-
fleraBestårBlandning kemiska namnen intepositivlistan eller kaninteämnen är iupptagetav som

identifieras.

D-910026HHubj20-8652
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förregler förråvaror livsmedelsförpackningar. Ett undantag dock PET,är t ex som
kan återvinnas till råvara på bekostnad energianvändning sådan grad,ien ren av

råvarupriset då ökar 2att till 3 gånger, enligt Coca Cola Company.ca

förRegler urval förråvaror livsmedelsförpackningar framställs direktiviav
89109EEC, 90128EEC, 82711EEC, ref 10 85572EEC, refsamt
13.

För informationövrig artikeln Komplex EG-lagstiftning ställer krav,storase
bilaga 2.

Normpack-Nonnen Sverige omfattari den Svenska livsmedelslagen enderasamt
BGA tysk rekommendation, Warenwet holländsk lag eller FDA USA-
rekommendation. Den holländska lagen Warenwet Verpakkingen en-
gebruiksartikelenbesluit, Regels verpakkingen gebruiksartikelen eet-voor en voor

drinkwaren, Deel A 1988, Staatsuitgeverij bygger EGpå direktiven en
89109EEC och det innebär de regler tidigare förhar beskrivitsatt EG-som
direktiv 90128EEC tillämpbara förär Warenwet. omfattarTyska BGAäven
överhuvudtaget livsmedelsförpackningar plast, där det återvunna materialetav

införas.skulle Detta betyder fårenligt BGA livsmedelsförpackningaratt plast,av
baserad på återvunnet material okänt tillverkas.av ursprung,

CelIuIosafiIm cellofan-

Med stöd 89109EEC §3 har enskilt direktiv utformats86388EEC denav
23 juli 1986 ratificeratsoch gjorts laggill både Tyskland BGAi år 1987 och
Holland Warenwet 1987,år Direktiv 86388EEC följer de grundregler som
fastställts SCF, vilket frånlnga råvaror cellofan fårnämnts återvunnenav ovan.

för framställninganvändas cellofan.av ny

Keramik glas, kokkärläven osp-

Med stöd 89109EEC §3 har direktiv 84500EEC publicerats den 15av
oktober ratificerats1984 och både Tyskland 1988i och Holland 1987. Direktiv
84500EEC reglerar urvalet råvaror artikel § 3 fastställerli renhetskravsamtav
gällande bly- och kadmiuminnehållet keramik. Endast keramik-artildari som
uppfyller fårdessa krav användas direkt kontakt med livsmedel.i

D-910026HHubj20-8652
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smältsglasetdet återvunnaglaskeramikframställningsprocesser ävenvidEftersom
underglasframställas återvunnetglaskeramikråmaterial, kantill nytt urnyttom
enligtkontrollerasoch kadmiumblytungmetallerhaltenförutsättning att somav

energikrävande.dåTillverkningsprocessendirektivreglema. anses

Symbol

allaref beslutat780590EEC att19809denhar juniEG kommissionen
ochlivsmedelmedkontaktdirektkommerartiklar iförpackningsmaterial och som

80590EECmedmärkas iskall89109EECuppfyller enligtkraven en
EG-användaslämpliga inomprodukterna attinnebär ärsymbol. Dettafastställd att

89109EECenligtdokumenterasproduktenförutsättningundermarknaden att
material iInförande återvunnetdirektiv.fastställtsregler i separata avsamt somav

artiklarmaterial ellerlivsmedelsförpackningar,livsmedelsförpackningar ingagör att
Detmarknaden.europeiskafår densäljasmaterial inommed återvunnettillverkade

innehållaskulleplast,artiklarförpackningarmaterialinnebär inga somatt av
för direktEG-marknadenfår säljasmaterial, inområvarorkemikalier återvunnetur

uppfattas dettainförs Sverigebestämmelser isådanakontakt livsmedel. Ommed
och Sverige.EGmellanhandelshindertekniskasom

Papperkartong

kontaktlnga direktkommaavsedda iwellpappför kartong, attEG-direktiv papper,
livsmedelsför-får förref 12 a§ XXXVIBGAEnligtklara.livsmedlet,med är

returfiber sådantanvändasenbartpapperkartongwellpapppackningar avav
ochför industriellutskottfaller inomuteslutandematerial ramensomsom

TyskaEnligtdessa.samlingspapper, motsvararochproduktionyrkesmässig som
hushållsavfall ingåref får i returpap-3VDP ingetkvalitetslistaskogsindustriemas

ref Urvalet4.sortimentslistansvenskaden39pkt på avDetta motsvararper.
del XXXVI§BGA A samtlivsmedelsförpackningarför justreturfiber styrs av

dessaoch detUormpack-Normen justärBGA ingår iVDP.ovannämnda listor
skogsindustrisvenskadenmajoritetentillämpasrekommendationer somavavsom

materialRenhetskrav pålivsmedelsförpackningar.förmaterial somtillverkar
BGAkontrollerasoch§ XXXVldelBGA Afastställsreturfiberinnehåller avav

del C.

D-9l0026HHubj20-8652
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ofCode Federaldel 21USA,Food Administration,and DrugEnligt FDA
livsmedelsförpackningar tillreturfiber vissinblandningRegulations, itillåts enav

NationalNEPAmiljöbedömningardebaseras påviktprocent. Dettagrad som
Environmental Qualityof Council1969, publiceradPolicyEnvironmental Act onav

Manual,General AdministrationHHS1508,1500 §CEQ 40 FR § antageni av-
198019, USA har76519-76534, Nov i45 FREnvironmental Protection§ 30

Considerations.Environmental Impact§ 2521 CFRgjort, -

ansvarslagar,produktsäkerhets- ochmed dekombinationbeslut strängaDetta i
kartongtillverk-pappers-ochfram steriliseringUSA hartillämpas tvingati avsom

toxiskmycketdesinficerande medelbakteriedödande,medningsprocesser av
medel kräverdessai Användning176.180.176.170, §21 §CFRkaraktär, av

krav lagariakttagande defärdiga kartongenefterkontroll den samtsträng somavav
arbetsmiljö innebärindustrin. Dettatillverkande iställer på denmiljöoch yttreom

hälsovádligpersonalenför arbetandedenskyddsklädersärskildapraktiken att pga
specifika analytiskaluft svåraochutsläpp tillarbetsmiljö, samtvattenrening av

införas.färdiga kartongen måstedenpåtester

vsmedelslagSvensk

försvåralivsmedelsförpackningar kommerInförande material attâtervunnet iav
efterlevnaden denkontrolleramöjligheterSLVlivsmedelsverksStatens att av

1990310,1971511, SFSSLVkungörelse;och desslivsmedelslagensvenska
bifogat PM. Med dettase198411198516, SLV FSFS19831, SLVSLV FSg

soml denökar, samtidigtlivsmedletför konsumenterföljer hälsoriskenatt av
produktansvarslag åsidosätts.förslaget tillochproduktsäkerhetslagensvenska

uppfylls dessalivsmedelsförpackningarkrav pålivsmedelslagenssvenskaDen om
ursprungligadessomarbetats såmaterial hartillverkas átervunnet attsomav

livsmedelsförpackningarExempel på dettatill 100 %. ärhar átervunnitsråvaror av
PET-flaska förframtid drycker.ochglas, aluminium inom näraen

D-910026Hllubj20-8652
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Å återvinningsbarhetSummering

Återvinningsbarhet livsmedelsförpackningariförmaterialavseende på ärmed
eftersomomöjlignästan

ochingående lagarNormpacknormenför plast bestämsval råvaror iav0 av
EGdirektivrekommendationer samt av

Normpacknormenför wellpapp bestäms ikartong,val råvaror avpapper,av
vilka endastenligtrekommendationer, vissaingående lagar och sorter av

fårreturfibrer användas råvarorsom

för livsmedelssäkerhet, hygien,betydelsenavgörandehar denparametrar, som
uppfyllastoxikologi, måste

beaktaslagstiftningskrav miljö måstearbetsmiljölagstiftning påoch yttre om
livsmedelsförpack-förmaterialtillombearbetasmaterial skallåtervunnet nya

och miljö.för försämring arbetsmiljöökad risk yttreningar pga av

D-910026HHubj20-8652
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ÅTERANVÄNDNINGSMÖJLIGHEF återfyllning-

l Normpacknormen lagaringående förebyggeroch rekommendationer faran att
främmande överföraskan från livsmedelsförpackningarämnen till livsmedel.
Normen beaktar återfyllning livsmedelsförpackningar följandeäven enligtav

Warenwet holländska livsmedelslagstiftningen1

Kontroll livsmedelsförpackning för återfyllning omfattaravsedd migra-av
förpackningentionskrav efterpå eftereller den harrengöring att använts av

konsumenten.

2 EG direktiv 89109EEC den 21 december 1988 tillsammans medav
direktiv 90l28EEC urval råvaror, kemikalier, renhetstyr och kontrollav

livsmedelsförpackningar, artiklar och material plast.av av

Enligt grundregler direktiv 90128EECi bilaga l skall den hygieniska
kontrollen livsmedelsförpackningar utförasplast livsmedelsför-endast påav av
packning för fyllning, förpackningaravsedd dvs och på sådananya som

konsumenten före återfyllningen.använts och diskasav som

Kontroll Migrationen likamigrationen. med den mängd kemiskaär ämnenav av
frånkan vandra livsmedelsförpackningöver till livsmedel.som

Med stöd EGdirektiv 85591EEC har EG-kommissionen delegeratav
framtagningför kontrollmetoder föransvaret migrationsgränsvärden tillav

CENT C 194WG5. Dessa fastställtsmigrationsgränsvärden har direktivav
89109EEC §3.

Enligt CENT C 194WG5 skall kontrollen främmandeden mängd ämnenav
frånkommer livsmedelsförpackningar livsmedel utförastill endast påsom nya

livsmedelsförpackningar, sådana konsumenten ochanväntssom av som
före återfyllning.diskas

Detta innebär hälsorisker livsmedelsförpackningar,medatt material och artiklar
föravsedda livsmedel endast kan kontrolleras förpackningarna.depå nya r

Eftersom hygien livsmedel och indirektai livsmedelstillsatser dvsäven ämnen
förpackningsmaterialetkan migrera skall kontrolleras med hjälp EGsom ur av

direktiv 89397EEC, fastställdakravså 89109EECdirektivatt av
uppfylls, kommer alla kontrollinstanser EGinom bli använda deatt tvungna att

D-910026HHubj20-8652
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fram.kontrollrnetoder 194WG5 Dettastandardiserade CENT C tarsom
kontaminationen kommer kontrolleras endast standardiseratinnebär påatt att

enligt EN.arbetssätt Europeisk Norm

förpackningar.Dessa standarder endastskall tillämpas på Kontrollmyndighe-nya
uppfyllaSverige och EG kommer ha mycket svårt de kravi inomten att att som

återfyllbara förpackningarEG direktiv 89397EEC ställer skall ligga inomom
deras ansvarsområde. -

Summering återanvändningsmöjlighetåterfyllning-

Återanvändningsmöjligheter, âterfyllning livsmedelsförpackningardvs kanav
förpackningarkontrolleras endast på och på sådana använtsnya som av
före åter-fyllningen. fårkonsumenten och diskas Livsmedelslagen åsidosättassom

grund miljökrav, hälsapå då konsumentens kan äventyras.av

livsmedelsförpackningarProduktsäkerhetskrav ställda konsumenter fårpåav
grund miljökrav. fåråsidosättas på Enligt EG-kommissionens DGregler lllav en

livsmedelsförpackning uppfyller förbjudasom den direktiv 89 109EEC aldrig av
får förbud.miljöskäl. Eventuella miljöproblem lösas andrapå medänsätt

frånöverföring främmande förpackningsmaterialKontnmlnation till livsmedel.ämnenav-

D-9l0O26Hllubj20-8652
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vid val olika materialMaterialåtgång2 av

olika Det krävs åmängd, miljöpåverkan.material räknatOlika ityper perger,av
förpackningförpackningsmaterial till beroende på vilkamängdandra sidan olika en

förpackningsmaterialet Exempelvis måstehar.enskildamekaniska egenskaper det
förpackningskonstruktionenlåg styvhet,material, har relativt störreiett gessom

synpunkt,för förpackningen styvhet hanteringsmässigtillräckligtjocklek att urge
staplingsmässig frånför mekaniskskydda innehålletochsynpunkt yttreatt

mängdgeneraliserar, någotföljd detSom krävspåverkan. störretex, manomen
returfiberbaserat.förpackningsmaterial det ärom

hållfasthetsstandarder, SUW-standard SUWfinns olikamarknadenPå t ex
Standardise-för wellpapp och SISWellpapp avsendeSvenska Utvecklingsgruppen

bif förteckning.wellpappförpackningaravseende seSverigeringskommissionen i
hållfasthetskrav wellpapp.finns dirigerar valet pá9Det standardert avsomex

finns 180 SIS-standarderförpacknings- distxibutionsområdet totalt detPå och stca
för funktionella egenskapsnivâer.underlätta valetatt av

förpackningsförbrukningenpåverkar direktstandardnivâema iValet de olikaav
grundfunktionerförmåga fyllaförpackningamasräknat också sinaatttonnage men -

för låg kanoch lagring. Väljer nivåhanteringskydda underlätta manmanvaran,
ellereller kostsam hanteringskador transport.extra

Packforsk.Forskningschef,professor Caulin,Enl Sören
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FORPACKNING.DISTRIBUTION,

S15847111 Spiklådor1 Innennått.C 1967-08-15-S1S 720184 1 Transportlådor Typindelning.Cträ 1967-08-15av -S1S847202 1 TransporthäckarKuusuukti-sanvisningar.C 1967-08-15-S1S847220 Trälådorförl ñsk.D 1968-12-20S1S847221 Trälåda1 förströmming.C 1968-12-20S15847230 Trälåda1 förlingon.C 1968-12-20S15847231 1 Trälådaförbär.C 1968-12-20S1S847311 1 Askarkartongerförkonditorivaror.C 1966-05-15SIS847313 l Brickorochtransportlådorför Cägg. 1965-09-01SIS847320 Transportförpackningar1 Lådor solidpappochwellpapp. 1973-11-10av- .Beteckningar.M
S15849101 Päronkorg.C1 1965-09-01
Komplett 181standardersats
Handböcker
Följandehandböckerharhittillskommit inomabonnemangetsämnesområde.ut
S15 109Hb 4 ContainerstandardI S15Hb144 1 Wellpapp
Nyahandböcker områdetinom sändsautomatiskttill sambandabonnenti medutgivningen.Vidköp komplett ingårdock handböckerna.satsav

Förteckning i alfabetisk ordning

Backar1 Varubackar.
J Detaljhandelsbackar. i S1S 2384 01- Storhushållsbackar. S1S842302-Barnskydd

Barnskyddandeförpackningar.Kravoch ingsmetoderföråterförslutbarapio-förpackningarSvensk-Engelsk. SS840220Bensindunka
Reservdunkar.BensindunkaretenplastVolym2till 10liter. SS846310av -Brickor
Brickorochtransportlådorförägg. 515 731384Sturhushållsutruszninug.Galler.brickor.kantinerochgejder. S1S 028425Burkargi Cylindriskapappburkar.Diametersenicinnermått.för S1S71 03115 Helpressadcdryckesburkarplåt.Falsaderundaburkar rivöppningstunga.medavI Olburkar. ss345703Konservburkarplåt.Bestämningvolym. SSav 845750avKonservburkar.Rundaburkar plåt. SS84S702avg1 Konscrvemballage.Helpressaderundaburkar. S15710106l Trycklocksburkar.Falsaderundatrycklocksburkarplåt. S1584 8051avBygglastpall1
Bygg1astpa1I400500.1 SIS841011xBårkassar. Provning bärkassar.av S1584 1041Container -Container.

Donförlyftningochfastsättning. S1S 210584-NJ Flyg-landcontainerintermodalcontainerförstyckegodsEndastengelsk. SS842113-Containerserie
KravochprovningDel2 TermocontainerSvensk-Engelsk. SS842109- -KravochprovningDel3 Tankcontainerför ochvätskor Svensk-Engelsk. 55842108gaser- -Container.TerminologiSvensk-Engelsk. 12SS8421Översikt.Containerstandard. SS842100Containrar.Kodbeteckningarochmärkning. SS-lSO6346Containrarserie
Hantering säkring.och 55-1503874-- HörnbeslagKrav. SS-1501161- -Indelning.måttochbruttovikter. 55-150668- KravochprovningDel1 Styckegodscontainrar. SS-ISO14961- -Containernak

Containeriiak 60Svensk-Engelsk,typ SS842115Dragprovning
Säckar plastfilm.Dragprovning ochIimfogSvensk-Engelsk. SSav svets- 844614avDunkar
Rektangulära stålplât,dunkar S15 6235av 84Reservdunkar.BensindunkaretenplastVolym2till liter.10 SS 6310av 84-Engångssåckar
Storsäckar.

EngångssäckarSvensk-Engelsk. SS 4084 14- PallburnaengångssäckurSvensk-Engelsk. 84SS 4015-Enhetslaster
Förpackning.EnhetslaststorlekarMåttSvensk-Engelsk. SS 700084-Virkespaket sågamed ochhyvlatvirke EnhetslasterSvensk-Engelsk, 23SS 2718Fat
Transportfat 60plast. liter. S1Sav 713201Transportfatplåtmedfalsadegavlar, 5158462av 01Transportfatplåtmedlock. S15 6202av 84
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Flaskor 50111SlS84GL-gängorförglnskärl. 5012SlSKJglaskiirl.förplusllucktillGL-gängor SIS 5.1198-1Glasflaskaör ättiksyra. SIS 508-1glaskärl.hzilsringurförGängade U5SIS 508-1förgluskiirl.pilfcrproufgängorl-lailsringarmed
S 23SS8-1Svensk-Engelsk.RörglzisllaskorlHjCKIlOHSmiIICKlLi. 5317SlS84Kcmikalieflaskor. 2053SlSX4Mcdicinflaskurglas,avplast.Skruvlockav 515845021-TypA. 2250SIS24Typn.- SMS1616förmjölk.Transportflasknr

Transportflaskorförmjölk.- SMS1617Lock.- SMS1618kvalitetsbestämmelscr.Provnings-och-Fltrgångssäcltar 4012SS84Svensk-Engelsk.FlergångssäckarStorsäckar,
Färgband 23SlS66 01Märkning.Färgbandsförpackningar,Färgband.
Förpackning 4015SS84Svensk-Engelsk.engångssäckarStorsåekar.Pallburna
Förpackningar 73SlS84 1lkonditorivaror.kartongerförAskar återförslutbaraprovningsmetoderförKravochBarnskyddandeförpackningar. 0220SS84Svensk-Engelsk.förpackningar . 0215SlS84sopsäckarsvolym.Bestämningav 13SlS8473transportlådorförägg.Brickoroch 71 03SlS llinnermått.Diameterserieförpappburkar.Cylindriska 2301SlS66Märkning.Färgbandsförpackningar.Färgband.

Förpackning. 008470SSSvensk-Engelsk.MåttnickarEnhetslastst -- SS-lSO2248engelsk.EndasttransportförpackningarFallprovningFyllda v- horisontalaprovningarHorisontalatransportförpackningar stötprovFyllda -- SS-lSO2244Endastengelsk.pendelprovningochellerlutandeplan SS-lSO2872engelsk.KompressionsprovningEndastlransportförpackningarFyllda -- SS-lSO2233engelsk.föreprovningEndastKonditioneringtransportförpackningarFyllda --- SS-ISO2876engelsk.EndastRullningsprovningtransportförpackningarFyllda -- användanStaplingsprovningmedtransportförpackningarFyllda av-- SS-ISO287.4engelsk.Endastkompressionsprovningsapparat
användandestatiskmedtransportförpackningarStaplingsprovningarFyllda av-- SS-lSO2234engelsk.Endastprovning SS-lSO8474engelsk.EndastVattenbadsprovningtransportförpackningarFyllda -- SS-lSO2875engelsk.VattenstrilprovningEndasttransporlförpackningarFyllda -- användandeVibrationsprovningmedtransportförpackningarFyllda aven-- SS-lSO8318engelsk.Endastfrekvenssinusformadvariabel lågfrekvensVibrationsprovningvidbestämdtransportförpackningarFyllda -- SS-ISO2247engelsk.Endast. SS-lSO8768engelsk.VältningsprovningEndasttransportförpackningarFyllda -- 50SS07 11sit-Engelsk.Godshanteringssym-ln- konsumtionsvarorbutiksförpackningartransportförpackningarförMärkningav- 075018SSSvensk-Engelsk. SS075019konsumtionsvaror.förkonsumentförpacningarMärkningav- 075012SSSvensk-Engelsk.öppningsmetodeSymbolerför- SS-lSO79651engelsk.EndastPapperssäckarFallprovningDellsäckar -- -Förpackningar. SS-lSO2206engelsk.EndastdelarvidprovningIdentifieringtransportförpackningarFyllda av-- SS-ISO2873Endastengelsk.LågtrycksprovningtransportförpackningarFyllda -- 272SS-ENFordringar.varningssymbolKännbar --Förpaekningsmått. 7004Svensk-Engelsk. SS84400600erhållnafrånstandardbasytanBasmått mmmmx- 847005SSSvensk-Engelsk.Modullâdor- 0130SlS71Tubhattar.Förpackningstuber. 3201SlS84Dimensioner.Förseglingsremsagummeratpapper.av 500lSlS84förglaskärl.GL-gängor SlS 531984förättiksyra.Glasflaska 53SS84 16Svensk-Engelsk.skruvlockellermedsnäpplockMedicinflaskorGlasflaskor- ningstunga.medIlvup;rundaburkarplåt.FalsadeHel ressadedryckesburkarav 5703SS84Iburkar. 09SS8470Svensk-Engelsk.väggexponeringförFörpackningarHängpack. SS842801Mått.Kabeltrummor. 03SlS8464Kaggarochtunnor. 54SlS84 01Maxmått.tuber.Kapslarför 5317SlS84Kemikalieflaskor. 5155SS84glas.Skruvlocksburkarglas.Konservburkar avav 5750SS84volym.plåt.BestämningKonservburkar avav 12SS8457plåt.RundaburkarKonservburkar. avKonservemballage. 05SlS71llml.Fileask220-- SlS710106rundaburkar.Helpressadc- 515710104askar.Ovala- 1103SlS71askar.Rektangulära-- 515847003Yttermått.Konsumentförpackningarförtextilvaror.
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Förpackningar
Margarin-ochsmörpaket.Mått. SlS712006Medicinflaskorglas.av SIS845320Märkning gods.Skeppningsmârken.av SlS07S010PalläggningsmönsterSvensk-Engelsk. SIS847001Pappcrspåsarkanistertyp.av SlS844401Pappcrspásarplantyp.av SlS84 0244Pappcrssäckar. SlS844417Plastsäckarfilm.Beteckningarochuppmåtningav dimensionerSvensk-Engelsk. SSav 844617Provtagningförpackningar.av SlS840202Päronkorg. SlS849101Rektanguläradunkar stålplát.av SlS846235Skruvlock plast.TypA.av SlS845021Sopsäckaravpapper. SlS844418Sopsäckarpolyeten.av SS844618Spiklådor.lnnermått.. SlS8471Storsäckar.1l AllmännaanvisningarförhanteringdSvensk-Engelsk.. - 0 SS844011l Bestämninghållfasthetvidcykliskttopplyit.av provningsmetoder- Svensk-Engelsk.SS844016Bestämninghållfasthetviddynamiskfallprovningav Svensk-Engelsk.- SS84 2040BestämningkomprcssionsmotståndSvensk-Engelsk.av- SS844017BestämningUV-beständighetSvensk-Engelsk.av- SS844018EngångssäckarSvensk-Engelsk.- SS844014FlergångssäckarSvensk-Engelsk.- SS844012KontrollomfattningochterminologiSvensk-Engelsk,- SS844010ÅteranvändningssäckarSvensk-Engelsk.- SS844013Såckaravjute.i SlS844201l Transportfat plast,60liter.av SIS713201i Transportfatplåtmedfalsadegavlar.av SlS846201-Transportfatplåtmedlock,av SIS846202Transportflaskorförmjölk. SMS1616Transportllaskorförmjölk.

Lock.- SMS1617Provningsochkvalitctsbestämmelscr.- SMS1618Transportförpackningar.fyllda.
Allmännaanvisningarförsammanställningprovningsprogram- Del1 Allmännaav -principerEndastengelsk. SS840206f AllmännaanvisningarförsammanställningprovningsprogramDcl2- Kravniváerav -; Endastengelsk. SS840207Provningsprogrami Uppgifter skallregistrerasEndastengelsk.- som SS84- 02051 Transportförpackningar.Lådor solidpappochWellpapp.Beteckningar.av SlS847320j Transporthinkarplast.av SlS8463054l Transporthäckar.Kunsuukiicsanvisningar. SlSI 847202Transportkärlplåt.20liter.Staplingsbart.av SlS8462511 Transportlådaför gods.v tungt SlS71 05llTransportlådor Typindelning.trätav SlS847201i2 Transportlådorförmargarinochsmör.lnnermåtl. SlS712005Trycklocksburkar.Falsaderundatrycklocksburkarplåt.av SIS84S180Trälådaförbär. SlS847231Trälådaförlingon. SlS847230Trälådaförströmming. SlS847221Träládorförfisk. SlS847220Tunnor kryssiancr.av SIS846461Försegllngsremsa

Förseglingsremsa Dimensioner.avgummeratpapper. SIS 3284 01Gejder
Gejder inredningför i storhushåll,Mått. SlS 2584 01Storhushållsutrustning.Galler.brickor.kantinerochgejdcr. SlS 2584 02Glas
Glaskärl.Tempcraturchockprovning. SS845101Glasburkar
Glasburkar.

HalsringförsnäpplocksburkarSvensk-Engelsk.- SS 5184 48MedicinburkarmedsnäpplockSvensk-Engelsk.- SS 508451Glasllaslta
Glasflaskor.Lttskcdryckslaska.100cl. SS 5284 22Glasilaskor
Glasllaskor.

Halsringförkapsyliorslutning.- l SS845221Halsringförskruvkapsylförslutning.- SS 522384lnfusionsmutcriclLättainlusinnsllaskorSvcnskvlångclsk.- SS 53- 84 21lnjektionsntutcricllnjcktionsfluskor.lormhlástztSvcnsk-Engclsk- SS 532284McdicinllastorllalxringforskruvlockSvensk-Engelsk.- - SS845315NicdicinfluskorHulsringforsnâipplockSvensk-Engelsk- .- SS 5384 14SicdicinflaskormedsnapplockellerskruvlockSvcnsk-lfngclsk- SS845316Öl-ochláskedryøcksfluska,33cl,- SS84S220Glaskarl
GL-gángorförglaskärl. 515 510X4GL-gangorforplastlocktill glaskärl. sis x. 5001Glaskärl.

Bedömningkylspänningar.av- SS845102zBestämninghomogenitet.av- ss 5134 05Inretryckprovning.- ssi 51x. 03Gängadehalsringarförglaskärl. , SIS885011
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Glaskirl SlS845005förglaskårl.Halsringarmedpilfcrproofgängor
urin; 50SS07 llSvensk-Engelsk.shanteringssymbolerFörpackning.G-

Halsring . SS Sl4884Svensk-Engelsk.Glasburkar.Halsringförsnäpplocksburkar
Glasflaskor. SS845221kapsylförslutning.Halsringför -- S223SS84skruvkapsylförslutning.Halsringför-- SS8453l5Svensk-Engelsk.MedicinflaskorHalsringförskruvlock-- SS84S314Svensk-Engelsk.HalsringförsnäpplockMedicinflaskor--Halsringar S0SlS84 1lGângadehalsringarförglaskärl. 05SlS8450glaskärl.pilfcrproofgängorförHalsringarmed

Hantering SS-ISO3874iochsäkring.Containrarserie Hantering
Hinkar SlS 630584Transporthinkarplast.avHyllor 10SS8362mått.enkelhálsprofilerGrundläggandemedlnredningssystem.Hyllsystem -Hyllställ 2241SSHyllställ.
Hållfasthet SSJSO1496lStyckegodsconlainrar.DelKravochprovning lContainrarserie -Hângpack 7009SS84väggexponeringSvensk-Engelsk.förHângpack.Förpackningar
Hörnbeslag SS-ISOlI6lHörnbeslagKrav.Containrarserie -lnfusionsmaterial . SS84532lSvensk-Engelsk.infusionsflaskorGlasfla lnfusionsmaterielLättau. -njektionsmaterlal 5322SS84formblåstaSvensbEngclsk.lnjektionsflaskor.InjektionsmaterielGlasflaskor. -njektionsmateriel SS845323Svensk-Engelsk.Rörglasflaskorlnjckti- icl.nsmate
Inredning SS836210mått.GrundläggandeHyllsyétem enkelhålsprofilcrmedlnredningssystem. --lnredningsenheter - OlSlS8425storhushåll.Mått.inredningiGejderför
Kabeltrummor

Kabcltrummor. 0lSS8428Mått.- 02SS8428Provningochkrav.-Kaggar . SlS846403Kaggarochtunnor.
Kaminer

Storhushållsutrustning.
SlS842504varmhållningochkylning.Badför- SlS842502kantinerochgejder.Galler,brickor.-Kapslar S401SlS84Maxmått.Kapslarförtuber.

Kartong SlS8473kartongerförkonditorivaror.Askar, Kod
ochtryckorienteringrullriktningFlexiblamateriel.Kodförangivandeav 12S503 l4Svensk-Engelsk.

Kodbeteckningar SS-ISO6346Containrar.Kodbctcckningarochmärkning.
Konservemballage

plåt. rundaburkarmeduivüptningstunga.FalsadeHelpressadedryckesburkarav 03SS8457Olburkar.
5l 55SS84Konservburkar glas.Skruvlocksburkarglasi avav SS 575084plåt.Bestämningvolym.Konservburkar avav 5702SS84plåt.Konservburkar.RundaburkaravKonservemballage. 7l 0105SlS220Filcask ml.- 06SIS7l 01Helpressaderundaburkar.- SlS7l 0104Ovalaaskar.- SIS7l 0103askar.Rektangulära-KonservemballageFörpatkningar f- SS 510484volym.Konservburkarglas.BestämningavavKonsumentförpacIliugal . S5075019konsumentförpackningarförkonsumtionsvaror.Förpackning.Märkningav SIS 700]Yttcrmålt. 8-1Koneumcntförpuckningarförtextilvaror.

Konsumtionsvarudistribution 7002SS8-1Konsurntinnsvarudislribulion.VägledningSvensk-Engelsk.Modulkoordincring-Kontroll
SS020101TerminologiProvningochkontroll.

Lantbruk 55-1805080engelskSisulgarnEndastLantbruk.
Lastpallar

SlSX4ll llBygglastpall400 500.x SS 2084 04Lastpall 8.Halvpall.6x ,



Bilaga 6

FÖRTECKNING 8SidaKlass 74001990-09-15
FÖRPACKNING.DISTRIBUTION a

Lastpallar
SS84-2006Sjöfartspall.Lastpall12 16.xLastpallar.

07SS842012.Europeiskbytespall8EUR-pall x- - 08SS8420Reparation.EUR-pall- - SS 200384provningFordringar.Kontrolloch -- 2005SS84Dubbeldäckspall.12Lastpall8x -- SS84200912 Enkeldâckspall.Lastpall8x- - 20SS 2184Pallkragar.-- SS 100084TerminologiSvensk-Engelsk.--Lñskedry S222SS84Läskedryckslaska.100cl.Glasflaskor.
E Medldnburknr 5150SS84med Svensk-Engelsk.Glasburkar.Medicinburkar snäpplock

Medlcinlhskors Glasllaskor.
SS845315Svensk-Engelsk.förskruvlockMedicinllaskorHalsring-- - 53SS84 14Svensk-Engelsk.MedicinflaskorHalsringförsnäpplocki --5 ellerskruvlockSvensk-Engelsk.Medicintlaskormedsnäpplml.Glasñaskor- SS845316Sensk-Engelsk.snäpplockellerskruvlockMedicinflaskormed

Modulkoordinering
Svensk-Engelsk. SS847002Konsumtionsvarudistribution.VägledningModulkoordinering-Modullâdor

SS847005ModullådorSvensk-Engelsk.Förpackningsmått.
Märkning SS-1SO6346ochmärkning.Containrar.Kodbeteckningar

SlS662301Märkning.Färgband.Färgbandsförpackningar.
Förpackning.

butiksförpackningartransportlörpackningarförkonsumtionsvarorMärkningav-- SS07S018Svensk-Engelsk.
075019SSningarförkonsumtionsvaror.Märkning konsumentförpav- 10SlS0750gods.Sit rpningsmårken.MärkningavOrdlista SS152005Pappcrsordlista.

SS 4010Svensk-Engelsk. 84ochterminologiKontrollomfattningStorsäckar.
Pallar, 1000SS84Svensk-Engelsk.TerminologiLastpallar.

1 Pallbonr SIS842123bytespallbox.Pallbox8 12.Europeisk1 x SlS842122Pallboxar.1 Pallställ 2240SSg Pallställ.
Palläggningsmönsterj SlS847001Svensk-Engelsk.Palläggningsmönsteri
Papperi 3201SlS84Dimensi.Förseglnngsremsagummeratpapper.av um. 2005SS15Pappetsordlista.
Papperspisar

01SlS8444Papperspåsarkanistertyp.av SlS844402Papperspåsarplantyp.av -Pnpperssåckar SlS 178444Papperssäckar.
Plast SS 632 10liter. 84 10etenplastVolym tillReservdunkar.Bensindunkarav -Självhäftandetejp. 27 20SlS 21draghålllasthet.Bestämningav- S152721Bestämningtjocklek.av- fuktbehandling.SkalningsprovellerforeochefterBestämningvidhäftning värmeav- SlS272121180grader.

Säckar plastfilm.av SS844616Svensk-Engelsk.Fallprovning- 19SS8446Svensk-Engelsk.Toleranser-- SlS846305Transporthinkarplast.avPlasmlm
plastñlm.Säckarav SS 15Svensk-Engelsk. 8446tändhoslimfogarskalningsmolBestämningav- SS844614limfogSvensk-Engelsk.ochDragprovningsvets-av--Plastlock SlS 500284tillglaskärl.GL-gångorförplastlock

Plastsäckar Svensk-Engelsk. SS84 17dimensioner 46ochuppmätningFilm.BeteckningarPlastsäckar avav SS844618Sopsäckarpolyeten.avProvning
Glaskärl. V SS S10284,änningaBedömningkyav- . 15SS8451Bestämninghomogenitet.av- SS 511384lnretryckprovning.- SS845111Tcmperalurchockprovning.- SS842812krav.Kabeltrummor.Provningoch

2003SS84Fordringar.Lastpallar.Kontrollochprovning- S15844111Provning bärkassar.av



Bilaga 6
FÖRTECKNING 1990-09-15 Klass Sida 97400
FÖRPACKNING.DISTRIBUTION

Provning
Provningochkontroll.Terminologi. SS020101
Provtagningförpackningar. S15840202avSjälvhäftandetejp.

Bedömningkontaktmissfärgning. SS272148av- Bestämningdraghälllasthei. SIS272120av- Bestämningtjocklek. SIS272111avv- Bestämningvättenångpermeäbilitet. SS272119av- Bestämningvidhäftningföreochefter ellerlukthchandling.Skalningsprovvärmeav- 180grader. SIS272121
Storsäckär.

BestämninghållfasthetviddynamisklallprovningSvenskfngelsk. SS844020av- BestämningkompressionsmotståndSvensk-Engelsk. SS 178440av-Säckar plastlilm.avBestämningskalningsniotståndhoslimlogarSvensk-Engelsk. SS844615av- Dragprovning ochlimfogSvensk-Engelsk. SS844614svetsav- FallprovningSvensk-Engelsk. SS844616wTransportflaskorformjölk.Provnings-ochkvalitetsbesiammelser. SMS1618
Transportforpäckningär,fyllda.

Allmännaanvisningarförsammanställningprov Del1 Allmänna21V- principerEndastengelsk. SS840206
AllmännaanvisningarförsammanställningprovningsprogramDel2 Kravniväcravá -Endastengelsk. SS 020784

Wellpapp.
Bestämningkantkrosskralt. SS 300584avá plankrosstryck.Bestämning SS 300784av-i Bestämningsprängstyrkä. SS843006av- Bestämningtjocklek. SS843009avA BestämningvättenupptagningenligtCobb. SS843008av-Provningsmetoder

Container.Flyg-landcontainerintermodälcontainerför Endaststyckegods engelsk. SS842113
Provtagning

Provtagninglorpackningär. SIS 020284avPäronkorg
Päronkorg. 515849101

Reparationer
Lastpallar.EUR-pallReparation. SS842008-Rullmaterial
Flexiblamateriel.KodförangivanderullriktningochiryckorienteringavSvensk-Engelsk. SS031214

Rullpall
Rullpäll. SIS 201284

Rörgläsflaskor
lnjektionsmateriel.RörglasllaskorSvensk-Engelsk. SS845323

Sisalgärn
Lantbruk.SisalgarnEndastengelsk. SS-ISO5080

Skador
Lastpallar.EUR-pallReparation. SS842008

Skeppningsmärken
Märkning Skeppningsmärken.gods. SIS175010ävSkruvlock
Glasflaskor.MedicinfläskorHalsringlörskruvlockSvensk-Engelsk. SS845315-ilasflasknrMcdicinflaskormedsnäpplockellerskruvlockSvensk-Engelsk.-MedicinfläskormcdsnäpplockellerskruvlockSensk-Engelsk. SS845316Skruvlock plast.avTypk SIS845021
A-TypB. SIS845022

Sinorpäket
Margariiv Mått.ochsmorpakei. SIS712006Snapplock
Glasburkar.MedicinburkarmedsniipplockSvensk-Engelsk. SS845150Elasflaskor.MedicinflaskorHalsringforsnapplockSvenslvEngclsk. SS845314-GlasllaskorMedieinllziskormedsnapplnckellerskruvlockSvensk-Engelsk.-NiedicinnäskormedsnäpplockellerskruvlockSeiisk-Engelsk. SSS45316Snapplocksburkär
ilashurkar.HalsringforsnapplockshurkzirSvensk-Engelsk. SS845148Sopsackar
Bestämningsopsâickarsvolym. SlS84U215avSopsackzir SIS84 1844ävpapper.Sopsäckaravp01yelen. SS844618Spiklådiir
Spikládor.lnncrmiiti. SIS847111storheterllChenheter
Sttirhelerochenheter.Förteckning svenskstandard SIS1merStorhusliåll
StorhtixhtiIlsuirustning.

liadliyrvzirnilitilliiingochkylning SIS8425047- iillitf.i1fICkf.kålI1l1l1Cf gejderoch SIS 250284-ASliirsackär
Stnrsackur.

AllmännaanvisningarftirhanteringdSvensk-Engelsk. SS8440110- Bestämninghiillfzisthctvidcykliskttupplyft.provningsmetoderSvensk-Engelsk.SS844016avr
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Storsldur
Storsâckar.

hålllasthet SS 20Bestämning viddynamiskfallprovningSvensk-Engelsk. 8440av- 17kompressionsmottändSvensk-Engelsk. SS8440Bestämningav- Svensk-Engelsk. SS844018BestämningUV-bcständighetav- SS844014EngångssäckarSvensk-Engelsk.- SS 12FlergångssäckarSvensk-Engelsk. 8440- terminologiSvensk-Engelsk. SS844010Kontrollomlattningoch- engångssâckai SS844015Pallbuma Svensk-Engelsk.- -Åiemnvändningssåckar SS 4013Svensk-Engelsk. 84-S., kegodseontalnrm
SS-ISO149611Containrarserie KravochprovningDel Styckegodscontainrar.I-Symboler xFörpackning.

Godshanteringssymbolen Engelsk. SS07S011- Svensk-Engelsk. SS07S012Symbolerföröppningsmetoder- SS-EN272Förpackningar.KännbarvarningssymbolFordringar.-säckar
796511Endastengelsk. SS-lSOFörpackning.SäckarFallprovningDell Papperssäckar- -i Storsäckar.i SSför Svensk-Engelsk. 8440Allmännaanvisningar hanteringd0- hållfasthet cykliskt Svensk-Engelsk.SS844016Bestämning vid topplyft.provningsmetoderg av- SS 4020hållfasthetviddynamiskfallprovningSvensk-Engelsk. 84Bestämningav- SS 4018UV-bestândighetSvensk-Engelsk. 84Bestämning1 av- SS 40EngångssäckarSvensk-Engelsk. 84 14i - svenslbEngelsk. SS 4012Flergångssäckar 84--- SS 4010Kontrollomfattning terminologiSvensk-Engelsk. 84ochs - engángssåckar° Engelsk. SS844015Pallburna- Återanvåndningssäckar SS844013Svensk-Engelsk.- SlS844201Säckar jute.avSäckar plastñlm.av SSkalningsmotståndlimfogar 844615Bestämning hos Svensk-Engelsk.av-- Svensk-Engelsk. SS8446Dragprovning ochlimfog 14svets-av- SS 46Svensk-Engelsk 84 16Fallprovning- 19Svensk-Engelsk. SS8446Toleranser- SS-EN277Säckarförlivsmedelshjälp.Säckartillverkade polypropenväv.avSäkring

SS-1503874Containrarserie Hanteringochsäkring.
Tejp

Självhäftandetejp.
SS272148Bedömningkontaktmissfärgning.av- draghållfasthet. SlS272120Bestämningl av- SlS2721tjocklek.Bestämningav-. SS272119vattenångpermeabilitet.Bestämningav- ochefter ellerfuktbehandling.SkalningsprovBestämningvidhäftningföre värmeav- 21SlS2721180grader. .Terminologi
SS842112Container.TerminologiSvensk-Engelsk.

Lastpallar.
1000SS84TerminologiSvensk-Engelsk.- SS020101kontroll.Tenninologi.Provningoch ,Kontrollomfattning SS 4010Svensk-Engelsk. 84ochterminologiStorsäckar. 3003SlS84Terminologi.Wellpapp.

Textilvaror S15 7003Yttermått. 84förtexiilvaror.Konsumentförpackningar
Transportanordningar SlS841011Bygg1astpal1400500.x 05SlS8421lyftningochlastsättning.Container.Donlör

Containerserie
SS 2109842 TcrmocontainerSvcnskfngclsk.KravochprovningDel c-- SSSvensk-Engelsk. 842108TankcontainerförvätskorochDel3Kravochprovning gaser- - SS842004Lastpall6 Halvpall.x SS842006Sjöfartspall.12 16.Lastpall xLastpallar, 2003SS84provningFordringar.Kontrolloch -- SS 20098-1Enkeldäckspall.Lastpa1|812x --- SS 202184Pallkragar.- SlS841000Terminologi.- SlS842113bytespallbox.Pallbox8 12.Europeiskx SIS 212284Pallboxar. 2012SlS84Rullpall.

Transportlat 32SIS71 1160Transponlat plast, liter.av 02SlS 0184plåt falsadcgavlar.Transporllat medav SlS 620284Transportlat plåtmedlock.avTransportllaskor
SMS1616Transportllaskorförmjölk.

Transportflaskorlörmjölk.
SMS1617Lock.- SMS1618Provnings-ochkvalitetsbcstämmelser.-Transporthäckar
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SlS 720284Konstruktionsanvisningar.Transporthäckar.
Transportkärl SlSR46251Staplingsbart.plåt,20liter.TransponkärlavTransporllådor 7313SIS84lransportlâdoroch förägg.Brickor 1105SlS71Transportlâdalör gods.tungt 01SlS8472Transportlädor Typindelning,trä.a 200571SlSlnncrmåu,Transportlâdormargarinochlor smör.
Trycklockshurkar 513845180plai.FalsadcrundatrycklocksburkarTrycklocksburkar av
Tryckplacering tryckoricnteringangivanderullriktningochKodförmateriel.Flexibla av 031214SSSvensk-Engelsk.
Trälådor 7231SIS84Trälådaförhär. 7230SlS84Trälådaförlingon. 722151584Träláda slromming.för 208472SlSTrâlâdorforfisk
Tubhatlar 815710130Tubhanar.Förpackningstuber.
Tunnor 0364SlS84ochKaggar tunnor. 61SlS8464kryssfaner.TunnoravVarningssymboler SS-EN272Fordringar.varningssymbolKännbarFörpackningar. -Varubackar

Varubackar. 2301SIS84Detaljhandelsbackar.- 028423SlSStorhushâllsbackar.-Varumotlag 1005SIS84Varumottag,
Verkstadslådor 241151384Verkstadslådorforlattgods. 515842412smådetaljer.Verkstadslådorfor
Virkespakel 232718SSSvensk-Engelsk.EnhctslastcrsågaochhyvlavirkeVirkespaketmed -Vägledning 7002SS84Svensk-Engelsk.VägledningKonsumtionsvarudistribution.Modulkoordinering-Väv 277SS-ENpolypropenväv.Säckartillverkadelivsmedelshjalp.Säckarför av
Wellpapp 2073SIS84Bctcckningar.solidpappochWellpapp.LådorTransportförpackningar. av

Wellpapp. 3005SS84kantkrosskraft.Bestämningav- 07SS8430plankrosslryck.Bestämninga- 0630SS84sprängstyrka.Bestämningav-- 0930SS84tjocklek.Bestämningav- 3008SS84Cobb.enligtxartenupptagningBestämningav- 10SS8430welllaktor.ingåendepappersskiktochBestämningvivikthosav- 3002SS84Svensk-Engelsk.detaljer,etclådor,Kontroll wellpappav- SS 300184Svensk-Engelsk.Wellpapp 3003SIS84Terminologi.Wellpapp.Återanvändninssäckar 40SS84 13teranvandningssäckarSvensk-Engelsk,Slorsäckar.
Olflaska 5220SS84Iäskcdrycksllaska,33cl.Ol-Glasflaskor. och
Oppningsmetoder . 5012SS07öppningsmctodcrSvensk-Engelsk.forFörpackning.Symboler



Bilaga 6

STANDARDISERINGEN

organisationStandardiseringensStandardiseringVad är

fadrorganbestårSverigeStandardiseringenirekommendationstandardärEn att aven standard fri-Utarbetande skerinomtillantalochSISutforma ettnågonting, centra avgöra t att som organensom ex SISfackorgananslutnatillståendefackorgamNationellaSISanslutnaanvända produktionsme-produkt, sven-en fackorutarbetasvidskastandarderEnbestämtsätt.tod,på visst stan- a-ett StandardiserinAllmännaochSISfastställerlösningpå ut stanexempå gsgruPPen,dard är ett ar-gernen.en SIS-STCderna.problem.återkommane BSTByfggstandardiseringen,specifikationStandardkansessomen standardise-ormationstekniskai InStandardiseringskommissionenSISintresserade till-utarbetad arter,av - ITSför standardi- ringen,Sverige centralorgandigheter, ärverkare,användare, in-m - SIS-MNCMaterialnormcentralen,SverisverksamheteniStandardennllämpasenbart serintutioner.sti e. Kommissionen,SvenskaElektriskafristående,opartiskorgani-Sden prak- ärenanvändarnafinneratt gerom SEKrånnäringslivmedlemmarmedekonomiskalösningar. sationtiska, Mekanstandardiseñng,fastställer Sverigessamhällsliv.RegeringenStandardiserin skall leda till för- och
SMSSISordförande.ochmedföralön- stadenklingoch erhet,sä utserarnage SIS-företräda ochHisskommissionen,SS har till uppgift Kran-samhet produktionochhandeli attsamt IKHnationelltochsvenskstandardiserinunderlättakommunikationövergrän- SIS-TKKTryckkärlskommissionen,SIS ochsäljainternationellt. skal ut eser. verka använd-svenskstandardochStandardiserings byrocessen er fackorganenutarbetadeSIS ocksåbedri- Desamarbete standard. skallpå mel företrädare ning stan-örett avan av SIStekniskadardförslagenfastställscertifieringoch kvalitetsmärkninghandelproducenter,konsumenter, och avva nämndoch svenskstandardrodukterocholikasamhällsintressen. utgessystem. somav SIS.Beteckningensvenskstandardarbetet [S svenskmedlemi det interna-De deltari ärsatsar avsom resur- lSO reserveradför nationell standardstandardiseringsorganettionella äroch kunnande.De har erfarenhetser fastställd SIS.ochutgivenoch denvästeuropeiskastandardise-internationellöverblick ioch inomsina avSEK svensknationalkommittéCEN. år irespektivefackområden. ringsorganisationen

standardalltid frivil-Aven äromensigsjälv,kanenmyndighethänvisai
den föreskrifterochdärmedsina ésfáblishing,l fo actualwithAátitzityof regard ordentvingande.Dettaförekommergöra

problems, andbestämmelser potential proceduresdet âller foravseendenär commonochhälsa, erhet miljö.sä .repéated af the achievement theainied optimumuse,
devlgteejøforder given content.a
Deinternationella definition standardisering.standardiseringsorganensf av

Finansiering

SIS UPPDRAGSIS fackorganens finan-och verksamhet
sieras varderamed tredjedel avcaenmedelfrånnäringslivet,statligamedel rnmuman.luulwkuioølv. Yilmaødahllhförsäljningsintäkter.och uctlllninp.un lrvblitclwviløkningllilnllrliaurmpnhgnuanuunmedlems-Näringslivetbidrar med

proiekt-ochbidrag, ramansla samt Tillhandahållacnlydlgtuppdragsmedel.taligamedelfåsdels deliøkuklovdagarpÅterkommandeallmäntstatsanslaöverstats-ettsom Riminiproblemoch Inn-nu.budgeten,dels projesom upp- uiuømklioøcll rundandragsmedel.Till dettakommerintäkter immunförsälning standard.från avrsbu baserad dessageten me-Mkr.fn 150delär caKostnadernavid standardiserings-
utgörbara mindredel dcorganen en avförtotalakostnaderna standardiserings- man..Ansvar...Deltagandetkommittéarbetetarbetet. [Sov-elllzuutlllnødeav standardanwa..olika intressenter,utredningaroch ga.internationell-av Humanmymlanstandardundersöknin sambandgörs iar sommedutformnin standardförslaenav ,år beloppigt 5motsvarar överett

r.
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SVERIGE

Global
Standardisering

internationellastandardiseringsor-det
IECoch svenskmedlem deniganet Västeuropeiskstandardiseringsorga-västeuropeiska

standardiseringCENELEC.ITS deärnisationen enavmedlemmarnaETSl,svenska i standar-
pádiseringsorganisationentelekommu-

nikationsomrädet.
samverkandeargan

sidan fackorganenfinnsVid antalettavsamverkande anknutna SlStillorgan
StandardiseringMaterielverk,FMVFörsvarets

Sjukvårdens erings-och i Sverige
Sprirationaliserin titut,s SPStatensprovningsanstalt,

TekniskaNomenklaturcentralen,
TNC

fackorganenUtöver finns antalett
såvälstatliga enskildasom organsomocksåutarbetattekniskaregler.

täcks standard,så uppfyllandet företagsring kvalitetssystem.att Kvali-av avCertifiering standardenverkligen stemcertifieringengårmotsvarar påav tetss uten att. visskvalitethos rOduktemSIS-märketbekräfta företaghar kvalitetssatt ett s-alltsåär kvaitetsmärke,ett i enli het med standardernaS-temsomangerCertifiering innebär verifierande roduktenskvalitet helhet, lSOinte 9001, 2eller9003.Genomkvali-av somöverenstämmelsemed standardeller i vissaavseenden. bedömstetsrevisioner standardensara omregelgivandedokument.Inter- Tillverkare,annat importörellersäljare krav uppfylls, vareftercertifikat omnationelltdefinierascertifiering ansöker certifiering.Efter överensstämmelseutfärdas.en Kvalitets-som vara omen handling tredje med godkändtypprovningutfärdaspart certifie- certifieringenföljs återkom-av som er- meduppforderligtrovärdi hetpåvisaratt ringslicensenochinnehavaren mande ångerrevisioner år.enve- te- tvgaran perderbörligenidentifieradprodukt, fortlöpande uppfylleratt SlSdeltarrar i inom EQS,pro- varan tesamarellertjänst i överensstämmelseär krav.SlSåcess sinsida öráterkom- EQNET lNSTAoch syftarsamma tillsommed standardeller regelgi- mandestickprovskontrol Certifie-en annat ömsesidigterkännande certifikat.er. avvandedokument. ringslicensenkandrasinomprodukten Bilateralaavtal med antal andraettSIScertiñeringsavdelningcertifierarinteuppfyllerstandardenskrav. nationellacertifieringsorganskallträf-produkterochkvalitetssystem.Fr Förutomnationellcertifieringfinns fasunder1990.o m990 harSISregeringensuppdrag nordiskcertifiering lNSTA-samar-inomattutfärda ståndför miljömärk- betet.aven Dennordiskacertifieringen Miljömärkninginne-
produkter. bärning certifikatutfärdatav i nordisktatt 20oktober1989träffadeSiSett avtalmedland erkänns särskildprövning införandeutan positivochfri-statenom avCertifiering produkter äveni deövriganordiskaländerna.av villig miljömärkning.MiljömärkningCertifieringenavprodukteravseröver- Motsvarandeinternationellcertifie- kan för produkter,göras relationisomcnsstämmelsemed kraven i rin lanerassvensk Västeuropaäven i och till andraprodukterförlegalt ända-sammastandardoch för företagenrätt ISO.inom inomCENpåbörja-att mål,harmindreger miljöpåverkan.Märk-markaprodukterna SIS-mämed rke. märkningför rda syfteningenstermostatst är intresserakonsu-es en attlS-märketär inregistrerat radiatorventilerunder1989.SISett erti- för väljaoch för tillverkarevaru- menter attmärke.SlS-märknin förekommerför fieringsavdeliting SISi utvecklamiljövänligareprodukter.representerar attnärvarandeför ett4 -tal dessasammanhang. Miljömärkningenvarugru sker nordisktper. ilnte alla standarderkan l till samarbeteoch de förstamiljömärktaacertifiering. Certifieringl allmänhetkrävs kvalitetssystemallaatt produkterna beräknasfinnasav underVäsentligaegenskaperhosprodukten Under1988påbörjadeSlS certifie- andrahalvåret1990.en
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SUW WELLSTAN DARD

U
för säker maskinell inpackning

påStandard wellpapp
avsedd för

maskinell inpackning

Inledning1

Wellpapp för måsteär avsedd maskinell inpackning uppfylla vissa krav för fun-som att
i inpackningsmaskinerna. l denna sådanastandard påkrav vissa egenskaper förgera anges

normalt förekommande wellpappkvaliteter.
Genom överenskommelse mellan köpare och leverantör kan kraven förändras.

påKrav2 wellpapp avsedd för maskinell inpackning

For varje nedanståendeleverans kravspecifikation,gäller

Stansade2.1 ark

56247Fukthalt medelvärde 6-l09é
spridning il%.

Format ilangd, bredd formal m nominelltcl mätt 2i mm
format mil nominellt ,§3matt mm

Tjocklek se 4.2 medelvärde dock0,2 inom kraven SISi 01+ 84 3Cmm
Oplanhet 4.3se -4%

Vikanvisningar vika i vikanvisningen aterfjädringska och0 ge
begränsad förekomst sprickor0 av

Luftresistens se 4.4 20s

Klistring dåligt klistrade ark bonsorteras

liaxhar,Damm, spille minimeras

Rixanvisningen skall funktionsdugligavara



Bilaga 6

Slitslådor2.2

se 4.5Krav tillämpliga delarenligt 2.1 i samtovan
dockSnedhet och welIpapptjockIek, 5 mmm1 m2

mm,wellpapptjocklek dock 6Gap vid fog slitsbredd iii
dock 1 mm

|k1-k2| dockFishtailing wellpapptjocklek, 71,5 mrn

frånSlitsdjup rillens mitt+6-3 mm
mått slitsbreddlåda flikbredd flikbredd bnominelltLängd hopvikt ++ar

Toleransområde +6-3 mm
fårhålla på och paneler hop-Sidfog skall visavsett varasamman

klistrade limstänkpga

Palletering2.3

sträckfilmningkrymp- ellerfuktförändringarWellpappen skyddas vid behov texmot genom
pallarna.av

wellpapp hos inpackareHantering och lagring3 av

så uppstårHantera mekaniska skador0

påLagra liggande pall0

enligt SISLagringstemperatur O-30°C0

enligt SISLuftfuktighet i lager 30-70% RH

Temperaturkonditionera i lager och inpackningslokal överensstämmertemperaturom

förePaketering efter hand användningöppnas strax

tyngdLock lägges bruten pallöver

definitionerochReferenser4

Fukthalt4.1

SCAN-P 463.provningsnormMäts enligt

Tjocklek4.2

SCAN-P 3171.provningsnormMats enligt



Bilaga 6

Oplanhet4.3

Definition4.3.1

nFigur 1 t
båghöjdenArkets oplanhet definieras relationen uL, där är och L arklängden.ärgenom u

i
Krav4.3.2

fårKrav Arkets oplanhet1 överstiga 4%.
Krav Oplanheten för får2 arkets krokigaste hälft överstiga 4%.

nedanståendeDetta kan visualiseras exempel i figurer.ettgenomi
l

mmA u

° 1
. 4I I rmm500 1000 L

Figur 2
Krav Om såarklängden måste1 är L 1000 tvärsnitt arket inomtex ettmm av rymmas
den streckade rektangeln.

Figur 3
Krav innebär påark kraftig1 med krökning mindre del arket, det prickadeatt ett tex ut-en av

Sådanaseendet, skulle svåragodkännas. ark ofta körai inpackningsmaskiner. Därförär att
infördes även krav

mmu

20
mm500 L

Figur 4
Krav 2 Den krokigaste delen arket med längden l U2 skall inom dennaav rymmas
streckade rektangel.
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GurleyLuftresistens enligt4.4

påSCAN-P tillämpligt plan-principen i provningsnorm för Iuftpermeans, 1978,Mäts enligt
skiktsmaterial.

på slitslådorMått4.5

slitsdjupoch
flikbreddbocha

foglåda vidochhopviktlängd gapc
snedhetochm1 m2

Km för WellpappSvenska Utvecklingsgruppen

Group for Corrugated BoardThe Swedish Development

Kraftemballage SCAEmballageAB SCANordlinerAB TamboxFörenadeWellAB MoD0CelIKraltAB Munksjo AB ABBillerudABKraftlinerASSI

KISTAKISTA Gatuadress TorshamnsgatanBox 16493 24,PackForsk,Postadress
Telefax 08-75138890008-75257Telefon
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D910026 1991-04-0949
208652 HHKSubj

Bilagor kan intressesom vara av

Norrnpacknorrnen.
C

tidskriften2 Artikel EG-lagstiftningNord-Ernballage, 1991, gällandeur nr om
livsmedelsförpackningar.

3 innehållsförteckningenUtdrag StatesUnited Pharmacopoeia ochur ur
European Pharrnacopoeia, vilka reglerar läkemedel och Iäkemedelsför-även
packningar.i

l 4 innehållsförteckningenKopior farligtTransport gods ADR ADR-S 1-2ur ur av
i förpackningarRäddningsverket. Regler gällande och hantering..utg av
l

5 förpackningar.Lista EG-direktiv berörvissa Utg Internationalöveri som av
Trade Centre UNCTADGATT, 1990.

6 Ytterförpackningen och detaljhandeln. Utg DULOG Dagligvaruhan-i parti- av
delns Utvecklings- och Logistikgrupp, 1989.

7 Broschyr Scansped, Bilspedition Packforsksamarbete med ochutg iav
Skandia förpackningar, 1988.transporterom avi

1
l 8 Kopior Flexible Packaging Materials, Pira The Researchrapporten utgur av

forAssociation theI Paper and Board, Printing and Packaging Industries,
England, 1990.

Plastics9 Kopior Pharmaceutical Packaging, 1990.in Pira,rapporten utgur av

10 Kopior Konsekvenser kommunal glasátervinning, 1990.rapportenur av

1 1 Checklista utformning konsumentförpackningar. Hämtadöver Emballageav ur
förpackningsekonomiHandbok allmän förpackningsteknik.i och 1976.-

för förpackningskonstruktörer12 Checklista det förpack-gäller miljövänliganär
ofUtarbetad Professionals.ningar. Institute Packaging PackforskUSA.av

använder förpackningstekniskdenna checklista Högre utbildningi och i
förMiljökurs industrin.

,

D-910026lll-lubj20-8652
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1991-04-09 18D-910026
20-8652 HHKSubj

medkonfliktkommaeventuellt kan ipå lagarw Exempel som
eventuella miljökrav

Livsmedelslagen0

Läkemedelsförordningen0

Produktsäkerhetslagen0

produkterkemiskaLagen0 om

Arbetsmiljölagen0

farligt godsLagen transport av0 om

konflikt eventuella miljökravmedföljande kan kommalagar också iKanske

Konkurrenslagen0

Konsumentköplagen

Varumärkeslagen

och viktvolym19711081 bestämningLag avom

Marknadsföringslagen

D-910026l-ll-lub]20-8652
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Miljöprofiler för förpackningsmaterial

Följande avsnitt är utdrag Livscykelanalyserrapporten förur
förpackningsmaterial beräkning miljöbelastning. Följande materialsav-
miljöprofileri de olika beräkningsfallen är presenterade

§LD
3.5. Aluminium 3-5

Stålplåt4.5. 5-8
Glas5.5. 9 -10
Polyeten6.5. 1 1-17

7.5. Polystyren 18 2 3
Trä8.5. 24-27

9.5. Wellpapp 23-31
stärkelse10.5. 32-35

11.5. Vätskekartong 3 5 4 g
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aluminiumResultat3.5. -

i Siffertabellerstapeldiagram.i följandevisasberäkningarnaResultaten av
i bilagaberäkningsresultat finns 5.samtligaöver

0,1xenergi th MJkg
MJkg0,1xeienergi

C02 kgkg
CO gkg
HC gkg

NOx gkg
26,68S02 gkg

10xHCI gkg
10xtot-F gkg

Avfall kgkg
kgkgAska

Rödslam kgkg
IIIII

302520155 100

deponitillavfallåtervinning,-ingenMiljöprofi aluminiumFigur 3.2.

MJkg0,1xenergi th
MJkgO,1xelenergi

C02 kgkg
CO gkg
HC gkg

14,29NOx gkg
15,84S02 gkg

10xHCi gkg
10xt0t-F gkg

Avfall kgkg
Aska kgkg

Rödslam kgkg

3020 25155 100

aluminium avfall tillåtervinning,-ingenFigur Mijöprofil3.3.
förbränning
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En jämförelse mellan deponering och förbränning efter engángsnvändning
figur och figur 3.3.,3.2. visar 77% den insatta termiskaatt ca av process-

återvinnas Genomenergin kan avfallsförbränning. förbrännaattgenom
ialuminium avfallsvärmeverk slipper elda olja. Avdrag för emissionerman

från påmotsvarande oljeförbränning koldioxid-, koIväte-, kolmonoxid-attsyns
och svaveldioxid-staplarna mindre vid förbränning vid deponering. Enär än

0,1xenergi th MJkg
0,1xeIenergi MJkg

C02 kgkg
CO gkg
HC gkg

NOx gkg 4,757
S02 gkg 6,88

10xHCl gkg
foxtot-F gkg

Avfall kgkg 0,279
Aska kgkg 0,000051

Rödslam kgkg

0 5 10 15 20 25 30

Figur Miljöprofil återvinning,3.4. aluminium 75% avfall till deponi-

0,1xenergi th MJkg
0,1xeIenergi MJkg

C02 kgkg
CO gkg
HC gkg

NOx gkg
S02 gkg

OXHCI1 gkg
10xtot-F gkg

Avfall kgkg
Aska kgkg

Rödslam kgkg

10 15 20 25 30

Figur 3.5. Mijöprofil aluminium återvinning,75% avfall till deponi-
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påfås avfallsförbränning beroendekväveoxidutsläppen vidliten ökning attav
motsvarandevid avfallsförbränning än förutsläppen kväveoxider är störreav

oljeförbränning.

aska förbränningsfallet.deponeringsfallet återfinns iAvfallet i som
påmängden avfall beror vidmängden aska änAnledningen till är större attatt

aluminiumoxid.aluminium bildasförbränning 1,91av

primärproduktionenbränsleförbrukning sker vidStörsta andelen el- och av
vidoch elektricitettermisk energi vid Bayer-processenaluminium;

frånsvaveldioxid och koldioxid härrörStora utsläppelektrolysen. av
elektrolysen.kolelektroder ianvändningen av

3.3.och ochengängsanvändning figurerna 3.2.Vid jämförelse mellanen
energibehovtydlig minskningåtervinning figurerna och 3.5.3.4. syns en av

Utsläppprimärproduktionen aluminium.relaterade tilloch utsläpp är avsom
återvinningsgraden.däremot medåtervinningsprocessen ökarrelaterade till

från avdrivningen ochHCI och kloriderexempelvis utsläppDetta gäller av
omsmältningen.

påberorvisas del miljöbelastningenl figurerna och hur3.6. 3.7. stor somav
åteninning, följdaengängsanvändning vidvidtransporter samt av

transportändamäl slårandel bränslebehovet fördeponering. En liten av
engångsfallet stårpå emissionssidan.igenom andel lstörresom en

bränslebehovet, medanför knappt det totala20%transporterna av
kringkväveoxidutsläpp ligger 30%.andel svaveldioxid- ochtransporternas av

långaengångsfallet på deEn del transportemissionerna i berorstor av
Guinea,båttransporterna från råvarulandet Australien,aluminiumoxidav

återvinningsfalletJamaica till Europa där elektrolysen sker. l utgör
båttransporter mindredrygt Mängden visserligen itransportenergin 20%. är

återvinningsfallet, mängden lastbilstransporter aluminiumi stället har avmen
från ätervinningsanläggningen Energibehovet och emissionernatill och ökat.

från återvinning ändå engängsanvändningvid mindre än vidtransporterna
eftersom ökningen lastbilstransporterna kompenseras väl de minskadeav av
båttransporterna.
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0,1xenergi th MJkg
o,1xetenergi MJkg

C02 kgkg
CO gkg
HC 9k9

NOx gkg
S02 gkg

10xHCI gkg
10xt0t-Fgkg

Avfall kgkg
Aska kgkg

kgkgRödslam
III IT I I

3020 2510 15O 5

Iviiljöproril återvinning, avfall till deponi.aluminium -ingenFigur 3.6.
och övrigt svartpá vit del stapeluppdelat transporter av

0,1xenergi th MJkg
0,1xeIenergi MJkg

C02 kgkg
C0 gkg
HC gkg

NOx gkg
S02 gkg

.10xHCI gkg
10xtot-F gkg

Avfall kgkg
Aska kgkg

Rödslam kgkg

25 30O 5 10 15 20

deponi.återvinning, tillFigur Miljöprofil aluminium 75% avfall-
Uppdelat pá vit del stapel övrigt svanochtransporter av
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4.5 Resultat stálplát-

Figurerna 4.2-4.5 visar stapeldiagram över el- och bränsleanvändningen och
emissionerna för stâlplát och förtennad plåt vid engángsanvändning
respektive återvinning.70% Diagrammen har skala, varför de gár attsamma
jämföra sinsemellan. Beräkningarna visar bränsleförbrukningenatt blir
betydligt mindre återvinningmed 70% än vid engángsanvändning,i främst p g

behöver brytaatt och reducera mindre mängd malm. Dettaa man är ocksåen
den viktigaste orsaken till emissionerna lägre återvinning.att är vidl

i Elförbrukningen någotär högre vid återvinning jämfört med
l engángsanvändning, främst den använder vidpga som mani elektrostálverken. Utsläppen S02, NOx, CO, C02, stoft och aska skiljerav
l tydligt mellan tvåde fallen på säl vis de lägre vid återvinningäratt än Detutan.

skiljer inte lika mycket när det gäller utsläppen kolväten, främst beroendeav
pä de jämförelsevis höga utsläppen från de dieseldrivna transporterna.

energi th MJkg 16.52
MJkg

C02 kgkg
Cogmg
HC gkg

stoft gkg
NOx gkg
SO2gmg

olja aq mgkg
avfall hushåll kgkg

avfall industri kgkg
aska gkg

18 20

Figur 4.2. Miljöprofi ståplåt, återvinningingen .
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energi th MJkg 9,21
MJkg

C02 kgkg
CO gkg
HC gkg

stoft gkg
NOx gkg
S02 gkg

olja aq mgkg
hushållavfall kgkg

avfall industri kgkg
aska gkg

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0

Figur Miljöprofil4.3. ståplåt, áteninning70%

energi MJkg 18,69
MJkg

C02 kgkg
CO gkg
HC gkg

stoft gkg
NOx gkg
S02 gkg

olja aq mgkg
avfall hushåll kgkg

avfall industri kgkg
aska gkg

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Figur 4.4. Miljöproñl förtennad stáIpát, ingen återvinning
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MJkgenergi th
MJkg

C02 kgkg
CO gkg
HC glkg

ston gkg
NOx gkg
S02 gkg

olja aq ngkg
hushåll kgkgavfall

kgkgindustriavfall
aska gkg

återvinningståplåt,Miljöproñl förtennad 70%Figur 4.5.
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5.5. Resultat glas-

Resultaten redovisas i följande figurer. En viss minskning i miljöbelastning
och energibehov erhålls vid återvinning glas, jämfört med användningav av
jungfruliga råvaror. Vid återanvändning glas erhålls betydandeav en
minskning i miljöbelastning och energibehov. falletl återanvändning svarar

förtransporterna mycket andelstor utsläppen luft. Fören sifferuppgifterav
bilaga 5.

energi MJkg

AAJkg

10xCO2 kgkg

10xCO gkg

10xHC gkg

toxstoft gkg

NOxgmg

S02 gkg

100xsusp gkg

avfall kgkg

Figur Miljöproñl5.2. för glas framställt råvaror.100% jungfruliga Vit delav av
stapel hänför sig till transporter.
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énergi m MJkg

MJkg

10xCO2 kgkg

10xCO gkg

10xHC gkg
gkg10xstof1

NOx gkg

S02 gkg

100xsusp gkg

avfall kgkg

Figur Miljöprofil för framställt5.3. glas 70% kross och 30% jungfruligaav
råvaror. Vit del stapel hänför tillsig transporterav

energi MJkg

MJkg

10xCO2 kgkg

10xCO gkg

10xHC gkg

10xstoft gkg

i NOx gkg

S02 gkg

100xsusp gkg

avfall kgkg

O 1 2 3 4 5 6

Figur 5..4. Miljöprofil för glas, återanvändning.97% Vit del stapel hänförav
sig till transporter
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polyetenResultat6.5. -

HDPELDPE ochdiagram.följanderedovisas iberäkningarnaResultaten av
användningsområden,då skildamaterial de harjämförbaraheltinteär som

användnings-skildabehållare. FörutomHDPEochplastfilmLDPE somsom
LDPEtillverkningenutsläppen förochenergibehovetskiljer sigområden, av

vid lägreskerpolymerisationendå dessHDPE,lägst förHDPE. De äroch
Siffertabeller överavsnitt.i sittredovisadedärförLDPE. De ärtryck förän var

bilagafinns iberäkningsresultatsamtliga

LDPE6.5.1.

den insatta64%visaroch figur 6.3.figur attmellan 6.2.jämförelseEn ca av
Genom värme-avfallsförbränning.återvinnasenergin kantermiska genom

förbränningGenomexempelvis olja.eldaslipperåtervinningen avman
kväveoxider,ochkoldioxiduppstår utsläppavfallsvärmeverkipolyeten av

olja.motsvarande mängdförbränningfrånutsläppslipper avmanmen
minskningframför alltoljeemissionernaförAvdraget avensomsomsyns

deponering.medförbränning jämförtvidkolväteutsläppenochsvaveldioxid-
svavel-på avdraget förberorsvaveldioxidutsläpp attnegativa värdet förDet

sammanlagdadeså mycket större änfrån oljeförbränningen ärutsläppen
kväve-ökning i utsläppEn litenpolyetentillverkning.vidsvavelutsläppen av

beroende avfallsförbrän-kväveoxider vidpå utsläppenerhållesoxider att av
skeravfallsförbränningeftersomoljeförbränning iförstörre änning är panna

vid högre temperatur. j
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0.1xenergi th MJkg 60,9 MJkg

11,53 MJkg0,1xe|energi MJkg

1,023 kgkg10xCO2 kgkg

HC gkg

NOx gkg

S02 gkg

BHT gkg

0.025 gkg100xOIjaaq gkg

10xFeno| mgkg

Avfall kgkgl
II I I I

-14-12-10-8-6-4-2024681012z

avfallåtervinning, tillLDPE -ingenpolyetenMijöprofiFigur 6.2.
deponi

0,1xenergi th MJkg 21,77 MJkg

11,53 MJkgMJkg0,1xe|energi

10xCO2 kgkg

HC gkg

NOx gkg

S02 gkg

BHT gkg

100xOIjaaq gkg

mgkg0,1610xFenol mgkg
l

0,0004kgkgAvfall

-8, 10 110 2 4 6 8-12 -10 -6 -4 -2-14

återvinning, avfallLDPE -ingen tillFigur Mijöprofi polyeten6.3.
iförbränning

koldioxid till iuft, oljaemissionerna, och kolvätenDe processrelaterade samt
vilket jämförelsevid återvinning, vidoch fenol tili minskarvatten, syns en

ochengángsfallen 6.3. och återvinningsfalien figur 6.4.mellan figur 6.2. och
från våtgaskrackningen,Koldioxidutsläppen till del6.5.. kommer stor men
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åtörsta däremotkälla ärråolja. Kolväteutsläppensockså från raffineringen av
vid högtLDPE, skerpolymeriseringenutsläppen vid självade diffusa somav-

tryck.

frán ráoljeutvinning ochoch fenol, härstämmartill oljaEmissionerna vatten,
våtgaskrackning.frånraffinering, samt

22,513 MJkgMJkg0,1xenergi th

MJkg MJkg0,1xelenergi 8,66

0,416 kgkg10xCO2 kgkg

HC gkg 4,139

NOx gkg

S02 gkg

BHT gkg

0,00925 gkg100xOIjaaq gkg

mgkg10xFenol mgkg 0,14

Avfall kgkg 0,638

10 1280 2 4 6-10 -6 -4 -2-12 -8-14

áteninning, avfall tillLDPE 75%Miljöprofil polyetenFigur 6.4. -
deponi

MJkg12,810,1xenergi th MJkg
MJkg08,66MJkgOnxelenergi

10xCO2 kgkg kgkg0,429

3,975HC gkg

NOx gkg

S02 glkg -s,401

0,387BHT gkg
Å10ÖxOljaaq 0.0054 gkggkg

.
0,08 mgkg10xFenol mgkg

Avfall 0,1 13kgkg

100 6 8 12-14 -12 -10 -6 -4 -2 2 4

återvinning, avfall tillMiljöprofil polyeten LDPE 75%Figur 6.5. -
förbränning i
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I figurerna 6.6. och 6.7. visas hur delstor miljöbelastningen beror páav trans-som
Ökningenporter. emissioner och termisk energibehov frånav transporter vid äter-

vinning jämfört med engángsanvändning beror på transporter till och från átervin-
ningsanläggningen. En liten ökning energibehov för slår igenomtransporterav som

större ökning pá emissionssidan. Vid återvinningen slipper däremotman process-
utsläpp från poiymerisationen och föregående Sammanlagtsteg. är utsläppen vid
återvinning lägre än vid engángsanvändning.

0,1xenergi th MJkg
0,1xeIenergi MJkg

10xc02 kgkgi
HC gkg

i NOx gkg

S02 gkg
BHT gkg

100xOIjaaq gkg

10xFenol mgkg
Avfall kgkg

I I l I | I I
0 2 4 6 a 10 12.

Figur Miljöprofil polyeten LDPE ingen återvinning, avfall till-
deponi. uppdelat på vittransporter del stapel och övrigt svart.av

0,1xenergi th MJkg

0,1xeIenergi MJkg
10xc02 kgkg

HC gkg

NOx gkg
S02 gkg

BHT gkg

100xOljaaq gkg

10xFenolmgkg

Avfall kgkg
| I I | I l 140 2 6 8 10 12

Figur 6.7. Miljäprofil polyeten LDPE återvinning,75% avfall till-
förbränning. uppdelat på transporter vit del stapel och övrigt svart.av



HDPE6.5.2.

HDPEavfallsförbränningvidmiljöbelastningenminskarLDPE,förLiksom av
6.9..och6.8.engångsanvändning figurernaefterdeponeringmedjämfört

engángs-medjämförtelförbrukningenminskaskulle inteMaterialätervinning
förelbehovetpåberor610.. Detoch attfigurerna 6.9.HDPEanvändning av

vátgaskrackning poly-ochförlikaåtervinningvid är stortregranulering som
minskar utsläppenråvara. Däremotjungfruligtillverkningmerisation vid ur

engängs-medjämförtmaterialåtervinningvidenergibehovettermiskadetoch
Återanvändning skulleförpackningenáterfyllningeller geanvändning. av

Då haroch 6.11..6.9.överlag figurernaenergibehovutsläpp ochminskade
medräknats.förpackningendiskningsköljning ellerdock inte av

MJkg58,82MJkg0,1xenergi

MJkg07,05MJkgO,1xeIenergi
0,946 l10xCO2 kgkg

HC Qkg

NOx gkg

S02 gkg

gkg0,0251100xOljaaq gkg

0,378 mgkg10xFenol mgkg

Avfall kgkg
II II Il lI II II I

106 80 2 4-2-10 -6 -4-12 -8-14

avfall tillåtervinning,ingenHDPEMiljöprofi poyetenFigur 6.8. -
deponi
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0,1xenergi th MJkg 20,09 MJkg

0,1xeIenergi MJkg 7,051 MJkg

10xCO2 kgkg

HC gkg

NOx gkg

S02 gkg

00xOIjaaq1 gkg 0,0o9s gkg

10xFenol mgkg 0,158 mgkgI
Avfall kgkg

i -14-12-10-8-6-4-20246810
i Figur 6.9. Miljöprofil polyeten HDPE återvinning,-ingen avfall tilli

förbränning

0,1xenergi th MJkg 12,057 MJkg

onxelenergi MJkg 7,037 MJkg

10xCO2 kgkg 0,384 kgkg

HC gkg

i NOx gkg
i iS02 gkg -3.441

100xOIiaaq gkg 0,0054 gkg

10xFenol mgkg 0,084 mgkg

Avfall kgkg

-14-12-10 -8 -6 -4 -2 0 2 8104 e
Figur 6.10. Miljöproñl polyeten HDPE återvinning,75% avfall till-
förbränning
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MJkg0,1xenergi th 5,024 MJkg

Onxelenergi MJkg 1,763 MJkg

10XC02 kgkg 0,246 kgkg

HC gkg

NOx gkg 0,651

S02 gkg -3,601

100xOIjaaq gkg 0.0024 gkg

0,07110xFenoI mgkg mgkg

Avfall kgkg 0,0001

-10 0 4 6 a 10-14 12 -8 -6 -4 -2 2
i

HDPE återanvändning, avfallFigur 6.11. Miljöproñl polyeten 75%
till förbränning

x



Resultat7.5. polystyren-

Beräkningsresultaten redovisas i följande stapeldiagram. Slffertabeller över
samtliga beräkningsresultat finns i bilaga

0,1xenergi th MJkg 71,364 MJkg
0,1xeIenergi MJkg 1,064 MJkgg

C02 kgkg
CO gkg

HC0,1x gkg 6,683 gkg
NOx gkg

S02 gkg
Olialaq glkg

Fenol mgkg
Avfall kgkga

I I l I l
-5 -4 -3 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figur 7.2. Miljöprofi expanderad polystyren -ingen återvinning, avfall,
till förbränningi

0,1xenergi th MJkg 35,337 MJkg
,

0,1xelenergi MJkg 1.063 MJkg

C02 kgkg
CO gkg

0,1x HC gkg 6,616 gkg
NOx gkg 5,813
S02 gkg

Olialaq glkg
Fenol mgkg
Avfall kgkg

I | I I | I I l I I l l l I I I
-5 -4 -3 -2 -1012345678910

Figur 7.3. Miljöprofil expanderad poystyren -ingen återvinning, avfall
till förbränning



insattaden50%visaroch 7.3. attfigur 7.2.jämförelse mellan avEn ca
iexpanderad polystyrenförbränningvidåtervinnasenergin kantermiska av

frånutsläppslippervärmeåtervinningenGenomavfallsvärmeverk. man
värden förresulterari lägre iolja. Dettamängdmotsvarandeförbränning av

oljeförbränning.vidskeremissionerkolväten,svaveldioxid,utsläppen somav
föravdragetkoldioxidutsläpp,ochkväveoxid-Minskningen p g aav
kväveoxid-välänolja, uppvägsmängdmotsvarande avförbränning merav

avfallsvärmeverket.iEPS självtförbränningfrånkoldioxidutsläppoch av
vidär störreÖkningen kväveoxidutsläppetpåberorkväveoxider attav

koldioxid berorökningenmedanoljeförbränning,föravfallsförbränning än av
olja.MJ änkolinnehållerpolystyrenpå peratt mer

avdragetpåsvaveldioxidutsläpp beror attförvärdet avnegativaDet
sammanlagdedeänså mycket störreäroljeförbränningenfrånsvavelutsläpp
innehålleri sig intepolystyren,tillverkningenvidsvavelutsläppen somav

svavel.

ochråoljeutvinningfrånhärstämmarfenol,olja ochtillEmissionerna vatten,
våtgaskrackning.frånraffinering, samt

utsläppensärskiltframträderemissionernaprocessrelaterade avdeAv
expanderingenvidanvänds och släpps utdrivmedelDessa ärkolväten. som

mellanjämförelseframgår vidminskarutsläppdessaHur enpolystyren.av
7.4.figurernaåtervinningoch7.3.och7.2.figurernaengånganvändning

återvinningsigdå det inte rörmissvisandeär avMinskningen7.5.. omoch
sker eftersomskumningförnyadingenberormaterial, attEPS utansomv

engångsanvändning ochmellanjämförelsePS. EnEPSåtervinning gerav
minskning.riktigdock7.7.och7.6.återanvändning figurerna enger

återanvändning.genomförbarpraktisktåstadkommadär ärSvårigheten att en
otydligareoch 7.5. är7.4.återvinningsfallen i figurernamellanjämförelseEn

itransportarbetetpå ökadedetberoremissionernadeleftersom stor aven
återvinning.samband med

berormiljöbelastningenandelhurvisasoch 7.9. stor som7.8.l figurerna av
följtåtervinningsfalletdeponering ochföljtengångsfalletipå transporterna av

deponering.av
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O,1xenergi th MJkg 29,703 MJkg
0,1xelenergi MJkg 0,375 MJkg

C02 kgkg
CO gkg

0,1 HC gkg 2,697 gkgx
NOx gkg 3,509
S02 gkg 3,844

0Iiaaq gkg
Fenol mgkg
Avfall kgkg

| l I I I I
-5 -4 -3 -2 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figur 7.4. Miljöprofii expanderad polystyren återvinning60% som-
poystyren, avfall till deponi

O,1xenergi th MJkg 17,531 MJkg
0,1xeIenergi MJkg 0,375 MJkg

C02 kgkg
CO gkg

0,1x HC gkg 2,675 gkg
NOx gkg 3,783
S02 gkg -0,929

OIjaaq gkg
Fenol mgkg
Avfall kgkg

-5 -4 -3 -2 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figur 7.5. Miljöprofi expanderad polystyren återvinning60% som-
poystyren, avfall till förbränning
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MJkg28.546MJkg0,1xenergi th
MJkg0.4250,1xe|energi MJkg

C02 kgkg

C0 gkg
gkg2,673HC gkg0,1x

NOx gkg -
3,67S02 gkg

gikgOliaüq

mgkgFenol

kgkgAvfall

-5-4-3-2-10123456748910

Miljöprofilexpanderad återanvändning,poystyren 60%Figur 7.6. -
deponiavfall till

14,135 MJkg0,1xenergi th MJkg
0,425 MJkgMJkg0,1xe|energi

C02 kgkg
CO gkg

gkg2,646HC0,1x gkg
2,325NOx gkg

S02 -2,01gkg

Oliawq Qkg
Fenol mgkg

Avfall kgkg

återanvändningpolystyren 60%expanderadMiljöprofilFigur 7.7. -
förbränningavfall tillpolystyren,som
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0,1xenergi th MJkg
0,1xeIenergi MJkg

i 002 kgkg
CO gkg

0,1x HC gkg
NOx gkg
S02 gkg

OIiaaq gkg
Fenol mgkg
Avfall kgkg

Figur 7.8. Miljöprofil epanderad poystyren -ingen återvinning, avfall
till deponi. uppdelat pá vit del stapel och övrigt svart.transporter av

0,1xenergi th MJkg
0,1xeIenergi MJkg

C02 kgkg
CO gkg

0,1x HC gkg
NOx gkg
S02 gkg

Oliataq gkg
Fenol mgkg
Avfall kgkg

I I I I I I I l l I i
0 1 2 3 54 76 8 9 10

Figur 7.9. Miljöprofil expanderad polystyren återvinning60% som-
polystyren, avfall till deponi. uppdelat pá vit del stapeltransporter av
och övrigt svart.
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Återvinning mycketinnebär lastbilstansporterexpanderad polystyren av enav
då i förhållande tillDrivmedelsförukningen blirvoluminös last.lätt och stor

engångsfallet figur 7.8.Skillnaden mellan transportbehovet ivikt.lastens
på ökningen transportarbetetåtervinningsfallet figur 7.9. beroroch g aav p

totaladrivmedel detengångsfallet figur 7.8. 0,4%återvinningen. l utgör avca
återvinning. En liten ökningvidbränslebehovet, och ökar till 4,2% 60% avca

större på emissionssidan,genomslagförbränslebehov etttransport ger
det sig lastbilstransporter.för kväveoxiderna eftersom rörframför allt om

engångsfallet,ikväveoxidutsläppen är 7,5%andelTransporternas mencaav
återvinning figuri vidátervinningsfallet. Totalt emissionernaär47% i settca

förbränning fig 7.3..engánganvändning följtändå lägre vid7.9. än av

innanexpanderad polystyrenpå långt lastbilen kan köraOm tittar hurman
avfallsförbränningåtervinnas vidförbrukat lika mycket energi kanden har som

på MJfonkm ochbränsleförbrukning 10visar det, medatt enen
påkm. Räknatlastbilen köra 600värmeåtervinning på MJkg, kan 336

påräknarblir denblir sträckan kortare. Kortastutsläppen om man
engångsfalletkväveoxidutsläppen avfallsförbränning ijämförelse mellani en

idå km innan kvävoxidutsläppenåtervinning. Lastbilen köra 300och kan ca
engångsfallet förbränning.i medåtervinningsfallet blir lika stora som
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8.5. Resultat trä-

Resultaten beräkningarna visas i följande figurer. Mer detaljerade tabellerav
finns i bilaga .

energi th MJkg

MJkg

C02 kgkg

co gkg

10xHC gkg

loxstoft gkg

NOx gkg.

S02 gkg

avfall kgkg

aska gkg

0 5 10 15 20 25 30

Figur Miljöprofil återanvändning,8.2. trä, ingen avfall till deponi i

energi MJkg 8,63

MJkg

C02 kgkg -1,097

CO gkg 2,99

10xHC gkg gkg0,31

10xstoft gkg

NOx gkg

S02 gkg 5 5 9- ,
avfall kgkg

aska gkg

Figur 8.3. Miljöprofil trä, ingen återanvändning, avfall till förbränning
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MJkgenergi th 9,67

MJkg

C02 kgkg

CO gkg

10xHC gkg

loxstoft gkg

NOx gkg

S02 gkg

avfall kgkg

aska gkg

2515 20 301050 -

deponiåteranvändning, avfall tillMiljöprofilFigur trä, 60%8.4.

energi th MJkg

MJkg
v

C02 kgkg -0,432

CO gkg

10xHC gkg

ioxstoft gkg -0,11

NOx gkg

S02 gkg -2,22

avfall kgkg

8,07aska gkg
ll l

5 10 15 20-10 -5 0

återanvändning,Miljöproñiträ, avfall till förbränningFigur 60%

visar den insattaEn jämförelse mellan figurerna 8.2 och 8.3 65%att avca
energin kan återvinnas förbränning. Mängden avfall minskartermiska genom

materialet efter användning förbränns, medan den genereradeom
frånnaturligtvis ökar. Minskningar i utsläpp till luft härrör deaskmängden
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avdrag gjorts för emissioner skulle uppståttsom motsvarande mängdsom om
olja förbrännts istället för träavfall. Detta avdrag upphov till negativager.
värden för utsläpp svaveldioxid, koldioxid och stoft. Däremot ökar utsläppetav

kväveoxid vid förbränning träavfall jämfört med vid förbränningav olja.av av

Återanvändning till 60% med deponering återstoden tig 8.4 någotettav ger
engångsanvändninghögre behov termisk energi än följt förbränningav tigav

lägst8.3. Elbehovet blir däremot lägre. Det alternativ energibehovsom ger
och utsläpp återanvändningär med förbränning den återanvändaav
andelen fig 8.5.

Som framgår figurerna 8.6 och 8.7 endast förtransporternaav svarar en
mindre del energibehovet och utsläppen, med undantag för utsläppetav av
kväveoxider, där transporterna för 40% utsläppen.svarar ca av

energi th MJkg

BAJkg

C02 kgkg

COgmg

10xHC gkg

toxstoft gkg

NOxgmg

SO2gmg

avfall kgkg

aska gkg

O 5 10 15 20 25 30

Figur 8.6. Miljöprofi trä, ingen återvinning, avfall till deponi. uppdelat på
vitttransporter och övrigt svart.



Bi1aga 7

27

MJkgenergi th

MJkg

C02 kgmg

CO gkg

10xHC gkg

10xstoft gkg

NOx gkg

S02 gkg

kgkgavfall

gkgaska

302520151050
1

páUppdelatdeponi.tillavfalláteranvänning,Miljöprofi trä, 60%8.7.Figur
övrigt svart.ochvitttransporter
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9.5.. wellpappResultat -

följande figurer. Förredovisas iberäkningarnaResultateni av
detaljinformation, bilagase

34,92MJkgenergi th
MJkg

C02 kgkg
10xCO gkg
10xHC gkg

ioxstofi gkg
NOx gkg
S02 gkg

lukt mgkg
BOD gkg
COD gkg

SÄ1O gkgsusp
kgkgavfall

30 35252010 150 5

deponiavfall tillåtervinning,weipapp, ingenFigur Mijöprofi9.2.

18,87energi th MJkg
MJkg

C02 kgkg 0.9 7-
gkg10xCO 0,036gkg i

10xHC gkg.
10xst0ft gkg

NOx gkg
S02 gkg -6,02

lukt mgkg
BOD gkg
COD gkg

SÄ1O gkgsusp
avfall kgkg

aska gkg

återvinning, till förbränningwellpapp, ingen avfallFigur Mijöproñl9.3.



12,68.MJkgenergi
MJkg

C02 kgkg
10xC0 gkggkg 013
10xHC gkg gkg0,09

gkg10xstoft gkg 0,15
NOx gkg 1 1
S02 gkg 0 2

lukt mgkg 0,9
BOD gkg

19,45COD gkg
SÄ10 gkgsusp

avfall kgkg
aska gkg 0,0002

30252 0

avfall till deponiåtervinning,Mijöprofil wellpapp, 80%Figur 9.4.

MJkgenergi
MJkg

C02 kgkg
10xC0 gkg
10xHC gkg

toxstoft gkg
NOx gkg
S02 gkg 0 8 8- ,

lukt mgkg
BOD gkg
COD gkg

SÄ10 gkgsusp
avfall kgkg

aska gkg

-5-10

återvinning, avfall till förbränningMiljöprofi wepapp,Figur 80%9.5.

mellan insattavisar denjämförelse figurerna och 9.3 45%En 9.2 att ca av
avtallsförbränning. Utsläppen tillåtervinnastermiska energin kan genom

förbränns eller deponeras.desamma materialetblirvatten oavsett om
påverkas tilll luftavfallsmängden, utsläppenFörutom energibehovet och av

fåskväveoxidutsläpp vidavfallsförbränningen. En liten ökning i
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kolvätenavfallsförbränning. De negativa värdena för utsläpp svaveldioxid,av
påoch koldioxid beror vid beräkning emissioner tillrelateradeatt av

avfallsförbränning har emissioner från förbränning motsvarande mängdav
olja dragits ifrån. Eftersom avfallsförbränning wellpapp inte belastats medav
utsläpp sig svaveldioxid, erhålls,kolväten eller koldioxid för dessaav vare

negativa värden.parametrar,

Figurerna och visar miljöbelastningen vid återvinning9.4 9.5 80% av
återståendewellpapp, med deponering respektive förbränning 20%.av

materialåtervinningBehovet termisk energi minskar vid vidänav mer
värmeåtervinning fig 9.3. Elbehovet blir däremot detsamma.nästan
Utsläppen suspenderade ämnen minskar. Det finns inte uppgiftav om

BOD,biologisk syreförbrukning, för sulfatfabriken, varför detta värde stiger
återvinning. Kemisk syreförbrukning, COD,oproportionerligt mycket vid

däremot finns det uppgift för samtliga varför den ökningom massaprocesser,
fås återvinning CODvid signifikant. Det högre utsläppet vidärsom av

återvinningsbruket beror till del på innehåll stärkelse,stor returpappens av
löser sig i Utsläppen till genomgåendeluft är lägre förprocessvattnet.som

materialåtervinnning följt deponi figur 9.4 för engångsanvändning följtänav
deponi figur 9.2. Däremot ökar vissa utsläppen till luft, medan andraav av

minskar, vid jämförelse engångsanvändning följt förbränning figuren av av
materialåtervinning9.3 med följt förbränning figur 9.5. Lägstaav

energibehovet fås vid återvinning80% följt förbränning.av

Figurerna 9.6 och visar hur del9.7 miljöbelastningen orsakasstor av som av
engångsanvändningvid följt deponi respektivetransporter 80%av

återvinning följt Somdeponi. framgår utgörs endast mindre delav en av
energibehovet transportenergi, medan betydande del vissaav en av av
utsläppen till luft, kväveoxider, kolmonoxid och kolväten, härrör från

Miljöbélastningen från återvinning,transporter. ökar inte vidtransporter
jämfört med engångsanvändning.
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MJkgenergi th
MJkg

C02 kgkg
10xCO gkg
10xHC gkg

10xstoft gkg
NOx gkg
S02 gkg

mgkglukt
BOD gkg
COD gkg

SÄ10 gkgsusp
V avfall kgkg

35302520151050

Uppdelatdeponi.tillavfallåtervinning,ingenMiljöprofil wellpapp,Figur 9.6.
stapelndelövrigt svartstapeln, ochdelvitpå transporter avav

MJkgenergi
MJkg

C02 kgkg
10xCO gkg
10xHC gkg

gkgIoxstoft
NOx gkg
S02 gkg

lukt mgkg
BOD gkg
COD gkg

SÄ10 gkgsusp
avfall kgkg ,

I IIIIlI | ,
35302515 201050

påUppdelatdeponi.avfall tillåtervinning,Miljöprofil wellpapp, 80%Figur 9.7.
stapelndelsvartstapeln och Övrigtvit deltransporter avav
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stärkelseResultat10.5. -

resultatdetaljeradeMerfigurer.följandeframgårberäkningarnaResultaten avav
i bilagaredovisadefinns

19,Mkgenergi th
MJkg

kgkg0,45710xCo2 kgkg
CO gkg

gkg0,9110HC gkg
gkg0,45gkg10stoft

gkg0,027gkg100NH3
0 26,NOx gkg

S02 gkg
gkg0,038gkg100tolN

mgkgtotP
avfall kgkg

IIIIIIII|I I
2018161412108640 2

deponi.tillavfallengángsanvändning,stärkelse iförMiljöprofilFigur 10.2.

Mkgenergi
MJkg

-o,74410xCo2 kgkg
CO gkg

gkg0,6310HC gkg
10stoft gkg

gkg0,027100NH3 gkg
6,34NOx gkg

5,0 8S02 gkg -
gkg0,035100totN gkg

totP mgkg
avfall kgkg

|r |IIlII II I
10862 40-2-4-8 -6-10

avfall till förbränning.engánsanvändning,stärkelse iMiljöprofil förFigur 10.3.
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energi th Mkg 8,6
MJkg

10xCO2 kgkg 0,243 kgkg
CO gkg 0,75

10HC gkg gkg0,52
10st0ft gkg 0,26 gkg

100NH3 gkg 0,011 gkg
NOx gkg
S02 gkg

100totN gkg
totP mgkg

avfall kgkg
| I | | 1 1 1 I

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Figur 10.4. Miljöprofi för stärkelse, återanvändning,60% avfall till deponi.40%

energi th Mkg 2,58
MJkg

10xCO2 kgkg -O,238
C0 glkg

10HC gkg 0,41 gkg
10st0ft gkg 0,072 gkg

100NH3 gkg gkg0,011
NOx gkg 3,53
S02 gkg 1 ,91-

100toIN gkg gkg0,014
totP mgkg 0,68

avfall kgkg

1 0 8 6 4 2 0 2 4 6 8 1 0- - - - -

Figur 10.5. Miljöprofil för stärkelse, återanvändning,60% 40% avfall till förbränning.

En jämförelse mellan figurerna och10.2 10.3 visar 75% den insattaatt ca av
termiska energin kan återvinnas vid avfallsförbränning. Elförbrukningen blir
däremot densamma. De förbränningsrelaterade utsläppen till luft minskar vid
avfallsförbränning. För vissa blir de negativa.parametrar Detta beror påt 0 m
det avdrag emissioner från motsvarande förbränning olja gjorts.av av som



påberoende attfallen,i bäggedetsammaungefärkväveoxid blirUtsläppet av
detlikaungefär stortavfallsförbränningen ärNOx från somutsläppet av

ammoniakUtsläppetoljeförbränning.motsvarandeför avgjortsavdrag som
tillverkningentilldå det knutetäravfallsförbränningen avpåverkas inte av

knappastpåverkastillUtsläppen vattengödningsmedel. av
avfalletnaturligtvisminskaravfall, däremot,Mängen omavfallsförbränningen.

förbränns.

60% äteranvänds ochmaterialethögreenergi blirtermiskBehovet avomav
följtengångsanvändningmedjämfört10.4, avfigdeponerasresten

återanvändningför 60%energibehovetblirDäremot10.3.figförbränning
följtengångsanvändningföränmindre än av10.5figförbränningföljt av

energibehovetochmiljöbelastningen,lägstaDen10.3.förbränning tig
10.5figförbrännsochåteranvänds restenmaterialeterhålls 60% avom

delmindreendastoch 10.7 utgörsframgår fig. 10.6 avSom enav
fördäremottransportenergi. Transporternaenergianvändningen svararav
ochkolvätenkolmonoxid,kväveoxider,utsläppenandelarbetydande avav

stoft.

Mkgenergi
MJkg

10xCO2 kgkg
CO gkg

10HC gkg
gkg10stoft

100NH3 gkg
NOx gkg
S02 gkg

gkg100totN
totP mgkg

avfall kgkg
II1 IIIII

14 16121086420

engångsanvändning, deponi.tillavfallistärkelseMiljöprofi förFigur 10.6.
svart.och övrigtvittpáuppdelat transporter
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thMkgenergi
MJkg

10xCO2 kgkg
C0 gkg

10HC gkg
10stoft gkg

100NH3 gkg
NOx gkg
S02 gkg

100totN gkg
totP mgkg

avfall kgkg
I I I I I I r I I- I l
O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20-

Figur 10.7. Miljöprofi för stärkelse, återanvändning,60% 40% a-fal till deponi.
Uppdelat på vitt,transporter och övrigt svart.
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vätskekartongResultat11.5. -

detaljeradEnfigurer.följandeiredovisasberäkningarna merResultaten av
i bi|aga5.redovisning ges

MJkg39,27MJkg0,1xenergi th
MJkg

C02 kgkg
10xC0 gkg

HC gkg
gkgstoft

NOx gkg
gkgS02

BOD gkg
7,91COD gkg

gkg10xsusp
kgkgavfall

gkg0,003kgkg100xaska

024648101214161820

J
deponitillavfallåtervinning,ingenvätskekartong,Miljöprofil11.2.Figur

i

i MJkg20,02MJkg0,1xenergi th
MJkg

C02 kgkgl
10xCO gkgg

i HC gkg
gkgstofti

NOx gkg
4S02 gkg 6 5- ,

BOD gkg
COD gkg

gkg10xsusp
avfall kgkg

kgkg100xaska

10862 40-2-4-8 -6-10

återvinning,vätskekanong, förbränning.avfall tillingenMiljöprofil11.3.Figur
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0,1xenergi th MJkg 22,37 MJkg
MJkg 6,03

C02 kgkg
10xCO gkg

HC gkg
stoft gkg
NOx gkg
S02 gkg
BOD gkg
COD gkg

10xsusp gkg
avfall kgkg

0,1xenergi MJkgth
MJkg 6,03

C02 kgkg
10xCOvgkg

HC gkg
stoff gkg
NOx gkg
S02 gkg -1 8 7,
BOD gkg
COD gkg

10xsusp gkg
avfall kgkg

,tooxaska kgkg 26.14 gkg

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Figur 11.5. Miljöprofil fiber,vätskekartong, återvinning65% avfall tillav
förbränning

En jämförelse figurerna 11.2 och visar11.3 hälften denatt insattaav ca av
termiska energin kan återvinnas förbränning använd kartong. Engenom av
del utsläppen till luft minskar vid avfallsförbränning, beroende páav att
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emissionerharadderatsavfallsförbränningenfrånemissionersamtidigt som
beräkningssättDettasubtraherats.förbränning oljamotsvarande gerfrån av

koldioxid vidochsvaveldioxidutsläppnegativaockså tillupphov av
avfallsförbränningnågot vidkväveoxid ökaravfallsförbränning. Utsläppet av

NOx-utsläppet NOx-överstigeravfallsförbränningfrånpåberoende att
blirtillUtsläppen vattenoljeförbränning.motsvarandefrånUtsläppet

litenCOD därföreller inte,avfallet förbränns utom endesamma oavsett om
fränemissionerpå avdragetberoendeocksåerhålls,reduktion av

oljetörbrukning.

ochåtervinns restenfibern65%ökarenergibehovetvisar11.4Figur att avom
förbrännsavfallethelamedjämförtdeponeras,förpackningaranvända omav

fibernenergi 65%termiskbehovetminskar11.3. Däremot avfig omav
Elbehovet11.5.figförbrännsförpackningaranvändaochåtervinns resten av

11.54 delenpå störreberoendeoch attfig 11.4återvinning avförblir högre
CODUtsläppetmed el.tillfredsställsBoardFiskebyhosenergibehovet av

suspenderade ämnenutsläppetmedanfiberátervinning,minskar något vid av
BOD-utsläppuppgifteftersomrelevant,BOD intei ärMinskningenökar. om
ingenfigur 11.3jämförelseEnåtervinningsprocessen.försaknas av

65%med figur 11.5förpackningaranvändaförbränningåtervinning, av
vissaförpackningar visaranvända attförbränningfiberåtervinning och avav

andra ökar.medanåtervinningvidminskartill luftutsläppen

förbrännasifrån återvinningsprocessen antasiskiljsOm den plastäven som
tillUtsläppen vattenytterligare.termisk energibehovet11.6 minskarfig av

vissaökarFortfarandeinte förbränns.plastrejektetdesammablir avsom om
engångsanvändningmedjämförtandra minskar,medantill luft,utsläppen

11.3.förbränning figföljt av
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O,1xenergi MJkg 10,42 MJkg
MJkg 6,03

C02 kgkg
10xCO gkg

HC gkg
stoft gkg
NOx gkg
S02 gkg 3 9 2- ,
BOD gkg
COD gkg

10xsusp gkg
avfall kgkg

100xaska kgkg 26,10 gkg
I I l I I I |

-10 -8 -6 -4 -2 O 2 4 6 8 10

Figur 11.6. Miljöprofi vätskekartong, återvinning65% fiber, avfall tillav
förbränning, pastrejekt till förbränning.

Figurerna 11.7 och 11.8 visar hus andel miljöbelastningenstor av som
stårtransporterna för. Utan återvinning fig 11.7 härrör CO-60%ca av

utsläppen och 30% NOx-utsläppen från Med återvinningca transporter.av fig
11.8 härrör 80% CO-utsläppen och 60% NOx-utsläppenca frånav ca av

Transporternatransporter. för mindre del energibehovet.svarar en av

Miljöbelastningen från transporter högreär vid återvinning än utan
återvinning. Möjligen är antagandet, all återvunnenatt kartong transporteras

från átervinningsanläggningenut med lastbil, inte realistisk, vilket i så fall ger
ialltför negativ bild återvinning.en av



Bi1aga 7

40

th MJkg0,1xenergi
MJkg

C02 kgkg
10xCO gkg

HC gkg
stoft gkg
NOx gkg
S02 gkg
BOD gikg
COD gkg

gkg10xsusp
kgkgavfall
kgkg10xaska

I1IIlIIn|I |
201816141210bhG

deponi.tillavfallåtervinning,ingenvätskekartong,Miljöprofii11.7.Figur
svart.och övrigvittpåuppdelat transporter

MJkgenergi th
MJkg

C02 kgkg
10xCO gkg

HC gkg
stoft gkg
NOx gkg
S02 gkg
BOD gkg
COD gkg

gkg10xsusp
avfall kgkg

100xaska kgkg
IuIIIIIIIII

201816141210OO h

tillavfallfiber,återvinning65%vätskekartong,Mijöprofi av11.8.Figur
svart.övrigochvittpåuppdelatdeponi. transporter
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0,1xenergi MJkg 10,42 MJkg
d MJMQ 6,03

C02 kgkg
10xCO gkg

HC gkg
stoft gkg
NOx gkg
SO2gmg -3,92
BOD gkg
CODgmg 6,38

10xsusp gkg 0,68 gkg
avfall kgkg

100xaska kgkg 26,10 gkg
| | I I I I l

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Figur 11.6. Mijöprofi vätskekartong, återvinning65% fiber, avfall tillav
förbränning, pastrejekt till förbränning.

Figurerna 11.7 och 11.8 visar hus andelstor miljöbelastningenav som
transporterna står för. Utan återvinning fig 11.7 härrör CO-60%ca av
utsläppen och NOx-utsläppen30% frånca transporter. Med återvinningav fig
11.8 härrör 80% CO-utsläppen och 60% NOx-utsläppenca frånav ca av

Transporternatransporter. för mindre del energibehovet.svarar en av

Miljöbelastningen från transporter är högre vid återvinning än utan
återvinning. Möjligen är antagandet, all återvunnenatt kartong transporteras

från átervinningsanläggningenut med lastbil, inte realistisk, vilket i så fall ger
ialltför negativ bild återvinning.en av



Bi1aga 7

40

MJkg0,1xenergi th
MJkg

C02 kgkg
10x00 gkg x

HC gkg
stoft gkg
NOx gkg
S02 gkg
BOD gkg
COD gkg

gkg10xsusp
kgkgavfall
kgkg10xaska

||IIIII1I l
20.181614121086420

deponi.avfall tilláteninning,ingenvätskekartong,Miljöprofil11.7.Figur
svart.övrigochvittpåuppdelat transporter

MJkgenergi
MJkg

C02 kgkg
10xC0 gkg

HC gkg
gkgstoft

NOx gkg
S02 gkg
BOD gkg
COD gkg

gkg10xsusp
avfall kgkg

kgkg100xaska
IlI|III|uIÃ |

20181614121086420

tillavfallfiber,återvinning65%vätskekartong,Miljöprofil11.8.Figur
svart.och övrigvittpåuppdelat transporterdeponi.
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Sammanfattning
l samband med kampanjen Städa Sveriges ärliga Várstädning har idrotts-
föreningar i landetruntom räknat och klassificerat skräpet efter vägarna.
Av de totalt 50 000 km vägren har städats vårenunder harsom 1 431 km
räknats och klassificerats.

Totalt har det plockats 99 226 skräpst vilketupp 64,4 skräp kmger per
vägren.

Räkningen har skett i på6 län och vägar olika storlek.av
Resultaten skiljer sig ganska kraftigt mellan de olika städområdena, dels i
mängd skräp även förekomsten olikamen skräp.Vadtyperav dettaav

påberor går utifrånsägaatt detta material.
Troliga Faktorer kan vara

Vägens trafikbelastning-
Geografiskt läge, del landet, närhet till tätortav-
Senaste städning vägen.av-

Räkningen har följande fördelninggett skräp.av

Pappersförpackningar 19,5%
Plastförpackningar 19,0%
Plastlock 6,2%zTetrapack 4,1%
Aluminiumburkar 2,9%
Engångsflaskor 2,7%
PTE flaskor 2,6%
Krossat glas 2,5%
Metallock kapsyler 2,1%
Aluminiumförpackningar 1,7%
Returfiaskor 1,2%. Konservburkar 0,8%
Glasburkar 0,5%

Övrigt 34,2%

Kommentar

Med denna undersökning utgångspunkt gåkansom vidare förman att
exakt fördelning detmer skräpse slängs längsav vägarna idag. lsom

första hand fram påuppgifteratt tagenom när vägarna städades senast.
Komplettering med uppgifter trafiktätheten, geografiskt lägeom ger upp-
gifter framtida städbehovom mm.
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1n1°irkninkr rv

Bakgrund

på uppdragSverigestädaKampanjengenomförtsharSkräpräkningen av
redavarit att taharuppdragetmedSyftetförpackningsutredningenav . Kampanjenvåra vägar. som var-utefterliggerskräppå vilken typ somav

vallämpligtvägmil ett5002städar varidrottsföreningar caår genom
räkning,störreutförasättenkeltpå enettatt

Genomförande

sambandiläni 6idrottföreningar13genomförtsharSkräpräkningen av
våren 1991.vårstädningenmed den stora

innebär attSverigeStädakampanjenidelärVårstädningen ensom
vä-städarkommunerochVägverketpå uppdragidrottsföreningar exav

sinamedsambandiharIdrottsföreningarnafrån skräp.parker mmgar, skräpdetklassificeratochräknatVägverketfrånstäduppdragordinarie
från vägrenen.plockatharde upp

räkning-medsyftetfått informationstädningen omföreharFöreningarna
redovi-skallresultatethurochräknandetvidgå vägatillskalldehuren,

sas .
protokollförts.harsäckarioch stoppatsplockatsskräpAllt uppsom

harArbetsprotokollen se-vägen.båda sidorstädathar omFöreningarna
Kampanjentillsomjsäntsrapportkortpå särskildasammanställtsdan

kansli.SverigesStäda

vägsträckor.Val av
fickanmäldaförstde upp-attslumpvisvalts genomhar utFöreningarna

räkna-sedanvägarVilkafylld. somkvotentillsskeddedetta vardraget,
respektivetilldeladsigfickföreningen avsträckorpå vilkaberoddedes

vägmästare.
redanSverigesödra vardå delartidpunkt stora avvidkomUppdraget en

ochmellan-iräkningeniingickvägarnaflestade somliggerdärförstädat,
Sverige.norra
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Klassindelning skräpetav

För underlättaatt räkning skräpet har det delats i klasser.av Förening-
har fåttsamtidigt klara instruktioneren med påexempel vilken typ av

skräp ingår i de olika klasserna.som

ill.. l.

Returflaskor
Engångsflaskor
Aluminiumburkar
PET flaskor
Tetrapack för drycker Mjölk, grädde, juice, mjölk

choklad, yoghurrbägare
°°°

Glasburkar
Krossat glas
Plastförpackningar
Pappersförpackningar Flora-paket. ketchupfaskor,

bIiw-rvál, kesoburk, shampo-
och disknedesförpackning,
bärkassar, plastpåsar

10. Aluminiumförpackningar Auminiumfolie, aluminium
formar, kaffeburkar

11. Konservburkar
12. Metallock, kapsyler

.13. Fflastlock
Övrigt14. Annat leksaker, tidpapper,

husnáIspapper,ningar, ser
vettar, textil, gummi, Bildelar,
frigolit

Redovisning

Resultatet redovisas förekomstenatt skräpetgenom i varje klass sättsav
i relation till den total mängden skräp
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Resultat

allt Räkningenprotokollförts.skräpstädatsochvägrenkmhar 431Totalt 1
i län,genomförts 6har

vägrenkm

486Gävleborgs län

10Södermanland 1

100Västernorrlands län

207länKopparbergs

län 86Västerbottens

442länNorrbottens

vägsträckortotalt har 53storlek,olikavariträknats harvågarDe avsom
räknats.på km vägren harkm 1602 -

vägsträckorFördelning av

vägrenkmVäg nr

66E4
379,41 00

62201 -300
262,2-400301
224501 -600

i 86801 -900
147,4900 -
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Sammanfattning
l samband med kampanjen Städa Sveriges årliga Vårstädning har idrotts-
föreningar i landetruntom räknat och klassificerat skräpet efter vägarna.
Av de totalt 50 000 km vägren har städats vårenunder harsom 1 431 km
räknats och klassificerats.

Totalt har det plockats 99 226 skräpst vilketupp 64,4 skräp kmger per
vägren.

Räkningen har skett i län på6 och vägar olika storlek.av
Resultaten skiljer sig ganska kraftigt mellan de olika städområdena, dels i
mängd skräp även förekomsten olikamen skräp.Vadtyperav dettaav

påberor går säga utifrånatt detta material.
Troliga Faktorer kan vara

Vägens trafikbelastning-
Geografiskt läge, del landet, närhet till tätortav-
Senaste städning vägen.av-

Räkningen har följandegett fördelning skräp.av

Pappersförpackningar 19,5%
Plastförpackningar 19,0%
Plastlock 6,2%
Tetrapack 4,1%
Aluminiumburkar 2,9%
Engångsnaskor 2,796
PTE flaskor 2,6%
Krossat glas 2,5%
Metallock kapsyler 2,1%
Aluminiumförpackningar 1,7%
Fieturflaskor 1,2%
Konservburkar 0,8%
Glasburkar 0,5%

Övrigt 34,2%

Kommentar

Med denna undersökning utgångspunkt gåkansom vidare förman att
exakt fördelningmer det skräpse slängs längsav vägarna idag. lsom

första hand fram påatt uppgiftertagenom när vägarna städades senast.
Komplettering med uppgifter trafiktätheten, geografiskt lägeom ger upp-
gifter framtida städbehovom mm.
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Bakgrund

på uppdragSverigestädaKampanjengenomförtsharSkräpräkningen av
redavarit att taharuppdragetmedSyftetförpackningsutredningenav . Kampanjenvåra vägar. var-somutefterliggerskräppå vilken typ somav vallämpligtvägmil ett5002städar varidrottsföreningar caår genom

räkning.störreutförasättenkelt enettatt

Genomförande

sambandiläni 6idrottföreningar13genomförtsharSkräpräkningen av
våren 1991.vårstädningendenmed stora

innebär attSverigeStädakampanjendel iärVårstädningen ensom
vä-städaroch kommunerVägverketuppdragidrottsföreningar exav

sinamedsambandiharIdrottsföreningarnafrån skräp.parker mmgar, skräpdetklassificeratochräknatfrån Vägverketstäduppdragordinarie
från vägrenen.plockatharde upp

räkning-medsyftetfått informationstädningen omföreharFöreningarna
redovi-skallresultatetoch hurräknandetvidgå vägatillskalldehuren,

sas .
protokollförts.harsäckarioch stoppatsplockatsskräpAllt uppsom

harArbetsprotokollen se-vägen.båda sidorstädat omharFöreningarna
Kampanjentillsomsäntsrapportkortpå särskildasammanställtsdan

kansli.SverigesStäda

vägsträckor.Val av
fickanmäldaförstde upp-attslumpvisvaltshar genomutFöreningarna

räkna-sedanvägarVilkafylld. somkvotentillsskedde vardettadraget,
respektivetilldeladsigfickföreningen avsträckorpå vilkaberoddedes

vägmästare.
redanSverigesödra vardå delartidpunkt stora avvidkomUppdraget en ochmellan-iräkningeniingickvägarnaflestade somdärför liggerstädat,

Sverige.norra
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Klassindelning skräpetav

För underlättaatt räkning skräpet har det delatsav i klasser. Förening-
har fåttsamtidigt klaraen instruktioner påmed exempel vilken typ av

skräp ingår i de olika klasserna.som

E l | .

Returflaskor
2. Engángsflaskor

Aluminiumburkar
4. PET flaskor
5. Tetrapack för drycker Mjölk. grädde, juice, mjölk

choklad, yoghurtbägare
°°°°

Glasburkar
Krossat glas
Plastförpaokningar
Pappersförpaokningar Flora-paket, ketchupfaskor,

bIiw-rvál, kesoburk, shampo-
och dskmedelsförpackning,
bärkassar, plastpåsar

10. Aluminiumförpackningar Auminiumfolie, aluminium
formar, kaffeburkar

11. Konservburkar
12. Metallock, kapsyler .13. Fflastlock

Övrigt14. Annat leksaker, tid
husháIspapper,ningar, ser

textil,vettar, gummi, Bildelar,
frigolit

Redovisning

Resultatet redovisas förekomstenatt skräpetgenom i varje klass sättsav
i relation till den total mängden skräp
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Resultat

allt Räkningenprotokollförts.skräpstädatsochkm vägren431harTotalt 1
län,genomförts i 6har

km vägren

486Gävleborgs län

110Södermanland

Västernorrlands län 100
.län 207Kopparbergs

86länVästerbottens

442länNorrbottens

vägsträckortotalt har 53storlek,olikaräknats har varitDe vägar avsom
räknats.harpå km vägren1602 km --

vägsträckorFördelning av

vägrenkmVäg nr
l 66E4

379,4001
62-300201

262,2301 -400
224501 -600

86801 -900
147,4900 -
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syamlatsinTotalt har 92 226 artiklar och klassificerats. Fördelat enligt ned-
an.

% denAntal skräp av
totalaKm vägran

Qmgkg§1g[pagkn|ngg[ Antal skräp skräpmäng
den

Returflaskor 1,21100 %0.8
Engángsflaskor 1,72483 2,7%
Aluminiumflaskor 2668 2,9%1,9
PTE flaskor 2364 2,6%1,7
Tetrapack 3776 4,1 %2,6

.. l l l .

Glasburkar 502 0,5%0.4
Krossat 2,5%2331 1,6
Plast förpackningar 19,0%17503 12.2
Pappersförpackningar 19,5%17950 12,5
Aluminiumförpackningar 1,7%1598 1,1
Konservburkar 0,8%751 0,5
Metallock kapsyler 2,1%1926 1,3
Piastlock 6,2%5731 4,0

Övrigt 34,231543 %22.0
9222610 64,4

En del detstor skräp hamnar under övrigtav är bildelarsom ochgruppen
frigolit bitar.

g
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MJÖLXFÖRPACKNINGAR

Distributionssystem mjölkför1

distributionFör mjölk i Sverige funnitshar detav
både engångsförpackningarreturglas och kartong ochav

till i början årpolyeten följandefram det1960. Iav
antalgörs beskrivning olika distributions-etten av

mjölk,för beskrivning ekonomiskasystem deen av
deförutsättningarna olikaför systemen samt en

jämförande livscykelanalys. ekonomiskaDe
beskrivningarna i på gjordbaseras huvudsak rapporten

på utredningen. redovisasSIK uppdrag Rapportenav av
Deni sin i bilaga jämförandehelhet 9b.

livscykelanalysen är tekniskautarbetad Chalmersav
institutionenhögskola, industriteknik, påför uppdrag

Autredningen.av

Returglas1.1

början försvann förI 1960-talet returglasflaskanav
mjölk från Distributionden svenska marknaden. av
mjölk i förekommer i påreturglasflaska dag endast

i Örebrotrakten.försök

Kostnaden för påreturglasflaska utländskabaseraden
studier varierar från till Vidkr kr.150 200 ett
retursystem betydligtreduceras dock glaskostnaden
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2
undersökningtripper.på danskberoende antalet En

visar följande liter mjölk,siffror kostnad per
danska kronor 1987

4020TRIPPTAL 10

DkrDkr Dkr 019022KOSTNAD 029

Bngångsförpackningar kartong1.2 av

iengångsförpackningarMejerierna övergick tillhelt
jE Engángsförpackningarnabörjan år delsbestod1960.av

tetraederförpackningen och dels den s.k.av
År introduceradesgaveltopförpackningen. Tetra1963

Brik på marknaden.

dominerande förpackningssystementvå förDe
distribution mjölk på är delssvenska marknadendenav

tegelstensförpackningarnaså och delsde kallade
Tegelstensförpackningarnagaveltopförpackningarna.

enlitersförpackningari medanlevereras endast
gaveltopförpackningen i tvålitersförpack-också finns
ningar.

engångsförpackningarnaförsamlade omkostnadernaDe
sig enligt följandefördelar

öreEmballage 43
Mejeri öre6
Distribution öre21
Detaljhandel öre30

1 krliterTOTALT 1987 oo
krliterdvs. 1990112
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HJÖLKFÖRPACKNINGAR

Distributionssystem mjölkför1

distribution iFör mjölk Sverige funnitshar detav
både engångsförpackningarreturglas och kartong ochav
polyeten till i början år följandefram det1960. Iav

antalbeskrivninggörs olika distributions-etten av
mjölk, beskrivningför ekonomiskasystem deen av

deförutsättningarna olikaför systemen samt en
jämförande livscykelanalys. ekonomiskaDe
beskrivningarna i på gjordbaseras huvudsak rapporten

på utredningen. redovisasuppdragSIK Rapportenav av
i Densin i bilaga jämförandehelhet 9b.
livscykelanalysen tekniskaär utarbetad Chalmersav
högskola, institutionen industriteknik, påför uppdrag

Hutredningen.av

1.1 Returglas

början 1960-talet försvann förI returglasflaskanav
mjölk från Distributionden svenska marknaden. av
mjölk i i páreturglasflaska förekommer dag endast

Örebrotrakten.försök i

påKostnaden för returglasflaska utländskabaseraden
studier varierar från till Vidkr kr. ett150 200

betydligtretursystem reduceras dock glaskostnaden
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2
undersökningtripper.på danskberoende antalet En

visar följande liter mjölk,siffror kostnad per
danska kronor 1987

4020TRIPPTAL 10

DkrDkrDkr 019022KOSTNAD 029

Bngångsförpackningar kartong1.2 av

engångsförpackningar itillMejerierna övergick helt
Engángsförpackningarnabörjan år bestod delså 1960.av

t tetraederförpackningen och dels den s.k.av
Årgaveltopförpackningen. introducerades Tetra1963

Brik på marknaden.

dominerande förpackningssystementvå förDe
distribution påmjölk marknaden är delsden svenskaav

tegelstensförpackningarnaså och delsde kallade
Tegelstensförpackningarnagaveltopförpackningarna.

enlitersförpackningari medanlevereras endast
gaveltopförpackningen också finns i tvålitersförpack-
ningar.

engångsförpackningarnaföromkostnadernasamladeDe
fördelar sig enligt följande

öreEmballage 43
Mejeri öre6
Distribution öre21
Detaljhandel öre30

krliterTOTALT 1987 100
krliterdvs. 112 1990
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Polykarbonatflaska1.3

vidianvänds dagReturflaskor polykarbonatav
imejerier i även provatsFlaskan harEngland och USA.

nyligen påbörjatSchweiz. ettArla harTyskland och
mjölkförpolykarbonatförsök även returflaskamed av

i Örebroi Örebrotrakten. Försöken med
på skallglasflaskor returpolykarbonatflaskor och

löpa parallellt.

enliters returflaska poly-Inköpskostnaden för aven
till kr.krkarbonat uppskattas 300 400-

Plastpáse1.4

från i SchweizkonsumenternaEfter starkt tryck
schweiziskaintroducerade hösten den1990

imjölkförpackning påsevaruhuskedjan Migro ny enen -
nått framgångPåsmjölken ochpolyetenplast. har stor

i i tysksprákiga% marknaden de delarhar dag 53 av
säljs. Källa Packmarknaden 1991.där den 1nr

riksförbundschweiziska mjölkproducenternas kommerDe
på plastpásen i börjanmiljöbalanspresenteraatt en

oktober 1991.av

Någon totalekonomin plastpåsesystemetföranalys av
inte påträffats. material-När gäller ochhar det

påbli lågadessa kostnadertransportkostnad borde
förpackningsvikten genliterslågagrund den 7av

i småskaligpåsförpackning. användsSystemet mest
distribution på låga fyllningshastigheter hosgrund av
utrustningen.
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stålkossan1.5

viktförsäljning mjölk iFörsök lösmed harav
i Skåne igenomförts dels och dels Stockholm.Arlaav

system stálkossafinns iUtomlands med bl.a. Tyskland
Schweiz.och

stålkossan enligtförTotalkostnaden uppskattas de
tillkalkyler Arla upprättat kr kr191 203 persom -

beråkningsmetod uppgårliter mjölk. Enligt dansken
till liter.kostnaden 164 kr kr Arlas176 per-

stâlkossa intryck tekniskt settattger av vara en
konstruktiononödigt komplicerad kräver tankar4som

stâlko kylskåp. Mejerikostnaden ärsamt separatper
huvuddelenliter mjölk består tillkr och den027 per

spillmjölkskostnad vid diskning. Frågantankarnasav
inte finns teknisk lösning påär detom en

konstruktionen innebära användaskulle att kansom man
ifärre spilllägre äntankar samt att kommerman ner

liter mjölk tankdiskning. iArla bedömer5 attper man
framtiden i liter spilltank, vilketkan komma 0,5ner
då innebära mejerikostnadenskulle att blev kr009

liter mjölk.per

intressant stålkosystemet ärEn egenskap hos att det
finns någon speciellt tröskelnivåinte uttalad lägsta

investeringen.för förpackningsmaskin för kartongEn
glasfyllningsutrustningeller har uttaladen en

tröskelnivå. kartonglinje går bara att leasa medEn -
miljonerpåförsta kapacitet påhyra á för3 4en en

enliterskartonger timme.12 000 per

Stålkon alternativ mindrekan därett bra ettvara
startas.mejeri diskuterasskall övre Norrland attI

minimejerier transportekonomiskastarta skäl.av



Bilaga 9a

engångs-skillnader ochretursystemmellan
system

Mejerihantering2.1

mejerihanteringen mellanskillnaden understoraDen
engångssystem utgörsoch ettett retursystem av

påExempelinklusive diskhantering returemballage.av
enliterskartong ochmejerikostnader är Dkr006 per

Häri ingår dåenlitersför glasflaska.Dkr014
energikostnad.maskin- kan kommaoch Omarbets-, man

mejerikostnadenstålkossani spill på skullelägrener
krliter, vilket än för returglas-bli är bättre009

flaska.

Distribution2.2

olikagjorda enligtutredningarfinnsdetta ledInom
utredningarvissaförutsättningar. ansettharT.ex.

bilarmåste särskilda föroch utrymmehaatt man
Här retursystemGemensamt att ettreturglasemballaget.

i anpråk änberäknas % större utrymmeta 50ca
sig iåterspeglar motsvarandekartongsystem. Detta en

kostnadsökning. Till kostnader kommerdessa
returlagring tomemballage.av

xonsumentaspekter2.3

kedjan förhållandena delsdenna del harInom av
tillförlitligalikvärdiga inga datadels har §ansetts

erhållits öför beräkna kostnadsdel.att denna
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avfallshanteringförKostnader2 .4

finner ärkostnader mycketGenerellt dessaattman
beräkningjämfört övriga utfördlåga med kostnader. En

förpackning vid %Pak öre 55Tetra 005 perav ger
siffraförbränning förMotsvarandekartong.av

mjölk.tripper literär öremedreturglas 03520 per
betydligtärför returglasflaskanAvfallskostnaden

kartongförpackningarna. förkostnadenlägre än för Om
ideponitill förbränning ökarlämna elleravfallatt

fördelaktigareiSverige ännukommer ettretursystemen
läge.

figursammanfattande2.5

SEKI

2,00
mI

B
1,50 . 0-

0
1,00 o

DanskundersökningI 1987
E Norsk 1980
O Tysk 1982
D Egnaberäkningar 1991

Samtligamätvärdenomriknadetill SEK1991
medhjälp producenlprisuøndexav

0
Kartong Glas Polykarbonal Stalkossa-- ---

Figuren olikasammanställning förär kostnadernaen av
mjölkdistributionssystem från viktigare utredningar.
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7
tripptalpå olikadelsberorstorlekIntervallets

på retursystemetundersökningar, hurdelsi olika
särskilda transporterellerär utformat, avom

ingavid antagandet attreturglas erfordras.
nivån cirkablirerfordrasspeciella transporter

SEK1.150-170
frånundersökningarna 1982tyska gerDe

i svenska kronor.genomgående låga värden
ofullkomligheter närpådetta beroEventuellt kan

inflation uppräknas.valuta och
från frånsiffror erhållnautgårberäkningarDessa

alternativet beräknade1 lägredetArla, men
förutsättningar.enligt danska
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JÄMFÖRANDE3. LIVSCYKELANALYS AV
MJÖLKFÖRPACKNINGAR

3.1. Systembeskrivning

En jämförelse olika för mjölkförpackningar harsystem utförts. Jämförelsenav
stålkosystemet,omfattar med glas- eller polykarbonatflaska, returflasksystem

glas-med eller polykarbonatflaska mjölkkartong.samt

Stålkosystemet innebär mjölken fylls i tank på mejeriet. Tanken körsatt uten
till butik, där den placeras kylskåp.i Konsumenten fyller sedanett en egen,
medhavd flaska tanken. Konsumenten själv ansvarig för diskningärur av
flaskan, kan glas eller polykarbonat. Den till stålkon hörandesom vara av

återtastanken mejeriet och diskas återfyllning.före Försök med distributionav
mjölk via stålko pågår Stockholmi Skåne.ochav

Returflasksystem innebär mjölken påfylls flaskor i mejeriet och sedanatt
distribueras till butik. återlämnasFlaskan till butik konsumenten, varifrånav

återtasden mejeriet diskar den före förnyad fyllning. Flaskan kanav som
bestå polykarbonat eller glas. Ingen distribution mjölk i returflaskorav av
förekommer i Sverige.

SverigeDet i helt dominerande för distribution mjölksystemet utgörsav av
mjölkkartonger, bestående polyetenbelagd kartong. Mjölken fylls iav
kartonger på mejeriet och distribueras till butik. Efter kartongen tömts,att
slängs den och hamnar i den kommunala avfallshanteringen, där den
antingen förbränns eller deponeras.

Nedan följer beskrivning de förutsättningar under vilka beräkningarnaen av
gjorda.är Tryckning etiketter respektive kartonger är inte inkluderade iav

beräkningarna.

Hänvisningar i detta kapitel utredningens bilagedel 199177.avser
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Konsumentförpackningar3.2.

Stålkoflaskor3.2.1.

stålko flaskapågår med distribution mjölk via användsförsökl de enavsom
Glasflaskan och förslutes medglas med volym liter. väger 400vitt 1av gav en

plåt PVC-packning stål,förtennad med 8,01 1,20vitlackerat lockett ggav
stålkosystemet. följandepå flaskan i l detPVC etikett används12. Ingen
glasflaskan. Detta tripptalmed tripptal 100 förkommer räknas ettatt av

fyller sin flaskahåller års tid för konsumentglasflaskan iinnebär ettatt en som
polykarbonat.använda flaskagånger vecka. Ett alternativ ärtvå att en avper

lockoch försedd med 3,5sådan flaskaEn väger 70 ettantas av gg
på Lockentripptal 200.polykarbonatFör flaskanpolypropen. antas ettav

flaskorna.tripptallivslängd sammahaantas somsamma

används defrån tillverkning glasflaskanmiljöbelastningVid beräkning avav
Glas. krossinblandningi kapitel En 50%förutsättningar givits antasavsom

polykarbonatflaskan beskrivs iTillverkningtillverkning flaskan.vid avav
frånåtervinnas. MiljöbelastningMaterialet i flaskan intebilaga antas

Ståplåt,i kapitelstål beräknas enligt förutsättningartillverkning till locketav
från PVC enligt bilaga För polypropentillverkning 4.och antas sammaav

föremissioner polyeten kapitel 6.energibehov och som

Returflaskor3.2.2

2.returflaska glas 1 liter kan allt mellan 1 ochEn väga 340 600 gav g
returflaskorVikten gäller äldre flaskor, medan väger600 typg en av nyare

detsamma flaskanmindre. Här räknas med vikt vilket är för400en av som
stålkon. för mjölk bör bestå glas för undvika ktill En returflaska färgat att sav

vittsolsmak hos mjölken. Färgat glas medger högre krossinblandning änen
se kapitel Glas. Därför används krossinblandning vidglas 70%aven

beräkning miljöbelastning från tillverkning flaskan. Ett tripptal 30av av av
används vid beräkningarna. En flaska för och läsk används idag 30 ggr,ca
och det rimligt tänka sig minst lika högt tal för mjölkflaska i välär ettatt ett en
utbyggt med antal butiker kan använda flaskor.system ett stort ta emotsom

måste påFlaskan förses med förslutningsanordning något slag. l deen av
kontinenten stålkapsyler lbefintliga används företrädelsevis 1 . detsystemen
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följande räknas med stálkapsyl bestående stål och3,5 PVC0,9 2.en av g
Flaskan försedd med påträddantas polyetenetikett 2 g, k sleeve,s som
följer med tillbaka till mejeriet där den återvinningsgradskärs loss. En 90%av

för etiketterna. Tillverkning glas enl kapitel stålantas kapitel polyetenav
kapitel PVCoch bilaga6 4.

Polykarbonatflaskor för mjölk finns utvecklade och används i USA,a
Schweiz och Nederländerna. En-litersflaskan och har fyrkantigväger 70 g
botten för i befinligadet rullpallsystemet hos mejeri och handel.att passa
Flaskorna materialåtervinnas till 50% efter utsortering. Ett tripptal páantas 100
används i beräkningarna 10. För högre tripptal krävs användningett en av
diskmedel inte är lutbaserade 11. Flaskan försedd engángslockär medsom

polypropen 3,5 g och päträdd etikett polyeten. Etiketten antasav av
Ävenåtervinnas påtill 90%, sätt för glasflaskan. locket kansamma som

återvinnas det följer med flaskan tillbaka till mejeriet och samlas där.om
För beräkningarna har antagits locken följer med, átervinns, páoch hälftenatt

flaskorna. För tillverkning polykarbonat bilagaav av se
PolykarbonatframstäIning och för tillverkning polyeten kapitel För6.av
polypropen energibehov och utsläppantas för polyeten.samma som

3.2.3 Kartongförpackningar.

Kartonger för mjölk finns i tvá utföranden, tegelstensförpackningar och
gaveltopförpackningar. Tegelstensförpackningen består oblekt kartong ochav
polyeten, och har lägre vikt än gaveltopförpackningen, dessutomen som
innehåller blekt kartong. Tegelstensförpackningen kan packas tätare, och är
därmed effektivare distributionssynpunkt. l det följande representerasur
kartongförpackningar tegelstensförpackningarna. sammansättning ochav
framställning kartongen beskrivs i kapitel Vätskekartong.11. Enav
tegelsjtenskartong för 3.liter mjölk1 väger 27,62 g
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konsumentförpackningarSammanfattningTabell 3.1.

Lock EtikettViktTripptalSystem

Stålko
stål400 8,0glas 100 gg --
PVC1,2 g
PP3,570PC 200 gg-

Retursystem
stål PE2g400 3,530glas gg-
PVC0,9 g.

3,5gPP 2gPE70g-PC 100
,

Engångssystem
27,62vätskekartong 1 g ---

Lastbärare3.3.

rullpall. Detochstálkon 120 lTanken till upptar yta som ensammarymmer
stålkon medför jämförttransportbehovet med 50%ökningkrävs aven

kartonger Omkg.stål och 44,5Tanken rostfritt vägertegelstenstyp. är avav
Enerhållsggrvecka tripptal 1560.hälla år och fyllsi 10 3 etttanken antas av

butik 12.tömning tanken iPVC g används förengångs slang 44 avav

tyskolika backar. Arla 12glasflaskorna existerar attFör typer uppger enav
back, ochbackar liter 3glasflaska i 6 atttransporteras persom rymmer

lastbärandeOm backen ärrullpall. ärsådana backar tar yta som ensamma
sammanlagdhög, vilket skullerimligt tänka sig stapeln 5 backardet att ge en

jämföra medbackar på för liter mjölk,mjölk, glas och 202 120vikt för att
i Såledesliter.tegelstensförpackningar 180för rullpall full med205 kg en

med föroch kyllagerutrymmen 50%ökning transportkapacitetkrävs en av
tegelstenskartonger. Backen väga 1,2returglasflaskor i jämförelse med antas

Vför backarna.Ett tripptal 750kg. antasav

lbacki backar polyeten, med 15Polykarbonattlaskor antas transporteras av
för backarna.backviktav kg. Ett tripptal 750och 0,7 antasaven
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En-liters tegelstenskartonger i rullpalltransporteras 180 stälst 12. Detav
existerar också antal olika plastbackarett för kartonger. Endast rullpallen
beaktas lastbärare för kartonger. En rullpall väga 20 kg 13som ochuppges
ha livslängd är. Om10 pallen fylls 2 vecka underen av ca ggr per en
tioärsperiod erhålls tripptal Dataett 1000. kapitelenl Ståplåt, användsav
vid beräkning rullpallens miljöbelastning.av

Tabell Sammanställning3.2. lastbärare

System material vikt, trippfal l mjölkytenhet

Stålko rostfritt stål 44,4 1000 120
l6 back glas PE 1,2 750 120

15 I backPC PE 0,7 750 180
Rullpall kartong stål 20 1000 180

3.4. Mejerihantering

3.4.1 Disk stålkonav

Disk stálkon sker med 95°C40 l vid 80°Cvatten följt I40 vidav och l40av
70°C.vid Vattnet 45°Cfrånvärme 12. Varmvattengenereringen skeantas

med hjälp med verkningsgrad 90%. Detta energibehovav gas etten av ger av
18,4 MJtank motsvarande 153 MJ1000 Diskmedelsförbrukningen uppgår
till 0,32 NaOHtank och 0,2 salpetersyratank 12.

returglas3.4.2 Disk av

Skilda uppgifter disk returflaskor förkommer i litteraturen. Nedanom följerav
sammanställningen
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kgflaskdisk. MJ1000 flaskor,vidlut ochkonsumtion vattenEnergibehov ochTabell 3.3. av
vatten1000 flaskor.literNaOH1000 flaskor,

Vatten-LutbehovEnergibehovKälla
förbrukningTerrniskenergi

3300,2374 MJmfrånGolding1Südmilch eq
250-15000,28MJm90-109från Golding1Breisgaumiich eq
500-18002,8815,4Golding1frånFrancke

1000
4200,41234Pommer -

5,31039,35från SundströmNunn
233011 1276,5e 380Sundström 5,3
2 8905,31726,21litersSundström
2PETS 1636,2Sundström s

1 flaskor1000gäller 33Värden stper
bränsle3 ochratfinering transportutvinning,på 14% förInkl tilläggett av

3 glas ochänvid lägre temperaturPET diskas1,5 I flaskor.1000Värden gäller per
polykarbonat.

användsvärdeflaskor. Dettapå MJ10006,7elbehov liggerMedelvärdet för
behovräknaenergibehoven ettekvivalenta utfrån de angivnatill avatt

behovetmedelvärde förpå så kunna räkna ut ettenergi, för sätttermisk avatt
tillomräkningvidhar använtsOmräkningsfaktorn 3energi.termisk av

beräkningenvidmedPET-flaskorDiskningprimärenergi. tas avav
lägrediskas vidflaskordessaenergi, eftersommedelvärde för termisk

värdenpå vissagjortsenligt fotnotpåslag 2Det 14%temperatur. avsomom
påinte har gjortssådana påslagifrån, eftersomenergi räknastermiskför

MJmedelvärde 100dennabränsleförbrukningar i rapport.andra av
erhålls. Oljaflaskorenergi1000 antas.termisk

utgårBeräkningarnalutförbrukning.uppgifternaiStora skillnader finns om
NaOH.räknatNaOH1000 flaskor,från förbrukning 2 som renaven

ibeskrivetNaOH finnsframställningenergibehov förMiljöbelastning och av
kapitel Aluminium.
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backarDisk3.4.3. av.

tillenheter vecka,och tråg diskar 97.500backardiskmaskin förEn enper
ångförbrukning kg4.200kWhvecka ochelförbrukning 3.600 avenav

Ångan bar 14.har tryck 4i och ettångavecka. avgaspannagenereras
ånggenereringvidVerkningsgraden 90% antas.

mjölkMJ1000 lGaserhålls 17,02lbackbackar med 6För
mjölklMJ100022,15

mjölkGas MJ1000 l6,81erhållsmed Ibackbackar 15För
mjölkMJ1000l8,86

tål Deinte det.lagren i hjuleneftersomvid varje trippRullpallar diskas inte
spolningför dennaemellanåt. Energibehovetmanuellti ställetspolas av

försummas.

mjölkförpackningarFyllning3.4.4. av

strålkon försummas.Energi för fyllning av

Medelvärdet5,6,7.uppgår MJeI1000 flaskorFyllning flaskor till 2,9-3,4av
i beräkningarna.MJel1000 l används3,2

l mjölk 5.Fyllning kartonger drar MJel10008av

mejeri3.4.5. Kylbehov i

på distribution. Enligtförpackade mjölken kyllagras mejeri föreDen en
åtgår MJel1000 l mjölk. Ettmjölkcentral 8energikartering i Helsingborgs 9,3

stålko detför och returglas, sämreenergibehov beräknas50% högre p g a
kylutrymmet.utnyttjandet av
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Distribution3.5.

Arla 12 mjölkbil i lastas med rullpallarmedeltal 30 l5400attuppger en
mjölk, varvid tillden kör 62,3 km drivmedelsförbrukning l0,31en av
dieselkm. Vid maximal lastning finns det plats för rullpallar. Dessa data40

påslag stålkonutnyttjas, med 50% för och returglas. Returflaskorett om av
polykarbonat lika transporteffektiva tegelstensförpackningar.är som

återtagandetIngen ökning transportarbetet ske till följdantas av avav
stálkoreturförpackningar. Tomma förpackningar eller flaskor antas

tillbaka ledig lastkapacitet i levererande bil.itransporteras

3.6. Kylning i butik

Stålkon kylskåp.placeras i butiken normala kylrum, i specielltinte ettutan
kylaggregatet arbetarDetta har effekt W. Vid antagande600 atten av om

står fås elbehovhälften tiden, och varje tank i butiken 56att ett avav om
Fyllning504 MJ1000 l mjölk. Ingen mätning det verkliga elbehovet finns.av

konsumentens flaska ingå elbehovet för kylning.i det användaanatsav

påKylbehovet i butik för styckförpackad mjölk varierar beroendemycket om
ocksåförvaringen sker i kyldiskar eller i kylrum med glasdörrar, ochöppna

beroende på långhur tid mjölken förvaras där. En butikskedja nästansom
uteslutande använder kylrum med glasdörrar genomsnittliguppger en

Wm3.elförbrukning på iför kylrum mellanställning80-100 Mjölk intar en
Wm3.såledestemperaturkrav och skulle kräva Rummen bedöms90ca vara

fyllda till Uppehållstiden50%. varierar mycket, från några timmar ica en
någrastormarknad till dagar i servicebutiker 15. Med antagande tvåom

dygns uppehållstid erhålls elförbrukning MJ1000 I mjölk. För31en av
returflaskor glas räknas-med gånger1,5 högre elförbrukning detav en p g a
större volymbehovet.

3.7. Konsument

Hemtransport mjölk kylningoch mjölk lämnashos konsument utanförav av
antasjämförelsen, då dessa kan desamma förpackning.poster oavsettvara
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stålkoflaskan Det 50%skall diskas konsumenten. antas attDäremot avav
Konsumentverketdiskas i maskin. En undersökning attflaskorna anger enav

går ggrvecka. MedkWhår den 4diskmaskin för kuvert drar 28014 om
erhålls elförbrukningkuvertantagande flaska 0,75att motsvarar en avom en

MJ1000 flaskor.260

5000 Omvarmvattenförbrukning 1,5handdisk vattnetFör antas aven
10°C flaskor.från erhålls MJ1000250värms

3.8. Avfallshantering

flaskor, lockutsoneradekonsumentuppstår hos mejeri ochAv det avfall som
tilloch 45%,gå avfallsförbränningoch till resten,etikettrester 55%antas

vaddeponeringförbränning ochdeponi. Fördelningen mellan motsvarar som
idag uppnås hushållsavfallför 9.

3.9. Avloppsrening

innehållermellanmjölkArla ml mjölk, ochspill i flaskan 2-3 attettuppger av
reningsverketCODl från flaskdisken till135 mjölk 12. Detta utsläppettg ger

frånpå COD1000 Samma COD disk beräknasl mjölk. utsläpp0,3375 av
pådiskas i eller mejeri.flaskan hemmetoavsett om

stålkon liter. Det ärSpillet från uppgår för närvarande till liter 1205 peri
lstålko, l1000emellertid spillet till d 6,25tekniskt möjligt reducera 0,75att sv

COD frånföljande. Utsläppetliter mjölk 12, vilket räknas med i det av
stålkon reningsverk.diskningen blir då COD1000 l mjölk till0,843av

Avskiljningsgraden COD uppgår föri reningsverk till 80-90%, 84%av
uppgår MJelkgRyaverken i Göteborg. Elförbrukningen där till 1,57

CODinkommande 16.
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O. Resultat3.1

Resultaten beräkningarna redovisas följandei diagram.av

3000 --

2500 --

2000 --

1500- I

1000 --

500 --

O-i
Returglas ReturPC Kartong

I Uenergi MJ MJ ergi MJe. eq

mjölkförpackningssysteim.Figur Energibehov för3.1. olika MJ1000 liter
mjölk.

Figur visar3.1 energibehovet för respektive törpackningssystem, redovisat
dels termisk energi och elenergi, dels energiekvivalenter, därsom som
elenergin multiplicerats med faktor och sedan adderats3 till den termiskaen

Somenergin. framgår stálkosystemenhar högst förbrukning ekvivalentav
energi, beroende pá den höga eiförbrukningen vid kylningen i butik.
Retursystemen drar minst energi, med de lägsta värdena för
polykarbonatflaskan. Vätskekartong högthar termisk energibehov, ochett ett
något högre elbehov än retursystemen.
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ReturPCReturglas KartongKoPCKoglas

EI SO2g 10xHCINOxg g

för olikaFigur till luft försurande ämnenUtsläpp3.2. av
iter mjölk.mjökförpackningssystem. g1000

i UtsläppenUtsläpp till luft redovisas figur 3.2.försurande ämnen avav
stålkosystemen returglas för vätskekartongkväveoxider för och änblir högre

beroende på det ökadereturflaska polykarbonat, främstoch av
Svaveldioxidutsläppen, är lägre äntransportarbetet vid distributionen. som

lika för stålko och returglassystemenkväveoxidutsläppen, är ungefär stora
erhållsFör vätskekartong negativt värdeoch lägre för polykarbonatflaskan. ett

på vid beräkningför beroende det avdrag gjorts,svaveldioxid, som av
från förbränningemissioner vid sopförbränning, för utsläpp motsvarandeav

mängd PVChärrör från förbränning i lock ocholja. Utsläppen saltsyra avav
småförhållande S02 NOx-utsläppen de obstill stákon. l till och ärslangen

pá Hcl-staplarna.skalaannan
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KarloiKoglas KoPC Returglas ReturPC

klororganisktI EI E10xCO2 kg 10xHC llOxgg mg

ÖvrigaFig 3.3. utsläpp till luft för olika mjökförpacknings-system. g7009 liter
mjölk.

Övriga utsläpp till luft visas i figur 3.3, där NOx finns med igen eftersom VOX
förutom verkaatt försurande också verkar gödande bidrar till bildningensamt

fotooxidanter. Det framträdandeav mest är utsläppen klororganiskaav
föreningar, finns med för alla förpackningsalternativsom vätskekanong.utom
De härrör från tillverkningen polykarbonat och PVC, och ärav mest
framträdande för de förpackningsalternativ där polykarbonat ingår.
Kolväteutsläppen är högst för vätskekartong, där de huvudsakligen
härstammar från tillverkning polyeten. De är lägst för stålkosystemen.av
Utsläppen koldioxid är högst för stálkon ochav returglasen, och lägst för
vätskekartongen.
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ReturPC KartongKoPC Returglas.
EIOODQI toxklororganiskt mg

litermjölkförpackningssystem. g1000för olikaFigur Utsläpp till3.4. vatten
mjölk.

kopplade tillUtsläpp består klororganiska ämnen,till delsvatten av
utsläppmån polykarbonat, delsframställning PVC och i någonfrämst av avav

respCOD frånsyreförbrukande mjölkdiskämnen massaprocesser.
denhögstaUtsläppen för returglas harklororganiska är störstämnen somav

PVC-förbrukningen. storleksordning förCOD-utsläppen är sammaav
mindrevätskekartong COD-utsläppet förstålkon, föroch retursystemen.

räknattstålkon pågåendepå möjliga spill. I de försökentekniskt minsta ärär ett
mjölkspillet COD-utsläppen. COD-utsläppendärmed ocksåmycket större. och .
fö vätskekartong uppstår vid kartongtillverkningen. i
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14--

12--

10 u

i...,l
ReturPC KartotKoPC ReturglasKoglas

DI avfall kg10xaska

liter mjölk.från mjölkförpackningssystem. kg1000Figur Avfall olika3.5.

Generingen avfall de olika redovisas i figur 3.5.för systemenav
bestårAvfallsvolymerna för kartonger och returglas. För kartongerär störst

frånAvfallethuvuddelen avfallet deponerade använda förpackningar.avav
användabestår återvinnas, delsreturglas dels glas 70°använt antas avav

fallerlock. Förutom avfall består använd bleckplåt i kapsylerdet som av
lika processavfall ståltillverkningen. Avfallsmängdernanästan mycket vidsom

för returflaska polykarbonat stálko väsentligt mindre. Mängdenärsamtav
uppståraska vid förbränning använda mjölkkartonger osäker,ärsom av

frånpåeftersom sammansättningen den bestrykning askan härstammarsom
inte gått få uppgift från stälkon härrör ifram Askan returglas och storatt om.
utsträckning från HCI bildasrökgasrening vid avfallsförbränning m a p som

PVCnär förbränns.

Det inte föredraär självklart vilket för mjölkförpackningar ärsystem att ursom
miljösynpunkt. En sådan bedömning värderingkan inte göras utan aven
olika miljöeffekter. Klart emellertid returflaskan polykarbonat har lägstär att av
energibehov, COD-utsläpp.lägst avfallsmängder och upphov till lägstger ger
vätskekartong upphov till de lägsta utsläppen försurande ochämnenger av
koldioxid. såInte heller vätskekartong upphov till klororganiska ämnen,ger
länge det sig kartonger tegelstenstyp, oblekt kartong.rör gjordasom om av av
vätskekartong och returflaskor polykarbonat högre kolväteutsläpp änav ger
returtlaskor glas stålkosystemen.ochav
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BEDÖMNING MJÖLKFÖRPACKNINGARS MILJÖPÅVERKANAV

En tekniskekonomisk analys

BAKGRUND

Regeringen har tillsatt utredning skall försöka fastställa hur förpackningar inverkaren som
på miljön och ekonomin. Som deluppdrag har utredaren via Pernillaett Knutsson på
Miljödepartementet sig till SIKvänt för få belysning mjölkförpackningama.att en av

MÅLSÄTTNING

Att studium befintliga utredningar utvärderagenom antal olika mjölkförpacknings-av ett
miljöpåverkan. SIKs del skallsystems omfatta olika förpackningsaltemativ teknisk,ur

hygienisk och ekonomisk synvinkel med tyngdpunkten förlagd till i första hand för-
packningsoperationer inom mejeriindustrin.

AVGRÄNSNINGAR

Förpackningssystemen pastöriserad mjölk. I första hand har följande förpacknings-avser
studeratssystem

Kanongförpackning-
Glas-
Stålkossa-

I andra hand har returplastförpackningar Polykarbonat studerats.

METODIK

Tidigare utredningar har studerats, och jämförts undantag- stålkossa, ingavarom
officiella utredningar har påträffats

Utredningar avseende faktiska förhållanden har i första- hand använts
Data har inhämtats litteratursökning inklusive sökning i- databaser, förfråg-genom
ningar och diskussioner med mejeribranschen, förpackningstillverkare, distributörer
och apparatföretag.

Undersökt börjar med förpackningstillverkning- system och slutar med avfallshante-
ring. Kostnaderna i hemmet inklusive konsumenternas transportarbete har exklude-
ratis. diskkostnaderUndantag stålkossan,är där beräkningar gjortsäven avseende i
hemmet.
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SAMMANFATTNING

Få undersökningar har utförts på systematiskt jämför kostnader vidsätt olikaettsom
resultatenmjölkdistributionssystem. En sammanvägning och kritisk analys de viktigareav

nedan. Underlaget för beräkningarna återfinns ipresenteras de kapitlen och isenarei
bilagor. Samtliga kostnader omräknadeär till svenska kronor i l990.ârs penningvärde.

Förpackningskostnader

Kostnaden för kanongemballage 1 liter Tetra Brik eller motsvarande ligger f på 0,44n ca
SEKliter förpackning. Kostnaden för glasflaska i Sverige blir hypotetisk, eftersomen

varierarnågot f finns i funktion. Styckekostnaden i de studeradesystem n rapporterna
I från 1,50 SEK till 2,0 SEK. Vid reduceras dock glaskostnaden betydligtca ett retursystem

beroende på antalet tripper. Typiskag kostnader framgår figuren nedan.av

7171 EZ] GlasllnsthepmqusmeÖ E34unwsvouuasme,o ,o
9 9ss
8 G
7 7-W.
6 6
5 5

Å
3 3

s2 1 z|I
1 1mo

S0Umlnufe

Abb.3 VariableFlaschenkostenberunlerschiedlichenUmlaulzahlenFlasche

Figur Kostnaden beroende tripptalet. Efter Wietbrauk 1982.av

siffror visarI dansk undersökning Miljöprojekt 88 följande kostnad 1 mjölk,en per
danska kronor 1987

Tripptal 10 20 40-
Kostnad 0,29 0,22 0,19.

enliters polykarbonatflaskaEn för returbrulc uppskattas vidkosta förbrukning 3-4stor ca
ÄvenSEKst. högre kostnader har nämnts.
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Ovanstående figur visar här reduceras betydelsen flaskkosmadenäven betydligt vidatt av

ett retursystem.

Mejerihantering -
Den skillnaden under mejerihantexingen mellan och engångs-stora retursystemett ett

hantering inklusiveutgörs disk returemballaget. Exempel på mejerikostnader 0,ärav av
danska kronor liters1 kartong och 0,141 danska kronor för liters glasflaska1 Häriper
ingår då arbets-, masldn- och energikostnader. Konñdentiella siffror för Arla visar samma

idockförhållanden de danska siffrorna alltför låga.anses-

Distribution exklusive detaljhandel

Inom detta led finns utredningar gjorda enligt olika förutsättningar. Gemensamt är att ett
beräknas 50% i anspråkstörre kartongsystem.retursystem Dettaänta utrymme ettca

återspeglar sig i motsvarande kosmadsökning. Till dessa kostnader kommer returlagrinen

tomemballage. extremfalletI Danmark 1987 hanteras iav antas retursystem separata
vilket Fördyring.transporter, extrager en

Detaljhandel

Retursystemen här ökatäven kostnadsexempelEtt nedantar utrymme. ges

Omkøsmlngerseddetails-ai;alkonsummzlk

E.lBALL.GET\PELITER
OMRÅDEÅKTlVlTET

EnazngsemblEngzngsemnl.Eznbmusll Gebmull GenbmgsllBemzrunmgerGun-Map Bnk Glas Plast GlzsIPluxrNuvzn Nuvzry
Umk.moonL Kr Kr Kr Kv. Ka
SNES LTDövmur-aren lI7.70 2170 ll7.70
Kalereol 34.05 851.75 .75 89.75
Duslpcnenng,nrdrzuinveise.moduçrlsc. 19.25 25.00 5.50u.. 35,50
Intern 25.95Innswu 30.15 30.15 30.15
Fvldntnlnteol. 137.20mzrmmg 173.50 173,30 173.30
Tnmmmz,teklamc.udsmvk-

54.90mng,rengørml 09.70 59.70 59.70
Flasumurncnnz
Firmrullbrbmg 4935 4935 35Rzrurnasker.nnsubnvut iAAS 33.95 ;mosb°|d5k&#39;1|ll&#39;°&#39;°l&#39;l IHZJO ISZJO IBZJO
l n 1000L. 290.05pr. emo 773,90 791.00

DanmarkTabellen reproducerad frånär Miljöprojekt 88, 1987ovan nr
Förutom ökade utrymmeskostnader ökar arbetskostnaden betydligt.
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Konsument

Inom denna del kedjan har förhållandena dels likvärdiga, dels har inga tillförlit-av ansetts
liga data erhållits för beräkna denna kostnadsdel. Ett undantag har gjorts beträffandeatt

diskningen returglas för stålkossäaltemativet, eftersom diskrnomentets energikosmadav
diskkostnader i vanligtmotsvaras ettav retursystem.

Avfallshantering

Generellt finner dessa kostnader mycket låga jämfört med övriga kostnader.är Enattman -
beräkning utförd Tetra 0,5Pak förpackningöre vid 55% förbränning kartong.av ger per av

j
Motsvarande siffra förl returglas 20 tripper 0,35 liter mjölk och flaskviktöreger per en av
380 0,44 vid flaskvikt 500öre g.g en av

Sammanfattande figur

SEKH

2,00
a
I

E
1,50

0-

0
1,00 o.

Dansk undersökningI 1987
E Norsk 1980
0 Tysk 1982

Egna beräkningar 1991

Samtliga mätvärden omräknade SEKtill 1991
med hjälp producentprisnndexav

0

Kartong Glas Polykarbonat Stálkossa-r u-

Figur En sammanställning viktigare utredningar.av

Intervallets storlek beror dels på olika itripptal olika undersökningar, dels hur

utformat,är eller särskildaretursystemet returglas erfordras. Vidtransporterom av
antagandet inga speciella erfordas blir nivån cirka 1,50-l,70 SEKl.att transporter
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De tyska undersökningarna från 1982 genomgående låga värden i svenska kronger
Eventuellt kan detta bero på ofullkomligheter valuta inflationochnär uppräknas.
Dessa beräkningar utgår från siffror erhållna från Arla, i det lägre alternativetmen
beräknade enligt danska förutsättningar.

FÖRPACKNINGAR AV GLAS

Nedan redovisas urval ekonomiska beräkningarett utförda i Danmark, Tyskland,av Norge
och Sverige. Den omfattande undersökningenmest gjord i Danmark Miljöprojektär 88nr
1987. Den glasflaska utgjort underlag innehåller 1 liter. Dimensionen 92som är imm
diameteroch 227 på höjden. Flaskan 380väger Man har utfört beräkningarmm med ett
tripptal 10, 20 eller 40. Flaskans utseende framgårav nedanstående bild.av

Glasflaskenlirasiden.ser

Figur Glasflaska Miljöprojekt 88

Alla viktigare förutsättningar för genomförda beräkningar återfinns i bilaga
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omkostnademasamladeDe återfinns i nedanstående tabell uttryckt i danska kronor 1987.

Typ Glasflaska

Tripptal 10 20 40,

Emballage 0,292 0,222 0,187

TappningDisk 0,141 0,141 0,141

Distribution 0,335 0,335 0,335

Detaljhandel 0,761 0,761 0,761

Insamling 0,163 0,163 0,164

Totalt DKKl 1,692 1,622 1,587

Omräknat till SEK 1990 1,90 1,82 1,78
Producentprisindex

en.tioFör år sedan 1980 gjordes norsk studie Altemativ melkeemballageca en -
konsekvensanslys D.W. Nunn. Från denna utredning har följande data tagits NOKav
1980. i

Typ Glasflaska
30 tripper 50 tripper

Emballage 0,10 0,09-
0,23Emballering 0,23

Distribution 0,26 0,26

Varuhandel 0,46 0,46

Förbrukare 0,02 0,02

Avfallshantering Deponering 0,002 0,001

Totalsumma 1,06 1,05

Omräknat till SEK 1990 1,97 1,94
Producentprisindex

Glasflaskan 400 övriga data framgårväger bilagaav

fürBundesanstalt Milchforschung i Kiel gjorde 1982 undersökning ekonomiskaen av
förhållanden vid alternativa mjölkdistributionssystem H. Wietbrauk, 1982. Arbetet baseras

ochstudier i bl Düsseldorf och Aachen. Man studerade kartong-, glas-noggranna a
polykarbonatförpackningar. Bilaga 4
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tripperhur antaletbilderhölls följande överstudierFrån dessa387vägdeGlasflaskan

kostnadema.påverkar

KunststoffHW-
32.1----I321 _______32 zu. ut°...°...... ------311 I .m30 m Mw-Glns

2a m
ll26 EW-Kartan 24.5ss 1L

v. .. Umlaufe15 20S 8 10

UmlaulhaungkenlMehvwegllaschenSystemkostenAohangugkeutAbb. der der14 vonn
ETagEJ EBehelerung 20012.87Mxo Verlneb200 HandelProduktion

256

1982.WietbrauktrippantaletberoendeTotalkostnadenFigur av

beräkningarsystematiskaockså gjortharDe av

Produktionskostnadsinverkan-
butiksstorlek.beroendeTransportkosmadens avo

trippertotalbild 11En ger

SEK 1991Pf1 1981I

0,389,1EmballageProduktion

0,34 0,378,9 9,7Transport --
0,460,348,8 12,0Handel --,

1,191,0330,826,8Systemkostnad --
figur.nedanståendekostnadsslag framgårolikaFördelningen mellan av
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Mw-KunsistoffliSlPfEMw-GIUSUOBPIfEWAKUrmnHLSPIE

AnlugenEEnei-quePersonal Verpnrkung Belnebssloffe

SyslcmktmlendenKoslcndilunAnleile jewemgen undeiAUDilj ETag200handelEBcltulclung,200VeilnclUrniautc.8Pcoduklnon UzwH
Figur Efter Wietbrauk 1982

FÖRPACKNINGAR KARTONGAV

Nedanstående utredningendata hämtade i glasavsnittet danska 1987.den nämndaär ur
Totala hanteringskedjan vikt för kartongemballageframgår följande figur. En typiskav
25 Brik, 30Tetra Pure Pak 1 lgg

hgm ungangxciiilulhgckanon

AMVUNI.uuuvwuu 4.5.5,summan ,HDGGAS
4I|ANIUNEH UlII-IL IUNWUGER;Antonius RINOVAIIUN Iummuunuu. WUmnmmls

immununionenvunnam

000m0GIORBNKNDINGArusMum

HUADVAHON

RISICFIunmvmnø

rclurflaakcFigur glasplasilkombi-

TypiskFigur hunteringskedju för kunongcmbzillage. Miljöprojekt 88, 1987
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Priset på kartongemballage, Slant eller Gavl-top Tetra Pak och Schouw 1987 ivar
0,40Danmark krstyck Sverige 1991 0,44 kr.ca

omkosmadernaDe samlade blir med bakgrundsdata hämtade i bilaga 2

Emballage 0,429 krliter

Mejeri 0,064

Distribution 0,212

Detaljhandel QJQQ

Totalsumma 1,001 lerliter 1987

d 1,12 krliter 1990SEKsv

I den norska undersökningen från 1980 erhölls följande

NOKliterEmballagefiamställning 0,175 .
iMjölkpackning 0,122

Distribution 0,160

Handel 0,237

Förbrukare 0,009

Avfallsbehandling dep. Q,Q14 NOKliter
.

Totalt 0,717 NOK

d 1,41 SEK 1990sV

Förutsättningarna återfinns i bilaga

Från den tyska undersökningen 1982 Wietbrauk al. fås följande tabellet.

Pfl l SEK 1991l

Produktion Emballage 14,2 0,59

Transport 5,4 6,0 0,23 0,25- -.
Handel 2,9 4,3 0,12 0,18- -

Systemkostnad 22,5 24,5 0,94 1,02- -
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FÖRPACKNINGAR AV POLYKARBONAT PC

förpackningstypDenna inte aktuell i den nämnda danska undersökningen.var
PC-ilaskaI Nunns norska undersökning från 1980 har för returbruk undersökts. Han

kommer fram till totalkostnad för PC ligger mellan kartong och returglas.en Vidsom
beräkningar har dock så högt trippantal 50 75 tripperett antagits. I diskussionensom resp.i somflasktillverkaremed dock tripptal till 100 tripper realistiskt.ett Viktenanses hosupp

i den norska enliters polykarbonatflaskan uppgick till 88
1
i .

50 tripper 75 tripper
krl krl-

i
l Emballageframställning 0,084 0,092

Mejeri 0,195 0,195.
Distribution 0,207 0,207

Handel 0,352 0,352

Förbrukamn 0,011 0,011

Avfallsbehandling Deponering 0,002 0,001

Totalsumma 0,858 0,850
Översatt till SEK 1991 blir detta 1,96 krlca
Förutsättningarna för beräkningarna återfinns i bilaga

179082undersökningI Wietbrauks tyska visas följande ñgur

PfE .nu
3B
36 ;szNN m3- r-g MW-Kunststoffi ----- 321-J1732 - Hl§- - .11.1% ....,T.T.T|.°°...BDQOAA. r im3° m m1 Mw-Glusl.28 111

1 i26 ii l EW-v Korten 21.5I, 5 Q21.

Umlnulteü5 g

Systemkoslen Umlaulhauligkeil MehrwegllaschenAbhangigkeilAbo.M. der detvonin
EBehelerungEd 200 EJTagProduktion 87M10 Verlneb Handel20012

Figur Totalkostnadens beroende trippantalet se figuräven 4av
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Priset på kartongemballage, Slant eller Gavl-top Tetra Pak Schouwoch 1987 ivar
Danmark 0,40 krstyck Sverige 1991 0,44 kr.ca

emkostnademaDe samlade blir med bakgrundsdata hämtade i bilaga 2

Emballage 0,429 larliter
;

Mejeri 0,064
.

Distribution 0,212

Detaljhandel 94%
,

Totalsumma 1,001 krliter 1987

d 1,12 krliter SEK 1990v s

I den norska undersökningen från 1980 erhölls följande

Emballageframställning NOKliter0,175

Mjölkpackning i0,122

Distribution 0,160

Handel 0,237

Förbrukare 0,009

Avfallsbehandling dep. ggg NOKliter
,

Totalt 0,717 NOK

d 1,41 SEKS 1990V

Förutsättningarna återfinns i bilaga

Fran den tyska undersökningen 1982 Wietbrauk fåsal. följande tabellet.

Pf1 l SEK 199ll
Produktion Emballage 14,2 0,59
Transport 5,4 6,0 0,23 0,25. - -
Handel 2,9 4,3 0,12 0,18- -

Systemkostnad 22,5 24,5 0,94 1,02- -
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FÖRPACKNINGAR AV POLYKARBONAT PC

förpackningstypDenna inte aktuell i den nämnda danska undersökningen.var
PC-flaskaI Nunns norska undersökning från 1980 har för returbruk undersökts. Han

kommer fram till totalkosmad för PC ligger mellan kartong och returglas. Viden som
beräkningar har dock så högt trippantal 50 75 tripper antagits. I diskussionenett som resp.

somflasktillverkaremed dock tripptal till 100 uipper realistiskt. Vikten hosettanses upp
den norska enliters polykarbonatflaskan uppgick till 88

i50 tripper 75 tripper
krl krI-

Emballageframställning 0,084 0,092

Mejeri 0,195 0,195.
Distribution 0,207 0,207

Handel 0,3520,352

Förbrukaren 0,01 0,01l l

Avfallsbehandling Deponering 0,002 0,001

Totalsumma 0,858 0,850
Översatt till SEK 1991 blir detta 1,96 kIlca
Förutsättningarna för beräkningarna återfinns i bilaga

19882undersökningI Wietbrauks tyska visas följande ñgur

PfE .139
36
36 352

ngn3,. Hnlnw-KunststoI ,..
ä7 &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;V37 --aulå mN .J|7 T.. .gmi3° mi Mw-GmsI25 um1 I v526 Ew-i i Korten ns5u21.

umiauieå e n

MehrweghaschenUmlauthaulugkenlderSyslemkoslenAbhangigkeil derAbo 14. vonm E.TagEBelieterung 200ErJ. 200 HandelM10 Verlneb12.87Produktion

Figur Totalkosmadens beroende trippantalet se figur 4ävenav
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Arla har beräkning 0,31 krl förtransportkostnad kanongmjölk. Deen egen som ger en av
kalkylerar med 0,46 förlcr1 stålko.

En okänd storhet glastlaskoma. 10De köps kunden för kr styck.utgörs Butikensav perav
inköpspris 5 kr styck. Vid 50 tripper fås vid 100är 0,10 20 krst och tripperper -
0,05 0,10 krst.-

Kostnaden för disk i hemmet energikostnad diska iberoende effektivsättetär attav en-
modern diskmaskin kan räkna med 0,06 handdisk i rinnande,kWh och vid varmtman

5 så mycket 0,3 kWh 3d 15öre öre.vatten ggr sv resp.

I sammanfattande tabell får vi följande kostnadsintervallen

Beräknat Beräknatenl. enl.
dansk metod Arla
SEK SEK

Avskrivning 0,17 0,21automat

Avskrivning tank 0,11 0,22

Flaskkostnad, 50 tripper 0,20 0,20

Mejerikostnad exkl. arbete 27 0,27

Arbetskostnad, mejeri 0,32 0,32

till frånTransport butik 0,34 0,460.
Detaljhandel, drift 0,054 0,054

Detaljhandel, arbete 0,10 0,10 siffraosäker

Diskning i hemmet 0,03-O,15 0,03-0,l5

Totalkostnad 1,64-1,76 l,91-2,03
p

intressantEn egenskap hos stålkosystem det inte finns någon speciellt uttaladärett att

lägsta rröskelnivå för investeringen. En förpackningsmaskin för kartong eller glas-en
fyllningsutrustning har uttalad tröskelnivå. Ofta för hanteringdet lönsamen attanser man
åtminstone krävs kapacitet 10.000 förpackningar sådantimme. En anläggningen ca per
innebär investering på i runda tal 10 miljoner SEK Glas.en ca
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En kartonglinje går bara leasa med första hyraatt på 3 å 4 miljoner SEK fören ca- en
kapacitet 12.000 enliters kartonger timme.per

Där mindre mejeri skallett har minimejerierstartas diskuteratstex transportekono-av-
miska skäl för Norrlandöver kan stålkon möjligen därför alternativ.ettvara-

PLASTPÃSFÖRPACKNING engångs

Någon genomgripande analys totalekonomin för plastpåsesystemav har inteett påträffats.

En allmän synpunkt givetvisär materialkostnad ochatt transponkostnad borde bli låg p g a
den låga förpackningsvikten 7 gi enliters påsförpackrting. Systemen används f imestn
småskalig distribution låga fyllningshastigheter hos utrustningen.p g a Således används
plastpåsesystem vid distribution från franska gårdsmejerier. Tidigare förekom plastpå-

bl i Norge. Psesystem problem med tätheta och förpackningensg a relativt sett svaga
hållbarhet har dock den norska distributionen upphört. På tid har dock varuhuske-senare
djan Migros i Schweiz lanserat påsmjölk med framgång.

HYGIEN

Det har varit omöjligt få fram konkreta siffroratt belyser hur de beskrivnasom systemen
skiljer sig Äldrehygienisk synpunkt. teknikerur arbetat i branschen före in-som
troduktionen kartongförpackningar talar denav hygieniska förbättring då skedde.om som
Detta kan dock inte rakt och överföras på dagens situation.upp Diskteknikner och
rengöringsmedel har utvecklats. En allmän bedömning de hygienlcravär kanatt som man
ställa uppfylls alla här diskuteradeav system.

Här skall kommenteras problem. Distributionenett vill förpar bra transportekonomiatt-
hagärna eller mindre fyrkantiga flaskor.mer Detta försvårar givetvis diskning i fallde

publiceradehörnradiema blir allt mindre. Några data hur detta påverkar totalhygienenom
har inte påträffats.

Enklast diskaatt är rundaretursystemen glasflaskor,av bl tål hög ochsom temperatura
starka rengöringsmedel.
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Bakteriers vidhäftning till plasten och plastens tålighet rengöringsmedel undersöks ochmot

kontinuerlig utvecklingförbättring forskningsker. Inom flera länders offentliga bl påen a-
1

SIK i Göteborg pågår forskningsprogram i vilka dessa frågor studeras. Detta är ett-
centralt problem inom hela livsmedelsindustrin mjölkforpackningen.och inte bara Somrör

exempel på sådant forskningsprojekt Sporers vidhäftningkan SIK-projektet vidnämnasett

olika materialytor.

Göteborg 1991-04-29

Pär Olsson
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FÖRPACKNIIJGSUTREDNINGEN. ÖKAD
ÅTERANVÄNDNING FÖRPACICNINGSGLAS.Av

Sammanfattning
l denna utredning åtgångenundersöks möjligheterna att minska av
engångsglas att bygga ut retursystemen.genom

årliga åtgångenDen förpaclzningsändamålglas for är 145 000av ca
invånaredvston, 17 kg Den mängd förpackningsglas,per som,maximalt skulle kunna elimineras att för livsmedelgenom man

från engångs-överginge till returförpackningar, har beräknats till
45 invånare.000 ton eller 5 kgca per

Man skulle kunna for-packa rad flytande livsmedel ättika,en som
matolja och saft i 33, 70 eller 100 cl ö1-läskglas,returglas vin-
spritbuteljen engångsglasstället för i skapa ett nytt retur-l resp
system för glasburkar till sylt, marmelad, gurkinläggningar m m.
här undersöker möjligheterna förverlzligaman att stöterdetta,

på svårigheter.emellertid radman Konsumenterna är atten vana
använda skruvkorkar till ättika och vinäger, 33 cl buteljernamen
är avsedda lör kapsyler. V S Rin ABSprit ställer sig troligen
tveksamt till att saftfabrikanter skulle använda ellersprit- vin-
flasláor. När allmänheten lämnar dessa Systembolagensi retur-
automater f b till V 8 skulle detta bolag tv tvingasexsenare
stå årligaför diskningen. uppgåDen förbrukningen gläsburkarav-
till 5006 ton och den mängden är troligen för liten för bäraatt
kostnaderna för ett retursystem. lCAs grosshandelsled tar inte
tillbaka returglas, vilket skulle innebära dyra hämtningstranspor-
terför fabrikanterna. påSprickor glasburkarnai eller skador glas-
gängorna kan innehålletmedföra, att glasburkarnai blir infekte-
rat, vilket är särskilt allvarligt for barnmat.

Förslag, kommit fram under utredningen,som är
Den retur-PET-flaskan beräknas kommanya marknadeni julii

1991. Förhandskalkyler har visat, att den blir mycket energibespa-
rande. Om mångadetta bekräftas, torde konsumenter komma att
gå över till denna flaska, varigenom glasmarknaden kan föränd-bli
rad. Det kan därför förvårenlämpligt att avvakta till 1992,vara
innan beslut tas.
2. Man skulle kunna märka returflaskor med symbol liknandeen
den, används för trealburkar cirkel.pilarsom i Vidare skulleen

kunna övrigtmärka förpackningsglasman med stiliseradt ex en
påminnaiglo för att rätt tillvaratagande.om

3. Man skulle kunna sätta fler iglor ofärgatför glas f ärupp n-pådet överskott påfärgat krossglas. Det beror att ofärgat och
påfärgat mångaglas ställen insamlas i iglo.samma

4. Man skulle kunna pålägga extra förpackningsavgiften
buteijer, inte är tillverkade enligt svensksom standard. Kontakt
med SIS sådan åtgärdbör dock tas, innan beslutas.en

X



sid 2
Uppdraget

enligtmiljödepartementettillsattsharFörpackningsutredningen av
studeraår atttillkommittilläggsdirektixetthari99o-39. Idirektiv

avlamnathittillsharUtredningendualsvstemet.ktyskadet s
på SOUÖversyn dryckesförpackningar,skattenrapporten av

199085.
åt Lindblad,Göranmig,uppdragitharFörpackningsutredningen

utreda82tel 08-756 07 attTäby,183 642Södervägen A,
återanvändning inomglasförpackningarökadförmöjligheterna av

för sprit,retursystemområdena Befintligaläkemedel.ochlivsmedel
utredas.icke ytterligareskaochläsk vattenöl,vin, .

Q
storlekEjörpackningsglasmarknagens

förpackningsglasmarknadenstatistik haroffentlighjälpMed av
produktion,inhemskdominerasDenbilaga cakartlagts, avse

uppgår tilloch80-taletunderhar stigitimporten nu125 OOO ton.
tillsjunkitsuccessivtdäremothar caexporten25 OOO ton,ca

125 OOOförpackningsglasmarknadtotalDet +om15 OOO ton. ger en
135 000 ton.15 OOO25 OOO - gårgånger ellerförrantalvisst senareanvänds ettReturglas men

går ellerEngångsglasen till iglordirektnormalt soporna..sönder.
SGÅ återvinningspotentialenGlasåtervinning beräknarABSvensk

returglas tillåterglasförpackningar tonutsorterade ioch

TotaltImportSverige
OOO4215 OOO27 000Bryggerier

51 OOO27 OOOOOO24och spritVin
OOO4410 OOO34 000Livsmedel

7 OOOOOO30004Medicin
144 OOO55 OOO89 OOOSumma

för helaredovisatsjustvadänstörreOOO ton är144Summan som
Det135 OOO ton.förpackningsglasmarknadensvenska

läkemedellivsmedel,utländskamed att m,sammanhänger bl ma
deniinräknatsejförpackade glas, givetvisiimporterassom

glasförpackningsmarknaden.svenska
medoch attframtiden iförskjutas ikomma attkanMängderna

på 1991.marknadenkommerretur-PET-flaskan sommaren

sortimentBeröm
engångsglas,förpackat isortimentfastställa vilketförsökaFör att

utredarenifråga harreturglas,förpackningför ikan kommasom
med 180Stockholm.stormarknad utanför caB Wbesökt en
glasförpackadeheltidare inventeratomräknat ochtillsysselsatta

livsmedel.
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tvåDe första siffrorna i EAN-nummerett betyder landet; för ex

Sverige är det 73. Alla importerade glasförpackade livsmedel kan
därför lätt bort,sorteras eftersom de har andra iEAN-nummer än

bestäms73 hur de förpackas, Ävenutländska företag..av- en
produkt, är märkt med EAN 73, kansom emellertid förpackadvara
i utländskt glas, eftersom svensk importör har möjligheten att
registrera utländsk produkt med ett svenskt EAN-nummer.en Om
det varit sannolikt, att ett livsmedel märkt EAN 73 förpackats i
utlandet, har det medtagits.inte
inventeringen till resultat, att 20gav ellerca varugrupper mer
mindre förpackade i glas bilagavar se-
PLM, är störst leverantörsom förpackningsglas Sverigei ochav
därför bäst torde kunna bedöma marknaden, uppskattar
konsumtionen glasförpackningar för livsmedelav till
LM-produktion 150 milj a gstyckstyck 200 30 000 tonca
Import tomma 20
Import fyllda 30 300 15 000 tonca
Summa 200 45 000 ton.ca

0 V
Det tvåfinns möjligheter engångsanvändningenatt minska av
förpackningsglas

Övergång till befintliga returglassystem.
Livsmedel ättika, rnajsolja och saftsom skulle teoretiskt lika väl
kunna förpackas 33i cl engångsglasretu-rflaskor i de de i dagsom

Påpackas sätt skulle saft kunnasamma tappas i vin- ellerm m
spritbuteljer. Fördelen skulle innehålletatt när förbrukats,vara.
skulle tombuteljerna kunna komma tillbaka med hjälp deav
redan befintliga retursystemen gåi stallet för att till glasiglor eller
med soporna.

2. Nytt retursystem.
Man kan tänka sig Standardisering fåtalglasburkaren till ettav
storlekar, påskulle returnerassom sätt skersamma medsom nu

och ölflaskor.vin-

En analys möjligheterna attav genomföra dessa förslag ska nu
göras.

Övergång befintligatill retursystem.
Iden är, flytandeatt livsmedel lika väl skulle kunna förpackas i
standardiserade engångsglas.returflaskor i l stället försom att
kasta t ättikstomglasetex i iglo eller bland skulleen soporna,
konsumenten sätta tomflaskan bland andra öl- och läsktombuteljer

7När det galler sprit- och vinbuteljer, skulle konsumenten
återlämna pådem Systemet.
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sid 4
iden skullegenomgång attbilaga 2 visar,isortimentetEn av

förtillämpaskunna
extrakter,matoljor,ättika, vinäger,33 cl

ochcidermöjligenmatoljor,ättika, vinäger,cl saft,10070 eller
gravensteiner.

livsmedels-flytandeförglasförpackningartillverkningPLlvlzs av
uppgår till 7 000gravensteinerochciderexklusiveprodukter ca

med 000räkna 16 ton.kunnatordeinklusive importton, man

fårövergång konsekvenseremellertid vissareturglästillEn
hålls Bryggareföreningen,SvenskaihopAI retursystem,Det avsom

medlememellertid, attDet krävsallaför företag. nyöppet enär
tillförhantomglas,mängderstoraungefär likatillbaka somtar

måstefabrikantrespektiveteoretiskt, attDet innebärsystemet
små mängder,sigEftersom det rörtomglas butikerna.ihämta om

alltförställaatt sigförmodligen kommaskulle returtagningen
då attnämligenalternativ,etttänka sigMan kundedyrbar.

ifråga bryggerimeduppgörelse ettträffade avfabrikanten en
påtomglasdiskadehämtarantingenfabrikanteninnebörd, att

bryggerietvarvidtomglas,ständigt köperellerbryggeriet, nya
kommerBryggerietantal.motsvarandenyinlzöp medminskar sina

sådana tjänster.förersättningatt betinga siggivetvis en
förhållande Det kanÄttika små läsk.ochtill ölmängder isäljs i

vid varjereturgläshämtaättikfabrikant attföricke löna sig en. måste,tillhandahålls. bli ekono-attförReturättikadär hansbutik,
livsmedelsgrossis-En de storagrossisten,ombesörjasmisk, avav

tillbakaickeöverhuvudtagetdocknämligen ICA, tarterna,
såledesmåste träffafabrikantenreturgläs] det fallet en

på annat sätt.uppgörelse
Vpåverkas,öl och läskförretursystemetnuvarande manDet om

något bryggeriernasölbuteljerlivsmedel iannatsäljabörjar -
så eftermåste då klarar resterdenändras, atteventuelltdiskning

livsmedel.detta nya
kanreturgläs,slagsanvändabörjaralla fabrikanterB. Om samma

ifrågaförhållande tillvarandraprofilera iicke längre sig omde
förpackningen.

måsteproduktion,del sinfabrikant exporterarOmC. en aven
två förställetiförpackningstypermedtroligen arbeta en,man ,ifrånreturiskulle kommaknappast33 cl flaskorsvenskaeftersom

lTvå innebärförställetförpackningar iDanmark. entex en
fabrikantentänkbart, attVidare är detfördyring. av

på utseende.exportförpackningensvill ändraförsäljningsskäl inte
å försäljningsargument isidanandra ettReturförpackningar är

våra dagar.
Ättika attgör, gskruvkork. Detmedflaskor.säljs alltid iD.

iifråga. medreturflaskor33 clOmläskTlaskor kommaicke kan -
hemmetöppnandet ioch eftermed kronkorkättika förses

plastsorter,återförsluts vissaättikan angripaplastkapsyl, sägsmed l
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så blir mjuk.plastenatt . Sverige,varumärkesälja visst ilicens att ettföretag harE. Om ett

exempel Cocacola. Iföreskrivetutseendeförpackningenskan vara
övergångsådant förattraktivtill returglas ickefall ärett

också försäljningsavdelningenfinnas fall, därDet kanlicensgivaren.
företagetändring förpackningen, tmotsätter sig varje ex omav

år.framgång 50och flaska imed använtstor en samma
Man kanmedmärkta ägarensV8. S returflaskor ärF. namn.
förpacka sinasaftfabrikant skulle börjaknappast tänka sig, att en

produkter uppgörelseförst ha träffatlikadana flaskor utan atti en
måste behandlatsgälla,fall reglerV S. l dettamed samma som

SVreturglas. Det är tveksamt,för 33 clunder A omovan
En intervjuadretursystem.utvidgning sittaccepterar aven -

förpacka flaskor.saft V a S grönavilja isaftfabrikant sade ickesig
trodde skolamarknadsandel sigmed litenEn saftfabrikantannan

profileralängre kunde signan intebli utslagen marknaden, ornur
med bl flaskan.a

lägedet dagensinnebär iinförs, för ättika,G. Om returflaskor t ex
påmåste ättikantillläggas priset60pant öre, somen om

ochplusminus mellan för retur-differensen priserna
engångsförpackningar. viss fördyringDet medför troligen aven

på nettopriset, dvsdäremotinklusive medanpriset pant,varan
någotåterfått pantavgiften blir lägre.efter det konsumenten

Många aktuellaför det prisetemellertid känsligamestärpersoner
de bryr sig atthar all anledning det, inteoch omomvara-

alltsååterlämna tillreturglas kanInförandettomglaset. varaav
utländska.medkonkurrerarnackdel för svenska fabrikanter, som

tåla fleradimensionerade för attläskH. Returflaskor för öl och är
ättiksflaskor. Attobehövligt förkgzs övertryck, vilket är

åskulle andra sidanreturflaskaintroducera tunnväggigareen
dessa sorterades för sig.kräva, att

energisnålarenågotölläsktomglas änRetursystemet för varaanses
engångsglas. Det allt disk ochframförgälla för ärvad skullesom

energi. Om fabrikant tvingas tilltransporter, drar enensom
eller överenskommelsetill dyrhämtning tomglasseparat enav

returglas, blir dockständiga nyinköpmed ett bryggeri avom
energibesparande.returglasalternativet knappast

årpåbörjadesmed 1970. Tioinsamling glasDe första försöken av
ändamål.för dettaställde del kommuner ut containerssenare en

behållare förinfördekommun,Göteborg landets förstavar som
glasåtervinning. glasfärgsepareringinförde GöteborgDessutom av

årfrån totaltlevererades 21 OOO1983. Detta tonredan starten
SGÅ,GlasÅtervinningÅråterglas ABbildades Svensktill PLM. 1986

SverigesSLIMSvenska Bryggareföreningen,PLM,varswägare var
Renhållningsverks-Livsmedelsindustriförbund och Svenska

föreningen.
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FrånMiljödepartementet har utgivit Ds 19919 graventillvaggan

på sidoch 26 i första avsnittet följande värden för krossglas-anges
toninsamlingen

Industriglas Kommunglas Summa
ofärgat färgat ofärgat färgat

1984 300 8 800 300 3 000 23 400
1985 7 700 4009 400 8 800 30026
1986 8 500 0009 900 700 30 100
1987 8 500 8 400 2 000 19 900 38 800

4001988 9 600 9 600 3 300 27 49 900

År från1990 samlades det 50 000in ton 244 landets 284av
1kommuner de nordligaste kommunerna är insamling icke lönande

på avstånden.grund de stora l början kunde glasbruken lättav
återglas.förbruka insamlade mängder Sverige har emellertidav

nåttefter hand i retur 35-40 vilket internationelltupp en om
svårtär högt.sett Glasbruken har kunnaatt använda allt

insamlat glas, speciellt det färgade. Följden har blivit, att
fått svårtkommunerna att sälja, och att priserna sjunkit. F lärn

år framåt.det l2finnas lager för 1 Denna katastrofsituation är
SGÅpå så fårtänkt att redas sätt, att V Svenskaupp

Bryggareföreningen, Sveriges Livsmedelsindustriförbund och
Läkemedelsindustriföreningen medlemmar. Varje importörsom

förpackare ska vidare fr tills1 1991 betalaresp vidareo rn mars en
frivillig miljöavgift eller4 6 öre importerad eller inköptom per

påglasförpackning beroende storleken 0-250är ml, 251-500 mlom
SGÄ får500över ml till därigenom medel tillräckligtresp attsom

återglasprisernahandta allt igloglas låga.även när är Manom -
räknar med med hjälpatt dessa medel även kunnaav

åtgärder återvinning,vidta för ökad-
informera,-
bedriva utvecklingsprojekt,-

användningsområden.utveckla alternativa-
Därest den frivilliga avgiften inte skulle betalas tillräckligi utsträck-

fårning, räkna med att den ersattes med lag och, vadman en
gäller importen, tull. Systemet är uppbyggt efteren samma-
principer Duales System Deutschland.som
Man hoppas, att insamlingsprocenten ska ha stigit till E90 för
dryckesförpackningar och till 70 2 för samtliga glasförpackningar
1995. 1
För närvarande överväga lag, enligt vilken skaen sorterassopor av
hushållen. dåGlaset kommer att tas för sig. Returprocenten
kommer troligen att stiga.

Nytt retursystem.
SIS, Standardiseringskommissionen Sverige,i har ett antal
standarder för glasflaskor och glasburkar. Den vanliga 33 cl öl- och
läskflaskan regleras SS 84 52 20 och enliters läskflaskan SSav av
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84 52 En22. graderad flaska för ättiksyra SISnormeras genom

5384 19. Kemikalieflaskor, 500 och 1000 ml, med sexkantsform för-
att förhindra förväxlingar omfattas SIS 84 53 17.av-

Bestämmelser för 15 olika stora konservburkar glas finnsav
så påintagna SS 84 51 55.i At.t antalet är berorstort, haratt man

5 olika serier, med 60 till 95 diameter, att välja mellan.mm
Volymerna varierar mellan 150 och 1062 Dessutomml. finns
standarder för medicinflaskor och medicinburkar.

förmåMan kan hållatänka sig fabrikanternaatt att sig till ett
fåtal attstorlekar glasburkar. Antag, det lyckas. Den mängdav

återlämningglasburkar, vid fullständig skulle returnerassom i
stället måste dåför att hamna i iglor eller ligga i närhetensopor,

de 4206 ton, redovisas seför lsid1988 bilagaav värdet ärsom
där ton.höjt till 6 500 Ju flera tripper returglasburkarna gör,
desto lägre blir nvproduktionen, säg 2 000 ton.
Jämför denna siffra 2 000 ton med de glasmängder, hanterassom

butikernasi 33 cl-system och Systembolagens 70 cl-system, ca
40 000 ton i bägge fallen. Man bör undersöka, ett nytt retur-om

bråkdelsvstem, bara omsätter vad de befintligasom en av
systemen gör, verkligen blir lönande.
Vid Förpackningsdagarna 1990 höll Harald Arnell, Felix, ett föredrag

vilket hani att det fordrades serie 20 miljoneruppgav, en om ca
glasburkar för detatt skulle löna sig att införa returglasburk.en
En liten syltburk 175väger medelstor glasburk 300ca g, en ca g
och den förstörsta burken gurkarödbetor eller 425ca g.
Vikten hos serie 20 miljoner burkar blir med andra orden om
3 500 ton, 6 000 ton respektive 8 500 ton, dvs tillsammans A18 000
ton, tänker dessasig tre storlekarom standardiserade.man Det är

gångernära tre än de 6 460 ton, producerades 1988. Sommer som
framgår tvåbilaga krävs minst storlekar glasburkarav ochav

svårtdet torde bli kommaatt under tre. Felix lär använda sig av
olika storlekar. Den svenska marknaden är med andra ord för

liten för ett retursystem för g1asburkar.

Ytterligare ett retursvstem i butikerna innebär vissa nackdelar
A. Livsmedelsbutikerna har redan i dag hygieniska problem med
returautomaterna följd avrestersom i returglasen, t öl.ex av

fårMan räkna med, butiksägarnaatt kommer att motsätta sig att
tvingas investera ochi ha besvär med ytterligare ett retursystem i

utöver det system retur-PET-flaskan tvingar dem till 1991.-
B. En tomglasautomat kostar mellan 60 000 och 140 000 kr och

Årskostnadenkräver plats. kan uppskattas till minst 15 000 kr per
butik. Om t 5 000 butiker utrustas med glasburksautomater,ex

årskostnadenblir i storleksordningen 75 Mkr. Som- Jämförelse kan
nämnas, att produktionsvärdet för de 6 460 ton glasburkar, som
tillverkades 1988, 38 Mkr.var
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C. Vid oförsiktig fåhantering kan glasburk spricka eller kanen en

såglasgänga innehålletbli skadad, att burken blir otät ochen
infekterat. Detta iär givetvis särskilt allvarligt falleti barnmat.
D. För måstestandardiserade glasburkar införa pant,man en som
återbetalas återlämnas.till konsumenten, när tomburken Vad det
innebär, har redan redogjorts för G iunder ovan.
E. Returglas engångsglasbrukar 30-40göras S tjockare än för att istå tyngreemot den ökade hanteringen. En förpackning innebär en
nackdel. i
F. Returglasburkar kräver diskning. Diskanläggningar är dyra,

uppgår någrakostnaden oftatill Mkr. Det drabbar förstai hand
små företag, inte kan utnyttja anläggningen fullt Lutensom ut.
måste ividare tas hand.om

måsteG. Returglasburkarna transporteras tillbaka till
på någotfabrikanterna sätt, t backar. Deti kräver ytterligareex

investeringar.
H. F frånsäljs del importerad sylt, Danmarkn ten ochex
Storbritannien. Det är inte troligt, att utländska producenter vill
övergå till svensk standard.

åtgärderAndr tänkbara
F görs experiment med förbättraatt egenskapernan hos
förpackningsglas, t att ytbelägga det. En förlängdex genom
livslängd skulle åtgången.givetvis minska ocksåMan kan tänka sig
att minska övergåglasförbrukningen att till andra material,genom

dåförstai hand till material, föredraär att miljösynpunkt.som ur
sådan ochEn utveckling är dock självklar, författaren har endast

för fullständighetens skull velat därom.erinra

Under rubriken Vin i gamla läglar Sverigei kunde 1985 läsaman
följande i tidskriften Livsmedelsteknik nr 428ll, sid
En dagstidningstor har intervjuat cheferna för Systembolaget och
Vin- och Spritcentralen deras inställning till vinförpack-om nya

plastpåseningar i kartong, Tetra DNBrik och burk 1985-08-02.
Ett visst intresse tycks föreligga för storförpackning 3 a 5en
liter för restauranger, glasvis.vin Det kan docksom serverar

sådantänkas, att tillverkning inte lönaren sig, därför att serien
blir för kort. någotVin Tetrai Brik engångs-blir billigare än i eller
returglas. Systemets chef tror, att kunderna föredrar festligen
glasflaska framför kartong.en
Här har vi monopolets nackdelar underlåteri ett nötskal attman

alla kunder tillfälle att välja. I Danmarkge har kartongförpack-
ningen tagit icke obetydliga sju procent marknaden. Dessutomav

så småningomkanske vin kan säljas de billiga,i lätta plast-
PET,flaskorna Livsmedelsteknik 142.19844, sidse

I facktidskrift, påpekadesPacklvlarknaden, två åren annan
198724, 48,sid att vin bag-in-box,senare i Tetra King, Tetra Brik

eller aluminiumburk kundeinte köpas Sverige, därför attl
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ikraft hittillsSystembolaget monopolställning vägrat tasin attav

påprodukter det butiker.in packade sättet sina X-
följandeI Systembolagets informationschefsitt argumentsvar ger

för Systemets politik
mårMycket talar bäst glasförpackning.för alkoholdryckeratt av

2. Glasbuteljer festlig prägel.dryckernager en mera
3. Beslut glasförpackningar övervägs förandra förpackningar änom
närvarande inom bolaget.
Sanningen torde Systembolaget inte vill börja säljaatt vinvara,

packat för bekväma förpackningar,i konsumenternam m, mera
därför konsumtionen skulle öka. Beslutet haratt tror, attman
med andra .ord hittills När Sverige tillrealiter nej. anslutsvarit
EG, kommer emellertid för Systembolagetsförutsättningarna

ändras, Denexistens att EG princip inte monopol.accepterar i
stågränslösa handeln det kommerinnebär vidare, att allaatt

medborgare inom EG drycker,fritt att ta med vissa kvantitetersig
påpackade vilket sätt helst, till Sverige.som

V harS länge velat rationalisera mindre del sinen av
övergåtillverkning till plastad kartong har hittillsattgenom men

därifrån förhållandena ändåhindrats Systembolaget. Närav nu
några få år,kommer att ändras kan det finnas anledning attom

ta denna sak till diskussion dessförinnan.upp

förståsMed bygelflaskor flaskor, försluts med hjälpsom av en
porslinspropp, såldefastsatt Prippsi metallbygel. för antaletten
år sådanasedan bygelöl i flaskor. I början hade bekymmerman
med att läckte. Försäljningen blev liten. varförproppen

dåkostnaderna blev stora. Man bygelöletströk sortimentet. Detur
återkomma.kan dock tänkas Metallbyglarna lär ha till medställt-

del bekymmer i den smälta glasmassan.en

fåttLäkemedelsindustriföreningenLIF bekräftar, haratt ettman
SGÃ fråganerbjudande deltaatt och därför hänskjutiti till sin pro-

vårenduktionskommitte. Beslut fattas troligen under 1991.
framgårSom bilaga har mängden producerat glas förav

långsamt frånläkemedel 80-talet,sjunkit under 10 800 till 6 000
ton.

1991-03-28Upplaga
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statistiskt 70.10 omfattar glasförpackningarnummer
Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, tablettrör och liknande kärl

glas vanligen användes för eller förpackningtransportav som av
och andra tillslutningsanordningar glas.propparvaror; av

Indelning 70.10 1988föreav var
70.10.200 ö1-, läskedrycks- och mineralvattenflaskor
70.10.300 damejeanner och andra flaskor
70.10.900 andra slag.
Fr 1988 fick 70.10.200 70.10.901nytto rn nummer
och 70.10.300 70.10.902
och n 70.10.900 u n 70.10.903-909
enligt från Tariffbyråett meddelande Generaltullstyrelsens nov
1987. v
Före 1988 redovisades SOSIndustrii svensk produktionsstatistik

på70.10.300 900 underindelat följande sätt+
livsmedelsindustriför
kemisk-tekniskför industri

.3 läkemedelsindustriför
flaskor för.4 ochvin sprit

dennaandra flaskor och burkar tom.rad dockär alltid
Denna underindelning saknas i utrikeshandelsstatistiken. Om den
svenska marknaden definieras importproduktion export,som + -

såledeskan den beräknas för öl- och läskflaskor förintemen
livsmedelsindustri, kemisk-teknisk industri, läkemedelsindustri och

och vinindustrisprit- för sig.var
1980 1981 1982 1983 1984 1985 19861987,

tusen ton
70.10. Flaskor för
200 öl, lask, vatten 40,6 41,7 40,8 37,4 29,7 29,4 37,3 41,3
300 900+

livsmedelsindustri 40,6 38,6 37,3 34,1 39,9 36,6 36,2 33,3

industri2. kemisk-teknisk 0,6 0,9 0,8 0,50,9 0,3 0,2 0,3

läkemedelsindustri3. 10,8 10,3 7,1 7,7 7,6 7,6 7,0 6,0

och4. vin- spritindustri 51.6 44.9 47.6 57.3 44.2 37.7 41.9 43,1

Summa förpackningsglas 136,5144,1 133,6 137,3 121,9 111,6 122,7 124,0
1
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19891988

tusen ton70.10.

55,5mineralvattenflaskorlásk- och901.ö1-,

40,8902andra flaskor
2

6,5903.burkar

16,7tillslutn anordnlock andra904.proppar, o

9.4slag909.andra

21 128,7IörpackningsglasSumma

alltid med adderade1 förpackningsglas ej destämmerSumma
på grund avkortningar.de1summorna av

på2 Juni 1991.för 1989 blir tillgängliga 1 slutetUppgifter

på SCBs bibliotek..för 1988 datalistaSoszlndustri,Kalla

framgårproduktionen förpackningsglasDen svenska av av
ovanstående den svenskaOm vill veta, hur totalasiffror. storman

fårförpackningsglasmarknaden lägga till importen och draar, man
ifrån exporten

1987 19881982 1983 1984 1985 1986 19891980 1981
tontusen

136,5 133,6 137,3 121,9 122,7 124,0 128,7produlc- 111,6144,1 7
tion

13,1 15,5 13,1 15,1 20,3 21,6 18,113,6 18,7 21,2im-+
port

33,3 29,9 34,3 27,2 28,2 25, 16,6 13,219,6 14,6ex--
port ----------------------------------------------------------------- --

119,7 114,8123,2108,8106,7124,7 125,5 134,2124,4

delvis från Öststaterna,kommit Tjeckoslovakien.Importen har t ex
subventionerNar statliga tas bort i dessa stater, kan detnu

därifrånmedföra, eller upphör.att importen minskar
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GLASFÖRPACKAT SORTIMENT I EN B W STORMARKNAD

GLASBUTELJER, GLASFLASKOR

innehålletsLivsmedel Tillverkare, exempel volym i ml
ev grami

Barnmat
Iruktdryck Semper 200 300g,

Bordsvatten
da Vinci Kivik 330

Cider, Gravensteiner
Herrljunga, Kivik 650, 750, 1000

punsch, likörExtrakter
Saturnus 375

Matoljor
majsolja, KronolJa CPC, Felix 330, 500
druvkarnolja Fammarp 500
grillolja Caj Pzs, Kockens 520440 g, g
solrosolja Felix, Nordralk 500

Saft
svart vinbär, Ekerö, Findus, 400, 650
citron Friggs, Onosm m
saftarom Saturnus 110

Soya
KinaMusnroom Soy 200 g

packad Sverigei
Svagdricka

Pripps 1000

Ättika m m
Ättika, attiksprit, Druvan, Fammarp 500, 750, 1000
vinäger Winborg
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Barnmat
Semper 135, 200åldrar Findus,olikaför

rödbetorGurka,
Önos 575, 1000250,385,lfelix,gurka ca

840580,605,550,Qnosrödbetor
360Onossyltlök.

Honung
500450,700SBR rn

Hälsokost I
400 tabletter560,200,Friggskapslartabletter, -

cafeKaffe, creme
200100,Möller,Gevalia,pulverkaffe

Nescafe

Kryddor
60-75MariaSzaKocken,maldahela,

Örtaromat 90KnorrPzs,Cajrn

majonnäs
Findus, 450-520350225 g,KavliFelix, gmajonnäs, lättma- g,

Jonnäs
flaskliknande255Felixdressing

Senap
750330, 500,290,250,Gravelej, Slottsdiverse smaker

Sylter rnm A Önos 800,750,360, 450,Findus,Felix, camarmelad, sylt, ca
1000äppelmos

cumberlandsâs 180Essengelé, g

Såser
tomatsås, 200-300Pzs, Druvan,gravlax- Caj

chilisås Slottssås, Felix,rn rn
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Förord

påStatens Industriverk har uppdrag Förpackningsutredningenav
jämfört potentiella kostnader och intäkter för
materialåtervinning energiutvinning plastavfall.resp. ur

Syftet har varit endast belysa strikt ekonomiskaatt
konsekvenser olika behandlingsmetoder. Energiförbruknings-av
och miljökonsekvenser olika behandlingsmetoder har inteav
beaktats.

påUtredningen har utförts utredningsenheten Mikaelav
Johansson projektledare, Wictorin ochBo Ungernäs.Lars som
utomstående har FältströmIngemar medverkat.expert

Statens Industriverk

91-04-05
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i SAHHANFATENING
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avfall inteblandatärsynvinkelekonomisk en resurs.Ur
generelltoundvikliga sett.kvittblivning ärförKostnader

Olikavärde.dock hakan ettavfallsfraktionerVissa
också kostnader. Syftetolikamed sigförbehandlingsmetoder

konsekvensernaekonomiskajämföra deärdenna attmed rapport
medenergiutvinningmedförbränningalltframförav tonår plastavfall.400.000materialåtervinning av

luftföroreningar, ökadeventuellaformiMiljökonsekvenser av
inte beaktats.harenergiförbrukning etcminskadeller

på hypotetiskamängdsiggrundarberäkningarnaEftersom en
också osäkra.mycketresultatenblirantaganden,

ändå fingervisningtordeUppskattningarna summornaomge en
behandlingsmetoderna.olikarangordna dedet handlar samtom,

.lå ..I

materialåtervinning kostsammareGenerellt är processsett en
Materialåtervinning kanenergiutvinning.än förbränning med

så närfalletgå Framför allt ärmed vinst.dock i vissa fall
faller koncentrerat t.ex.plastmängderhomogenastora,

blandat ochlantbruksemballage.tillverkningsspill, Ju mer
sigställerdyraredestoplastavfallet är,nedsmutsat

denär värdetlägreoch destoupparbetningskostnaden av
återvunna plastråvaran. billigaredärförIndustriavfall är att
återvinna hushållsavfall.än

blandadei detplastavfalluppskattar mängdenVi
ochtillverkningsspillexkl.industriavfallet annat

kommunaladenutanförplastavfall omhändertassom
gårtonår. hälftendrygt150.000 attsophantering till Om

plastråvaranåtervunna till 250-500återvinna värderaskan den
ligger iregranuleringochförmilj.kr. Kostnader transporter

ingårnivån förkostnaderintemilj.kr. denna450 I summa
Siffrornagöra gratis.förutsättsindustrinkällsortering, som

intäkterochVerkliga kostnaderuppskattningar.är grova
påpå plasten faller ochoch hurberoendevarierar stort var

plastsort det gäller.vilken

från hushållen. Blandat med250.000 plastavfall härörCa ton
svårthushållsavfall mycketär detövrigt att

materialåtervinna sorteringsanläggningarcentralaplasten. De
som resultat. Skalltill brahittills har inte lettprovats

måste hushållenmaterialåtervinnashushållens plastavfall
rengöring.källsortering och helst ävenförutsättas sköta

påhushållens flera olikaplastavfall kan skeInsamling av
sophämtning,avskiljd fraktion med ordinariesätt Som en

insamlingar glasigloos eller via handeln.typseparatagenom
insamling, sortering och har inteKostnaderna för transport
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återvinnaskattas. Totalkostnaden för ochkunnat insamlaatt
materialet torde vida överstiga värdet det mixadeav

från hushållen.regranulat blir produkten plastavfalletsom av

märkning plastförpackningar blir allt vanligare iDen av som
underlätta källsorteringförpackningsindustrin kommer iatt

hushållen. kan ändra den ekonomiska kalkylensDetta
hushållenförutsättningar. Gör finsortering minskaren

påcentrala sorteringen och värdetproblemen vid den
regranulatet ökar. Negativt är insamlingskostnaderna ökaratt

skall särbehandlas.ju fler fraktioner som

given marknad för dedagsläget finns ingen mängderI stora
materialåtervinningåtervunnen följdenplast blir iavsom 5

återvunnenLivsmedelsförpackningar plast Zskala. harstor av
tillåtits. fårhittills hygieniska skäl inte iställetManav

användningsområden där materialkravensikta helt andra ärmot
lägre.

bränsleBra

påPlast är utmärkt bränsle. har energivärdeett Det ett ca
krton. på900 Kostnaden för bränna avfall ligger omkringatt
krton.400 När avfall bränns blandat, med knappt tio procent

ingående,plast är energivärdet betydligt lägre, och
måstehanteringens förluster täckas mottagningsavgifter förav

avfall. Eventuella luftföroreningar förbränningen orsakar,som
modern rökgasrening, har inte beaktats.trots har utgjortPVC

problem dioxinutsläpp vid förbränning.ett Idag har ipga man
frångåttSverige i användningenstort isett PVCav

ändamålförpackningssamanhang. För andra är det fortfarande
vanligt golv t.ex..

Deponering slutligen, har inte bedömts intresse förvara av
utredningen. beståndsdelPlast är dock ofarlig i deponier,en
eftersom materialet är inert. vissa nedbrytbaraMen plaster

påförekommer marknaden. Alternativkostnaden för modernen
deponi kan skattas krton.till 100-150ca

Slutsatsen är förbränning ställeratt sig mindre kostsam än
materialåtervinning. Plasten del det brännbarasom en av
avfallet innebär förhöjning avfallets energivärde. Dettaen av
utesluter dock materialåtervinninginte vissatt kan vara
lönsam. Möjligheter finns där koncentrationerstora
plastavfall faller, i handel, byggverksamhet,t.ex. industri
och jordbruk. Största återvinninghindret för omfattande ären
plastråvarans låga förhållandepris i till processkostnaden

återvinning.för Marginalen, bl.a. skall täcka transportersom
och insamling, är liten. finnsytterst idagDet ingen kunskap

hur mycket återvinninggenerell, storskaligom en av
plastförpackningar kan komma kosta.att



PLASTMATERIAL1. OLIKA
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Plastråvaranpå polymerer.baserasmaterialärPlast ett som
eller pulver. Olja ärgranulatkorni allmänhetutgörs avav

totala mängdenpolymertillverkning.vidhuvudingrediensen Av
används fem förvärldenförbrukas i procentolja casom

Totalt förbrukasoch plaster.kemikaliertilllverkning av
tonår i Sverige.plaster 1850.000omkring

två plasthuvudtyperfinnsDet av

material mjuknar när det upphettasIgzmgplaatgz, ett1. som
åter hårdnar exempelvisavkylning plastflaskavidoch en

Över tillverkas i är% plast85 den Europasom avav
denna typ.

hårdnarmaterial vid härdningHäzdplasxgr,2. ett mensom
eller omgjutas.exempelvisinte kan omformas ensom

bordsskiva melamin.av

ifråga materialåtervinning.Endast termoplasterna kommer för
gångerkan flera och bearbetas smältning.De regenereras genom

Härdplasterna ellerkan bara utnyttjas för energiutvinning
på någotsönderdelning användas sätt, dock ej förgenom

påplasttillverkning. Nedan plastmaterialenpresenteras namnen
påmed exempel produkter.

områdetär det tveklöst största plastindustrininomLDPE
ingårräknat i producerade Materialet bärkassar,iton.

engångsflaskor,säckar, beläggning vätskekartongav
mjö1kförp., emballagefilm.

ingårHDPE bl.a. flaskor,i förpackningar

klumpen.

ingår sjukvårdsartiklar,rör,byttori förPP smör,sallader,
omslag för kex i bilindustriprodukter,etc samt

såsomtextilier mattor.rep,

bra förABS stötsäkra produkter inom tele ochpassar
elektronik bilindustrin.samt



Bnlxatxrenl

ägg-klädhängare,för film- och videokassetter,användsPS
sjukvårdsmateriel.mejeriförpackningar,och

tråd- kabel-två ochiMjuk användsformer. PVCfinns iPVC
Hård främst iisoleringar, golv PVCetc.
såsom fönsterkarmar,pressade materialrör,

toalettartiklar etc.

Bnlxetxlentereffalaxl

färdigmatför-drycker,kolsyradeflaskor föranvänds iPET
packningar.

änförPVCalla PS,plaster HDPE, PP samtLDPE,Av mersvarar
totalaän 82 % detoch för70 % plastkonsumtionEGs mer avav

område.plastavfallet i detta 1

plastavfallmedhantera problemenfinns fyra sättDet att
energiutvinning,deponering, förbränning med

övergåmaterialåtervinning plastanvändaeller att att som
pådock flerasistnämnda sättet ärbryts i Detnaturen.ner

följande.sätt och ej i detproblematisk metod, tas uppen

1l2nennneing. ;-
påBristplastavfallet.Sverige deponeras % det totala57I av

deponeringsområden alltmerkostnader göroch ökade att man
metod. kanöverger denna Kostnad för modern deponien

krtonuppskattas till 100-150 avfall. 2ca

i
laErlü. i .|..

u
5förbränns kanSverige 38 % plastavfallet. PlastI ca av

ingåbrännas ihop med avfall eller högvärdigt,iannat
upparbetat avfallsbrännsle; Fuel.Refuse DerivedRDF
Energiinnehållet är i de flesta högtplaster mycket

KjKgKjKg 00046 000 Olja 44ps
46 000 000Kol 30ps lBlandad plast 000 00037 Trä 16 i18 900pvc
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återvinns mängd plastavfall.mindreSverige baraI en
många plastolikaproblem är förekomsten typerEtt stort avav

faller iplastavfalläravfallsströmen. Docki som
därför lättaremycket ochanslutningtill tillverkningen rent

såvälåtervinna synvinkel.ekonomisktekniskatt somur

försvårar återvinning ärFaktorer som

plastråvarans låga pris
återvunnen plastmarknad förliten

påtillgång plastavfallosäker
reningskostnader.ochhöga separerings-

återvinns.plasternaoch är de vanligaste TrePET PSPE, som
måste avfallet skavillkor uppfyllas gottettvaraom

råvarasubstitut för jungfrulig

frånfritt föroreningar-
plastämnehomogentettvara-

tillgängligt kvantiteter.i stora-

plastavfallet uppblandat medOm ej är homogent eller annat
råvara.material kan jungfruligdet inte konkurrera med Det

återvunna dåmaterialet kan användas till enklareendast
såsomprodukter stolpar, balkar, plattor liknande.o

Utgångsmaterialet blandaskan inkludera ochPS, PVCPE, PP som
med material.annat

Fotnoter

1, Plastic studyReforskLTHrecycling 199011 5.79a case-
från Skånes Renhållnings2. Uppgift Nordvästra AB



AVFALLSVOLYMER2.

2llHushållsaxiall

TotaltHushållsavfallets väl dokumenterat.sammansättning är
hushållsavfall kommunalauppgår denomhändertasdet avsom

behandlingsmetoderrenhållningen olika2.700.000till Treton.
används.

hushållsavfallBehandling2.1Tabell av

1.485.000 55%energiutvinningmed tonFörbränning -

40%förbehandling 1.080.000 tonDeponering utan -

135.000 5%kompostering tonSeparering, -

årsberättelse 1989Källa RVFs

insamling glas ochomfattandeDärutöver sker papper;av
avfallsmängden.tillförsavfall intesom

ingårglas och ialuminium,Dryckesförpackningar PET somav
avfallsmängden eftersom devi inte in iräknarretursystem

belastar den kommunala sophanteringen.inte

kvarstårhushålls- industriavfallförbränningen ochEfter av
icke restprodukterrestavfall; 375.000 brännbaratonett

gårbestående slagg och aska. till deponi.Dettaav

beräknar andelen förbränns medRVF att sopor som
energiutvinning till under 1990-kommer öka 60att procentca
95. Mängden bedöms inte öka än marginellt.sopor mer

tonårKapaciteten i landets avfallsvärmeverk är 1.800.000 1
och är i det närmaste fullt utnyttjad förutom
hushållsavfallet bränns 300.000 industriavfall.ton

hushållsavfallet är 8-10 plast 2; totaltAv procent ca
alltså250.000 Alla plaster är brännbara. Vi kan förmodaton.

redan idag 140.000 250.00055att ton procent tonav
påförbränns. 110.000 läggs deponi.Resten, ton,ca

hushållsavfalletPlasterna i är flera olika Vityper. vetav
inte med säkerhetdock hur relationerna mellan plaster ut.ser

påundersökningarOlika visar olika fördelningar bil 1.se
hushållsavfallet bestårplastEftersom i till största delen av

fårförpackningar vi viss ledning förpackningsproduktionen.av
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Fördelning iolika förpackningsplasterTabell 2.2 Europaav

68%PE

12%PP

11%PS

10%PVC

3%PET

1988Källa ICI

Hushållsavfallet kraftigt kontaminerat medär matrester,
består fleraPlastdelen olikadiverse spill sortersavm.m. .

plaståapper,laminatplast till del ärsom en
återvinnaplastaluminium. därför mycketärDet rt attsv

hushållsavfallet höga sorterings ochplast utanur
Någon återvinning plasterrengörin skostnader. blandatsav som

någonreguljärtmed hush llsavfall sker inte i Sverige eller
i världen.annanstans

Sammanfattningsvis kan konstateras

hushållsavfallet ingåri plastavfall,250.000att tonca-
mestadels förpackningar

hälften hushållsavfalletplasten i är polyetenatt av-

omkring tiondel vardera är ochatt PS, PP PVCen-

fråningen reguljär, central sortering plastatt av-hushållsavfalli äger rum

2.2.lndnstria1fall

Industriavfallet är inte statistiskt lika väldokumenterat som
hushållsavfallet. Uppskattningar storleken detom av
industriella avfallet varierar mellan 2,5 4,5 miljoner-tonår. våra utgått frånberäkningar harI vi Svenska
RenhållningsverksföreningensNaturvårdsverkets påskattning

tonår.4,5 miljoner

Uppgiften det icke branschspecifika industriavfalletavser
blandat industriavfall, inkl. bygg- och rivningsavfall, som i
omhändertas renhållningsverksamheten.i den kommunala Avfall
från restauranger, affärer, kontor mfl liknande verksamheter

ingå såvälkan hushållsavfalli statistiken för industri-som
påavfall, beroende hur sophämtningen är organiserad.

övriga industriavfallet uppgåDet beräknas till 45 miljoner i
tonår. frånMerparten är avfall livsmedels-, skogs- och
gruvindustri. rör sigDet livsmedelsrester, gruvavfall,om
bark fiberslam.och hälften återvinns.Knappt omvandlas eller
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iomhändertasavfalletbranschspecifikadeponeras. DetResten
avfallsbolag.kommunalahuvudsak inte av .

innehåller inteavfallbranschspecifiktmängdenstoraDen
förmindre intresseoch ärmängderplastmaterial i större av

medkommerfortsättningen termendenna Irapport.
industriavfall.branschspecifiktickeindustriavfall avses

industriavfalletandelplastavfalletsStockholm harI av
Västerås kommunalaviktprocent.till 6-9beräknats

branschspecifika avfalletickedetinventeratavfallsbolag har
Borås,uppgå till 3-4 Iplastandelen procent.funnitoch

från industrinavfallscontainersharoch BodenLandskrona
innehålla 4%11%, 10%sigvisatochplockanalyserats resp.

Någon inventeringövergripandeplastavfall. av
nivåpå hittills intenationell harindustriavfallet

troligenmätningar har sinolikamellanSkillnaderföretagits.
avfallsblandningar. Varjeolikagrund i mätt typeratt avman

måndärmed i vissindustristruktur ochhar sinort enegen äavfallsblandning.unik

och3, där industri-KristianstadReforsk-projektet iI
plastberäknades 2.100utsorterades,byggplast ton vara

landsnivååtkomlig återvinning; dettill skulleUppräknatför
återvinning.åtkomligt förplastmedföra 82.000att ton var

Något sälja regranulat denförsök tillverka ochatt av
någotVi kan därför inte sägagjordes inte.inhämtade plasten

beräknadeför den 2kommersiella förutsättningarnadeom Eåtkomliga experiment.plastmängden i detta

industriavfall iTabell 2.3 Fördelning plaster iav
på landsnivå.Kristianstad uppräknatlän,

39% 32.000PE ton

Div.laminat 41% 34.000 ton
V å

8.00010%PVC ton .
i

6% 5.000pp ton

Diverse 4% 3.000 ton

Totalt 82.000 ton

högretotala mängden plast i industriavfallet i Sverige ärDen
ovanståendeän vad siffra indikerar. Industristrukturen i

Kristianstad heltäckande bildinte do i Sverige.ger en av

den nyutkomna Plastic recycling. studyI rapporten A case
från ReforskLTH 3,3 plastandeltroligprocentanges som en av
det svenska industriavfallet. plastmängdDetta ger en om

våra150.000 Vi har grund för beräkningar valt dennaton. som
beräkning. -

skiljerFördelnin iplasterna industriavfallet sigen av
kraftigt i olika undersökningar. Normalt industriavfallt
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består emballageplast. detplast hög grad inkommandei Iavav
emballageplast,nämnda Kristianstad-försöket utgjordeovan

PE-film div. plastlaminat, 79 avfallet.ochmest procent av
13 Mängden ochTillverkningsspillet utgjorde procent. arten av

frånstarkt till Franklindetta spill varierar ort. Iort
bil.Associates amerikanska undersökning 1 dense PVCvar

fraktionen i industrins plastavfall.dominerande 33 procent
frånindustriavfallet kan komma spillmängder i vidStora PVC

tillverkning byggprofiler, avloppsledningargolv,av osv.

ingår blandadeByggavfallet, i det industriavfallet,som
består plast 4, PE-film, enligtsju mestprocentav en
analys gjord Göteborg 1981.i

Endast del, omkring fem eller 7500mindre procent tonen
plast, industriavfallet förbränns med energiutvinning.av

gårdel plasttillverkningsspilletEn in i produktionenstor av
ingårigen och avfallsstatistiken.inte i Visst spill säljs

eller till regranuleringsföretag föravyttras
materialåtervinning. återstående spillet kan betraktasDet som
avfall och omhändertas för förbränning eller deponering.

Materialåtervinning sker insamling tillverkningsspillgenom av
frånoch emballageplast lantbruk, handel och industri. Totalt

uppgår materialåtervinningsverksamheten till 20.000 tonca
plast 5.

Sammanfattningsvis kan konstateras

industriavfalletatt är bristfälligt dokumenterat-

plastmängden behandlasatt den kommunalasom av-
uppgårsophanteringen uppskattningsvis till 150.000 ton

emballageavfall iatt polyeten och tillverkningsspill av-
olika plastsorter är dominerande fraktioner

fem frånatt eller 7500 plastavfallprocent industrintonca-
förbränns med energiutvinning

dessutom materialåtervinns20.000att plastton exkl.ca-
återvinningföretagsintern tillverkningsspillav
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från hushåll tecknas ioch industriAvfallsmängderna
nedanstående tabell.

från hushållavfallsvolymerUppskattadeTabell 2.4 resp.
avfallshanteringbehandlas kommunensindustri avsom

HushållIndustri Suma

2.700.000 7.200.0004.500.000mängd tontontonTot.

plastVarav

250.000 400.000150.000Mängd ton tonton

137.500 145.000Förbränning 7.500 ton tonton

Återstår 112.500 255.000142.500 ton tonton

separeringkomposteringdeponering,

Fotnoter

Svensk avfallshantering 1990, s30.1. RVF

3188,2, Reforsk s.15

42893. Reforsk

ChalmersCarl4 Klason, okt. 1989 Utredning ang.. återvinningsbarförekomsten plast i industriavfall iav
Göteborg, s.l4

5. 3486 s.35SNV rapport

12
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ÅTERVINNINGSVÄRDEPLASTAVFALLETS3.

.nä i..EJ

pågårtermoplasternaendast atti principär processaDet som
återvinnas härdplaster,kan inteHärdplasternytt. mensom

materialetanvändatänka sig t.ex.kan attdäremot somman
materialvärdeHärdplasternasliknande.fyllnadsmaterial eller

lågt. beräkningarna har vimycketemellertidtorde Ivara
noll.tillhärdplasternadärför värderat

vi uppskattat400.000 harplastavfallet,det totala ton,Av
80317.000 dvstermoplaster tillmängden ton, procent.ca

plastråvaraåtervunnen är 70-80Marknadsvärdet procentcaav
råvara. påPrisernajungfruligpris plasten hardet somav

påråvarumarknaden Prisernakraftigt över tiden.varierar
också åt. räknatVi har medskiljer sigolika termoplaster ett

materialåtervunnitspå tillplastkilopris regranulat som
rimligtgranulat vilket kan6 kr, ettvaraom

genomsnittspris.

materialet är tillräckligtBeräkningen förutsätter att
från för produktionhomogent och fritt föroreningar av

plastråvara.kvalitetsnivå jungfruligregranulat nära med Om
gårdelen plastavfallet intevi större attantar att av

fraktioner minskar värdet ochi tillräckligt homogenasortera
gåranvändningsområdenantalet väsentligt. dock göraDet att

produktion vissa grövreregranulat mixat plastavfall för avav
på sådantkonstruktioner. granulat torde sättasPriset ett

betydligt lägre marknaden.av

Plastavfallets materialvärde är under dessa antaganden mellan
krkg.1-1,9 miljarder kton 3-6kronor 317 Värdet ära

teoretiskt framräknat. är omöjligt vadsägaDet att
sådanamarknadsvärdet i verkligheten skulle bli mängder detom

frågan ocksåfrågaär till salu. intressant är vadEnvar man
återvunnenskall göra med mängden plast. Hygienkrav hindrar

användning regranulatet för livsmedelsförpackningar. Idagav
finns ingen förgiven marknad regranulat i mängder som ovan
beräknats.

Hushållens bestårplastavfall, 250.000 huvudsakligenton,ca
förpackningar, till del i polyeten.storav

hushållsavfallplasten blandas med övrigtOm är det mycket
svårt upparbeta fraktionen vid centralatt sortering. Deten

lågkvalitativtenda kan göras till rimlig kostnad ärsom
lågtblandgranulat. har mycket värde,Detta ett och i

dagsläget finns ingen given marknad. Kostnaden för sortering
och regranulering skulle vida överstiga intäkter.ev.
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återvinna plastervissamedsmåskaliga förekommerförsök att
på vägmekanisk uthushållsavfallet. sorterafrån Försök att

kröntshushållsavfallet, inteharplastfraktionhomogen uren någonkännedomframgång. har inteUtredningenstörre ommed
hushållens avfall.plaståtervinningstorskalig ur

hushållet plastavfall lättarekanikällsorteringdäremotSker
konstruktioner.grövreförmixgranulatåtervinnas, somev.

krkg 0,75-1,53-6 är250.000värdePotentiellt ton aav
återvinningen upparbetningärförKostnadenmiljard kronor.

kronor,miljarduppskattningsvis 1,25regranulattill
kommunalaför denmerkostnadensamtsortering, transporter

fraktionytterligarehanteraförsopverksamheten att en
förmerkostnaden separatettstorHurseparat.

eller hämtningglasigloosinsamlingssystem typ av en
kan vi idagskulle blisophämtningordinaremedplastfraktion

Avfallsförädlings-KommunalaStockholmsfastställa.inte
ökadförsök medbedriveraktiebolag Skafab ettnu

flerfamiljshushåll Södertörnsi Vasastan.källsortering i
på ekonomiskhållerRenhållningsverk sammanställaatt en

hushållensfraktioneringökadförkostnadernaanalys avenav
avfall.

gårhushållensockså plastförpackningarsigtänkakan attMan
Möjligheterna attellerhandeln, medi via utan pant.retur

tordePET-flaskorplastfraktionerhomogena typutsortera
Frågan tilläralternativen.jämförelse medistörrevara

sköterkan ske.vilka kostnader detta Oavsett vem som
förbrukningkonsumentensavfallet efterdistributionen av

uppstår rengöring.sortering och Enkostnader för transport,
olämpligtsynvinkel ärhygieniskdetaspekt är att urannan

detaljhandeln.avfall ihanteraatt

313x115 .En.i.

till 150.000har vi skattatPlastmängden i industriavfallet ca
tonår. ochstörre koncentrationerIndustriavfallet faller i

hushållsavfallet tillär därför lättare än att sortera
värdetfall kananvändbara fraktioner. bästahomogena och I av

råvarupriset.âtervunnet regranulat 70-80 procentett vara av
Även plastråvarornaRåvarupriset dock kraftigt.varierar

ochplasternaskiljer sig i pris. är de billigastePE en av
krkg. betydligtf.n. Andra plastsorter kankostar 7 varaca

dyrare.

heller plastsorteridag inte hur fördelningen olikaVi vet av
industriavfallet.i Kristianstad-projektetIutser

10uppskattades 39 laminat,41 div.PE,procent procentvara
Andra undersökningar Chalmers, FranklinPVC.procent

påpekarAssociates dominerande andel iPVCen
industriavfallet.

del plasten kan förutsättas teknisk omöjligEn stor av vara
materialåtervinna svårthärdplaster, nedsmutsadeatt

plastpartier nämnda projektetc. I skattades mängdenovan
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82.000 Omåtervinningsbar tilli riket ton.plaståtkomlig och
detpå blirkrkg regranulat3-6prisförutsättervi ett
kr.milj.på 250-500 Detplast82.000värdetpotentiella ton

uppskattning,osäkeränvärde,potentiella somdettaär enom
med.jämförasåtervinna skallmaterialetförkostnaderna att

äråtervinningskostnadernauppskattaför omUnderlaget att
uppskattningarnaförbristfälligt änän avmöjligt mer

återvunnet granulat.värdetpotentiellaochavfallsvolymer av

återvinningskostnaderna i följandedela inkanprincipI man

-Insamling

-Sortering

-Balning

-Transport

torkningoch-Nedmalning, tvätt

-Granuleringsprocess

kostnader förföretagensförutsättertillsvidarevi attOm
allaunderplastavfalletnoll ochkällsortering är kronor att

frånbortsekan vitill soptippenskall körasomständigheter
insamlingskostnaderna.

plastavfallet ärkällsorteradedetvi dessutomOm antar att
deochfina fraktioner,fördelat i tillräckligt att
återstår imarginella,ärsorteringskostnadernaytterligare

balning.nästa kostnader försteg

gödselsäckarBegagnadeprojektEnligt 4Hs rapport uppgerom
krkg lägreär 0,30obalat materialförersättningenattman

industri- ochUtsorteringän balat. Reforskför I rapport av
kostnad förmedräknarbyggplast källsortering man engenom

kostnadsnivå.på krton, dvssortering och balning 300 samma
återvinningsbarmängdenden totalaBalningskostnaderna för

utgår från 24,6 miljonervärden,blir, vi dessaplast om
300kr 82 kton.kronor x

till eventuellaavfalletbalningen skerEfter transport av
återvinningsföretag. realistiskt räkna medär inte attattDet

antalbegränsatunderlag för änavfallsvolymerna ettmerger
förhållandesvis långa.transportavståndenblirDärmedföretag.

påtransportsträcka 20 mil.räknar med genomsnittligVi en

transportkostnadernauppskattasReforsks rapport se ovanI
krton 6krtonmil i rörligatill i fasta50 kostnader samt

kostnader för balat material.

Hed dessa förutsättningar skulle de totala
,transportkostnaderna kronor 82 kton 50bli 14 miljoner x

krton 82 kton 6 mil.tonmil 20 Detta motsvara+ enx x
på 170 kronor.genomsnittlig transportkostnad tonper
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torkningmalning, tvätt,kostnader förProcesskostnaderna, dvs
kronorton5000uppskattat tillhar vigranulering,och

skullefrån processkostnadernatotalabranschen.uppgift De
krton5000till miljoner kronoruppskattas 410kunna xmao

82 kton.

ovanstående totalaberäkningar deinnebär attSammantaget
återvinningsbara plastavfalletåtervinningskostnaderna för det
uppgårfrån till omkring 450industrintermoplasterna

uppskattadejämföras med detvilket kankronor,miljoner
detpå praktiken ärmiljoner kronor.I250-500mellanvärdet av

hela denna volymräkna medrimligt attskäl knappast attflera
återvinnas.kan

tekniskatill problemtagit hänsynvi inteharFör det första
viss centralkällsorteringen ochmedsambandkostnader ieller

sortering.

från skillnader.regionalabortsettFör det andra har vi
de glestgivetvis varierakan ITransportkostnaderna stort.

blitransportkostnadernaSverige kanbefolkade delarna i
mycket stora.

såväl värdetprocesskostnaderna detdet tredje kanFör avsom
pååtervunna mycket vilkagranulatet variera beroende

ändamåltill detkvalitetskrav ställer och vilketman
skall användas.processade materialet

får ändå ungefärligTrots osäkerheterna i beräkningarna vi en
uppskattning potentiellla intäkter och kostnader förav
plaståtervinning.

llåals .. .i

Idag finns det tiotal företag 100i Sverige med drygtett
plaståtervinning.anställda sysslar med Huvudsakligensom

återvinner de även mfl förekommer.PE, PP, PVC, PS sortermen

återvunnettotala mängden är omkringmaterial i företagenDen
tvâ20.000 största företagen Emballageär Rosenlewton. De AB

Norrköpingi och Repak i tillverkarRosenlewAB Lomma. Teno
återvunnen frånsopsäck emballageplast ochjordbruken av

återvinnerhandel industriavfall.och RepakKF
fråntillverkningsspill främst förpackningsindustrin och

pallklotsar,producerar pellets, kärl m.m.

Utgångsmaterialet återvinningför är ofta homogent och rent
påavfall. Flera företag det är brist samlatattuppger

påtillgångenplastavfall med rätt kvalitet. minskadeDen
ocksåindustrispill innebär ökat tryck hittaett att

påalternativa källor. Bristen insamlat plastavfall innebär en
återvinningsföretagen, fårhämsko för svårigheter attsom

uppnå fåtillräckliga volymer för ekonomi i sinatt egen
process.
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på deplast beror storabegagnadutbudetbristandeDet av fåFörbetalningen. attden ringaochinsamlingskostnaderna
källsorteringökadkrävshanteringenekonomi itillräcklig en

distributionssystem.rationellareettsamt

på gång. Bl.a. planerasåtervinningsprojekt ärstörreFlera
påförekommerplastförpackningaråtervinning alla somav

batterivatten.spolarvätska, oljor,k-sprit,bensinstationer
uppgåfrån bensinstationerplastförpackningarkanräknatGrovt

3500till ton.

och mindrelaserskrivareförtonerkassetterinsamlarCanon
Tysklandi bl.a. USA,handelnviaInsamling skerkopiatorer.

står färdigtrycktochkartongförSverige. Canonoch
butikspersonalens arbete.underlättafraktsedel för att

varifrån skeppas tilldeGöteborg,tillskickasKassetterna
återvinns. säljs 120.000Sverigematerialet IdärKina

insamlingsmålet 30ärkassetterår och procent.denna typav
på lämnar tillbakafrivilligtkonsumentenbygger attSystemet

donerastill handeln. USAIkassetterna summa peren
naturfond.återlämnad tillkassett en

närvarandeföranvändare diskuterar ettochhandelnIndustrin,
materialåtervinningsprojekt iför polystyreninsamlings- och

praktiskt underlagframSyftet ärsödra Sverige. ettatt ta
olikamellanekonomiska jämförelsermiljömässigaochför

avfallsbehandlingsmetoder.

storlek ivolymensplastinsamling ärvid allproblemEtt
Påförhållande försök harvikt.relativt ringatill en

engångsbägare samlats in.idrottsarrangemangvid stora
engångsmuggar med350.000 PSLidingöloppet förbrukar enav

total vikt 1,4 ton.av

Plastbranschen Plastindustrinbildathar nyligen PIR,
Informationsråd, skall stödjabl.a.som
materialåtervinningsprojekt.

Plaståtervinning i3.5 USA

nivå återvinnsPå marginell del, 1endastnationell caen
flertal2 Dock harplastavfallet i USA. ettprocent, av

påbörjat insamlingsprojektolikaoch counties lokaltstater
plastflaskor.vilka inkluderar

återvinns för läskedrycker mjölkPET-flaskorär samtDet som
mjölkalljuiceflaskor säljs 60och USAHDPE. I procent avav

homogent materialHDPE-flaskor. handlar volymeri Det storaom
endast är nedsmutsat.ringasom

återfylls PET-flaskorna och mjölk säljs iSverigeI
svårtkartongförpackningar. därförär översätta deDet att

förhållanden.amerikanska erfarenheterna till svenska
sådana är dock intressantaInsamlingssystemen i sig.som



10 procentidag 80deponeras procentI USA soporna,ca av
återanvänds tättbefolkadeoch 10 3. debränns Iprocent

USAsdelstater med 40delarna har nionordöstra procent av
återvinning prioritet.högstabeslutatbefolkning av soporge

åt från stad.tillstadskiljer sigför insamlingsystemen

samlat 20företag inkommersiella procentHittills har avca
tonårtonår 35.0001988.90.000 CaPET-flaskor,alla ca

ocksååtervinns 4.HDPE

återvinningsbartinsamlingenvisarstudierAmerikanska att av
får tillsammansresultat det skerbästöverlägsetmaterial om

collection. S.k.s.k. curb-sidesophämtningen,ordinariemed
resulterade i 10drop-off procentvolontary centers ca

15-20 Medfick tillbakaBuy-back procent.centersreturer.
fångade plast-70-90collection procentcurb-side avman upp

aluminiumburkar 4glasflaskor,och etc.

det effektivaFoundationRecyclingThe Plastics mestattmenar
tvåbestår för vanligakärl 3. Ettseparatasystemet av

Plåt-återvinningsbart ochmaterialoch förettsopor
blandasoch medanflaskor glas,aluminiumburkar, HDPEPETav

föreslåsSorteringen ske iläggstidningspapper separat. en
på skervolymernaFacility, BeroendeMaterials MF.Recovery

maskinellt.manuellt ellersorteringen

föralternativkostnaden, dvs kostnaden deponeringOm av
nivådollarton break-evenöverstiger 40-50 4 ensoporna,

amerikanska kalkylerna och det finns intresseenligt de om
återvinning, så braför är central sortering i MRFs en

svårtdock osäker. ärlösning. Kostnadssidan verkar Detvara
få få drift.uppgifter MRF-anläggningar är ideatt om som

är insamlingssystemen inkluderar fleraAtt notera att
plåt,materialslag; aluminium,glas, plast, papper.

står ekonomiskaAluminiumburkar för intäkterna.45 procent Den
kalkylen förutsätter för positivt resultatatt ett att mange

till inbesparade deponeringskostnader.hänsyntar
åsättsAlternativkostnaden deponering, 40-50som ca

dollarton, verkar hög svensk synvinkel.ur en

Återvunna används i mängd produkter;PET t.ex. mattor,en Återvunnenkonfektion, virkessubstitut. föranvändsHDPE
trädgårdsmöbler,tillverkning leksaker, trafikkoner,av

druckesbackar, rör olika slag etc.av

säljafåNyligen har Pepsi-Cola och Coca-Cola ansökt attom
Slårdrycker i förpackningar recirkulerad detta välPET. utav

påverkakommer det givetvis marknaden för insamlade PET-att
förpackningar.

Fotnoter

3486 s.351. SNV rapport
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the Environment;2. The Council Plastics and Packaging inon
Plastics Recycling Technology whose Time Has ComeA

Plastics recycling Foundation; Plastics Recycling3. The An
Overview

Plastics RecyclingThe Plastics Recycling Foundation;4. From
RealityVision To
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FÖRBRÄNNING ENERGIUTVINNING4. um

a ..].I En]I

utvinns idagavfallsförbränningsanläggningartotalt 23I
hushållsavfall. Total mängd är 1,7främstenergi caur

hushålls- vilket 5 TWhindustriavfall,ochmilj.ton gav
milj.ton871,4avfallsmängden,delen1989. Större caav

från hushållsavfallet. energinVärdethärörprocent, somav
rörligaskattas denkanavfallatproduceras somav

Kostnaden berorenergiproduktion. ialternativkostnaden för
på används. Uppsalaenergikällaalternativvilkensin tur som

mellan 60-200alternativkostnaden varierarEnergi attuppger
TWh likaalternativkostnaden blir värdet 5krMWh. Med den av

krMWh.medelvärde 130med 650 milj. kr ettantaget om

står avfallsförbränning för 15Idag energin procent avur
På räknar medi landet 1.fjärrvärmeförsörjningen RVF man

första halvan 90-öka underförbränningen kommer attatt av
hushållsavfallet.60talet omfattatill procentatt avca

hushålla-tillsammans med övrigt ochRedan idag bränns plast
hushållsavfallet och femindustriavfall. 55 procentprocent av

Tillsammans gör dettaindustriavfallet förbränns. attav
med energiutvinning.145.000 plast förbränns Dessutomton

beståndsdel det högvärdigautgör plastavfallet ien
Derived Fuel, produceras vidavfallsbränslet, RefuseRDF som

sorterings och komposteringsanläggningarna.

Tabell 4.1

Plastavfall totalt 400.000 ton

Förbränning plast 1454000 tonav

Deponering plast 255.000 tonm.m. av

råvaraPlast är utmärkt för energiutvinning. ingaDeten ger
Energiinnehållet nivåask- och slaggrester. är i med olja. PVC

har dock orsakerna till luftförorenings-angetts som en av
problemen uppkom i samband med avfallsförbränning. Idagsom

tillverkningsspill.förekommer främst i industriavfalletPVC
Förpackningsindustrins användning i Sverige ärPVC idagav
marginell, och PVC-andelen i avfallsbränslet är mycket liten.

påbränslevärdePlastavfallet bedöms ha MWhton.8,5ett Detta
kan jämföras med blandat avfall idag bränns medsom en

påenergiutvinning 2,2 MWhton.2,9 Plastfraktionenca som-idag huvudsak alltsåi deponeras 255.000 harton ett- -påpotentiellt bränslevärde 2,2 TWh. vi förutsätterOm att
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9
energivärdetpotentiella-verkningsgraden är detär 75 procent

Twh.1,7

milj.kr.MättkrMWh 220 ton130TWh ärVärdet 1,7 perca
krton.870plastavfalletenergivärdetblir av

inkl det idagplastfraktionentotalaEnergivärdet i den som
är med400.000avfalleti tonförbränns samma--

kronor.miljoner350beräkningssätt

Eü I u .Ef3 1l H

EnergiverketSNV 19866Energi avfallEnligt rapporten ur
avfallsvärmeverkienergiproduktionförkostnadernaskattas

kostnadsnivå.års BeräkningenkrMWh 1985till 140-190
och förutsätterdriftskostnaderoch attkapital-inkluderar

1986 produceradestill anläggningen.gratislevererasavfallet
kan vi skattaavfall. detta2,2 MWh Avgenomsnitti tonper

års blandatbehandlaförpriser ett tonkostnaden 1985 att
l40+1902till 363 kronorenergiutvinningavfall med ca x

1991ställa dagenskostnad kan2,2 363. motDenna
kronor.2,2 Mwh; 286beräknade intäkt av

1985.kraftigt sedanemellertid höjtsKostnadsläget har Det
avfall kanblandat än vadkostar brännakommunerna att manmer

få och intäktermellan kostnaderi energivärde. Glappetut
sopförbränningsstationeravgifterna ägarnamotsvarar som av

Malmöbrännbart avfall.vid mottagandet tar sysavItar ut av
krton Skafabavfall, i Stockholm 155130 brännbart tarut

krton. mindre anläggning,Karlskoga, har och taren nyaresom
på krton ärbrännbart avfall. Prissättningenavgift 270ut en

också den produceradegivetvis följd värderingen aven av
avfallspolicy.energin och kommunens

vinstsyfte kan kostnadenEftersom verksamheterna drivs utan
utifrånberäknas nämnda intäkter.för bränna avfalletatt ovan

krton200 avfall i behandlingsavgiftLinköpingI tar utman
kalkylerarutvinner 2,3 MWh 90 kr i Linköpingsamt mana ca

avfall; 408 kr imed lägre värde Mwhett ton sumaper per
intäkteravgifter. kostnaderna för driften 80Detta motsvarar
milj.krår krton.400för bränna 200.000 avfallatt ton 1

Teoretiskt ligger avfallkostnaderna för bränna underatt
energivärdet i högvärdig plastfraktion. bränna 255.000Atten

plastavfall, med energivärde uppskattat till 220ton ett ca
miljoner kostakronor, skulle 100 milj.kr, tänktantaget en

krtonförbränningskostnad 400 avfall.om

förutsätter andra antagandenvissaResonemanget

såär källsortering äger plastfraktionDet att attena rum en
föregåendeutkristalliseras.kan avsnittI om

materialåtervinning har kostnaderna för källsortering av
industriavfallet skattats till noll. Industrierna förutsätts
gratis och leverera plastfraktion tillsortera ut en
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o
renhållningsorganisationen. plastfraktion iUtsortering enav

materialåtervinning bedömtshushållsavfallet har däremotför
svår. dock inteförbränning behöverförmycket Sorteringsom

plasttyp, nedsmutsningtillkostnadskrävande. Hänsynlikavara
hanteringenuppkommer ärKostnadenintebehöver tas. avsom

renhållningsbolaget.kommunalahos detfraktionytterligare en

ändå billigast hanteringsdettordeplasten brännsOm urvara
med brännbarttillsammansbränna det annat,synpunkt att

på handlar knapptdeponi.idag läggs Detavfall om ensom
hushållsavfall 50omkring procentmiljon samtton av

avfall.3,25 miljonertotaltindustriavfallet; tonca
volymantaganden TWh,11dessaär underEnergipotentialen

miljarder kronor1,4värde antaget ettmotsvarandet ett av
på krMWh.130energipris

10-20 avfallsförbränningsverkförInvesteringskostnaden nya
därförFörbränningskostnaderna kanhandlar miljardbelopp.om

uppståridag. Kritiska punktenänbli betydligt högreantas
på krton, skulle440 vilketförbränningskostnadvid en

miljarder kronor.totalkostnad 1,4medföra omen

innebär förutom ökade mängder brännbartökad källsorteringEn
kapacitet frigörs i avfallsugnarna. ickeavfall även Detatt

såplåt, fallbrännbara avfallet, glas, jord kommer ietc,
inte avfallsvärmeverken.att passera genom

kan sägas Förbränning blandat avfall ärSammanfattningsvis av
inte ekonomiskt lönsamt vid jämförelse med andraen

måste in ienergikällor. kvittblivningen vägasNyttan av
kalkylen. Plastavfall har däremot energivärdeett som
överstiger förbränningskostnaden.

Fotnoter

Renhâllningsverksföreningens årsberättelse1 1989
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ENERGIUTvINNINGJÄMFÖRELSE5. OCHEN MELLAN
HATERIALÅTERVINNING

Materialåtervinning tvåproblematiskplast är skäl. Delsav av
lågtråvarupriset för för detför närvarande skallär att

marginaler för insamling och störrefinnas transporter av en
plastavfallet.andel av

består plastavfallet flera olika och fallerDels sorterav
ofta blandat.

Återvinningsföretagen i behov plastavfallär i relativtav
lågaeller tillhomogena fraktioner, gratis priser, för att

Plaståtervinningengåskall ekonomiskt.det harrunt rent
därför hittills till omfatta tillverkningsspillbegränsats att
och visst handels- jordbruksavfall.industri-, och Annat
plastavfall grad är elleri högre uppblandat nedsmutsatsom

återvinna.intehar varit lönsamt att

Förbränningen blandat avfall är energiproduktions-av ur
synpunkt inte lönsam Andra energikällor ären process. mer
kostnadseffektiva, även levereras gratis.sopornaom

energiinnehåll.Plastavfallet har däremot högreett
Energivärdet överstiger förbränningskostnaden, och plasten kan
därför sägas lönsam komponent i det blandade avfallet.vara en

strikt ekonomiskt, hänsyn till miljö- och energi-utan
förbrukningskonsekvenser följer olikadesom av
avfallshanteringsalternativen, är förbränning med

materialåtervinningenergiutvinning mindre kostsamt än av
plastavfall.

23
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hushållsavfallstockholmsla.

8,6%Plast 1

varav

55%Polyeten

19%PVC

Övrigt 26%

3188Källa Reforsk

Fördelningen i Göteborgsolika plastsorterlb. av
hushållsavfall ochingick mjölkmaterialet1
juiceförpackningar

32%ps

2,5spp

7%ps

hård 4,5%pvc

mjuk 1,5%pvc

4,5%pzwp

cellulosa 46%

0,5%Härdplast

1%PA

Aluminium 0,5%

ofGatenholm Chalmers; ProcessingKälla Klason, Kubat,
Föredrag vid Plastics Recycling, konferens iPlastic Waste.

feb. 1991.Köpenhamn,

TÅ
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Stockolms industriavfalllc.

Plast 6-9% 4,7%PE

1,6%PVC

Övr 2,3%

Källa 3480, 3.10SNV rapport

Hushållsavfallet 197980Tyskland2. i

Plasttextilier 7,6%

varav

Polyeten 60%

Polystyrol 20%

15%PVC

Övrigt 5% .
Källa Tyskland hösteni 1990RVFs resa

Sundsvalliimråavfáll3. Icke bransch 1 1990spec.

Plast 5%

SundsvallTimråKälla kommunAnders Schelin; Delrapport 10,
hösten90

från5. Plastandel i avfall industri, rivnings- och
från Västeråsbyggverksamhet grovavfall villor i i 2,9%samt

1§8990Västerås,Källa Industriavfallsanalys
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hushålls-utsorteradeolika plastsorterFördelningen ur6. av
OberfrankenNordwestindustriavfall ioch

62%Polyeten

3%Polypropen

15%Polystyren

10%PVC

Övrigt 10%

1990höstenTysklandiKälla RVFs resa

plastiraktionen iundersökningAssociatesFranklin7. av
iavfallet USA -

Hushållsavfall IndustriavfallPlastsort

polyeten 3%27%LD

6%21%polyetenHD

6%16%Polypropen

3%16%Polystyren

33%7%PVC

5%PET

9%5%PU

2%3%ABS

7%0,5%Polyesters

2%0,5%Nylon

8%0,4%melaminUrea,
D152Phenolic 0,4%

4%Akryl 0,1%

100% 100%Totalt

caseReforskLTH; Plastic recycling, study, s.33Källa a



hushållsavfalletPlastavfall8. i 8-10%

Källa 3480, sid 9SNV

på landsnivâIndustriavfall i Kristanstad uppräknat9.

39%PE

Div.laminat 41%

10%PVC

mfl 6%EPS, PP

Blandat 4%

4289Källa Reforsk

10. Plastandelen i byggavfall 7%

Källa CTH undersökning 1089.plastavfallav

Brännbar11. andel i industriavfallê 50%ca

Källa 882RVF 3480SNV

12. Plastandel i kommunala 7%sopor

påFördelning olika plastsorter

PEPP 65%

PS 15%

10%PVC

5%PET

Övr 5%

APMEPlastforumKälla 1190 s.25
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återvinnas radochproduktermängdkan nyaenNumera en
förpackningsindustrin, växerspeciellt inommarknader, upp.

påexempelochplastavfalletplastämnen iolikaNedan anges
råvara.på dennabaserasprodukter som

möjliga denprodukter ökarförPotentialen pgaHDPE.
Några exempel ärutvecklingen.tekniska

ändamålför icke-matflaskor
behållareåtervinningsbara

båtbryggor
blomkrukor
avloppsrör

PET-flaskordelar i
balkar etc

dryckesbehållaren.växande DetsnabbasteDenPET
bl iåtervunna dock ej imaterialet används Sv a

jackor,sovsäckarför kuddar,fiberfyllnad etc
byggnadsmaterial
icke-mat-behållare

trådochförfibrer mattor, rep
industriella färger
rengöringsdynor och penslar
polyestermattor

ochfast-food-förpackningarAvfall i form annatPS av
råmaterial i blförpackn.avfal1 används asom

kontorsprodukter
videotape-lådor
blomkrukor
skyddsförpackningar

byggnadsisoleringvägg- och

återvinningspotential,mycketFlaskorna har godPVC
återanvändning applikationantingen för i sama

Exempel äreller för användning i produkter.nya

vinylflaskor icke-mateapplikationernya
gjutna rör .substitut för träprodukter
vinylprodukter allmänheti

Blandat plastmaterial kan till enklare produkterprocessas
nstaket

vägstolpar
parkbänkar

18
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antal applikationer idag impregnerat virkedärI ett stort
kananvänds i enklare utomhuskonstruktioner, iställetman

på återvunnenmaterial plast. Bullerplank,använda baserat
kompostbehållare, trall i djurstallar,markplattor, paneler

påär produkter speciellt i grövrestaket exempeletc som man,
kan tillverka strängsprutade plastprofiler.dimensioner, av

påredan marknaden, tillverkade iLiknande produkter finns
på lär enl.England och kontinenten. uppgiftI Japan man

på återvunnenbaserade plast.producera järnvägssyllar

totala träskyddsmedel används imängden Sverige,Den som
räknat uppgick 1989 till 8000aktiv substans, ton. Somsom ca
jämförelse jordbrukets totala förbrukningkan nämnas, att av

198889bekämpningsmedel säsongen 2500för ton.var

19909190Miljöprop. förslagenföljer i
föreslårmiljöavgiftsutredningen, införandesom av

på frånmiljöavgifter arsenik- och krommedel jan. 1992 för1
kraftigt användningen träskyddsmedel.minskaatt av

Förslaget innebär arsenik- och kromföreningar iatt
krkgträskyddsmedel belägsmed miljöavgifter 200 arsenikom

påföreslåskrkg100 krom. Motsvarande avgifter läggasresp.
importerat impregnerat virke.

Utöver förslagen till miljöavgifter gör kemikalieinspektionen
genomgångf.n. fördjupad dokumentationen fören av

träskyddsmedel inför eventuellt beslut fortsatt godkännandeom
under 1993. föreskrifter säger bl.a. arsenik- ochNya att

fårkromimpregnerat virke endast användas för markförlagda
träkonstruktioner, byggen och andra marina anläggningar samt
vissa säkerhetskonstruktioner. Föreskrifterna omfattar även
kreosot impregnerat virke.samt

fårkemikalieinspektionensOm föreskrifter fullt genomslag
beräknas användningen arsenik- och kromföreningar iav
träskyddsmedel minska med 80 kreosotAnvändningenprocent. av

också svårkommer minska. Efterlevnaden är emellertidatt att
kontrollera och regeringen därför miljöskatt kanattanser en
komma behövas komplement föratt begränsningattsom en

nåsverkligen skall i önskvärd omfattning.

i linje med MiljödepartementetsDet intentionervore om en
viss del nuvarnade applikationer för kemikalieimpregneratav

återvunnenvirke för utomhusbruk kunde ersättas med plast.
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spånplattorPlast i

så mycketfinna storkanEnligt amerikanskt patent enett man
spånplattor.mittskikt ireturplastavnämare blandad somav
traditionellabindemedel än deockså använda annatGenom att

så fårallergiproblem,orsakatformaldehydbaserade, storasom
spånplattor bättrebetydligtmedformaldehydfriaheltman

fördelböjstyvhet,gällervadspecielltfysiska egenskaper, en
bl.a. i hyllor.

årligen 7-800.000spånskiveindustrin producerarsvenska caDen
bestående blandadpå 20-30m3. mittskikt procentEtt av

påavsättningspotentialalltså kunnareturplast skulle enge
plastavfall.150-250.000 ton .

i30
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SAMMANFATTNING.

mängdenökar samtidigt kapaciteten attavfallI USA som
stängtssoptipparMångaallt minskar. har ochdeponera avfall

anläggabesvärligthårda regler och kostsamt attdetgor nya.

förnivå hitintills inte gjortsPå mycketfederal atthar det
återvinning. årenstimulera dehar dock under senasteDet

avfallshanteringslag.strömmat in förslag tillett flertal ny
förslagen förmål återvinning.sätter nationellaFlera av

förslag återvinning minimeringVissa behandlar och av
åtgärder för ökaförpackningar efterfråganföreslår attsamt

sätterförslagen pååtervunnet material. skattEtt 45enav av
öka användningenpå råmaterial. för attkrton Detta av

återvunnet material.

minska påFör mängden delstater satsatavfall har fleraatt
återvinning. tagit omfattande31 hardelstater

upprättarátervinningslagar kräver kommuneratt programsom
insamling átervinningsbara material.för sorteringoch av

Återvinningslagarna målsättning återvinna tillatthar 25som
avfallsströmmen.%60 av

FörförFörpackningar i % avfallet.står att30USA avca
uppställda återvinningsmål har flertal delstaterettklara

för förpackningarstiftat ochlagar avfalletreduceraatt av
förslagåtervinningenöka förpackningar. ochBland de lagarav

nämnasfinns kansom

på förpackningar.Skatter

dryckesförpackningar.påPantsystem

Förbud förpackningarvissa och produkter.mot typer av

förpackningar.påSpeciella deponeringsavgifter

Reglering återvunnet material iminsta haltav av-
förpackningar.

förpackningar.Reglering material inedbrytbaraav-

Förbud átervinningsbara material.deponeringmot av-

på myndigheterdelstatliga lokala skallatt ochKrav- inköp material.prioritera återvunnaav

stödallmänhetens politikernasde åren ochUnder senaste har
återanvändning gör tidenindustrinför ökat helaoch nya

i átervinningsbara produkter ochutvecklandetframsteg av
för återvinning material.processer av

förfinns återvunnaSvårigheter bristande marknaddock som
höga separering,för insamling och samtprodukter, kostnader

bekvämtmotståndet förändringarmot det ska attsamt att vara
sinakasta sopor.
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1.BAKGRUND.

igenererades miljoner kommunalt1980 USA 180 ton avfall,
beräknas öka till miljonerdetta Samtidigtår216 2000.ton

mängden ökar spåsavfall kapaciteten attatt ta handsom om
minska.avfallet kommer Environmental Protectionatt The

spår nära hälften soptipparEPA attAgency allaav som var
igång stängdakommer Hårda1986 att regler1991. Ref l.vara
gör både besvärligtdet kostsamt öppna soptippar.och att nya

Alternativen till ärdeponering återvinning och
förbränning. till nyligen förbränning varitFram har det som

förstaivalts hand Ref 1.

deponerasFör närvarande förbränns%, % och80 %10 10ca. ca.
återanvänds Ref 7.

På tid återvinninghar dock seglat ettsenare somupp
alternativ. Flera fördelstater dragit igånghar program
källsortering återvinning. hävdaroch Exempelvis så

Washingtondelstaterna recirkuleraroch New Jersey att de 29
respektive % avfallsströmmen.39 av

i Dilemazrapporterar SolidEPA rapporten The Waste An Agenda
Action minskafor ref 20 att avfalluppkomsten ochav

äråtervinning bör förde metoder prioriteras minskaattsom
Vidare sätteravfallsvolymen. så nationellt mål nåEPA attsom

återvinningsammanlagd på tilloch avfallsreduktion % år25en
1992.

Förpackningar står viktsmässigt för tredjedelca. en av
avfallsströmmen. förpackningarna följt58% ärav papper av
glas, plast och På övergång frånmetaller. grund tungaav
stålförpackningar glasförpackningar lättareoch aluminiummot

plastförpackningar avfallsmängden förpackningaroch har av
viktsmässigt ökat långsammare än avfallsökningentotala men
troligen inte volymmässigt. genomfördnyligen studieEn EPAav

tillframkom viktsmässigt står föratt medan plast %9,2 av
står volymmässigtavfallet fördet %.20

LAGSTIFTNING.2.FEDERAL

2.1 INLEDNING

Hitintills inte återanvändninghar minimeringeller av
förpackningar förekommit i lagstiftningen.den ärfederala Det

troligtdock iatt det kommer inslagenett denvara av
avfallslagstiftningen.kommande Förslag nationellttill

på dryckesförpackningar lämnas till nästanpantsystem in varje
Påkongress. grund industrinb.1.a. frånprotester har deav

ännu inte gått igenom.
.
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åtgärden främjaenda Federalastora återvinning ärDen att
inköpsanvisningar förutvecklandet myndigheterfederalaav

. sektionunder Conservation-and6002 Resource Recoveryav Act,
ställs på utfärdakravRCRA. I RCRA att skallEPA

inköpsanvisningar hur myndigheterfederala prioriteraskallom
anskaffande innehållerprodukter recirkulerat material.av som
Hitintills finns anvisningar för innehållandecement flygaska,
för återvunna föroljor, bildäck.och regummeradepapper,

lagstiftning inomFederal avfallshanteringsområdet förstkom
i och med att kongressen Solid1965 Disposaltog Waste Act.

Större tillägg ändringar äroch sedan dess Resource Recovery
of ConservationAct 1970, Resource and Recovery Act of 1976

SolidRCRA och Waste Amendments of Auktoriserandet1984. av
gick ut septemberRCRA 30 inget för1988. Detta betyder

existerande vilka genomförs Environmentalprogram av,Protection är signalAgency, det tillEPA, kongressenmen en
åter frågan. börjadebehandlaatt också göraDettaom man

följer sammanställning överNedan hände1987. vad underen som
åren och1989 den kongressen, något1990, 101 samt deom
förslag inkommit första månadernaunder de densom 102av
kongressen.

AKTIVITET UNDER2.2 101 KONGRESSEN.

ägdeUnder den kongressen, rum101 och1989 kom1990, detsom
förslagin till i70 nyligenRCRA och den startadeca. ny 102

inkommitkongressen har det några förslag.redan deAv som
föreslogs bedömsunder kongressen särskilt101 fem som
intressanta, ref har är1. valtsDessa ut eftersom dese
introducerade ordförande eller ansedda imedlemmar olikaav
kommittéer under representanthuset och senaten vars

ärjurisdiktion område. förslagendetta frånTre kommerav enkommitté i tvårepresentanthuset från kommittéoch ien
är troligt förslagsenaten. Det att dessa liggakommer till

förgrund kommande inteDet har någraRCRA. fattats beslut
förslagen.kring är troligtdet någotMen modifieradeatt de

introduceras nästaikommer kongress.
, .tre-från representanthusetDe H.R. 3735, och3736 3737,

introducerades November ordförande19 Thomas1989 Luken iav
kommitté förrepresentanthusets avfallshantering.

Från förslagsenaten kommer S. 1112 presenterad Senator Chafee
och presenteradS. 1113 Senator Baucus.av

görs jämförelse förslagen.Ref HärI de2 tre nedan tasen av
till återvinningde delar relaterar i Thomas Lukenssom

förslag upp.

även förslaginkomUnder denna kongress till nationellt
inneburitpantsystem, skulleH.R. 586. Lagen ha pâ.att panten

infördesminst på öl,cent alla softdrink5 wineoch cooler
förpackningar. Lagen skulle hanteringsavgiftCents2ge en
till detaljhandeln.



Bilaga 12

Förslag2.3 H.R. 3735, 3736 inkomnaoch 3737 under den 101
kongressen.

förslagdettaI uppmuntras avfallsminimering, återanvändning,
användning recirkulerat material. Förslagetav sätter också
hårdare förregler deponering.

Avfallsminimerinq återanvändning.och

Förslaget kräver varjeatt delstat upprättar förplan sinenavfallshantering. denI planen ingåskall åtagande för
återvinning. årFyra efter planen tagits skall minst %25 avåtervinnasgenererat avfall och åttaefter år minstskall %50återvinnas.-

ävenplanenI skall ingå ett för utbildningprogram avallmänheten. Utbildningens tyngdpunkt skall ligga på
återanvändning.

När EPA utvecklar regler under lagen skall alltid
avfallsminimering beaktas ett medel uppnåatt uppställdasom
mål.

fårhelst förslagetVem enligt lämna insom petition atten omett federalt departement förrättningeller genomföraska enåtervinnings eller avfallsminimerings. åtgärd under
förutsättning att

åtgärden tillleder ökad% innehåll10 återvunnet- avmaterial i produkten minskareller beskrivetett avfall med 10% minskareller giftigtandelen innehåll i beskrivetett
avfall med %.10

åtgärden är överenstämmelsei gällandemed lagstiftning.-

åtgärden inte medför någon extra förkostnad- federalenmyndighet.

Förslaget kräver upprättarEPA nationelltett organclearinghouse inom InstitutionenEPA. skall insamla och
sprida information avfallsreduktion återvinning.ochom
Informationen skall tillgänglig för delstatligavara
myndigheter, lokala myndigheter allmänhetenoch till
självkostnadspris.

år frånInom ett lagens genomförande skall presidenten
tillsätta utredningsgrupp beståendeen medlemmar10av somundersökaskall avfallsreduktion inom området
konsumtionsprodukter förpackningar.och Bland medlemmarna

finnasskall konstruktions hälsoexperter, experter, personerfrån tillverkningsindustrin och personer representerarsommiljöorganisationer. Gruppen skall bl.a utreda hur skamanminimerakunna avfallet dessa produkter börsamt hurav de
märkas.



år från undertecknande skalllagens haett EPAInom
för märkningstandardiserat regler och halvstyvastyvaav

förpackningar märkasplastförpackningar. såskall attDessa
identifiera vilken plastresin utgått från vidgår attdet man

tillverkningen.

för recirkulerat material.Marknader

myndigheterdefinierar prioriteraFörslaget hur federala skall
kräver förslagetmaterial. sårecirkuleratinköp Bl.a. attav

recirkulerat materialpappersprodukter skalloch avpapper
äräven tillköpas %det dyrare.10om upp

genomföra undersökning förskallHandelsdepartementet atten
användningsområden användareidentifiera inhemska och av

också identifieramaterial.återvunnet skall och uppskattaDe
för recirkulerat material gjordaoch produktermarknaderna av

undersökningmaterial.recirkulerat kommer attDenna vara
tillgänglig.allmänt

tillsammans bildaVidare skall och handelsdepartementetEPA en
användaretillsammans industrin ochmed skallarbetsgrupp som

för materialrecirkuleratfrämja marknaden och produkter
material.recirkuleratgjorda av

RepresentativeHandelsdepartementet och Trade skallU.S.
nödvändiga åtgärder för stimulera utvecklingenvidtaga att av

utländska för recirkulerat materialinhemska marknaderochnya
material.gjorda recirkuleratprodukteroch av

stöd.Finansiellt

stöd till förfinansiellt utvecklingdelstaterskallEPA ge av
underlättar återanvändning.uppmuntrar ochsomprogram

bör ekonomiskinnehålla teknisk assistans tillochProgrammen
möjlighetbör även förfinnasmyndigheter. Detlokala

ränta förlån till låg investeringarfåprivatpersoner att
återvinning.associerade med

förslaget möjlighetsåVidare att statsanslagEPA extrageger
återvinningsgrad påkan demonstreratill kommuner ensom mer

än %.25 -
för assistans till återvinningbildasskall fond ochDet en
kommererbjuda finansiellavfallsplanering. assistansFonden

organisation clearinghouse,finansieraenligt och denovan
informerautbilda ochbeskriven skallsom omovan,

återvinning. finansierasavfallsminimering Fonden skalloch
förslag på råmaterial beskrivs sisttill iskattdet somgenom

kapitel.detta



Demonstrations program.

för återvinningskall utveckla modellEPA kansom
Här idelstater och kommuner. ingåskall förplaneravanammas

återvinning gå till påskall landsbygden.hur

år från genomförandelagensett skallInom haEPA startat ett
förkontinuerligt att demonstrera avfallsteknologier.program

på råmaterial.Skatt

lagförslaget införandeingår på råmaterialskattI vidav
produktion någon beskattningsbar produkt. Medav
beskattningsbar produkt produkt produceradmenas en av en
industri beskriven i någon nedanstående industriellaav

figurstandardkoder, 1.se

är till $ton råmaterialSkatten satt 7,5 krton.44ca.
Förslaget innehåller lägre förbelopp och vilka1990 1991

trätt i införts tidigareskulle kraft lagenom

buüdingthanothernnhspaper26210
paperk

nnüslpaperboard26310 bagsxtextüethanotherbags26430 relatedandtablets,stationary,26480 bproductsk
containerslfoodsarntary26540 gsyntheticmaterials, resms.plastics2821O
elastomersl.nonvulcanizableand

productskplasücsnnscehaneous3079
containershglass3221

foil,andplate,sheet,aluminum3353
ünetalcansk3411

cl0sures,andandCrowns3466
whether wetbatteries, orprimary3692

dry

Figur 1.

2.4 AKTIVITET I DEN 102 KONGRESSEN

i januari i ården kongressen startadeI 102 harsom
lagförslag återvinning utvecklingbehandlar ochsom av

för återvunnet material påmarknader introducerats,refnytt 5.
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kongressledamöter tror dock detVissa att kommer ta
år någonminst innanytterligare ett lagny om

avfallshantering kanRCRA tas.

lagförslagen innehållerintroducerade delarDe som,
för öka marknadenansträngningar för recirkuleradeatt

öka inrätta förkonsumenters medvetande, fonderprodukter,
lägreutveckling, förforskning och tredjeporto andra och

återvunnet och krav kongressenklass brev attav papper om
använda átervunnetskall mer papper.

Republikanen påHochbruecker sitthar lagt framGeorge nytt
förslag, MaterialsRecyclable Technology and Market

förslagetDevelopment Act Det skulle handels-H.R. 300. ge
möjlighet förbjuda ärinteatt produktersekreteraren som

finns átervinningsbartåtervinningsbara alternativdet ettom
inte uppnå átervinningsgradlyckasproduktersamt 25som en av

Förslagettilltill % ocksåoch skulle% 50 1995.1992 ge
studier recycling,tillanslag marknaderom nya processer, nya

färger,olikaför material glas blandade polymerer ochsom av
metaller.tvámetallburkar av

lämnatOlympia in förslagRepublikanen har ett kallatSnowe
Solid MinimizationNational Waste Act blandThe H.R. 231 som

kräver plastindustrin nationelltatt skall utvecklaannat ett
föridentifieringssystem olika tilltyper plasterkod och av

1993.

förslagförnyad version till nationelltdet pantsystemEn av
förväntaslämnades in till ävenkongressen ikomma101som upp

förslag troligen ingåkongressen. detta kommerden I102 en
hämtasinte gá tillskalldel att pant ut delstaternassomom

recirkulerings ref 4.program,
ordförande förtidigareLuken, representanthusetsThomas

kommitté för avfallshantering, tillhar blivitdenna kongress
beräknasSwiftSwift. introduceraA1mot Alutbytt ett nytt

avfallslagstiftningförslag till i året.slutetny av

FÖRPACKNINGSLAGSTIFTNING PÅ NIVÅ.DELSTATLIG3.
INLEÖNING.3.1

börjat införa átervinningslagar.fler delstater harFler och
kräveromfattande lagarhar stater att31Nu som program

förupprättas återvinning separering återvinningsbartoch av
Många mål uppnå återvinningsgradharavfall. stater attsom en

förpackningar förstårpå och %. Eftersommellan 5025 30ca.
avfallströmmen infört förhar ett flertal lagar% staterav

förpackningar ökabegränsa mängden återvinningenoch av
förpackningar.

än lagförslagintroducerades pá delstatliqUnder 1990 3000mer
förpackningar,pånivå. behandlade ibl.a skatterDessa

deponeringsavgifter på utökadeförskott betalda produkter,

7
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förbudpantsystem, vissamot förpackningar,typer förbudav
deponering áteranvändningsbartmot material, regleringav avminsta återvinningsbarthalt material förpackningar,iav

märkning förpackningar, reglering avnedbrytningsbartav
förpackningarmaterial i inrättandeoch avförpackningsgranskningsnämnder.

Förutom förslagdessa så stiftas det påstadgar lokal nivå. På
nivå rättlokal har stiftaatt strangare änman stadgar den

delstatliga inte lindrigare.men

kapitlen redogörsI nedan för olika typer lagstiftning ochavförslag på lagstiftning på delstatlig nivå.

ärIntressanta förslagtrender till förpackningar,skatt på
regleringar minimi innehåll återanväntav material iav
förpackningar och deponeringsavgiftsystem typ Florida vilket
också diskuteras i Californien.

ävenDelstaterna inriktathar sig på ökaatt efterfrågan avåtervunna produkter. 38 stater och Washington D.C. har
upprättat inköpsanvisningar för återvunna produkter.
Inköpsanvisningarna reglerar hur delstatliga och lokala
myndigheter prioriteraskall inköp återvunnet material.av I
vissa tillåtsfall återvunnadet materialet kosta till 10uppäno produkter gjorda råmaterial.mer6 av

INRÄTTANDE FÖRPACKNINGSGRANSKNINGSNÄMND.3.2 AV

LAGAR.
Minnesota inrättade förpackningsgranskningsnämnd1974 en somskulle förpackningargranska alla säljasskullenya isom

sättadelstaten riktlinjeroch för dem. visadeDet sig vid endomstolsprövning inteatt den hade laglig fullmakt varför denupphörde. lagförslagMed nytt skulle gådet fåatt fullmakt
för iden ännudet intehar skett. Fleramen andra delstater

förslagpáhar upprätta liknandeattnu granskningsnämnder,
ref 3.

Californien tog krävde1989 lag kommittéatten som 7en avmedlemmar bildas.skulle Kommittén skulle utses Guvernörenavlagstiftandeoch Kommittén utfärdaskallorgan.
rekommendationer förpackningarbl.a. och dessom
återanvändning. liknande kommittéEn skall eller har
upprättats i Missouri, ref 21.

FÖRPACKNINGAR.PÅ3.3 SKATTER

inte funnithar någraJag lagar direkt påskattom
förpackningar däremot så finns förslag.det flera lagarDe somfinns närmast ärkommer Californienssom pantsystem, beskrivs

Floridasnedan, och speciella deponeringsavgift kap 3.6.se

8
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kombination avgiftCalifornien har lag ochaven som ar en
dryckesförpackningar.på Tillverkarenpantsystem av

förpackningen viss avgift, påberoendebetalar en
förpackning, till inindirekt den samlar och densom som

dryckesförpackningarna.insamlade såfungerarde Detbearbetar
företaget.avgiften tillbetalas det bearbetandeatt hela ut

avgiftenFöretaget behåller andel och betalar delen av en
företaget köperi insamladetill insamlaren samband med att

är förpackningardryckesförpackningar. Avgifter påsatta vars
materialvärde är änmindre förátervinningsbara kostnaden

skälig vinst.bearbetning avgifteninsamling, och Nedan kan
för förpackningar olika material ref 23.av ses,

förpackningar öreförpackning förpå i olikaAvgifter typer av
material.

Aluminium Glas Plast Metall

avgiftTotal O 3,9 4,7 22,7
tillverkarenbetalas av

andelInsamlarens O 3,3 4,3 20,5

ind. andelbearbetande 0 0,6 0,4 2,2Den

öre för förpackningar änär störrePantavgiften l24 0,7som
änför förpackningaröre mindre fårl konsumentenoch 0,712

lämnar förpackningennär vidtillbaks specielladenden tomma
insamlingscentra.

Förslag
utökaförslagCalifornien finns avgiftenattettI om som

gälla förpackningar äntillbeskrivs fler deattovan som
införasi Avgiften påfinns skullemed pantsystemet.

förpackningsmaterial. materialet intedistribution Omav
ävenviss återvinningsgraduppnår skall enen

läggas på materialet. Materialdeponeringsavgift trotssom
uppställda måluppnår vissa tillinte skadetta 1999

förbjudas.

förslag introduceratshar ett dubblar DelstatenVermontI som
påfrån till engångsproduktercentsales moms 8 reftax 4 se

21.

förslag öretill på påWisconsin skatt allahar 1I en
engångsförpackningar gjorda funnits. Pådeutom av papper

administrationskostnader gick inte igenom,dengrund storaav
ref 14.

förslag påhaft skatthar eller har ettYork State 0,03New om
förpackningar$förpackning på inte innehåller påmat ochsom

9
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Q

snabbmatförpackningar, pantflaskor matförpackningaroch andra
är Enligt förslagetundantagna. förpacknings-ska en
granskningsnämnd minskakunna skatten med $0,01 om
förpackningen är gjord återvunnet material ellerav omförpackningen återanvändas. Förpackningarkan uppfyllersom
båda blikraven skall frånundantagna skatt.

Åtminstone fyra delstater, Maine,Iowa, Massachussets och
Minnesota, har eller har liknandehaft skatteförslag, ref 3.

FÖRBUD FÖRPACKNINGARMOT3.4 OCH PRODUKTER.

förslag förbudtillochLagar vissa förpackningstypermotom,
finns i olikaett flertal delstater. förekommandeDe mest

ärförhuden förbud olikamot plastförpackningar,typer av
förpackningarmultilayer polystyrenförpackningaroch

tillverkade med CFC.

Lagar
tagitMain frånhar lag förbjödSeptember1 1990en som

fyrkantigaflertalet de dryckesförpackningarna gjordaav
enligt flerlagersprincipen inkluderat brick-pak aseptiska
förpackningar behållareoch både aluminium och plast.av
Motiveringen är att behållaredessa inte recirkuleraskan i
delstatens Tillverkarna börjadepantsystem. efter detta med

pilotprojekt förflertalett recirkulera förpackningen.att Nu
hävdar går recirkulerade att de att dem. Cellulosafibrerna

förpackningarnafrån friläggaskan sk hydrapulpinggenom en
användas föroch tillverkning t.ex.process av

Svårare ärpappershanddukar. avsättningfådet föratt den
plast-aluminium blandning också erhålls. Vissa lagstiftaresom

sägeri Maine äratt de beredda pá förbudetatt lyfta förnu
låta industrin visaatt att det verkligen går recirkuleraatt

förpackningarna, ref och6 21.

förbjuderi Mainelag ocksåSamma burkar plast och denav
håller ihopplast ett sex-pack dryckesförpackningar,som av

ref 7.

Connecticut och tagitVermont har förbjuderlagar som
förpackningar är uppbyggda både aluminium stål.ochsom av

är plastförpackningarUndantaget förslutningmed aluminiumav
stål,eller ref3 och 21.

förbjudit tillverkninghar försäljningIowa och avdryckesförpackningar bestående både plast och metall.av

Rhode Island förbjuderI togs lag försäljning1989 en som avdryckesförpackningar består flera material. Undantagetsom av
är lock och kapsyl. lättaskall dockDe att ta bort devara om
består än förpackningenmaterialannat i övrigt.av

10
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regler.Lokala

i mycketYork state togkommun New 1988Suffolk, en
förordning kräver matförpackningarallaattomdebatterad som

förbjuder ävenbionedbrytbara. Lagenskall vara
gjorda bestick gjordalivsmedelspåsar polyeten och PVCav av

Yorkstoppades Statepolystyren. Lagen Newoch av supreme
ärmiljöpotentialtill studiedess att lagenscourt 1989 en om

någrafinns artiklaroch 31. refgjord. ref I3 31 som
lagförslaget.kringbeskriver turerna

förordningi MinnesotaMinneapolis Paul togoch St 1989en som
livsmedelsaffärer användakräver skalloch restaurangeratt

förpackningar. miljömässigtmiljömässigt acceptabla Med
ärförpackningar nedbrytbara,acceptabla sommenas

användas gånger.átervinningsbara praktikenfleraeller kan I
förpackningar.förbjuds plast och polystyrende flesta Denna

är iförordning mycket omdebatterad kan ref 31. Isessom
förordningar.också påfinns exempel fler lokalareferens 31

förbjudaMissouri finns lagforslag attettI om
bestående olikaplastförpackningar flera plast.typer avav

förbjödtillbakatagitslagMinnesota hade somen som
mjölkforpackningaranvändning plast. Delstaten docktogavav

förbjöd dryckesförpackningar,iplast ref 3.lag l987 somen

City vilandeYork och York harRockland ettCounty, New New
matforpackningarförbjuderförslag polystyrenskum.avsom

FÖRBUDFÖRAVGIFTER DEPONERING OCH MOTGENERELLA3.5
DEPONERING.

Lagar
sättaför avgifter på avgifterIstället produkter kanatt

speciellt påpå deponeringsättas generellt elleravfallav
höga avgifter påproblemavfall.vissa Genomtyper av

återanvändning framstå ekonomisktdeponering ettkan som mer
ärsåna avgifteralternativ. med de kan frestafara attEn

deponering. Vissa idagolaglig delstater och kommuner hartill
avgifter,sådana ref 3.

januariförbjuder frånátervinningslagwisconsins 1 1995
Här ingår aluminium,återvinningsbaradeponering produkter.av

förpackningsmaterial polystyrenskum, glas, plast,wellpapp, av
bildäck, metallbehållare flera metaller ochstål, gamla av

Veckotidningar, dagstidningar ocholika typer papper somav
nyhetstidningar, ref 14.
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3 6 SPECIELLM DEPONERINGSAVGIFTER..

Lagar
Florida har tagit typ deponeringsavgift påen allaav
förpackningar gjorda glas, plastbelagtav papper, papper,aluminium och andra metaller. Deponeringsavgiften betalas i
förskott återfås förpackningenoch kan lämnas in påom
speciella återvinningscentra. På förpackningar intesomrecirkuleras till till%50 oktober sätts1 1992 endeponeringsavgift på 1 cent. Har trots detta
återvinningsgraden inte ökat till till%50 oktoberl 1995
höjs avgiften till 2 cent,ref 3, 22 och L1.
California ärhar lag ett mellanting mellanen som pant och
deponeringsavgift, beskrivs i kap 3.3.

I

FÖRPACKNINGAR.PÅ3.7 PANTSYSTEM

Lagar
på dryckesförpackningarPantsystem finns i nio delstater i

Till skillnad från iUSA. Sverige så regleras behållarede somär imed påsystemet grund innehållervad de inteoch påav
förpacknings Olikatyp. typer glas, plast ochav
aluminiumbehállare kan äromfattas. inte säkertDet att
insamlade behållare går till dryckesförpackningarnya utan
materialet utnyttjas förkan att producera andra produkter.

ärNormalt tillpanten 5 till10 cent och 80 %95 avbehállarna Distributörenreturneras. förpackningar tarav pantåterförsäljaren vid leverens.av fårKonsumenten sedan betala
till återförsäljaren.pantsamma fårKonsumenten tillbaks

återförsäljarenpanten när lämnarhan tillbaksav
förpackningen återförsäljarenoch får i sin närtur pant
behållaren hämtas distributören. Figur visarav nedan2 enövertabell niode olika pantsystemen, ref 4.

0 047055 Camirms HandlingRedempltonState Madonnanlnwlonwiød RaiuøannAmauri hånad nFee Haze BalticUtter TourUngt
°°9° N72 St.2 imor- Boer.on mancatbønatedNone 92.973; u naungonblesunny andmixern softvilat
V°° 773 . 5 D99IM Sail. Beermaa;mineral se 357, 76% 35%15elot5000050 Inaoda iquot.natet.m SofidthksManne 1178 Sebootandtoan. Boot.nada. Jcmne 95% 66%1k of 403gha .M moms.liquot
N91 1278 10e Bootsoftomm 25%t 92mmesdseoal 80% 41%utmedeoddatls

monieslova 779 5 softdnr-is, 1wme. 95%aluminum79% eng85%glassc°° ha ao se Bootsoldunk Be 1,5 aa20° 94 32a NA NA.anammaandmn-W0190913, 932 5C AInotnkmitumles 2015cl NA NA NAhan23115..beer.man.deposilsoftdrinks,sodaandmineralwaterMassachusetts1183 50 Boot.so drinksal 2C 55% NA 30.35catbotxaledboven-agesINewYork 56
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såldes95Påär % allinget taletnytt. 1960Pantsystem av
föröl återfyllnad.i glasflaskorsoftdrinks %av alloch 53

över till engángsbehållaregickdryckesindustrinNär sedan
i explosionresulterade det60-taletunder en av

stränder.vägkanter, pålängs parker ochdryckesbehállare
förstafickVermont de pantlagarnagjorde ochatt OregonDetta

i Connecticut,lagarsedanoch1983 togMellan 19781973.
MichiganMaine, och York.Massachusetts, NewDelaware, Iowa,

kräver pålagen pant allaomfattandeMaine den mesthar som
itilldryckesförpackningar, gallon l storlek1 3,8upp

sådana gjorda tvåaluminium, ochgjorda glas,plast, avav
för mjölk ärFörpackningar undantagna.metaller.

till vikts-innehöllsåår avfall normaltFör 6 8sedan10 ca.
övergång tilldryckesförpackningar. plast ochGenom% mer

är i tillaluminiumförpackningar siffran %.6 Det4ca.nere
avfallsströmmen kan bortalltså tasär %5 som genomavca.

införande pantsystem.av

återvinningsprogramtagit omfattandenär delstaterfleraNu
diskuterasinsamling vid ett pantsystemtrottarkantenmed om

sådanthjälper Ett pantsystem tarstjälper etteller program.
lönsamtär recirkulera,material det attnämligen bort de som

försäljningfrån ochaluminium Inkomster PEToch PET. av
Åfinansiera insamlingen.hjälper till andraaluminium att

processing materialinsamlingså ochsidan kostar av genom
föringet kommuner.pantsystem

förberäkningar visargjortFranklin Rhode IslandharMs som
år förmaterial dollarátervunnet 73,77på kostnadenatt per

kombinerat ochmed pantsystem dollarinsamlingsprogram 94,05
insamlingsysteminsamlingssystem, Medref 4.för endast

avfallströmmen kombinationen %och medåtervinns % 1310 avav
återlämnasbehållareavfallströmmen. inte alla kommerEftersom

användasöver.bli skulle kunnaansenlig pant Dennasummaen
förtäcka insamling. Tillhjälpa till kostnaderför attatt

förär sammanslutningDirectorFranklinhör Patattsaken en
för nationellmiljöorganisationer arbetar19 ensomav

National ContainerOrganisationenpantlagstiftning. heter
Coalition.Recycling

införande nationelltstöttestenarnastörsta motdeEn avav
förökavarit kostnadernadet kanattharpantsystem

regering;återförsäljare, dryckesproducenter ochkonsumenter,
införandeär motIndustrin protestera mestden avsom

3.refpantsystem, -

ÅTERANVÅNTANVÄNDNING MATERIAL IAvUPPMUNTRA3.8
PRODUKTER.FORPACKNINGAR OCH

Lagarzi
innehålletreglerarCalifornien under 1990lagtog avsomen

kräverglasbehållare.återanvänt i att allaglas Lagen

13
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åråtervunnet glas%bestå till 15skallglasbehållare av
tilltill % och1996, 45 1999till %35till % 1993,251992,

år% 2002.55

kräver soppåsarattockså tagit lag avCalifornien har somen
till årmaterial 1993.recirkuleratinnehållaskallplast

recyclingomfattandetagit mestdeWisconsin har aven
såldaplastförpackningar efter 1995ingår atti denlagarna,

material, ref 14.återvunnet%minstinnehålla 10skall

delstatliga kommunalaochatthardelstater program om38
gjordainköp produkterfavoriseraskall avmyndigheter av

gäller programmetvissa delstatermaterial. Iåtervunnet
medtagna.finns produkter Ifleri andramedanendast papper köpamyndigheterdelstatliga skallingår attYorksNew program

änär mindre %.prisdifferensen 10 Somåtervunnet ompapper
återvunnetminst %räknas med 40återvunnet papperpapper

material, ref 3.
ADelstatliga federalaochärhär stor.marknadenDen förtjänster står %20inköp ochprodukter avmyndigheters av

BNP.

Förslag . förbjuderbådeförslag till lagettharMassachusetts som
återanvändning recirkuleratuppmuntrarförpackningar och av

målsätterintroduceradesLagförslaget 1991material. somsom
årdeponering tilltillreduktion avfalluppnå %65att av

förpackningaranvändningbegränsarLagförslaget somav2000.
Miljömässigt acceptablamiljömässigt acceptabla.ärinte

gångerförpackningar återfyllaskan 5ärförpackningar de som
recirkulerasmaterial elleråtervunnetinnehåller %50eller

gällabörjargår igenom detförslageti delstaten. Omtill 35%
och 21.ref 6från 3112 1995,

i Massachusettsintroduceratsförslag detliknandeEtt somsom
1990.föll iFörslaget Novemberiförekommitäven Oregon.har

inteförpackningarförbjuditförslag skulle varsomdettaAven
ovanståendetillref 21. PappaMiljömässigt Acceptabla,

iförslag introducerats ettliknandetillförslag och som
Publicmiljöorganisation kallasärflertal stater somen

Group.Intrest Resource

FÖRPACKNINGAR.ANVÄNDNING MATERIAL IBIONEDBRYTBARAAV3.9

Lagar , förskattelättnadertagitslagIsland har gerRhode somI en
ochbehållare, omslagspapperpåsar,bionedbrytbara
ocksåfinns ettstatbehållare. Iåtervinningsbara samma

ärdistribution plastkassarförbjuder somlagförslag avsom innehållerochmärkts nedbrytbaraeller somnedbrytbara som
återanvändning, ref 21.vidproblematiskaärvilkaadditiver

14
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Florida tagithar kräverlag att plastkassaren skallsom varainomnedbrytbara dagar.120

MÄRKNING FöRpAcmINGAR.3.10 AV

förslagLagar och
Northeast Recycling Council NERC arbetar med att ta fram enstandardisering för märkning Tvåprodukter. stater harav
redan sådanautarbetat ärregler de New York och Rhode Island.

försöker även definieraNERC vad recyclability,medsom menas
reusability och recycled content.

Californien tog sätterunder 1990 lag förstandarderen som
olika märkning,typer Environmental Labelingav Act of 1990.

måste bionedbrytbaraT.ex. och fotonedbrytbara material brytas
inomned år till giftfriett jord, koldioxid och vatten.

Recirkulerade måsteprodukter innehålla minst återanvänt%10
material átervinningsbaraoch måsteprodukter bekvämt kunna
recirkuleras i änCountyn med invånare.300 000mer

York tagitNew har lag definierar vaden medsom som menas
recyclable, reusable och recycled. standardiserarLagen hur
förpackningar faller någonunder ovanståendesom kategorierav
får markas definierarsamt märkningenhur skall ut,se sefigur nedan.3

REG.NYSDEC REG.NViDECRECYCLEB YM REQNYSDECRECYCLABLETREUSABLE

Figur 3.

följer ungefärligNedan definition vad lagen medav menar
recyclable, Förreusable och recycled. definitionexakt refse
L3.

är förpackningRecycled eller produkt innehålleren- som envisst minimi viktsprocent átervunnet material.av

ärRecyclable materialett eller produkt átervinns till- somviss procent.en

är användasReusable förpackningprodukt eller kanen- som
áterfyllaseller minst gånger.5

15



INNEHÅLLREGLER KRING AV GIFTIGA SUBSTANSER I3.ll
EORPACKNINGÅR.

organisation Reduction CouncilThekallad SourceEn som
Coalitioni the ofbildades September Northeastern1989 av

lagstiftningmodellhar utarbetat denGovernors, en som
sina lagstiftningen förbjudermedlemmar. Modellrekommenderar

förpackningar förpackningsmaterialförsäljning och ochav
förpackning bläck, färgämne,sådan innehålleriprodukt som

bindemedel material till vilketpigment, eller annat bly,
sexvärtkadmium tillsätts.kvicksilver, eller krom

innehåller återvunnet materialFörpackningar ochsom
är nödvändiga för innehålletförpackningar skyddaatt kansom

ref 7.undantas,

till Maj tagits Maine,modell hade delstaterna1990Denna av
Wisconsin, Hampshire och ref 21.Iowa,New

LAGSTIFTNINGSSTUDIER I MINNESOTA CALIFORNIEN.NYA OCH3.12

Guvernörtillsatte Perpich iMinnesota Rudy November 1989I en
kommitté miljömedvetenskulle arbeta med framatt ta ensom

Kommittén frånförpackningsstrategi. bestod medlemmar29av
industri, delstatligatillverkande handeln, och lokala
fackförbund miljögrupper. Målet strateginmyndigheter, och med

miljöför Minnesotarekommenderas att skyddaskulle varsom
återvinning,Avfallsminimering,och naturresurser genom

ämnengiftiga iutbildning och reduceraattkonsument genom
förpackningar.

Kommittén färdigställtnyligen sin vilkenslutrapporthar
för lagförslag.ligga till grund Slutrapportenatt ettkommer
mängden förpackningarsätter mål reducera deponeradeattsom

Underlagsmaterial% mellan och refmed 1991 1994, 28.25
kommitténför ikan refutarbetade 31.ses

i nyligenMinneapolis Minnesota har detstartat mest
recirkuleringsprogrammet i Tillomfattande plast USA. 1991
utökas gällatill Hennepinatt hela County.skall programmet I

ingårinsamlingsprogrammet alla plastflaskor. Under 1991
utökas till hårdaomfatta allaprogrammet attplaneras

plastförpackningar. i sin bifogas i refProgrammet helhet 32.

nyligen gjorts studie avgift påCalifornien har detI en om
förpackningar där.ikommer deponerasprodukter och som

vid tillverkningAvgiften betalas produkt ellerskall av
Californien påförpackning i produktersamt passerarsom

ärgränsen Californien. troligt studienin i Det att kommer
lagförslag,förligga till grund ett ref 33. ,
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RECYCLING.g .
EÅTERVINNINGSPROGRAM.LAGSTIFTNING4 l OCH.

Förnárvarande átervinns 13% eller miljoner23,5 ton deca. av
miljoner årligenton avfall180 i USA,som genereras se

specialisternatabell. flesta är överensDe att % eller25om
återvinnas välsköttkan ett átervinningsprogram.mer genom

Amount Amount % of
Generated Recovered Material

millions of tons millions of Recoveredtons
Paper
andpaperboard 71.8 18.4 25.6

Glass 12.5 1,5 12.0
Metals 15.3 2.2 14.6
Plastics 14.4 0.2 l.l
Rubber
andleather 4.6 0.1 2.3

Textiles 3.9 0.0 0.6
Wood 6.5 0.0 0.0

0.0Foodwaste 13.2 0.0
Yard Waste 31.6 0.5 1.6
Other 5.8 0.7 l2.l
Total ag.l3.l
Columnsdo addbecauseutrounding.nol

SourceFranklinAssociates.CharacterizationofMunicipalSolid
Waste theUnitedSlam.in 1960 2000. forPrepared theU.S.Io
EnvironmentalProtection Update.Agency. 1990.

ÅtervunnetFigur material i4. USA 1988.

Disrictstater och Columbia31 of har omfattande
átervinningslagar kräver upprättasatt försom program
återvinning separeringoch återvinningsbart avfall,av se
figur 5.
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följerNedan figur visar olikahur delstateren som har
lyckats sin återvinning.med

How Are We Doing

am
Date Recytling Population

State law Goal Rate Sened

Oregon 1983 22% 25% 74%- -
IslandRhode 1986 p0ssible7 15%residential 70%residentialmax

20%commercial 100%commercial
Massachusetts 1987 56% 20003 8%-121r DontKnow
Newleney 1987 25% 1992 %,39% 50001567

communities
Vermont 1987 40% 2000 15%-17% 15%
Florida 1988 30% 1994 10% than10%more
Michigan 1988 50% 2005 13%-15°6 DontKnow
Pennsylvania 1988 25% 1997 4% 30%
Maine 1989 50% 1994 16% 00ntln0w
vnanm 1989 25% 1995 8%--10% 27%
Washington 1989 50% 1995 29% maiority

population
informationlltrs basedNote remlxngoordrnmorsdurwgJulyandÅugust1990Storesstate omm the templatedara0aasurvey of mostnes

rutbsrderollemonmatenalstarrlafriMRliora rewvery
Irxlodesmed

Munxrpaimesormenleast rscnlrngtandmm rwntedIowavdperrerrr wasterormosnngnottan meenraçs vrllhegoalalls reqtlrng46 and 1990redumonpatent rulec perrenrc norrawastein per generationrulesw .lbe recydrngandadesIrmetolbanenes, anddemolrnonperrent materialondotherrare leavesronsmxmn well ollecreduran llre doesmermom-w s rndudeleavesos ungesangpercentrare nartara rzpolmes, unddenolrnoaMansand S0 m.waste, munnen rerøed goalsrmgor nresroom pennormay waste 75-2Irrrludesnorrluczoidousnämndwaste .Indudesantal, ondleoömdborreoesDoesrrxlodeyardmerma nottors, wasteronroosnng

Figur 6.

ingårNormalt i átervinningslagarna följande

återvinningsmålEtt1. mellan 60%.25 och Normalt %.25

Någon åtgärd för2. att återvunnet material.separera
de delstaternaAv 31 har átervinningslagaromfattandesom

kräver Districtplus17 Columbiaof sortering avåtervinningsbart material. kräverandraDe 14 endast
átervinningsprogram.
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finns olika på tillgenerellt fyra grundformer kravenDet
separering kombineras vissaavfall. grundformerDessaav av

ärGrundformernastater.

på möjlighetinvånarnakommunerna skall allaattKrav ge-
återlämningscentratill återvinning ellergenom

trottarinsamling.

hushåll affärsverksamheterpå att och skallKrav sortera-
återvinningsbart material.

skallvälja återvunnetkan de materialsorteraKommunerna om-
kräva affärsverksamheterhushåll görellercentralt att och

det.

Obligatoriska sättsmål sjäva väljakanKommunerna hurupp.-
målen.skall klarade

Bestämmelse vilka materialreglerar skall3. som som
återvinnas aluminiumt.ex. glas, och plast ellerpapper, en
bestämmelse till nivå.delegerar det ansvaret lokalsom

upråttapå att kommuner, county skall4. Krav
âtervinnisprogram.

förNågon mekanism finansiering återvinningen, t.ex5. av
förpå deponering, någon incentivochskatt att uppmuntra

återvinning.

Här ingå räntalån till låg förstatsanslag ochkan
förupprättande återvinningsprogram investeringaroch iav

återvinning. På tid ävenmedsamband har delstaternasenare
ökabörjat inrikta sig på efterfrågan återvunnaatt av

upprättatMinst förprodukter. stater har38 hurprogram
delstatliga myndigheter prioritera inköpoch lokala skall av

bestående återvunnet material.produkter av

infört skatt-incentives ihardelstater samband17 med
figuråtervinning, 7.se
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4.2 ORGANISATION.

för övervakandeAnsvaret avfallshantering liggerav
huvudsakligen hos delstaterna. Delstaterna utvecklar själva
sina avfallshanteringsprogram. ärKommunerna i sin tur
ansvariga för insamling och deponering avfall. Kommunernaavmåste följa den delstatliga planen sättakan strängaremen

görregler. Detta att finnsdet mängd olika lösningaren på
avfallshantering.

Insamling återanvändningsbartochav sopor material är
organiserade på olikatre sätt.

Vanligast är1. att kommunerna kontrakterar privatett
sophanteringsföretag för att insamla recirkulerat material.
Kommunerna betalar några dollar hushåll för detta.perHushållen blir intenormalt direkt debiterade. Kontraktet kansedan olikaha utformning gällervad det marknadsföring ochförsäljning insamlat material. Riskernaav med att materialetär svårsålt intäkteroch från försäljningen regleras i
avtalet.

Ett2. annat alternativ är insamlingenatt organiseras ochutförs kommunerna.av

tredjeEtt3. ovanligt äralternativ privataatt sophämtare
upprättar direktavtal hushållenmed insamlingom ochav soporáteranvändningsbart material.

förKostnaden sophantering insamlingoch återvinningsbartavmaterial faktureras intenormalt direkt på hushållen utan denläggs på någon skatterna t.e.x.av property tax.

BEARBETNING.4.3 INSAMLING OCH

recyclingI innefattas tre steg. besvärligasteDet ärstegetfinna köpareatt för återvunnet material.

Insamling1. sorteringoch återanvändningsbartav material.

Processing2. materialet så att det säljasav kan till
producenter ersättning för råmaterial.som

Göra3. produkter materialet återföranya ochav pådet
marknaden.

Insamling áteranvändningsbart materialav kan ske antingen hoshushållen direkt s.k. Curbside collectiongenom ellerprograminsamlingscentraatt sättsgenom olika containrar förupp,olika typer material, där invånarna lämnaav kan
återvinningsbara tredjeEtt alternativ ärsopor. attáteranvändningsbara produkter skiljs frånut hela
avfallsströmmen.
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anläggning för vissaavskiljning metaller och glasbl.a.En av
ifrån avfallströmmen finns Castle Countyhela sedan 1983 New

fördeli med detta systemetDelaware, sid ref 3.se En138
sophämtningssystemetär ändringar ikräver någrainteatt det

är svårtär mycket attstor nackdel att det separeraen
återanvändningsbara produkter.

förpackningarmaterial,Vid Curbside collection ochdesamlas
återanvändningsprogram iniprodukter valts kommunensutsom

antingenvid varje flerfamiljshus. sammlasvilla kanDeoch
för iblandning centralsedan sorterasatt enupp som en

anläggning för sig.eller var

lägger hushållVid insamling varjematerial ptvaldablandatav
imaterial aluminiumburkar, ochglas, plastt.e.x papper en

lastbilifigur. tippas sedanplastback, Plastbacken somense
sorteringsanläggning. Vidfraktar tillden en

blandningensorteringsanläggningen ett flertalsorteras genom
olika automatiskaochmanuella processer.

sådan ianläggning finns Branch, New Jersey.centralEn Long
Anläggningen aluminiumförpackningar ochglas,hanterar av

Järnhaltigt materialsådana järnhaltigt material.gjorda av
magnetiskautomatiskt kraft medanmedsepareras

färgerolikaaluminiumburkar för hand. Glasplockas ut av
fickor, sidför i olika ref 3.sorteras 138hand ned

Figur 8.

Vissa kräver invånarnainsamlingsprogram utvaldaatt sorterar
Vidmaterial påsar, figuri olika ellerplastbackar 8.

för olikainsamlingen krävs bil fackhar flerasomen
förmaterial, töms sig vid centralfigur Varje fack9. envar

vanligenuppsamlingsanläggning där materialet sedan processas
för produktionråmaterial vidanvändasatt kunna av nyasom

21



för ärTeknikenprodukter. materialatt separeratprocessa
involverasenkel, normalt föroreningar,borttagande av

sönderrivningbalpackning och malning,eller ref 3.
America,Recycle tillett dotterbolag Management Inc,Waste

driver sådan anläggning California.sedan i1986 San Jose,en
anläggning får in fraktioner metallbehállare,treDenna

tidningspapper.glasflaskor och
Billerica, finns anläggningMassachusetts emotI taren som

dryckesförpackningar stål aluminium.plast, glas, ochav

Figur 9.

frånExempel i Minnesota.4.4 Dakota Countv

i Minnesota påDakota innvånarecounty har uppdelade265 000
kommuner. årligen33 I countyt avfall.260 000 tongenereras

in olika företag. gickDetta samlas För årnågra sedan35av
avfallsmängden tillhela deponering i delstatensoch medmen

återvinningsmål strategiátervinningstog countyt 1988 en
sätter förvilken riktlinjer hur kommunerna startaskall

átervinningsprogram. riktlinjerna ingår obligatorisktI
insamlingsprogram vid hushållen där minst tidningspapper, glas

dryckesbehållare ingå.och skall Alla kommun togutom en
programmet.

mångaEtt problem dock insamlarnaatt de inte på ettvar
sätt föraeffektivt materialsmåkunde kvantiteterut de deav

in,på Därförsamlat bildadesmarknaden. inom ettcountyt
för material icentralt mottagning återvinningsbartcenter av

April företagprivat1989. Ett MinnesotasRecycle Resources
för förRMR kontrakterades drivaInc att centrat och ansvara

bearbetning försäljningoch insamlat material. countyt stodav
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för kringkostnader vissbyggnaden utrustningoch och betalade
viss avgift fortill driften förmedan störreRMR stodRMRen

utrustningendelen marknadsföringen. Intäkternaoch förav
försäljning materialet fickdelades, %RMR och40 countytav

lösning%. förincentive försöka60 säljaDenna RMR attger
materialet bästatill pris incentives föroch countyt att
försöka utveckla marknader.

Ungefär sophämtningsföretagde utnyttjar25 35av
anläggningen. får enligt prisbetalt sättsDe ett som av

När artikelncountyt. skrevs för$ton1990 det 15 glasvar
förutsättningoch bådeunder att glas ochpapper papper

i proportionella mängder, förlevereras endast fåspapper
inget för$tonbetalt burkar stål,40 tenn och ochav

förvarierande aluminium burkar.

i JanuariCentrat tog insamlat1990 emot 800 000 tonca
material. tidningspapperHuvuddelen nedan.var se

DataaCounty,Minr KenyaableCollectionCenterTønnagsx.
900

830

700

600

500

400

300

Figur 10.

Dryckes och mat burkar tas blandatemot medan glas skall vara
i färger.olikasorterat Från och med kommer1990 ochPET HDPE

in marknadsförassamlas fránoch Centrat.

förCountyts totala átervinningenkostnader efter det att
inkomster försäljningenfrån räknats in $ton35 1989,var ca

vidare ref Andra i10. StudysCase kanse referens 24 ochses
25.
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