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FÖREKOHBT,1. PVC OCH ANDRA RLORBRÅDE PLABTER:
ÅTERVINNINGANVÄNDNING, BUBSTITUTION OCH

Regeringen maj givithar den Kretsloppsdelega-27 1993
föreslåtionen i påinverkan miljönuppdrag att hur av

polyvinylklorid PVC och andra klorerade plaster skall
kunna begränsas.

Enligt direktiven tvåbör iarbetet utföras steg. Upp-
dragets första del bör omfatta användandet ochPVCav
andra iklorerade plaster förpackningar och andra kort-
livade redovisasprodukter och januaridensenast 1

andra1994. delen börDen omfatta och klore-PVC andra
långlivadeirade plaster redovisasprodukter och

junisenast den 1 uppdraget till1994. I refereras pro-
positionen prop. 199293:180, rskr.JoU:14,

riktlinjer199293:334 för kretsloppsanpassadom en
långlivadesamhällsinriktning där defini-PVC-produkter

5på årbrukstidprodukter med eller15eras som en mer. cI

Enligt regeringsuppdraget beträffande börPVC delega-
tionen i den första delen uppdraget kartlägga använ-av
dandet och iPVC andra klorerade plaster förpack-av
ningar kortlivadeoch andra liksom möjlig-produkter,
heten att använda alternativa material i dessa produk-

på miljönter. Effekterna respektivenuvarande för-av
ändrad användning klorerade iplaster förpackningarav

kortlivadeoch andra produkter bör Enligtanalyseras.
uppdragets delegationenandra del bör även kartlägga
användningen möjlighetenoch till substitution eller
materialåtervinning långlivadeoPVC produkter.av 1

påKostnader och effekter berörda näringsgrenars kon-
bådakurrenskraft iskall bedömas uppdragets delar.

ingår ocksåuppdragetI att analysera ett fullstän-om
digt producentansvar för och andraPVC klorerade plas-

införas långlivadebör kortlivadeter för ocheller
produkter.



undersökningenUtifrån vidframkommitde resultat som
handlingsplanKretsloppsdelegationen upprättaskall en

på miljön kunnainverkan skallför dessa plastershur
innehålla mål tids-ochHandlingsplanenbegränsas. bör

förtydligt bär attansvaretsamt ange vem somramar
målen uppföljningenVidare hurböruppfylls. man ange

mål skalldessa och krav ske.av

i skrivelseDelegationen redovisade daterad 94-01-en
användning-bedömningartill regeringen avseende31 de

gjortskortlivadei underprodukterPVC somen av
i skri-Kretsloppsdelegationen framfördehösten 1993.

tvålämpligt delarnavelsen behandla deatt det attvar
i med ett gemensamtuppdraget ett sammanhang ochav

juniredovisningstillfälle den 1994.1



2. DBLBGÅTIONEN8 ARBETE MED PVC-UPPDRAGBT

kartläggning bruket och andra kloreradeEn PVCav av
på Kretsloppsdelegationensprodukter har uppdrag ut-

Industriteknik. Kartläggningenförts Chalmersav om-
tillverkning tillverkning, importfattar samtPVCav

innehållandeoch export produkter kartlägg-PVC. Iav
ocksåningen indelas materialsamman-produkterna efter

sättning, livslängd och volym.
Bilaga 2.

IndustriteknikChalmers livs-även genomförthar en
påcykelanalys i olika materia-LCA kontorsmappar de

len Bilagapolyeten ochPVC, polypropen. 3.

Naturvårdsverk delegationens räkningStatens förhar
påinverkanbelyst miljön materialets livs-PVCs under

Återvinningfrån produktion tillcykel, avfallsled. har
också Naturvårdsverketbehandlats. bidragitävenhar

underlagsmaterialmed förbränning deponi.avseende och
finnsResultat och slutsatser isammanfattade SNVs rap-

Utlåtande miljöpåverkan diarienr.port PVCom av
miljöpåverkanBk, PM521-5216-93 underPVCom av

materialets livscykel bilaga diarienr. 521-5216-93
utlåtanderespektive i Komplettering miljö-Bk av om

påverkan diarienr.PVC BilagornaBK.521-5216-94av
samrått Naturvårds-Delegationen4-6. löpandehar med

frågori PVC-tillverkning,verket rörande avfallshante-
materialåtervinning.ring och

Kemikalieinspektionen bedriver, uppföljningsom en av
Begränsningsuppdraget proposi-rapport 1090 ochnr
tionen livsmiljöEn god prop. 199091:90, JoU:30,

särskilt projekt plastaddi-rskr. 199091:73, ett om
samråtttiv. Delegationen Kemikaliein-löpandehar med

frågorspektionen i mjukgörare stabilisa-ochsom avser
särskild promemoria diarienr.torer. PMGenom PVCen
Kemikalieinspektionen redovisat vilka12-1118-92 har
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i vilka mängder.till ochtillsatsmedel används PVCsom
Bilaga 7.

Mätteknik,FysikInstitutionenvid ochMiljöteknik för
LiTH, utfört kart-TekniskaLinköping högskola, har en

tillverkar PVCläggning använder ellerföretag somav
långlivaderespektivekortlivade PVC-pro-produkterför

Samhällsekonomiska konsekvenserBilaga 8.dukter. av
på sysselsättning ochavveckling och effekterPVCaven

i Bilaga 9.handel belysts EkoEkohar AB.av
l

samråd med berördaDelegationen genomfört fyrahar
två samrådytterligare medföretag samtbranscher och

Naturvårdsverket miljöorga-Kemikalieinspektionen, och
företagnisationen nästan ochTotalt har 40Greenpeace.

deltagit vidbranschorganisationer fleraett eller sam-I
råd. branschorganisationerföljandeförRepresentanter

Kemika-Sverigesdeltagit Plast- ochPlastförbund,har
ä Kemi-Förening, Grossistförbundet,lieleverantörernas

Läkemedelsindustrins Bransch-Jernkontoret,kontoret,
sjukvårdsleverantörers Föreningorganisationer, Svenska

till-Nordiska endaPlaströrsgruppen. svenskaoch Den
PVC-råvara produktionsanläggning imedverkaren av

tillbidragit underlagsmaterialmed utred-landet harE
ningen.

åtgärderkontakter har beträffan-besök och andraGenom
i länder belysas.kunnatde andraPVC



PÅGÅENDE3 mum mamman.

Myndigheter3.1

samrådnämnts bedriver Kemikalieinspektionensom iovan
Naturvårdsverkmed statens projektett för avgöraatt

åtgärderbehovet tillsatsmedel iavseende plaster.av
Kemikalieinspektionen angåenderedovisathar slutsatser
metallstabilisatorer mjukgörare Kemikalieinspek-och
tionen tvårespektivePM 1194 1294. Dessanr nr

tillsatsmedel används huvudsakligen igrupper PVC-pro-
dukter.

Kemikalieinspektionen också regeringsuppdraghar ett
samrådi Naturvårdsverkatt med Statens belysa behovet

åtgärder rörande användning klor och kloreradeav av
ämnen. redovisas iUppdraget juni 1994.

produktionsanläggning PVC-råvaraEn för finns i
Stenungsund. Förberedelser för tidigaresedan plane-en

omprövning anläggningensrad enligt mil-verksamhetav
pågår.jöskyddslagen NaturvårdsverketEnligt förväntas

omprövningen tillske hösten 1994.

åtagande återvinningBranschen:3.2 avseende och
deponi

på NaturvårdsverketVid möte påverkasett miljönhurom
materialåtervinning PVC-produkter den 18av av mars

med företrädare1994 för delar PVC-industrin träffa-av
des överenskommelse tillsättaatt arbetsgruppen om en

skall utreda vad händer materialet vidmedsom som upp-
återvinning. ocksårepad ingickuppdragetI att utreda

vilka ytterligare tillsatser additiv krävs, samtav som 4
vilka nedbrytningsprodukter och hur mängdstor demav

bildas miljöeffekterna i övrigt.samt Den svenskasom
PVC-tillverkaren undersöker vilka nedbrytningsprodukter

återvinningbildas vid upprepad PVC-kabelmantelsom av
med åtogoch utan koppar. PVC-tillverkarenDen svenska



informa-också vidarebefordrasig vid nämnda möte att
Naturvårdsver-återvinning tillemissioner vidtion om

ket.

Frågor ofullständigtvid mötet konstaterades varasom
stabilisatorertillsatserbelysta bl.a. avvar om nya

återvunna mängdentillförasbehöver den plasten, om
återvinning, vilkatillgängligt ochförplastavfall om

omsmältningbildas vidnedbrytningsprodukter avsom
exempelvisi katalyserande kop-blandplast närvaro av

par.

pågår projektiVid mötet ettframkom att det Norge som
återvinningssystemtill försyftar att bygga ettupp

AmbitionenPVC Retroplast.blandplast polyeten och -
åter-vidPVC-industrin,enligtär, företrädare för att

vinning inte framställa sekunda produkter produk-utan
sinkvalitet är väl lämpade för använd-ter hög somav

ning.

Naturvårdsverket utlåtande miljöpåver-i sittanser om
måsteockså vilkastudie göraskan attPVC avav en

bildas vid deponeringnedbrytningsprodukter PVC-som av
påverkar deponiernadessa ochprodukter samt hur

bildning persistenta toxiskamiljön. Risken för ochav
föreningar bör utredas.

PVC-råvaratillverkarennorska och svenskaDen av
i jord istudie nedbrytningplanerar ochPVCen av av

kartläggningdeponi. höstenUnder sker1994 av nuva-en
praktiskakunskapsläge,rande och därefter planeras

årnedbrytningsförsök i början 1995.av
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STÃLLNINGBTAGANDENTIDIGARE TILL pvcs INVERKAN
på HILJÖN

påInverkan hälsa miljö tillsatsmedeloch ochPVCav
ingår i har regeringPVC behandlats riksdagochsom av

vid åren.tillfällenflera de senaste

Budgetproposition 19399o:1oo

Enligt budgetproposition bilaga198990:100, bör16 PVC
förpackningsmaterial.avvecklas ocksåDär redogörssom

åtagandeför ett avveckling PVC.om av

propositionen diskuteras riskernaI för dioxinbildning
vid förbränning PVC-material. Enligt propositionenav

rökgasreningkan god minska utsläppen betydligt ochen
pådärmed lösning På långsikt.kort sikt krävsvara en

sådandock lösningar.andra ärEn att avveckla PVC-
iplasterna engångsmaterial.förpackningar och andra

propositionen åtgärdredovisasI minskaför atten
användningen PVC-förpackningar. frivilligtEttav
åtagande förpackningsföretag ibedöms propositionenav

tillleda iatt PVC avvecklas närmare 70 procent deav
ÅterståendePVC-haltiga 1ivsmedelsförpackningarna. del

enligtutgörs propositionen importerade produkter.av
Även återståendedenna PVC-användning i förpackningar

engångsartiklaroch andra bör ersättas med andra mate-
rial.

Propositionen årriksdagen iantogs maj bet.1990av
några198990:JoU rskr.16, 198990:241 ändringarutan

i denna del.

Proposition 199091:90 livsmiljögodom en

propositionenI livsmiljö199091:90 god behand-om en
lades ämnenflera vanligtär förekommande i PVC.som
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Bly förekommer i relativt i PVC-material.stora mängder
Blyanvändningen bör, enligt propositionen, avvecklas.
Avvecklingen ibör huvudsak frivilligagenomföras genom
åtgärder.

Propositionen ocksåbehandlar plastadditiven organiska
tennföreningar, ftalater, klorparaffiner och bromerade

4
flamskyddsmedel. Användningen ämnendessai skallav
begränsas. måletavvecklingsnabbEn för de3 anges vara
ämneni inom respektive ämnesgrupp är skadligamestsom
för miljön.g

Q Organiska tennföreningar, ftalater och klorparaffiner

Q åranvändes huvudsakligen1990 PVC-tillsatser.som

Regeringen i målsättningenpropositionen att böranger
att användningenvara klorparaffiner skall haav upp-
århört kortkedjiga2000. De och högklorerade klor-

paraffinerna årbör avvecklas tillsenast 1994. Det
pågående arbetet med att begränsa användningen av orga-
niska tennföreningar bör, enligt propositionen, drivas

såaktivt miljöskadligaatt den användningen avvecklas
så möjligt.snabbt Vad gäller ftalaternasom angavs
målet tillförselnatt till miljön minska.vara skall

Vidare sägs i propositionen:det ocksåDet är angelä-
get myndigheternaatt bakgrundmot b1.a. vadav som
uppnås industrins egenåtgärder, görgenom bedömningen

vilka åtgärderytterligareav krävaskan för attsom
säkra begränsning användningen ämnena.en Rege-av av
ringen har erfarit att ett samlat förslag begräns-om
ningar för plastadditiv kommer att utarbetas Kemika-av
lieinspektionen Naturvårdsverketoch Myndig-gemensamt.
heternas inriktasarbete avvecklingmot snabb deen av
ämnen är skadligamest miljön.försom

Propositionen åri majantogs riksdagen1991 bet.av
199091 någraJoU:30, rskr. 199091:73 utan ändringar
i denna del.
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riktlinjer förProposition krets-1992932180 enom
samhällsutvecklingloppsanpassad

ibehandlas kretslopps-klorerade plasteroch andraPVC
rubrik.propositionen prop.l99293:l80 under en egen

från miljö-diskuterasklorerade plasteroch andraPVC
klorinnehållpå sitt höga ochsynpunkt främst grund av

vidmiljöfarliga tillsatserna, medför problemde som
avfallshanteringen.

föreslår propositionen:i EttDepartementschefen upp-
kretsloppsdelegation jagtillbördrag den somges

föreslå avsnitt ii samverkanattkommer att ett senare
myndigheter, upprättabranscher m.f1.med berörda en

frånmiljöpåverkan polyvinylkloridundvikaförplan att
substitution elleroch andra klorerade plaster genom

återvinning. användningavveckling klore-skerEn av av
substitu-i kortlivade produkter attrade plaster genom

tionsprincipen i kemiskalagen 1985:426 produkterom
föregåstillämpas. avvecklingsbeslut börEtt av en

miljökonsekvensbeskrivning.

riksdagenPropositionen maj bet.denantogs 199326 av
ändringar.1992932344 utan199293:JoU14, rskr.



ÖVERSIKT5. AV PVC OCH ANDRA RLORERÅDB PLÅBTBR

Produktionen konsumtionenoch har ökatplaster kraf-av
tigt sedan sina1940-talet. Plasterna har ökat mark-

pådelvisnadsandelar materialbekostnad andraav som
t.ex. trä och metaller. plastproduktionenglobalaDen
är miljonerungefär Sverige90 ton. är den totalaI
konsumtionen år,omkringplaster ton850 000av per
vilket påplastkonsumtionmotsvarade ungefär kg100en

år 1991.per person

finnsdagI det mängd olikastor plaster meden egen-
plastområdetskaper. ständigInom utvecklingsker en

när det gäller plastsammansättningar material-och
egenskaper.

Olja är produktionbasen för plast. den totalaAvav
mängden olja gåriförbrukas världen tillprocent5som

Lå pågårproduktion plaster. forskningdagI och ut-av
veckling på rå-; plaster är baserade förnybaraav som
varor.

PVC-råvaraKonsumtionen i Sverige ungefär 98 000av var
årton förbrukningen1992. Den totala termoplast-av

råvara, går årplaster att omforma, 470som var samma
mängdmässigt000 ton. största termoplastenDen lowvar

density polyeten PELD med ton följd195 000 PVC,av
highoch därefter density polyeten PEHD med 58 000

ton. Konsumtionen polypropen PP 56 ton.000av var
Ytterligare ett antal termoplaster svarade ochvar en

3 mindreför årmängder förbrukningen 1992.av

Produktionen termoplastråvara Sverigei 515 000av var
årton därav1992 och exporterades ton.442 000 Impor-
årten 1992 433 000 ton. ton den60Ca 000var av

PVC-råvarakonsumtionen årsvenska importerades 1992av
och konsumtionenton tillverkades i40 000ca av
Sverige.
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PVC-råvara.finns tillverkare DenSverigeI aven
råvara årtontillverkaren producerade 115 000svenska
kunnaFör attexporterades.ton75 0001992, varav

konsumtionen skallsvenska PVCtotalafastställa den av
färdiga medtill importen produkterhänsyn även tas av

PVC-innehåll. Användningen klorerade plasterandraav
i försumbar.är sammanhanget

PVC-rå-miljoner tonungefärVästeuropa produceras 5I
påår. miljonerVärldsproduktionen är 18cavara per

ton.

iproduktionenkommersiella startadeförsta PVCDen av
börjadeii ochslutet 1920-talet, EuropaUSA pro-av

år Produktionenduktionen i Tyskland ett avsenare.par
igång påi svenska1940-talet medan denEngland komPVC

påproduktiontillverkaren sin 1960-talet.startade

frånskiljer sig andraoch andra klorerade plasterPVC
på så ävensätt förutom kol och väteplaster att de

innehåller mångajämfört plasterklor och med andra
PVC-råvaran innehålleradditiv.mängder S7stora pro-

klor.cent

PVC-råvaraImport5.1 av

PVC-råvara i Sverige importeras tillanvänds 60Den som
Resterande mängd produceras den svenskaprocent. av

frånimportentillverkaren. Tysklandstörsta skerDen
från Finlandimporten ärochmed procent, och Norge30

kommer procentprocent vardera. Totalt PVC-9010 av
frånråvaran från produktioninhemsk Tyskland,samt

Finland.ochNorge

också från Tjeckoslova-Viss import Polen, gamlasker
Från vilket i vilkaBrasilien.kien, land ochochUSA

varierar kraftigtimport bland be-annatvolymer sker
PVC-råvarapå importroende valutakurser. skerIngen av

från i finns iAsien. Liksom Sverige PVC-tillverkare
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Finland.Norge och Den svenska tillver-och den norska
karen har ägare. sjuTyskland finns tillverkareIsamma

PVC-råvara.av

5.2 Ackunulorado mängder i samhället

I samhället beräknas drygt miljoner ton finnas2 PVCå
ackumulerat i olika årPVC-produkter sedan 1965. denAvI

å mängden är mjukgörare.600 000 toni

g frånUnder perioden år årtill1965 har1992 drygt
500 000 ton PVC-produkter blivitE avfall. Därav finns
drygt 300 ton000 ackumulerade i deponi. Totalt ca

S 200 000 ton PVC-produkter har förbränts i de kommunala
förbränningsugnarna.

S

Övriga5.3 klorerade plaster

I Kretsloppsdelegationens ingåruppdrag förutom att
utreda inverkan påPvcs miljön även att utreda andra
klorerade påverkan.plasters deAv klorerade plaster

påfinns densom svenska marknaden är idockPVC dag
Å totalt dominerande. ocksåärPVC den enda klorerade

plasten tillverkas i Sverige. Förutomsom används iPVC
Sverige också polyvinyliden klorid PVDC och C-PVC
klorerad PVC. Importen polyvinyliden kloridav och C-

iPVC sker form halvfabrikat folier.av Sammanlagtsom
importeras totalt ton år,7 ochPVDC C-PVC vilketper

jämförasskall tillförselnmed PVC-råvara på 98 000av
ton, exklusive import PVC-produkter.av

Polyvinyliden klorid PVDC tillanvänds mycket tunnen
film med barriäregenskaper,goda förekommer främstsom
i livsmedelsförpackningar. Enligt importören skall den
nuvarande användningen iPVDC avvecklas Sverige.av

För tvåfinnsC-PVC importörer. ingårdelEn iC-PVCav
produkter vidareexporteras alltsåoch intesom som

påanvänds den svenska marknaden. Sammantaget kommer ca
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på mark-svenskadenutplasterkloreradeövrigaton5
naden.

användningenär avanvändningen PVCmedJämfört av
inte fort-därmedbehandlasochförsumbarplasterdessa

kartläggningen.isättningsvis

medkapiteliåterkommer 17Kretsloppsdelegationen
hanteras.börplasterkloreradeövrigahurförslag om



PVC-RÅVARÅ6. TILLVERKNING AV

Tillverkningen PVC kan idelas treav delmoment därupp
framställningen klor utgör det förstaav steget. Klor
och eten utgör basråvarornasedan vid framställning av
PVC-råvara.

Den tillverkarensvenska PVC-råvara århadeav 1992 en
påomsättning totalt miljoner1 000 PVC-råvarankronor.

för utgörsvarar 70 procent företagets omsättning.av
Den resterande fråndelen kommer försäljning av
natriumlut. Företaget har anställda.480 Miljövill-ca
koren för produktion PVC-råvara skall omprövas.av
Omprövningen omfattar inte klorframställningen. Med
PVC-råvara i fortsättningenavses PVC-polymeren utan
några additivtillsatser.

6.1 xlor

Klorerade ämnen bildas eller används vid olikade till-
verkningsstegen vid framställning PVC-råvara.av PVC
består till 57 procent klor.av

; Kemikalieinspektionen använder i sitt Solnedgångspro-
jekt§ listor73 över hälso- miljöfarligaoch ämnen som

bas för selektionen de hälso-mest miljöskad-av och
liga ämnena. Listorna är upprättade internationellaavi

3 FN,organ EG, OECD och Nordsjökonferensensom samt av
nationella myndigheter. Listorna påär fördelade 19
kategorier vilkenefter typ hälso- miljöproblemochav

; eller effekter listadede ämnena är förknippade med.
Listor finns exempelvis för cancerframkallande ämnen
och allergena ämnen.
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° l1000000 A4 1 Reglerade-1 8510mm0§
3I O PVCrelateradeZ .10000: O lon GA: -EE D: g .OvrlgaA,å D10003 AD mD 4å8: ;C0DE 3 AD82: 100: 0E6. Cä ‘åO fJ ng 9: S D D-DD10: E O D5 BBE D EDu 0 D0

O OE D
Oj-

. ..... 1610 128 1462 40
kategorierAntal

både iKlorförenin förekommerFi 1. ro-ar som9r
på miljöfar-duktregistret hälso- ochoch

Varje finns represente-lighetslistor. ämne
kategoriersin och antaletvolymrat genom

på.finns Antaletlistor upptagetämnetav
mått på vilkenilistkategorier utgör ett

mu1tiproblem-sägasämnet kangrad avvara
registreradämnen medkaraktär. Endast en

årSverigei över tonanvändningsvolym 0,5
i figuren. Innebördentagits medhar1992

beskrivs ifiguren tabellisiffrorna 1.av

KemikalieinspektionenKälla:

redovisa-tillKlorföreningar relaterade PVCTabell 1 . årproduktregistrettill 1992de

Ämne Mängdsiffra
tonår

0001001 PVC
100 0002 1,2-dikloretan

60083 kloreten
5001,l,2,2-tetrakloretan4
1601,l,2-trikloretan5

502,3,4-triklorbuten6
407 Hexakloretan
308 Pentakloretan
201,1,2,3,4,4-hexaklor-1,3-butadien9

KemikalieinspektionenKälla:



xlortillvorkningis.:

Sverige användsiklorgasanvändningentotaladen av.Av
EDCEDC.dikloretanframställningtillprocent av70

tillverkningsprocessenvid avmellanstegenär ett av
PVC-råvara.

produktionföranvändasskallTillverkning klor somav
iSverige,itvå anläggningarPVC-råvara vidskerav

ocksåbildasklorFörutomBohus.ochStenungsund
inomanvänds bl.a.vilkennatronhydroxid i processen,

S skogsindustrin.

3 elektro-alkali skerochFramställningen klor genomav
5 åtgår mängderstoraDetnatriumklorid koksalt.lys av

elektro-ärtillverkningen klorelenergi eneftersom av

lysprocess.

olika metoder. Imed tre mem-Klorframställning skekan
Natur-polymermembran.fluoreradanvändsbranmetoden en

utlåtande klorframställ-atti sittvårdsverket anser
inteutifrån kunskap,dagensmembranmetoden,ning med

påstörningarnågra allvarligareförorsakabedöms
produkterdediafragmametoden sommiljön. separerasI

bestående asbest.diafragmabildas avav en

tillverk-Sverigei föranläggningarfinns treTotalt
anläggningartvå svenskaning somklor. Deav

PVC-framställning användertillklorproducerar
användskvicksilverinnebär attvilketamalgammetoden,

till luft.emitteras bl.a.underoch processen
tredje svenskavid denanvändsMembranmetoden

energi änkräverAmalgammetodenanläggningen. mer
förbrukartillverkningsmetodernaBådamembranmetoden.

elenergi.mängderdock stora

ochtill luftsig utsläppför medTillverkning klorav
viaochavfallmedutsläpp pro-ävenskerDetvatten.

kgärtill 135luftkvicksilverUtsläppdukterna. av
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år till till avloppsrenings-och vatten kg samt1,4per
följer kvicksilver,verk kg. Med produkterna4,6 kg6,2

kvicksilveroch kg släpps finns1,3 avfall.ut med Det
mfansenliga mängder kvicksilverhaltigtca avfall360
lågkontamineratlagrat. Det avfall är medsom

kvicksilver till vissdeponeras del.

Tillverkningen innehållersigför även med avfall som
dioxiner,bl.a. tungmetaller och hexaklorbensen.

tillUtsläpp vatten är hexaklorbensen och17 7ca g ca
dioxin.mg

Vid avgångenklortillverkning är kvicksilverdet av
till energiförbrukningenluft och enligtsom,
Naturvårdsverket, miljönär de för mest belastande fak-
torerna.

åtagandeenligtAmalgammetoden sverigesskall vid Nord-
sjökonferensen årtillavvecklad 2010.vara

Tillverkning6.3 znc, ochvcn PVCav

Dikloretan EDC framställs vid tillverkningslednästa
klorgas och tilleten vinylkloridsedan krackasur som

polymeriserasVCM. i sista tillverkningsledetVCM det
PVC-råvaratill i olika kvaliteter.

PVC-råvara tillverkas vid produktionsanläggning ien
AnläggningenStenungsund. inte,kan enligt

tillverkaren, användas för produktion.annan



från i StenungsundUtslä anläggningenTabell 2. p
ton r

1989
VCH-fabriken mätt

89 0 7stylklorid diskant 2 21 2 1 3 1 7 ,,, , , 164, 412 3diskont 9 3dikloretan 1, 5 1 5 l ,, , 92,8 3,6diskont 4,8 7,8 8,6 7,9uten
0,40,3 O,1vinylklorid 0,7 0,06disk 0,5 0,03

0,2 7 2diskant 7HCI
v PVC-fabriken mätt1 6798, 86, 15 7vinylklorid kont 100 89 77 77 ,3,5 10,46,8 7vinylklorid disk 6,7 8,32,8i
i

anklagar ber1 85, 685 86dikloretan O 16 7
i berHamn

3,52,9 3,5 7dikloretan 4,4 3,4

ç Reningsverk ber
0 4 O 2dikloretan 00 O ,,vinylklorid 1,2 3, 3 93 5 71

Området mättä
200 190dikloretan diffust 60 73 40 40vinylklorid 25 2I 7 2

E tonunrnun
189 190 219204 132 7MILJORAPP;

111119 187 190 219 99Jfr 131summa

4
5 diskkontnuerligdisk -

kontnuerligkont -Ä ber beräknad-

i diffusaAnmärkning: utsläpptabellenvärdenDe som anger- fåtal{ området mätningarmedelvärden ett ochärför av
samtligainkluderar punktutsläppen.kända Attde% summera

Naturvårdsverket,enligt3 överskatt-därför,värden enger
uppskattning totalutsläppet’ ning. för kunde1993En varaav

ton.85-120

NaturvårdsverketKälla:

recipientenTill hexaklorbensen ochsläpps det ut 90 g
fåtalpå mätningarettpentaklorbensen baserat7002 g

år 1992.

till-enligt lokalaVinylklorid denär cancerogen, men
ivinylkloridliggersynsmyndigheten halterna av

gränsvärden.arbetsmiljön gällandeväl under

EDC-tjära utgöravfallsströmmarLätta och samttunga
från dikloretanström-upparbetningen olikadeavfall av
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Vid inästa tillverkningen vinylkloridstegmarna. av
bildas VCM-tjära avfall.som

NaturvårdsverketEnligt domineras luftutsläppet av
vinylkloridmonomer. bedömning ärDeras att halterna

lågrisknivån.ligger bildasunder vidsaltsyra företa-
åravfallsförbränninggets och utsläppen drygt1992 var

ton. Saltsyreöverskottet via2000 släpps ut skrubber. I
skrubbervätskan viss ickekan mängd önskvärda klor-en
organiska föreningar förväntas.

Flera de lätta och tunga avfallsströmmarna är,av
Naturvårdsverket,enligt förorenade dioxinerstarkt med

och andra oönskade klororganiska föreningar.

bildasDet vid tillverkningsprocessenavfall som
idestrueras tillverkarens förbränningsanläggningegen

lagras eller för förbränning iexporteras VCM-fabriken
i koncessionstillståndNederländerna. Företagets medger
rätt utföraatt försök med att förbränna det avfall
Heavy iends, dag Enligtexporteras. företagetsom

sådanakommer iförsök förbränningsugnen att genomföras
samrådi tillsynsmyndigheten årmed under 1994-95.

brändesTotalt tjärorton4 000 och lätta avfalls-ca
år årbörjanprodukter Sedan1992. förbränns1993av

ventilationsgaserna från i tillverkarensEDC-tanklagret
förbränningsugn. Enligt tillverkarens årmiljörapport

vinylkloridutsläppet1992 drygt ton.96var av

tillUtsläpp dominerasvatten syrenedbrytande ämnen,av
från såvälhärrör PVC-produktionen.VCM-som som

Utsläppen nitratkväve ammoniakkväve tilloch vattenav
enligt tillverkaren årkommer minskaatt under 1994

åtgärder för dels förbättra driften iattgenom
avloppsreningsverket, minskadels användningen av ammo-
niak i PVC-produktionen.
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också hypoklo-ochTill sker utsläpp saltsyravatten av
frånfrån skrubberrening förbränningsgasernarit av

koncessions-Tillverkaren iförbränningsugnen. etthar
tillstånd till försöknyligen avgjortsärende, omsom

åtagit möjlig-förbränning, sig utredautökad attmed
tillvaraheterna saltsyran.att ta

x

frånsedimentanalyser flertal provpunkterFärska ett
å visade penta-utanför Bohuslän de högsta halterna avf

Anrikningsfak-i Stenungsundsprovet.och hexaklorbensen
,

förhållande respektivei tilltorerna bakgrund 25var

I enligtär källorna tordeHydro Plast60. Att en av
Naturvårdsverket tvivel hänsynställt medutom’ vara

Ävenpåvisade reningsverket.till efterde halterna
i anrikningen betydande.utanför Göteborg var

frånföreningar tillklororganiska vattenUtsläppen av
produktionsanläggningen ireningsverket, Stenung-som

åt-möjligaejtill, är försumbara ochsund är ansluten
Naturvårdsverket.enligtgärder bör utredas,

miljöeffekter vidsammanfattning6.4 av
l tillverkning pvcav

PVC-rå-råvarorna vid framställningKlor är av aven
PVC-råvaravid framställninganvändsKlor avvara. som

två ianläggningar Sverige.vidtillverkas all klor-Av
tillverk-användning Sverige tilli används procent70

tillverkningsled viddikloretanning utgör ettav som
tillPVC-framställningen. Dikloretan exporteras 50 pro-

framställningentillanvänds PVC-cent, resterande av
råvara.

tillverkafinns olika klor.Det metoder för atttre
klortillverkningen i Stenungsund och BohussvenskaDen

användninginnebäramalgammetoden,sker med avsom
åtagande iSverigesEnligtkvicksilver i processen.

Nordsjökonferensavtalen amalgammetodenskall vara av-
årvecklad 2010.
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Naturvårdsverket,kvicksilver enligtUtsläpp utgör,av
miljöproblemet tillsammansdet största med den höga

Ävenenergiförbrukningen. föreningarklororganiska

i tillverkningen.släpps ut samband med

PVC-råvara frånFramställning sker klorgas och etenav
via tillverkningsstegen dikloretan vinylklo-EDC och

PVC-råvararid Tillverkning vidVCM. skerav en
Sverige,anläggning i tillverkadeoch procent den40 av

PVC-råvaran inomanvänds landet, resten exporteras. Av
PVC-råvarakonsumtionen importerasden svenska 60av

från 10%procent, framför allt Tyskland 30%, Norge
PVC-råvaraFinland tillsammansoch 10%, med den som

i Sverigeproduceras utgör det hela procent den90 av
konsumtionen.totala

klorföreningar bildas ianvänds ellerDe som processen
solnedgångs-Kemikalieinspektionen ihar studerats av

projektet. sammanställningkloruppdraget harI en
från frångjorts hjälp projektmed data detta ochav

produktregistret. iklorföreningarBland de användssom
Sverige sig tillutmärker ämnen relaterade PVC-produk-
tion i samtidigtde förekommeratt stora mängder,genom

på många solnedgångs-finns listor inomde desom av
påprojektet kemikalier indikationupptar medsom

miljöeffekter.hälso- eller

Flera lättade och tunga avfallsproduktströmmarnaav
från PVC-tillverkningen dioxi-är starkt förorenade med

klororganiska föreningar.och andra oönskadener
frånklororganiska föreningar tillUtsläppen vattenav

reningsverk produktionsanläggningendet ärsom ansluten
Även fråntill ej diffusaär försumbara. usläpp sker

produktionsanläggningen.

tioårsregeln,omprövning, enligt är planerad denEn av
PVC-råvara frånanläggning producerar klorgas ochsom

Naturvårdsverket inometen. förattanser man ramen
få ståndprövning enligt miljöskyddslagen tillkan de
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åtgärder moti-till miljön ärytterligare förskydd som
enligt miljöskydds-inom omprövningenförverade ramen

tillverkningenlagen. används förAmalgammetøden, som
ingår iintetill PVC-framställning, dennaklorav

tvåprövning. tillverkarna medklordeIngen avav
tillstånd enligthittillsamalgammetoden har ansökt om

miljöskyddslagen tillverk-omläggning tillför annan
årmåsteningsmetod. avvecklas senastAmalgammetoden

miljö-prövningen inomförnyade för2010. Den ramen
Naturvårdsverket väntasskyddslagen förbereds ochav

ske höstenunder 1994.



26

7. ADDITIVBR

tillförsadditivertillsatsmedelmängd PVC-storEn
fåråvaran materi-önskvärdaskallför produkternaatt

råvaran bearbetas.för skall kunnaalegenskaper och att

på användningsområde till-för PVC-produkternaBeroende
additiv. Vissa additivenolika kansätts typer av av

upprätthålla betydligtfunktioner. användsflera I PVC
koncentrationeradditiver i högre änstörre mängder och

beståmångai PVC-material änkanandra plaster. av mer
additiver. Vissa additiver ianvänds stortprocent50

tillsättatill ärsett uteslutande Det normalt attPVC.
påolika additiv. respektive mängdAntal beror5-10

vilka materialegenskaper önskas.som

tvåindelas i delsPVC-produkter kan styvagrupper:
tillsats mjukgörare, mjukadelsprodukter utan av pro-

Mjukgjord i exempelvisdukter. används golv, kabel,PVC
påvissa folier film.slangar, och Exempel styva pro-

iär rör. Rör är allmänhetdukter och kabel produkter
lång livslängd folier till exempelvis för-med medan

livslängd.packningar är produkter med kort

Innehållsammansättning

PVC-råvara 57% är50% klorvarav-
mjukgörareAdditiv 50% 15-25% ärvarav-

sammansättning PVC-material,Figur exemplet2. av
Additivmängden igolv. golvrecept kanavser

variera mellan procent.40-60

PVC-råvaran iadditiv tillsätts är huvudsakDe som
slagseghetstill-stabilisatorer,mjukgörare, fyllmedel,

smörjmedel pigment.ochsatser,



Tabell 2. Normal sammansättning ett PVC-receptav
PVC-råvara 50-95%
Hjukgörare 0-50%
Stabilisatorer 0,2-5%
Smörjmedel 0,1-2%
Fyllmedel 1-50%
Slagseghetstillsatser 0-10%
Pigment 0-10%
övriga 5%0-

Källa: Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen bedriver i samarbete med Natur-
vårdsverket och Arbetarskyddsstyrelsen ett plastaddi-
tivprojekt. Utifrån selektionsprocess dären använda
volymer och hälso- miljöfarlighetoch bedömdes visade
det sig tvåatt de mest angelägna additivgrupperna för
vidare undersökningar metallföreningar mjuk-var och
ningsmedel. Hetallföreningar används stabilisato-som

pigment smörjmedel.rer, och

Hjukgörare och metallstabilisatorer används i princip
nästan uteslutande till PVC.

7.1 Mjukqöraro

PVC-råvaran är styv uppnåoch för att mjukare och
tillsättsegenskaper mjukgörare.segare Tillsatt mängd

tillavgör stor del mjukningsgraden på PVC-materialet.

Merparten de kortlivadeav produkterna mjukgjorda.är
Stora användningsområden mjukgjordför iPVC produkter

långmed brukstid, år,överen 15 är golv, kablar,
tapeter och färg till plåt.belagd

PVC-råvaran blir mjuk att molekylerna i mjuk-genom
ningsmedlet skiljer åtPVC-kedjorna så att de kan röra
sig förhållandei till varandra. Mjukgörare kan vandra
ut PVC-plasten under användningur produkterna iochav
avfallsledet. Detta kan innebära risker för hälsa och
miljö.
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trisyra-disyraestrar,användstillmjukgörare PVCSom
klorparaffiner.ochfosforsyraestrarestrar,

rtalator7.1.2

ämnenförsamlingsnamnet somär gruppFtalater en
kanftalaternaförEgenskapernadiestrar.kemiskt är

ingår i estern.alkoholerolikaattvarieras genom

denmjukgörare. Avstörstadenutgör gruppenFtalater
till plasterpå ftalatertonkonsumtionen 15020totala

80%ungefärdelenstörstaår allradenanvändes1992
tillanvändning skermarginelltill ytterstPVC. En

gummi, färg, fogmassor m.m.

ftalatför-användamestär denDEHPDietylhexylftalat
Diok-på ton.årlig förbrukning 90010eningen med en

benämning för DEHP.oftaanvändsDOPtylftalat som
påstatistikenitroligt mängden DOPattdärförärDet

mängdangiven DEHP.medförasskallton samman2 000ca

Sverigeii plastAnvändning ftalaterTabell 3. av
1992

VolymFtalat
ton

100DBPDibutylftalat
4901BBPButylbensylftalat
90010DEHPDietylhexylftalat
2802DINPDiisononylftalat
4901DIDPDiisodecylftalat
0402DOPDioktylftalat

KemikalieinspektionenKälla:

i ut-storexempelvis exporterasDEHP,Vissa ftalater,
inräknad.inteärmängdenexporteradesträckning. Den

årmjukningsmedel 1989användesftalater somdeAv som
kabel.ochtapetertill golv,procentgick 65



övriga7.1.3 disyraestrar trisyraostraroch

Förutom ftalater används adipater, azelater, sebacater,
glutarater trimellitateroch mjukgörare tillsom PVC.

i Tabell 5. tillverkningImport och di- trisyra-ochav
till årestrar plast 1992. Huvuddelen

används till AdipaterPVC. används iäven
gummiindustrin tillsatsoch till olja.som

Ditrisyraester Förkort. Volym
ton

Di2-etylhexyladipat DEHA 680
Övriga adipater 230
Azelat 20
Sebacat 1
Glutarater 7
TriC7-C9trimellitat TOTM° 210

°Tris2-ethylhexyltrimellitat

Källa: Kemikalieinspektionen

Di2-ety1hexyladipat lågtemperatur-DEHA har goda
egenskaper och ljusstabilitet.god Jämfört med harDEHP

någotDEHA sämre mjukgörande effekt. DEHA används bland
till livsmedelsförpackningar.annat Adipater iblandkan

kräva tillsatser biocider. Azelater harav bra köld-
egenskaper och används alltid tillsammans med andra
mjukgörare. Trimellitater används till högtemperatur-
applikationer. någotDe har sämre mjukningseffekt än
DEHP.

olikaDe mjukgörarna har begränsad utbytbarhet beroende
på tekniska egenskaper och ekonomiska aspekter. Vissa
mjukgörare, exempelvis adipater och azelater, används
alltid eller tillsammansofta med mjukningsmedel.andra

Adipater, azelater, sebacater och glutarater vandrar
lättare ut plasten, enligt Kemikalieinspektionen,ur än
ftalater trimellitater.och Trimellitater vandrar i sin
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ftalater.omfattning äni mindreprodukternauttur ur
på emis-således storlekenpåverkarmjukgörareValet av

sionerna.

rosforsyracstrar7.1.4

tillmjukgörarefosforsyraestrar,Användningen somav
mycketmjukgörareförhållande till andraiärPVC,

metyletyldifenylfos-importTillverkning ochliten. av
tri2-etyl-år för1992tontill plast 21 avfat var

kanfosforsyraestrarÄven andraton.hexylfosfat 7
handi förstafunktion är oftai plast. Derasanvändas

mjukgörare.ävenfungerarde somflamskyddande men

nedbrytningen,termiskadenaccelerarFosfatmjukgörare
kunnavilket skulleKemikalieinspektionen,enligt

värmestabilisatorer.behovstörreinnebära ett av

xlorparaftinor7.1.5

ocksåmjukgörareKlorparaffiner somär gruppannanen
klorparaffi-Importenegenskaper.flamskyddande avhar

år minst ton.00011992i plastanvändningför varner

Hälaoaftokter7.1.6

ftalatföreningen. För DEHPundersöktabästär denDEHP
exponeringstudier avseendevissadjurstudier ochfinns

dataunderlagetärhälsoeffektervissaFörmänniska.för
För fos-övriga ftalater.bristfälligt allaförmycket

dåligt undersökta.hälsoeffekternaärforsyraestrar
för DEHP,faroanalyserredovisarKemikalieinspektionen

klorparaffinerförmiljöeffekterochHälso-DINP.DIOP,
Kemikalie-begränsningsuppdragetiredovisadefinns

inspektionen 1090.

vid för-akuttoxicitetlåguppvisaroch DEHPDIDPDIOP,
ärråtta. och DEHPDIDPvia hoshudentäring och upptag

på kaninhud.något irriterandebåda



Enligt Kemikalieinspektionen studierhar avseende
påeffekter bl.a. tillväxt, levervikt, njurvikt,

testiklar och peroxisomproliferation. Studierna har
pågenomförts råtta och För är peroxisompro-DEHPmus.

liferation och ökad relativ levervikt de subkroniska
effekter uppkommer vid lägstsom doser. Peroxisomproli-
feration kan ha ett samband med uppkomsten av cancer.

DEHP är råttacancerogent för bådaoch Ökadkönen.mus,
frekvens god- och elakartadeav levercellstumörer har
påvisats vid tillförseli DEHP 3 i000av ppm fodret

i vid långtidsförsök.i
i1II DEHP påverkahar visats fertiliteten hos vid till-musi

försel via fodret 3 000 Missbildningarppm. har
visats hos dåmusfoster innehållitfodret DEHP 500-
2 000 ppm. ocksåDEHP påeffekterger fortplantnings-

Övrigaorganen. ftalater intehar studerats i detta
avseenden.

Uppgifter exponering ftalaterom människa finnsav av
endast för gårDEHP. Det att anta, enligt Kemikalie-
inspektionen, att människor för iexponeras DEHP betyd-
ligt högre grad än för övriga ftalater.

Intaget via livsmedelDEHP liggerav väsentligt lägre
än effektnivåerna i djurstudier. Användningen iDEHAav
livsmedelförpackningar leder till exponeringenatt av
normalbefolkningen för blirDEHA avsevärt högre än för
DEHP. För DEHA och TOTM saknas studier visar vidsom
vilken vissados kritiska effekter uppstår.först

Störst exponering för människor förkommerDEHPav
troligen i samband olikamed typer medicinsk behand-av
ling. ingår iDEHP PVC-blodpåsar och medicinskannan
utrustning PVC-innehåll.med Behandling hjärt-lung-med
maskin kan tillupphov påge DEHP-exponeringen 14
mgkg och dag. Nyfödda barn blodtransfusionersom ges
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Blödarsjukaoch dag.mgkgänför 4kan merexponeras
utsattaandradialyspatienter är grupper.och

viddosentestadehögstaligger dendjurstudierVid
förändringar förekommersubstansrelaterandeingavilken

råtta. Kritiskaförpå dagochmgkg vuxen5-1250
peroxisom-pro-Kemikalieinspektionenenligtäreffekter

levervikt.relativökadliferation och

exponeringsnivåernaliggerKemikalieinspektionenEnligt
behandlingarmedicinskavissavidmänniskaförDEHP

djurstudierieffekternivåer visatsså nära de gesom
finns.säkerhetsmarginalingenpå gnagare att

Miljöeffekter7.1.7

svårnedbrytbara ochnaturfrämmande,Klorparaffiner är
Bioackumule-i vatten.organismer levergiftiga för som

begränsnings-Kemikalieinspektionensenligtring har,
olikaföreffekterSubletalakonstaterats.uppdrag,

Ämnetkoncentrationer.lågavidnoteratsfiskarter har
koncentrationer.lågavidkräftdjurakuttoxiskt förär

marina bak-också förkonstateratsgiftighet harHög
terier.

långsamt anaerobaundernedbrytsFtalatföreningen DEHP
syrefattigaunderi synnerhetlåga ochtemperaturervid
sediment.ackumulerasdärförförhållanden. kan 1DEHP

också bioackumuleras.kanDEHP

dominerandefrån denförär DEHPspridningDiffus varor
områden och harsprids över storaspridningsvägen. DEHP
områden.arktiskaimätningar, t.ex.vidhittats

Kemika-enligtutsläppen,ärftalaterproduktionVid av
försum-därmedochtonmindre än 0,5lieinspektionen,

tillverkning PVC-vidftalater avUtsläppenbara. av
beräknasår Vid transporter1989.tonprodukter 41var

någratill ton.utsläppen
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Emissionerna till luft är grovt skattade till 300 ton

år från plåt,belagdper tilloch från100 ton belagd
Frånväv. tapeter och golv kan emissionerna till luft

beräknas ligga på 1-2 ton. Emissionerna från kabel
bedöms Kemikalieinspektionenav försumbara.vara Kabel
är ofta nedgrävd i marken. Underlaget emissio-avseende

är bristfälligtnerna och redovisningen visar de upp-
gifter finns tillgängliga.som fåFör att uppfatt-en
ning den sammanlagda emissionenom till luft, vatten
och mark krävs ett betydligt omfattandemer underlags-
material.

Mängden iDEHP avloppsreningsslam beräknas till 30ca
ton. årligaDen depositionen i Sverige uppskattas till
130 ton DEHP samt 90 ton MjukgörareDBP. ikan luft
transporteras längre sträckor, vilket kan skillnaderge
i koncentrationer vid punktkällor respektive över

områden.större områdenI direktutsläpputan till
vatten ftalater liggerav DEHP-halterna i sediment nära
halter givit effekter isom laboratorietest. Testen har

påutförts organism grodägg påverkatsen indirektsom
sedimenten viaav vatten, vilket innebär lägreen

exponering än vad de sedimentlevande organismerna ut-
sätts för.

I laboratorietester har försämrad kläckning grodäggav
påvisats. Det saknas påstudier toxitet för organismer

lever i sedimentsom ioch högre grad förexponeras
DEHP än grodägg. gårDet inte, enligt Kemikalieinspek-
tionen, att utesluta riskeratt för effekter förelig-

och det gällerger, långtäven från punktkällorna.

Indikationer påfinns att DINP och någotDIDP kan vara
toxiskamer samt någotatt de har sämre nedbrytbarhet

än DEHP.

Indikationer finns för att någotTOTM har sämre ned-
brytbarhet än DEHP. långtidstestetDet enda TOTMSav
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mindreärTOTMindikerar attpå vattenloppagiftighet

giftig än DEHP.

befintligutifrånkonstaterarKemikalieinspektionen
ochsedimentlevandepåeffekterrisk förkankunskap en

uteslutas.inteorganismerfiltrerande

njukgöraroslutsatser om7.1.8

attönskvärtärdetattKemikalieinspektionen anser
effek-miljön samtihaltergörsundersökningar omfler

organismer.filtrerandeochpå sedimentlevandeter
konstateradockkanutifrån kunskap mandagensRedan

Kamika-enligtminskamiljön börtilltillförselnatt
lieinspektionen.

minska,miljöntilltillförselnbörftalatFör DEHP
riksdagsbesluttidigaremedöverensstämmervilket

199091:73.rskr.JoU:30,199091:90prop.

ifinnsdokumentationenbristfälliga somUtifrån den
deingetKemikalieinspektionen avenligtkandag

miljö-både mindresägasmjukningsmedlen varautredda
hälsofarligt än DEHP.mindrefarligt och

totaladedelstorvisar att avExponeringsanalysen en
möjlighe-analysfrån En avemissionerna kommer varor.

görasböri plastanvändningen DEHPminska avattterna
Kemikalieinspektionen.enligt

årtillupphörabörklorparaffinerAnvändningen av
199091:90år prop.1991riksdagsbeslutenligt2000,

högklore-kortkedjiga och199091:73. Derskr.JoU:30,
år 1994.senastavvecklasbörklorparaffinernarade

stabilisatorer7.2

bearbetningför attvärmestabiliserasmåsteAll PVC
materialetskyddarStabilisatorernamöjlig.skall vara



från ocksånedbrytning vid bearbetningen. skyddarDe
utsätts för värme.produkterna när dessa

Blyföreningar stabilisatorer,är störstaden gruppen
följda bariumzink, organiska tennföreningar ochav
kalciumzink.

Även kadmium stabilisator, vilketkan användas docksom
är förbjudet i Sverige. Tidigare i Sverige tillverkade

importeradeeller PVC-produkter, fortfarandesom
innehålla kadmium.används eller är deponerade, kan

Förbrukning värmestabilisatorer iTabell ton,6. av
Sverige 1992.

Ämneämnes- kvantitet fördelning Kommentarer
ton %grupper

bariumkadmi- Kadmium förbju-ärO 0
umförening iiden plast

Sverige

bariumzink- Flexibla och halv-615 24,5
föreningar profilerstyva

ka1ciumzink- Flexibla och halv-100 4
föreningar profilerstyva

profiler.tenn- 285 styva11,5org.
föreningar Oktyl- och butyl-

derivat

blyföreningar isolator.God1 250 60
Div. rör

SUMMA 5202 100

KemikalieinspektionenKälla:

användningen stabilisatorer tilldenAv totala PVCav
står blystabilisatorer för Förprocent. med60 PVC
stabilisatorer tillanvänds rördrygt procent och50
kopplingar tilloch ungefär kablar.procent40
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stårOrganiska tennföreningar för drygt procent10 av
stabilisatoranvändningen. organiska tennföre-medPVC
ningar till folier, filmanvänds framför allt och

svavelinnehållandeskivor. Indelning igöraskan
respektive svavelfria tennföreningar. Svavelfria tenn-
stabilisatorer värmestabiliserande ljusstabili-har och

Tennstabilisatorer svavelinne-serande egenskaper. med
håll värmestabiliserandehar egenskaper lukt-men ger

påverkas negativt ljus.problem och av

dibutyltenn- dioktyltennföreningarMonobutyltenn-, och
påträffats frånihar olika reningsverk.slam svenska

låtitKemikalieinspektionen görahar faroanalys fören
dibutyltenn dioktyltenn.monobutyltenn, och beräk-De

ningar låtitKemikalieinspektionen tillgöra ledersom
bedömningen användningatt dagens monobutyltenn ochav
dibutyltenn någontroligen inte innebär miljöfara.
Dioktyltenn innebär möjlig Dioktyl-däremot fara.en
tennföreningar stabilisatoreranvänds i i tillPVCsom

Någonexempel tak. användning dioktyltennföre-annan av
ningar i Sverige till inteän enligtär känd,PVC
Kemikalieinspektionen.

Alternativ till stabilisatorer i vissably kan fallav
bariumzink- kalciumzink-stabilisatorer.ochvara av

tålKalciumzink-stabilisatorer inte lika höga tempera-
blystabilisatorer.turer i vilkenärDet oklartsom

utsträckning tennorganiskably föreningaroch kan
stabilisatorer.ersättas Miljöeffekternamed andra av

ocksåalternativen otillräckligtär utredda.

måste stabiliseras finnsEftersom all stabilisato-PVC
i Spridningen bliralla PVC-produkter. därmed stor,rer

svårtvilket gör äratt det att kontrollera ämnenvar
organiska tennföreningar finnsbly och lagrade.som

nybildas.Metaller, bly, varken förstörs ellersom
Organiska tennföreningar Vissadäremotkan omvandlas.

stabiliseradede livslängdprodukterna har kort ochav
något år.blir inomavfall Andra produkter rör ochsom



37

pålivslängder år tillgolv har över kanskeoch10 upp
år.30-50

påAnvändningen enligt tidi-bör siktbly avvecklasav
riksdagsbeslut prop.199091:90, JoU:30,gare

rskr.l99091:73. blyanvändning.Beslutet omfattar all

Enligt riksdagsbeslut prop.199091:90, JoU:30,
rskr.l99091:73 användningen organiskaskall tenn-av

stårföreningar propositionenbegränsas. detI att det
såär angeläget drivs aktivt miljö-att arbetet att den

skadliga användningen organiska tennföreningarav av-
såvecklas möjligt.snabbt som

tonårBlystabilisatorerTabell i7. PVC

Användningsområde BlyinnehållStabilisatortonPVC,
ton ton

koppling-Rör och 33 000 780 310
ar

profilerstyva 4 000 80 40

Kabel 12 500 610 340
Övriga 5001 50 30

TOTALT 00050 5201 720

KemikalieinspektionenKälla:

Blyfria metallstabilisatorer tonårTabell 8.

Användningsområde Barium Kalcium Tennorga-
zink, zink, niska,ton ton ton

Golv 450 35 10

Film, folie och 50 35 175
skivor

plåt-Band- och 70 50-
beläggning

Beläggning 25av - -
textil

Övrigt 20 30 50

TOTALT 615 100 285
Källa: Kemikalieinspektionen



Amtioxidantcr7.3

tillsättsinte oxidation ämnenskall skeFör att som
sådan samlingsnamnetreaktion, för ämnenförhindrar en

iantioxidanter. användsärmed dessa egenskaper I PVC
anti-förbrukningensvenskahuvudsak fenoler. Den av

Enligt Kemi-tilloxidanter till uppskattas ton.30PVC
underskattningkalieinspektionen troligenär det aven

Förbrukningen tillkvantiteten. motsvarar 8PVC ca pro-
antioxidanter tillanvändningencent den totala avav

plast.

Smörjmedel7.4

smörjmedelvanligaste ärämnena användsDe som som
organiska alifatiska och metallsalter avvaxer, syror

tillsättsalifatiska Smörjmedel för att reglerasyror.
smälthastigheten i bearbetningsmaskiner föroch att

ismältviskositeten förhindra klibbsänka form-samt
ningsverktyget.

flamskyddsmedel7.5

materialettillsättas plast för attFlamskyddsmedel kan
svårantändligt, flamsprid-bli föroch attskall mer

rökutvecklingen minskas.ningen skall haroch PVC
beständighet än flesta andrabättre mot brand de van-

metalloxiderliga egenskaper harplaster. Flamskyddande
antimonoxid molybdenoxid. Vissa mjukgörare kanochsom

exempelvis fosfor-även flamskyddsmedel,fungera som
syreestrar.

ryllmodol7 e.

uppnå fysikaliskaspeciellaminskaFör kostnaden,att
motståndetpåverka för ökafärgen eller attegenskaper,

består finmaldatillsätts fyllmedel.brand Dessamot av
från syntetiskanaturliga källor,mineraler eller ofta
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stearinsyra. dolomit vanli-belagda ärmed deKalk och
fyllmedlengaste för PVC.

slagsoqhotatillsatsor proccasförbättraro7.7 och

slaghållfasthetFör förbättraatt smältegenskaper och
tillsätts ämnen klorerad polyeten, akryl-ABS, MBS,som

etenvinylacetatsampolymerer.ater och

rärgännon övriga additive:7.8 ochg

Både oorganiska organiska pigmentoch används för att
färga Vanliga titanoxid,ämnen är kalciumkarbonat,PVC.
antimonoxid, zinkoxid zinkstearat.och Flera ämnenaav
kan även funktioner.ha andra

Övriga additiver i vissa tillfall används ärPVCsom
biostabilisatorer, antistatmedel, viskositetsförändran-

blåsmedel fåde ämnen samt används för porösaattsom
material.

Sammanfattning additive:7.9 om

två viktigaste additiven förDe är stabilisatorerPVC
mjukgörare. tillsättsoch All stabilisatorer.PVC

Enligt Kemikalieinspektionens riskbedömning i additiv-
projektet tillförselnbör ftalaten till miljönmznpav

j minska. Mjukningsmedlen i Kemikalieinspektionens
additivprojekt övriga disyraestraromfattar ftalater,

trisyraestraroch samt fosforsyraestrar. underlagDet
finns påenligttyder Kemikalieinspektionen docksom

övergång från någotatt till mjuk-DEHP de andraen av
ningsmedel sannolikt innebärautretts inte skullesom
någon någonriskreduktion Mjuk-betydelse alls.av om
ningsmedlen i principförekommer iuteslutande ochPVC,

åtgärderna måsteinnebärdet i PVC-användningenatt ske
åstadkommas.minskning skallom en
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från bådeMjukgörarna migrerar produkterna under an-
vändning i spridningenminskaFöroch avfallsledet. att

-v,
alltså åtgärdermjukgörare riktadekrävs använd-motav

ningen i PVC-produkterna..

Användningen klorparaffiner enligt tidigarebörav
riksdagsbeslut prop. 199091:90 rskr.JoU:30,

årtill kortkedjiga199091:73 upphöra och2000. De
årklorparaffinernahögklorerade bör avvecklas senast

1994.

påAnvändningen sikt enligtbly bör avvecklasav
tidigare tidigare riksdagsbeslut prop.l99091:90,

Enligt riksdagsbelutrskr.199091:73.JoU:30, samma
användningen organiskaskall tennföreningarav

såbegränsas. är drivs aktivtDet angeläget att arbetet
miljöskadliga användningenatt den organiskaav

såtennföreningar möjligt enligtavvecklas snabbt som
propositionen.

övrigaFör stabilisatorernade tillanvänds ärPVCsom.
miljöpåverkankunskapen bristfällig.om
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ANVÄNDNING AV pvcs .

finns i SverigeTotalt det företag170-200ca som
bearbetar företagdessa har ungefärPVC. Av 100 en
omsättning överstiger miljoner kronor.10 PVC-pro-som

livslängd, definieraddukter med kort brukstidsom en
på år,mindre tillverkasän företag15 95av ca varav

på miljonerföretag omsättninghar över40 10ca en
kronor.

RenPVC

Compound

Halvfabrikat

L B.s$;lI°nI I TämäI IFolio Profile: Slang Kabel Fälg

Produktomráden

sikta; manKnnnrodtFér- museum SundstaHusoodd Byggodi ommigFm, nounpackning:Wannab- odmnwhr produkter anuggningmasldnmdWIbrwdmiroar deuliev

Figur PVC-flödet2.

Källa: LiTHNorrthon, m.f1.,P.

PVC-råvara,Företagen indelaskan i tillverkare av
additiver tillcompounderingsföretag tillsättersom

PVC-råvaran, användarehalvfabrikatstillverkare och av
till underleverantörspro-PVC konsumentprodukter eller

slutproduktområdetdukter. Flest företag finns inomdet
förädlingsled ärmedan i tidigareantalet företag

färre.
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omsättning anställdaochAntalet företag,Tabell 9.
PVC-användning.till Noterasrelaterat

företagens totalaskall tabellenatt anger
inteomsättning anställdaoch antalet som

i relation till andelenär PVC-pro-satta
dukter.

ourido Anställda OmsättningOmsättningAntal
företag Mkr PVC 8

TILLVERKARE av
PVC-RÅVARA

70coo 4801Ren pvc
100120 65Compound

1 120 545SUMMA

BEARBETAREAV
PVC- VARA

Folier

vävBestruken

Profiler

S

Tekniska o
detal-

er
Rör 850

OOOGolv 3o
ANVÄNDARESUMMA

45 600 6008 5AV REN PVC ca ca ca



HALVFABRIKAT
BEARBETARE

Förpackningar
Sjukvårdsar- 10-15
tiklar

Läkemedels-
förpackningar

Fordon

Kontor 25 700
Tryckprodukter 20 400
Büusgeråd 5-10o
möbler

Elektriska
produkter

Fritid 15-20
Bygg anlägg-o
ning
Industri- 20-30 425o 400
maskindetaljer

ÖVRIGAsanna
PLASTBEARBETARE 143ca

SUMMATOTALT 190ca
Typisk andel omsättningen för produkter iav PVC

Källa: Norrthon, LiTHm.fl.,P.

Den kartläggning företag har genomförtsav som av
Norrthon, vid Miljöteknik,m.fl.P. Linköpings teknis-
ka högskola, omfattar de företag tillverkar ellersom
använder i sin produktion.PVC företagDe finns medsom
i fåttkartläggningen har möjlighet att substitu-ange
erbarhet för i sin tillverkning.PVC del de före-En av
tag kartlagts tillverkar även isom produkter andra
material än PVC. Motsvarande iprodukter alternativa
material till tillverkas mångaPVC i fall konkurre-av
rande företag till ingåttdem i kartläggningen.som

PVC-produkterna indelaskan i mjuka produkter och styva
produkter beroende vilka additiver tillförtsharav som
PVC-råvaran. på mjukaExempel ärprodukter golv och
kabel påoch exempel styva är Folier,rör. profiler och
film påär exempel produkter bådekan iproducerassom
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PVC-produk-kvaliteter. procentmjuka 52och styva av
styva.mjukgjorda procentochär 48terna

livs-PVC-produkternasIndelning efteräven skekan
årpåbrukstid ellermed 15 merPVC-produkterlängd. en

påbrukstidlånglivade. medProdukterbetecknas ensom
Rörår kortlivade produkter.mindre betecknasän 15 som

långlivadebland destörstärproduktgruppär den som
brukstid förpack-ärmed kortProdukterprodukterna.

sjukvårdsmaterial. vissa produktgrupperFörningar och
långlivad kortlivadochgränsdragningen mellanär

på livslängdentekniskasvår denberoende attmycket
kommersiella.estetiska ochinte med densammanfaller

på där detprodukterär exempeloch tapeterGolv, kabel
brukstidråder i överindelningsjälvklarinte enen

år.undereller 15

kortlivade PVC-produkteranvändningenSverige harI av
långlivade.förhållande tilli deminskatprocentuellt

sinaBåda minskat volymer.totalt setthargrupperna

och exportImport8.1

kraftigtvarierarUtrikeshandeln PVC-produktermed
omfattning ii mindreolika företag skerochmellan en

PVC-råvara. Folier ochjämförelse handelnmed av ren
exportandel. Byggmate-förpackningar mycket storhar en

däremotrörprofiler, färg och harrial kabel, ensom
låg för golv.med undantagexportandel
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Tabell 10. PVC-flöden import,avseende export och
tillförsel till den svenska marknaden.

Ouride Producerat Exportera: tillImporters: svenska
ton PVC marknadenrenTILLVERKARE

PVC-RÅVARAAV

Ren PVC 130 000 84 000 52 000 98 000
Compound 10-13 000 3 000 5 000 12-15 000
BEARBETARE

pvc-RAVARAAV

Folier 13 000 9 200 12 800 16 500
Bestruken väv 1 O00 600 750 1 150
Profiler 10-12 000 3 000 1 5-3.000 10 000caslang 1 5-3 000 2 000
Kabel 13-15 000 4-5 000 2-3 000 12 000caRör 30-32 000 6 000 3 500 28 500-30 500Färg 3 500 1 000 500 3 000caPorös PVC 900 700 1 050 1 250
Golv tapeter 25 000 12 500o 10 000 22 500

rönsumma
mnmumum xv
rvc-ntwuun 100 oooca ooo95ca
HALVFABRIKAT
BEARBETARE

Förpackningar 4 500 4 000 1 000-1 500 1-2 OO0sjukvårde-
artiklar 1 000Läkemedels-
förpackningar 1 000 100-500Bilar 4-6 000
Kontor 1 500 1 500-2 000
Tryckprodukter
soffor 225Hushålln-
maskiner 500Fritid
Takplaet 900 900Industri- o
maekindetaljer 2 000 2 000Föneterprofiler 1 500 2 000-2 500

Källa: Norrthon, LiTHm.fl.,P.
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8.2 compound

PVC-råvara blandas additivmed till compound som
tillanvänds olika såsomtyper folier,produkterav

bestruken väv, profiler, slang och kabel.

Varje tillverkare väljer additiv vilketberoende av
halvfabrikat vilkeneller produkt PVC-materialet4 skall
användas till. Företagen’ har compoundering elleregen
köper färdiga frånblandningar compounderingsföretag.Å

Sverige finns tvåI det företag tillverkar compoundsom
vidareförsäljning.för någraYtterligare företag

levererar tillcompound via import.marknaden

tillförsTotalt 12-15 ton till000 PVC marknadenca ren
via tvåcompound. tillverkarnaDe svenska producerar

på10-13 ton räknatO00 PVC 3 ton000ren varav expor-
teras.

tvåDe svenska compounderingsföretagen arbetar enbart
påmed PVC och de omsättninghar ungefär miljo-120en

kronor. Antalet anställda ärner 65 stycken.ca

Halvfabrikat8.3

tillPVC-compound används följande halvfabrikatområden;
folier, bestruken väv, profiler, slang, kabel, färg och
tekniska detaljer. Additiven tillsättaskan även PVC-
råvaran i samband med produktionen halvfabrikaten.av

tillverkarTotalt ungefär företag halvfabrikat i45 PVC
påmed omsättning miljoner8 kronor.en 600 Inomca

sektorn arbetar totalt ungefär 5 600 personer.
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inomfördelningtill ochmarknadenMängderTabell 11.
halvfabrikat.gruppen

Till marknadenHalvfabrikat
PVC-råvara
ton

500Folier 16
150väv 1Bestruken
000Profiler 10
0002Slang
00012Kabel

3 000Färg
detaljerTekniska 2501

materialtillförterhålla mängdentotaladenFör att
additivtillsatser läggastill mängdenskallmarknaden

tillnettotillförseln dentill. Mängden PVC avser
import beaktats.harochexportnärmarknadensvenska

Folier8.3.1

billigtärfolier etttill deteftersomanvändsPVC
dessaegenskaper. Enmaterial flertal godaettmed av

finnsFoliervarieras.mjukheten kanär attegenskaper
Sverige användskvaliteter.både i mjukai Iochstyva

tvåfolietillverkning företag.förton PVC13 000 av
tillförsvia import 80012ochär tonExporten 9 200

tvåProduktionstekniken svenskahos deton PVC.ren
PVC-tillverkning.tilltillverkarna är anpassad

fritidsartiklar ochmöbler,Förpackningar, fordon,
användningsområden folie.förhygienprodukter är stora

varierbarpå materialegenskaper ärönskvärdaExempel
möjligt göraattochbrandegenskapermjukhet, goda

på folien.tryck

polyetylen-folier PP,är polypropenFör styva
möjliga alter-laminerade plasterochtereftalat PET

i allmänhetfoliermjuka är detmaterial. Förnativa
Alterna-alternativsvårare än för de styva.hittaatt

anslutningifoliermjuka behandlastillmaterialtiva
produkttillämpningarna.till



8.3.2 Bestruken väv

Bestruken väv används vid tillverkning bland annatav
konstläder, regnkläder och kapell. Produktionen av
bestruken väv sker hos tre företag förhål-ärettvarav
landevis jämförtstort tvåmed övriga.de Förbrukningen

PVC-råvara vidav produktionen är ton.1 000

Import och export bestruken väv iär ungefärav samma
storleksordning. Ett alternativmaterial vid beläggning

väv är Någrapolyuretan.av egenskaperna för poly-av
uretan är sämre jämfört vilketmed PVC, kan vara
negativt i vissa applikationer.

8.3.3 Profiler

Profiler ärPVC halvfabrikatav och komponenter som
används inom Årligenstor mängd produktområden.en för-
brukas profiler innehållmed 10 000 tonav ca PVC-ren
råvara. Av den PVC-råvaratotala mängden förbrukassom
i gårSverige till10-12 procent profiler. omkringDe

tillverkarna15 omsätter totalt miljoner600 kronor.ca
PVC-produkterna utgör 60-90 procent omsättningen.av

PVC används för att det är billigtett flexibeltoch
material. efterfrågardel kunderEn enligt leverantö-

halogenfria alternativa material.rerna Profilerna i
ärPVC sin speciellagenom styvhet bearbetningsvän-ett

ligt material, enligt tillverkarna. Polyolefiner kan
konkurrera prismässigt med PVC och är ett alternativ i
vissa tillämpningar materialet förstärks. påom Exempel
alternativa stål,material är trä, polykarbonat och

Råvarukostnadenaluminium. för alternativen kan i vissa
tillämpningar gånger så2-5 hög förvara PVC.som
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Slang0.3.4

importörer PVC-ochtillverkaretiotal avfinns ettDet
tillämpningsområden;många olikaharPVC-slangslang.

trädgårds-sjukvården, ochbyggnadssektorninom som
iprofilertillverkar PVCMånga företagslangar. som

Årligen svenskatillförs denockså slangar.tillverkar
i slangar.PVCtonmarknaden 0002 renca

plastmaterial kanän PVCi andraTillverkning slangav
modifiering. Alterna-vissmaskineri efterdagensske

sig iställergummi polyuretanochtiva material som
gånger ändyrare PVC.dag 3-10

Kabel8.3.5

PVC-kabel itillverkareungefärfinns detdag avI sex
miljoner kronortillsammans omsätter 000Sverige 3som

till 60-80användsanställda. PVC pro-och har 500 ca1
produkterna.cent av

långlivad medprodukti regelräknas enKabel som en
tillförspå år. marknadensvenskalivslängd Den30-50

ochi Mellankabel. 2 000årligen ton PVC00012 renca
årli-exporterasimporterasi kabelton PVC5 000 ren

går övrigatilltredjedel exportendrygEn avgen.
går till Västeuropa.procentNorden, 56

iliksomkommunikationskablari ochtele-användsPVC
vissakraftöverföringskablar. Iinstallations- och

olikaförinternationellanationella och normer
användnings-Olikaföreskrivs PVC-kabel.tillämpningar

isoleringsförmå-på Ikabelnsområden olika kravställer
a|Sga. f.z1s

i medsåsom produkteroch ämiljöer tunnelbanorvissaI
efterfrågas halogenfriainnehåll elektronikstort av

rök medsvartbrinner utvecklasPVC-kabelnNärkablar.
korrosiva och gaser.sura



iplastmaterial dag 20-30Alternativa till ärPVC ca
utvecklingen fortsättertekniskadyrare. denprocent Om

uppnår för de halo-lika processegenskapergodaoch man
prisettotalaenligtgenfria EkoEko,skulle,plasterna

några få änpå högrebli procentuppskattaskabel
intedockvissa kankabeltyperFörPVC-kablar.dagens

ochhalogenfria användas,generationens plasterandra
bli högreprisökningen i vissa fall kangör attdetta

enligt branschföre-finnssjökabelän Förprocent.30
alternativ tilli inget PVC.trädare dag

kraftöverföringskabel PEär polyetenFör tele- och
också alternativblialternativ, ettkanoch PEPEXett

förinstallationskabel. tvärbundenär PEför PEX en
materialhalogenfrittKonstgummihögspänningskabel. och

också Konstgummi importerasii vissa fall dag.används
består konstgummi respek-till hälften kloreratoch av

tive EDPM.

år miljarderomsatte 1993 2,7kabelmarknadenHela ca
i Sverigetillverkades ochomkring hälftenkronor.

Cirkaimporterades. marknadensprocent65resten av
omsättning utgöras PVC-kabel.bedöms av

procent PVC-kablarnaatt 10-30EkoEko avanger ca
tilltill och procent70-90bytas ut PEskulle kunna ca

kräver vissplastmaterial.halogenfria Detta över-en
gångstid. undersöktainte lika välmaterialen ärDe nya

âldringsbe-långtidsegenskaper såsomavseendePVCsom
ständighet.

halogenfriaövergång från plastertill ellerPEPVCEn
på genomsnittitill fördyring 20uppskattas leda en

procent.

Färg8.3.6

årtvå tillsammanstillverkareSverige finns detI som
plastisolfärg.tillanvände ton PVC1992 3 000 ren
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åromsättningen uppgick till miljoner1992 450ca
kronor produkterPVC svarade för procent.35varav ca

två färgtillverkarnaDe omkringhade 280 personer an-
årställda två1992. 35 procent de företagensav om-

sättning tillrelaterad PVC.var

Plastisol är färg används för att t.ex. skyddaen som
byggplåt föroch kamouflagenät. PVC-färgen fungerar
både plåtskyddfärg och i kraftigt korrosiv miljö.som
Arbete för alternativaatt ta fram färgfil-försystem

pågår. alternativa materialDe har testatsmer som
fungerar inte tillfredsställande i anläggningar anpas-

tillsade Ett alternativPVC. annat till PVC-färg
skulle kunna helt andra typer korrosionsskyddvara av
såsom stålplåt.förzinkad

Tekniska detaljer8.3.7

tekniska detaljerDe tillverkas i ärPVC typensom av
stång.skummad PVC, plattor och skummad PVC ettger

poröst material tillanvänds skyltar och lätt-som
viktskonstruktioner. någraSverige fåfinnsI tillver-

någrakare, ytterligareoch importerarföretag halv-
fabrikat. PVC-råvaraTotalt beräknas ton till-1 250
föras viamarknaden Tillförselnporös viaPVC. tekniska

svårdetaljer är att uppskatta, enligt Norrthon, P.
LiTH, påm.fl., beroende importörernaatt inte kan ange

några siffror så mångasamt att det handlar olikaom
typer produkter.av

Tillverkarna i Sverige överväger, enligt Norrthon, P.
frånLiTH,m.fl., byta tillatt påmaterialPVC andra

grund den termiskabegränsade stabilitetenav och
risken för gasutveckling vid brand. Alternativa materi-
al kan polykarbonat polyolefiner.PC ochvara Byte av
plastkvalitet kräver maskinutrustning.ny

i
Aa



Produktområden8.4

långlivadetillanvändsPVC mest produkter med en
på år.brukstid än Ungefär allprocent15 80mer av

PVC-råvara anläggningsområdet.inomförbrukas bygg- och
tillDe flesta PVC-produkterna byggnader och anlägg-av

på år.ningar brukstidhar än PVC-plast med10en mer
årlivslängdkortare huvudsakligenän tillanvänds15

husgeråd,förpackningar, kontorsmaterial, möbler, elek-
sjukvårds-triska fritids-produkter, fordon ochsamt

artiklar.

Förpackningar8.4.1

plastkonsumtionen iAv Västeuropa uppskattas förpack-
ningarna för procent och den globala30svara ca av
plastproduktionen för procent.40ca

till iMängden förpackningar Sverige minskatPVC har
år då åtogkraftigt förpackningsföretagsedan sig1989

påPVC-förpackningarnaatt avveckla den svenska markna-
gården. andel PVC-användningden totalaDenna av som

fråntill förpackningar årminskathar 13 procent 1989
årtill Till viaprocent marknaden förs4 1992. för-ca

årligenpackningar PVC-råvara.ungefär 1 000-2 000 ton

tillverkar förpackningarföretagDe 15 harsom en
mycket hög exportandel. deTotalt förbrukar ton4 500
PVC-råvara ingår i produkter4 ton000varav som expor-
teras.

förpackningsfilm tillanvändsPVC fortfarande kött,som
Förbrukningenost och grönsaker. ungefärär ton1 000

ÄvenPVC-råvara. förpackningar till margarin,smör,
tillverkassmältost, delikatesser iglass, sallat och

viss utsträckning barriäregenskaperPVC. Goda ochav
lågtrelativt pris utgör tillskälen användsatt PVC

ocksåtill livsmedelsförpackningar. fördelakti-harPVC
mekaniska alternativa folieregenskaper. Testadega
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enligthar, givit till belastnings-Packforsk, upphov
vid inslagningskador manuell och oftast krävt byte av

maskinutrustning vid maskinell inslagning ikött ochav
månviss vid inslagning frukt och grönsaker.av

Polyeten, polypropen, polystyren ersättakansamt PET
i förpackningar. förpackningar,PVC För där det är

viktigt barriäregenskaper,med goda flerskiktsma-utgör
terial exempelvis polyesterpolystyren ett alterna-som
tiv. råvarukostnadenFör flerskiktsmaterialdessa är

sådubbelt hög för MellanPVC. och polystyrenPVCsom
någonär intedet däremot prisskillnad.stor För kött

svårtoch särskiltost tycks det hittaatt godtag-vara
ersättningsmaterialbara till PVC.

sjukvård läkemedel8.4.2 och

sjukvårdsartiklarFramställningen och läkemedelsför-av
frånpackningar sker främst halvfabrikaten folier och

Blisterförpackningar, blodpåsar,slangar. handskar,
urinpåsarkatetrar och är tillverkasprodukter oftasom

i engångsartiklar.flestaPVC. De produkterna är

Tillförseln till PVC-råvara,imarknaden, räknat ärren
ungefär 1 ton, läkemedelsförpackningar100-1 500 varav
står för 10 procent.ca

Sverige finnsI det totalt tillverkare sjuk-10-15 av
vårdsartiklar läkemedelsförpackningar.och Företagens

uppgår itotala snitt tillexportandel procent90 av
omsättningen. importeradeDen andelen alla läkemedelav

åruppgick till 59 procent 1992.

tillverkas tillHandskar ungefär iprocent latex,80
iresterande del vissaPVC. Latexhandskar kan hos per-

till allergiskaupphov reaktioner. För slangarsoner ge
siliconutgör alternativett betydligtdet ärmen

Urinpåsardyrare än infusionspåsarPVC. och blod- och
finns i idag polyeten. internationellaSvenska och



föreskriverstandarder enligtdock Norrthon, P.PVC,
LiTH. blisterförpackningar maskinutrust-m.fl., För är

ningen till tillverkas blis-anpassad TysklandPVC. I
terförpackningar i polypropen.

När gäller material idet byte läkemedelsförpack-av
år fåningar tar det att utföra och och3-5 prover pro-

dukterna enligt Läkemedelsindustrinsgodkända, Bransch-
organisationer.

Medicinsk produktutveckling enligt Sjuk-tar Svenska
vårdsleverantörers Förening tidlängre än annan

får någraproduktutveckling inte finnaseftersom det
kliniska biverkningar.

3 FordonI 3o n

Jämfört importerademed de använderfordonen svenska
fordonstillverkare i genomsnitt mindre mängd PVC.en

SverigeiPVC-baserad underredsmassa är utbytt mot en
bitumenbaserad, vilket minskningmotsvarar PVC-en av
mängden bil. Användningenmed kg12 PVCca per av per
bil sig i intervalletrör mellan och kg,15 beroende35

tillverkare.av

8.4.4 Kontor

kontorsområdet halvfabrikats-Inom används framför allt
produkterna folier,bestruken väv, porös ochPVC
plattor. i tillKontorsprodukter tillverkas ärPVCsom
exempel pärmar, ochtape, plastkort skyltar.mappar,
Vissa i ikontorsprodukterna inom tillverkas dagav

olika plastmaterial.flera Tillverkning skerav mappar
i Materialvaletdag polyetenPVC, och polypropen.av

påför inverkan miljön ioch dessas belysesmappar,
livcykelanalysen IndustriteknikChalmers harsom genom-
fört kapitel vanligasteFörse pärmar är9. de
materialen och polypropen.PVC
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materialmånga alternativafinnsFör kontorsprodukter
sådana gällerNär deti utvecklas.kandag ellerredan

finnstransaktionskortprodukterprodukter ochtryckta
inga alternativ ersättai kan PVC.det dag som

itransaktionskort reglerasMaterialvalet SIS-för en
också materialeti attstandardenstandard, angesmen

tilllikvärdiga materialtill tillverkaskorten kan av
PVC.

tillverkasproduktertrycktaKontorsprodukter och caav
tillverkningen ivarierande andelföretag med45 aven

litenPVC-material. Vissa mycket delföretag har aven
produktionen i andel. Totaltharandra storPVC, en

PVC-råvara viatillförs kon-tonmarknaden 500-2 0001
produkter.torsprodukter och tryckta

Husgeråd möbleroch8.4.5

husgeråd enligtmöblerFör och har det,gruppen
svårt fåLiTH, varit denatt framNorrthon, m.f1.,P.

användningen produkter-andeltotala storPVC. En avav
området såsom duschdraperierinom importerade,ärna

kortlivade produkter, kanlampskärmar. Andraoch som
innehålla till elkablar,är exempel vaxdukar,PVC, per-
sienner, konstlädermöbler. PVC-använd-ochplastmattor

PVC-råvaraningen till beräknas motsvara tonsoffor 250
årligen.

tillverkare i Sverigefinns bearbetar PVCDet 5-10 som
någon isinatill För plastmattor saknasprodukter.av

enligt tillverkaren.material tillalternativadag PVC
PVC-innehåll finnsprodukter medFör de flesta andra

sådana inommaterialalternativa kommerellerredandet
tillgängliga.framtid finnasatten snar ,

området Kinnarpsinom är ochföretag ochIKEAStora 2
båda i sina produkter.att avveckla Enhar beslutat PVC

5tvåpågårPVC-användningen inomavveckling dessaav
företag.



Elektriska8.4.6 produkter

Produktområdet mångfacetteratelektriska ärprodukter
många användningsområdenoch olikaomfattar där PVC-

plast utgör del vitvarorprodukten. Datorer ochen av
på användningsområden.är exempel

På mångadator höljenkan dekaler, och kablaren vara
årVarjePVC. skrotas datorer. Företaget100 000av

Teknoworld arbetar nedmonteringmed gamlasom av
datorer har problem imed de delar är speci-PVC,som
ellt dessa är uppblandade med plast. Exempel-om annan

måstevis all kabel sigmonteras för och omhändertas
återvinningsanläggningingenseparat eftersom i dag

vill ta emot uppblandade restprodukter.

På hushållsmaskiner kylskåpsdör-packningarkan t.ex.
stötfångarelister,rar, dammsugare och kablage vara

kylskåp innehållerEttPVC. hg exklusiveav 2 PVC
kablage.

nårUppskattningsvis ton500 varjemarknadenPVCca ren
år hushållsmaskiner.via

Tillverkare hushållsmaskiner och datorer arbetar medav
att byta ut mot material.PVC andra Allt fler kunder

sådananämligenställer miljökrav vid inköp.

Fritid8.4.7

Presenningar, regnskydd, leksaker, sportartiklar,
väskor och skor är inomprodukter kategorien fritid.
Halvfabrikatsprodukten bestruken väv har storen
användning inom denna kategori. flestaDe de 15-20av
tillverkarna inom denna sektor omsättninghar underen

miljoner10 kronor liten tillverkningoch mycket ien
PVC.
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anläggningoch8.4.8 Bygg

PVC-råvara inomanvänds bygg-allprocentUngefär 80 av
siffralågkonjunktur är dennaanläggningssektorn.och I

litennågot material utgörtroligen lägre. PVC ensom
Vidinom byggsektorn.material användsdeandel somav
in-arkitekter stortmaterial konsulter ochharval av

intressantärbeslut.entreprenörens PVCöverflytande
många funktionererbjudermaterial deneftersomsom

lågtill kostnad.

inomMiljöstyrelsen, kartlagtEnligt PVCdanskaden som
ii användsanläggningssektorn Danmark, PVCbygg- och

profiler inom-lister ochrör, kablar,golv,tapeter,
i fasader,takplast,användasUtomhus kanhus. PVC

takrännor.ochfönster, styva tak

Rör

totaltillverkare rör medfinnsSverige det femI enav
på miljoner PVC-produk-omsättning kronor.850-900ca

omsättningen procent.utgör 70-90andelternas av
imiljoner rörkronorattBranschen 465 avseruppger

iPVC-användningenstår för procentRör 30-50PVC. av
åtgårtillverkningen tonTillSverige. 30 000-35 000

år.PVC-råvara använd-störstadärmed detRör ärper
PVC-råvaraningsområdet Sverige.iför

Årligen itontillförs PVCmarknaden 500-30 00027 ren
rör.form av

blandliten enligt berorEkoEko. DetärrörHandeln med
lågförädladpå relativt produktrör ärattannat somen

i litenimport ut-skerExport ochplats.tar stor
inom Norden.sträckning främstoch

för egenskapertill rör bland annatanvändsPVC som
lågtmotståförmåga kemikalier ochattformfasthet,

vattenrör,till trycksatta VVS,pris. användsPVC-rör



avlopp, skydd för el- och telekabel, dränering, väg-
trummor, brunnar, etc. Det största användningsområdet,
drygt 50 procent den totala förbrukningenav PVC-av
rör, är markavloppsrör. byggnadsteknikInom utgör PVC-

installeraderör i hus, för avlopp och vattenledning,
den största andelen. Cirka åter-15 procent rörenav
finns i hus.

Vid val mellan PVC och andra material styr flera
tekniska och ekonomiska såsomfaktorer rördimension,
vilken miljö röret tåla,skall användarvänlighet, tät-
het, pris för material installeringoch också in-men
köps- och användningstraditioner.

Tillförlitligheten för rörinstallationer är mycketen
viktig parameter, eftersom markarbeten utgör storen
del kostnaden för VA-rör i påverkasav markgrav hela
totalekonomin, enligt EkoEko. Materialkostnaden utgör

mindreallten andel kostnaderna arbetetsav om
komplexitet ökar, exempelvis vid gatuarbeten inne i
tätort. omställningen till mindre beprövade material

lösningar gåroch därför långsamt.relativt

Användningen polymerer PE ochav PVC ökar inom rör-
sektorn medan användningen betong gjutjärnoch mins-av
kar. har ökatPE än PVC vad gällermer vattenlednings-
rör. alternativaDe polymererna PE och ökar iPP dag
sina marknadsandelar snabbare än iPVC Skandinavien.
Livslängden på rör är viktig vidparameter material-en

frånval. Uppgifter rörbranschen talar för att den är
över år100 för PVC-rör. Att den skulle kortarevara
för framhållsandra rör inte. Generellt kan sägas att
polyeten kan ersätta i mindrePVC dimensioner och
betong ersätter vid stora rördimensioner, exempelvis
vid avloppsrör.

Internationellt används polypropenrör för avloppsin-
stallationer. Sverige finnsI sådananästan inga rör.
Däremot dominerar de marknaden i Norge. Polypropenrör

3 14-0980-
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PVC-rör.prismässigt medkonkurreraenligt EkoEko,kan,
vissa kommunervattensidanpå harrörtrycksattaFör

Dettapolyetenrör.förmån förtillfrångått PVC-rör
dimensioner,ikonkurrenskraftigt smalaalternativ är

polyetenrörhossäkerhetenflexibiliteten ocheftersom
rostfrittGjutjärn ochstörre.upplevsfalli detta som

avloppsled-förvattenledningar ochiersätta PVCkan
poly-medersättasInomhusrör kan PVCinomhus.ningar

till storsegjärnsrördärflerfamiljshusiutompropen,
brandrisken.på grundanvändsdel av

i rördeersatt PVC somharpolypropenochPolyeten
Små dimensioner hartelekabel.skyddaför attanvänds

konkurrenskraftiga.materialalternativagjorthär
använd-år allfasat utinom haatt 5medTelia räknar

ning PVC.av

miljonerkostnadsökning 286beräknad catotal omAv en
materialalternativatilli rörvid PVCbytekronor av

till ökadehuvuddelenenligt EkoEko,sig,hänför
installa-återstoden till ökadeochmaterialkostnader

bransch-Enligtarbetskostnader.främsttionskostnader,
beräknasPlaströrsgruppenNordiska sam-organisationen

materialalternativatillbyteförmerkostnaderhällets
överårligen utslaget enmiljoner kronorbli lägst 400

rörinstallationer är detvissatidsperiod. Förlängre
krävsandraförochliten kostnadtillbytalätt att en

merkostna-högalösningartekniskaförändrade gersom
anläggning PVC-itillverkas somPE-rör kan sammader.

miljon-sigrör detdockdetaljerna,inklusive omrör,
kräverPE-rörtillverkninginvesteringar, eftersom av

tillverknings-iInvesteringarmaskinutrustning.annan
behövs PVCmiljoner kronor om100-200utrustning för ca

sverige.itillverkadeplaströrandraersättasskall av

materi-alternativatillvidpå bytehandelnEffekterna
små, dockbedömsimportenrelativtuppskattasal som

studie.enligt EkoEkosmiljoner kronor,med 150öka ca
import-gjutjärn högmaterialen harersättande endeAv



andel medan betongtillverkning endast skulle ske
lokalt. Beträffande sysselsättningseffekter för PVC-
rörtillverkare, är effekterna påberoende i månvilken

omställning skulleen kunna tillske material-annan
tillverkning. rörtillverkareDe tillverkar PVC-rör,som
tillverkar även rör i såsomandra material PE och PP.
Totalt sysselsätts knappt 400 inom PVC-rör-personer
tillverkning.

Golv och tapeter

SverigeI finns fem stora tillverkare omsättersom
miljoner3 000 kronor och sysselsätter 2 000ca perso-

Andelenner. PVC-produkter i tillverkningen är 25-100
procent.

Totalt används 25 000 årtonca PVC tillren golvper
och tapeter, vilket motsvarar omkring fjärdedelen av
den Årligentotala PVC-användningen. konsumeras ca
22 PVC-råvara500 ton i vilketren golv, motsvarar ca
45 000 ton PVC-golv.

Drygt hälften tillverkningenav årexporterades 1992.
störst exportandel har Västeuropa 43 %, följt av
Norden 30 % övrigaoch världen 26 %.

Golv och tillverkastapeter mjukgjord bestårav PVC och
till hälften additiver, såsomav mjukgörare 15-25 %,
stabilisatorer och fyllnadsmedel. Fördelarna med PVC-
golv funktionellt sett är slittåliga,att de är kemika-
lieresistenta, vattentåliga, billiga, enkla att lägga
och har ytfinish gören dem lättstädade.som

VåtrumI används bådetillPVC golv och tapeter, delvis
påberoende de finns våtrum.förnormer som

Vävklistring målningssystemoch våtrumstapeteller är
inte tillräckligt för de duschvanor utvecklats.som
Dyrare alternativ är fuktsäkringssystem på vägg
membranisolering och väggbeklädnad kakel ellerav
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PVC-tapetertillAlternativBoverket.enligtliknande,
exempelvisär papper.i utrymmentorra

trägolv.änplastgolvgångertillverkas 10 merdagI ca
PVC-golvförutrymmenallmännaiErsättningsmaterial

korkoplastlinoleum,alternativdagensmed varakan
också tillverkadegolvfinns avdetträgolv. Meneller

mjukgöra-innehåller ellerklorinteplastmaterial som
utläggnings-ochbyggstandardimodifieringarVissare.

plastgolvalternativa avdettaattförteknik krävs
våtutrymmen. Iianvändaskunnapolyolefiner skall

såsomhårt slitagemedytorvåtutrymmen andraoch
tillalternativ PVC.klinker ettutgörentréer

realistiskplastmaterial uppfattas enPVC-fria somNya
nivåhållas i medpriset kanför PVCersättare om

ettutvecklatTarkett,enligt EkoEko.linoleum, som
vidareutvecklargolv,polyolefinbaseratklorfritt

fullgottbli ettskall kunnadetmaterialet för att
till-tillämpningar. Dagensi allatillalternativ PVC
dockärgolvpolyolefinbaseradeverkningskapacitet av

enligtär,egenskapergolvensbegränsad. De nya
linoleumgolvens.likvärdiga medTarkett,

årexportvärdetochgolvmaterial är stormedHandeln
omfattandemiljoner kronortilluppgick en432 men1992

miljonertill 170exportöverskottetimport reducerar
importeraslinoleumbehovetsvenskaHela det avkronor.

Tyskland,iproduktionsanläggningarfånågrafrån
råder stortettträgolvItalien. FörochNederländerna

klinkeranvändningenfemtedelochexportöverskott, aven
Något änmindretillverkning.från svenskkommer

importeras.på marknadenPVC-golvenhälften av

förkostnaderjämförelsevid avkonstaterarEkoEko en
blir sär-fördyringenmaterial attalternativaolika

alternati-såväl dagensvåtrumssidan, därpåskilt stor
väsentligtärinstallationen dessamaterial avsomva

ärutrymmengäller torradetNärförän PVC.dyrare
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prisskillnaden tämligen liten för materialen ioch de
flesta fall mindre för installation.

Då PVC byts linoleummot och andra material isom
huvudsak importeras, skulle importen öka betydligt vid

övergångsnabb frånen PVC. Samtidigt skulle ett bety-
dande antal anställda hos svenska golvtillverkare för-
lora sina arbeten, enligt EkoEkos studie. omställning
till material fordrarnya investeringarstora men
betydande delar nuvarande maskinparkav kan användas
även för andra material. En successiv omställning
skulle tillverkarna tidge att utveckla alternativanya
plastmaterial och kommer, enligt EkoEko, att ha ett
stort inflytande på såväl sysselsättnings- som
handelseffekter.

Takplact och profiler

mindreEtt användningsområde inomPVC byggsektornav är
takplastsom och olika typer lister.av Totalt användes

900 ton tillPVC takplastren och 2 000-2 500 ton ren
tillPVC olika årlister 1992.

0.4.9 Industri- och maskindetaljer

Processindustrin och speciellt cellulosaindustrin
använder iPVC applikationer där kemikaliebeständighet
och resistens emot korrision behövs. harPVC dock ett
relativt snävt temperaturspann inteoch kan användas om
temperaturen överstiger 60 grader Celsius. Tillver-ca
karna har flera alternativ tillgängliga i dag.
Totalt användes mindre än 2 000 PVC-råvaraton tillren
industri- och maskindetaljer år 1992.

8.5 sammanfattning avseende materialval

PVC är förhållandevisett billigt material mångamed
goda materialegenskaper. Det gäller även till stor del
övriga termoplaster. Valet mångaPVC sker gånger påav
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materialet, ochkunskaperharföretagen omattgrund av
tillanpassadmaskinutrustningen ärbefintligadenatt

PVC-produktion.

materialproduktområdena sökerolikainom deFöretagen
kravbildspecifikautifrån den somproduktersinatill

material-Tekniskarespektive produkt.finns för
vidviktiga parametrarärkostnaderochegenskaper

önskemål attoftastkommer omTill dettamaterialval.
Tillverkningmaskinutrustning.befintliganvändakunna
på denattexempelettutgörblisterförpackningarav

enligtpå detmarknaden,finnsmaskinutrustning som
material-tillanpassadärföretaget,tillverkande

är detföretagFör andrauppfyller.PVCegenskaper som
tillledermaterialegenskapereller somstandarder

valet PVC.av

ärellerkonsumentproduktertillverkarföretagDe som
inte bero-ärspeciell produktunderleverantörer av en
sigi utanplasterkloreradeandraellerende PVCav

tillkoppladeärkravmaterialval styrs somderas av
produktegenskaperna.

användningsområden finns andradetantalstortettInom
plas-kloreradeandraochersätta PVCmaterial kansom

Produktion golvmodifieringar. avutanellermedter
till exempelkanän PVCpå termoplasterandrabaserade

PVC-materialet.maskinutrustningitillverkas somsamma

beskrivstillalternativ PVCutgöramaterial kanDe som
materialAlternativaproduktområdena.olikadeunder

exempel-termoplastergångermånga andra somutgörs av
polypropen.ochvis polyeten

halvfabrikatprodukter, somtillverkarFöretag som
ochfärgkabel,profiler, slang,folier,väv,bestruken

hårdare koppladei allmänhetärprodukter,tekniska
material.användning PVCtill somav
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tvåFör de företag tillverkarsom icompound Sverige är

beroendet betydligt större än det i allmänhet är för
dem tillverkarsom halvfabrikat eller färdiga produk-
ter. Compounderingsföretagen har byggt sina företagupp

båderunt PVC när det gäller kunskap och maskinutrust-
ning. Tillförseln tillPVCav marknaden via compound är
12-15 årprocent denper totala tillfördaav mängden
PVC-råvara.

Den tillverkarensvenska PVC-råvaraav har sin verksam-
het helt kopplad till klortillverkning och framställ-
ning PVC-råvara.av

Beroendet PVC materialav ökar såledessom ju längre
bak i produktionskedjan företaget har sin verksamhet.
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LIVBCYKELANALYB9.

Industritek-låtit ChalmersKretsloppsdelegationen har
kontorsmapparför avlivscykelanalysutföranik en

ingått iplastmaterial harolikatreplast. Nappar av
studien.

ipresenterasEPS-systemetversion somUtifrån den av
harMethodEnviro-AccountingEPSTheIVL-rapporten

samtPPpolypropenför PVC,bedömtsmiljöbelastningen

PE.polyeten

förbrukningenärberäknatsharmiljöbelastningar somDe
emissionertill luft,emissionerenergiresurser,av

beräkningarnaiMedavfallsmängder.ochtill vatten
denframställningenfrån avmiljöbelastningenfinns

elpro-attantasDetled.i allaförbrukaselenergi som
för-elendärlanddetgenomsnittlig förduktionen är

procent mappar-att 58 avantasavfallsledetbrukas. I
deponeras.procentresterande 48ochförbrännsna

användsförbränningenfrån somenerginattVidare antas

fjärrvärme.

avfalls-vidvärmemycketolikaolika germapparnaDe
inkluderarEPS-systemetVärdering medförbränning.

värmekälloralternativafrån somdemiljöbelastningen
alternativaskillnaden. Dedenjämna utattföranvänds

indu-till hälftenstudieniantas varavärmekällorna
genomsnittlig svenskprocenttill 50ochstriavfall

avfallsförbränning.exklusivefjärrvärmeproduktion,
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livscykelanalysTabell Reslutat för plastmap-12. av
Miljöbelastning för PVC, polyeten PEpar.

påpolypropen PP räknatsamt 1000 mappar
respektive material.av

Aliüöbelastningsbirlrag Enhet PE PP PVC

Fossila energiresurser ELU 1.7l 10.8 10.7

Energirelaterade Uemissioner 6.9 5.5 6.7

Summa 1632 17.4018.6

miyöbezlastninTotal 91 16 71g

1 Summan koldioxid, kolmonoxid,svaveloxider,kväveoxiderochstofLav
2 Summan överskriderxotalvärdcl nedåt.dettaavnmdalsaupgaav
3 Summan överskridertolalvärdcleftersomdet i ingårlolalvärdcl negativatermer.

Källa: IndustriteknikChalmers

Studien inte tilltar hänsyn att kanske harmapparna
långolika brukstid. PVC-mappar väger till1,3 1,5

gånger så mycket övrigade plastmapparna. Dennasom
egenskap inteomfattas analysenstudien.av

Studien ingen, enligt definitiv miljömäs-Chalmers,ger
sig rangordning plastmapparna, skillnadernaeftersomav
i värderingsresultaten småär jämfört med de osäkerhe-

iter analysen.som ryms

Vid miljöbelastningenanalysen för plastmappar harav
inte hänsyn tagits till rad PVC-specifika faktoreren
vid tillverkning, vid påavfallsförbränning deponi.och

Studien inte tilltar hänsyn förde processpecifikaPVC
emissionerna kloridjon,klorgas, dikloretan vinyl-och

inteförekommerDessa alls för polyeten-monomer. och
polypropenmapparna.

ökadeDet behovet vid neutraliseringkalk torrav av
bildad vid förbränningsaltsyra intePVC har beak-av

i studien. Förhållandettats gäller inte för polyeten
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klorinnehåll.och polypropen eftersom de saknar I
värderingsmetoden inte kemikalie-mängdenbeaktas att

från plasttillverkningavfall är störst för PVC-fallet,
något mindre minstför polypropen föroch polyeten.

frånAdditivens miljöbelastning inte följt till-har
verkningsledet. enligt relativtär,Det Chalmers, en

dåförsummelse fjärdedel PVC-folien tillstor en av
additiver.utgörsmapparna av

Värderingsmetoden enligt Industritek-Chalmersgynnar,
pånik, emissionerberoende blandPVC-mappen annat att

vinylklorid dikloretansaltsyra Hcl, VCM ochav
inte in.EDC vägs vidäroch mellanstegVCM EDC PVC-

framställningen.

tillHänsyn bildning dioxinereventuell eller andraav
klororganiska föreningar i tillverknings- avfalls-och

inte i studien.ledet tas

månvilken nedbrytningsprodukter bildasI för plast-
i deponi inteavfall har studerats. Detta fram-gynnar

då additivenför till miljön,allt PVC vandrar ut
exempelvis dietylhexylftalat DEHP.

IndustritekniksChalmers skillnaderna islutsats är att
småvärderingsresultaten i jämförelseär med osäker-de

iheter analysen.som ryms

iFlera aspekter metod använtsden har PVC-som gynnar
enligt Industriteknik. skill-Chalmers Eftersommappen,

små,i värderingsresultatennaderna är talar det för
miljömässigt alternativen.att är sämre änPVC-mappen

Studien ingen definitiv, miljömässigdock rangord-ger
ning plastmapparna.av



sammanfattning livcykelanalyaon9.1 av

Livscykelanalysen intressant efter-ärkontorsmapparav
olika tillmaterialvalden belyser ochtresom en samma

ärprodukt: polyetenPVC, och polypropen. De senare
vanliga alternativ till i tillämp-stort antalettPVC

såledesningar. materialPolyeten äroch polypropen som
konkurrerar med PVC.

livscykelanalysenResultatet för kontorsmapparav av
småvisar skillnaderna i jäm-plast resultaten äratt

fört imed osäkerheterde stora analysen. Detsom ryms
begränsade miljöfaktorer iantalet använts metodensom

på livscykelanalysenDetta berorPVC-mappen. attgynnar
inte tagit till miljöaspekter i till-har hänsyn alla
verknings-, användnings- och avfallsledet.

erhålla påbildFör inverkanatt komplett Pvcsen av
såledesmiljön emissioner ibör tillverkningsledetäven

i klorföreningar miljöfarligaform och detEDC, VCM,av
ingå.vid tillverkningenavfall uppkommer Hänsynsom

inte tagits till förbränningsledethar bildningdär av
vid PVC-förbränning, dioxinersaltsyra uppkommer och

klororganiska bildas. Mjukgjordoch andra kan PVC
innehåller additivdessutom vandrar ut produktensom ur

vilketanvändning i deponi, inteunder och beaktats.
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Enligt regeringsuppdragets bör Kretsloppsde-andra del
långlivadevissalegationen för produkterutreda detom

återvinnafördelaktigtmiljömässigt attkan mervara
materialet.än byta utPVC-plasten att

riktlinjerpropositionregeringens 199293:180I om
samhällsutvecklingför kretsloppsanpassad angesen

återanvändning,prioriteringsordningen material-
återvinning, energiutvinning deponering. Medoch
materialåtervinning komposteringjämställs det kanom

minskajordförbättringsmedel.användas Att depone-som
miljöpolitiskaring övergripandemängden äroch avfall

mål.

materialåtervinningGenerellt10.1 on

Naturvårdsverket redovisning regeringsupp-i sinhar av
årförpackningar i februari dragit vissadraget 1994om

angående frånlämplighetengenerella slutsatser att
återvinnamiljösynpunkt förpacknings-eller förbränna

Materialåtervinningenergiutvinning.plaster med fram-
står från miljösynpunkt för plastför-mersom gynnsam

energiutvinning. PVC-förpackningarpackningar utgörän
i mindre förpackningar%dag endast andel 4 deaven

i Sverige.användssom

NaturvårdsverketSamtidigt material-konstaterar att
återvinning påtekniki relativtärdag outveckladen

erhållsplastsidan, materialkvalitetdenoch att som
hållbarhetgällerhar sämre egenskaper vad bland annat

jungfruligt material. Materialetän kan dessutom bara
gånger.återvinnas visst antalett

PVC-återvinningplast- ochtyska erfarenheternaDe av
återvinningenvisar materialkvalitet ihögatt en

sortering möjlighet identi-kräver och atten noggrann



tillverkadvilken ärfiera plastsort produkten av.
innehåller tillsatser.olikaOlika PVC-sorter

för att kunnaPVC-industrin renhetEnligt högkrävs en
ursprungliga produkt-återvinna till denPVC-produkten

Nytillsatstekniska egenskaper.typen med avsamma
applikationernyråvara vid vissaadditiver krävsoch av

PVC-in-återvunna Enligt svenskadenPVC-plasten.den
till-bearbetas utandustrin använda PVC-produkterkan

exempelvisnyråvara imellanskikt etttill ettsats av
återvunna PVC-materialettreskikts avloppsrör. detOm

kvalificerad normerad slutpro-tillanvändasskall en
ingående materialetskunskaperkrävsdukt samman-om

interntHuvudsakligen ellersättning. endastkan
dåinstallationsspilltillverknings- ellerexternt

återvunna materialet användaskananvändas. Det som
kvalificerad slutprodukt.i och normeradmellanlager en

återvin-gångermångaUppgifterna PVC-plast kanhurom
gåruttjänt isär. Detta berorinnan ärpolymerennas

på tillsatser uppvisar olikaolikatroligen medatt PVC
återvinningen attvid och erfarenheternaegenskaper

få. uppgifterrelativt Vissa att PVC-hittills är anger
gånger.återvinnastekniskt 6-8kan Enplast rent

återvinnaspåvisar sjustudie kanatt PVCholländsk
någon nedbrytninggånger nämnvärd skettattutan av

några additiver till-attmaterialet utanoch detta
Å från åter-visar erfarenhetersidan tyskandrasatts.

vissfönster attvinning tillPVC-fönstergamla nyaav
använd-vittring PVC-materialet skett underav

ningstiden.

ii dag.Sorteringen i huvudsak manuellt Europasker
identifieringsme-sorterings-Mekaniska optiska ochoch

utveckling.ärtoder under

inteoch kanuppkommerförr elleravfallDet senaresom
återvin-måsteåtervinnas utflödeomhändertas. Ett ur

sådant material över huvud tagetningssystemet somav



måste Naturvårdsverketinte användas enligt skekan
kontinuerligt kvalitetsskäl.av

långlivade betydligtPVC-produkterna utgörDe meren
ihomogen produktgrupp och används större volymer än

långlivadeförpackningar. inteprodukterna hanterasDe
någoni utsträckning,konsumenter större utan fram-av

för inom anläggningssektornallt företag bygg- ochav
långlivadetekniska isamt de nämnderna kommuner. De

hushållsavfallet,inte iPVC-produkterna hamnar utan
vid kassering.deponeras jämförelseHär bör göras omen

materialåtervinningdeponi, förbränning eller är det
från miljösynpunkt.mest gynnsamma

Iplaståtervinningtekniskt vid iEtt problem större
skillnaderna ’skala är olikade stora mellan de plast-

plaståtervinningsindustrinmaterialen, vilket enligt
S

påinverkar materialenblandbarheten emellan. Exempel-
åvis inteär olefinplasternablandbar medPVC polyeten
Ioch polypropen. I
ä
1Å sidan inte specifiktandra är problemdetta för PVC,

på återvunnakvaliteten blirutan den plasten högre om
utgångsmaterialet är Större, identifier-homogent. lätt

såsom rör profilerbara produkter golv, och kan sorte-
återvinnasoch separata system.ras 1

xatorialåtorvinning10.2 PVC-produkterav

3
3återvinning i produktions-Den PVC-plast formav av

installationsspill i diskuteras inteeller dag skersom
fhär.

långlivademängderStora PVC-produkter ackumuleras
ständigt i samhället. miljonertotalt ton ackumu-Av 2

imängd PVC-produkterlerad samhället utgör PVC-produk-
inom anläggningssektornter bygg- och 80 procent,ca

omkring miljonerdvs. Rör utgörton.1,6 merparten av
följtdenna ackumulerade mängd, golv och kabel. Denav



tidPVC-plast berör är in-byggnader kortast detsom
uppstårstallationsspill vidprocent moder-5-7om som

nisering, tillbyggnad.och beräknasTotalt dettany-
uppgå till år. siffra jäm-000 ton3 skallDennaca per

PVC-råvaraföras omkringmed de 80 ton konsume-000 som
år inom anläggningssektorn.bygg- ochras per

årVarje uppkommer i omkringavfall form 10 ton500avI
PVC-golv och PVC-haltigttapeter. byggavfall kommer,Q enligt åtminstone åriBoverket, framöver30 att upp-

I komma i årligen.mängder ton13 000-15 Detta000om

l avfall deponeras.

Enligt företrädare för finnsrörbranschen det endast
mindre mängder tillgängligaPVC-rör insamlingför ca

återvinnston. PVC-rör inte i100 iNorden dag, utan
utomhuslagda liggerrör kvar där de är lik-nedgrävda,

återvinnskabel. inteGolv heller.som

materialåtervinning finns vidPVC ett antal anlägg-av
ningar i finns iEuropa. flestaDe Tyskland. TysklandI

ocksåfinns särskild intresseorganisation för PVC-en
återvinning, Arbeitsgemeinschaft und Umwelt.PVC Bland

återvinnade iPVC-produkter finnsEuropa rör,som
fönster, takfoder, golv, flaskor blisterförpack-och
ningar. någraföljandedetI belysande exempel.ges

materialåtervinningOmfattningen dagens i ärEuropaav
bråkdel jämfört nytillverkas.med den PVCen som

återvinning långlivadeErfarenheterna PVC-produk-av av
i visar återvunnater insamladeEuropa att de och voly-

små. på långaär Det beror dels produkternasmerna
Å pålivslängd, på återvunnaefterfrågandels att produk-

låg.ärter



Rör10.2.1

Återvinning i i Nederlän-rör sker bl.a. Hardenbergav
fabrikWavindär rörproducentenderna, har separaten

återvinningför PVC-rör.av

återvunna från insamlade rörenPVC-plasten deDen
mellanskikt ianvänds de rör där rörväggensom nya

består materialskikt. innerskikt iYtter- ochtre deav
består jungfruligrören resterandePVC, 60nya av

återvunnentillverkatshar rörprocent PVC. Dessaav
få långförväntas lika livslängd PVC-rördesom som

råvara, påtillverkats livslängdmed helt dvs.ny en
år additiver tillsättseller100 detIngamer. nya re-

cirkulerade materialet.

konsumtionenNederländerna är PVC-rörI mycketav
årligeni Sverigestörre än jämförtton med80 000ca-

årligen.sveriges insam-ton markavloppsrör15 000 Den
ilade mängden använda PVC-rör Nederländerna förväntas

uppgå årligen.till Enligt branschorganisa-ton1 400
tionen Nordiska Plaströrsgruppen läggs markför-NPG

påva-ledningar i Sverige betydligt djuplagda större
påiän frysrisken. omläggningNederländerna grund av

befintliga va-ledningar isker endast mycket begrän-av
omfattning i Sverige i gjutjärns-sad och huvudsak av

Spilletbetongledningar. litet vid installation.och är
år insam-Endast PVC-rör förväntaston kunna100ca per

i sverige. rörtillverkare ilas stor DanmarkEn upp-
uppgåinsamlingsgraden till promilleskattar rör 2-3av

Återvin-konsumtionen, vilket motsvarar ton.20-30av
ningsgraden i mindrePVC-rör är änDanmark totaltav en

enligt EkoEko.procent,

vidare teknisktkonstaterar att det är fulltNPG
återvinna påpekarmöjligt iPVC-röratt att detmen

små långaSverige handlar volymer och transportav-om
stånd. Vidare PVC-rörfabri-att de svenskaNPGuppger

återvinnings-villiga diskuterakanterna är att ett



system för återvinningPVC-rör det bedöms attom ger
miljövinster, återsänderoch kommunerna användaom PVC-
rör till rörfabrikanterna. Företaget Uponor AB som
bl.a. tillverkar PVC-rör märker sina tydligtprodukter

återvinningsmärkninginföroch för möjliggöraatt pro-
ducentansvar för företagets påpe-produkter. Uponor AB
kar röråtervinningssystematt ett lönsamt kräver att
volymerna är kalkylerbara, samtligaoch tillverkareatt

distributöreroch åläggsalla sorters plaströrav samma
producentansvar.

10.2.2 Kabel

Någon återvinnagenerell teknik för frånatt plast
använd kabel finns inte enligt PVC-industrin. Kabeln är

| ofta förorenad, mångafinnsoch det olika sorters
E kabel. innehållaKabel kan olikaflera plaster, exem-
å pelvis polyetenisolering och PVC-mantel. dagI omhän-

dertas vanligen endast metalledarna i kabeln.

RecyclingGS i SundsvallI tar emot kabelskrot. Kabel-
innehållerskrotet metallerna koppar aluminiumoch samt

plast, bl.a. frånPVC. Metallerna skiljs plasten och
återvinns omsmältning. Plastengenom kan däremot i dag
inte återanvändas vid produktion till kabel enligt upp-
gifter från Ericsson Cables. Plastfraktionen utgör 50
procent kabelskrotet och har använtsav dränerings-som
material, vilket inte tillåtet.längre är RecyclingGS
försöker få fram återvunnenprodukter tillverkade av
kabelplast. Exempelvis framställer plankor detman av
blandade plastavfallet sågspån.tillsatsmed av

Den danska plastindustrin inte material-5 attanser
E återvinning gamla påPVC-kablar lämpligtärav grund av
1 de blyinnehålletproblem medför.



Golv10.2.3

golv-ochPVC-tillverkareeuropeiskamellansamarbeteI
anlägg-år i Grossefehnetablerades 1990tillverkare en

PVC-golv.regranulattillverkning gamlaning för av
bli golvberäknadesPVC-avfallOmkring nyaton300

materialomkring ton000-6 000och 3under 1991,
plastindustrinseuropeiskaårligen enligt denhanteras

intresseorganisation, APHE.

nytill-krävergolvutvunnits gamlaPVC-pulvret avsom
PVC-råvara för attfyllmedelellermjukgörare,sats av

tillverk-lämpligerhållas förärkvalitet skall somen
ning golv.av

administrerasåtervinningen AgPRInsamlingen och av
viaRecyclingBodenbelagsArbeitsgemeinschaft PVC

Behållare fördetaljister.grossister ochgolvläggare,
vidfinns utplaceradeuttjänta PVC-golvinsamling av

insamlingsställen.några speciella

fråninsamlasprocentgolvandelen 70störstaDen --
sjukhus, skolor etc.inrättningaroffentliga som

varjei Föringår europeiska företag AgPR.Totalt 19
150 DM.betalar AgPRPVC-golvavfallinsamlatton

minimera ekono-denbildades för attArbetsgemenskapen
vid uppbyggnadenenskilda företagrisken förmiska av

För attmaterialåtervinningssystem PVC-golv.förett
i tonTyskland 30 000PVC-golvavfallallthandta om

åtta anläggningar med dennatillårligen skulle sex
kapacitet krävas.

användningsområdenockså möjligaandraundersökerAgPR
såsom mjukabilmattor,golvmaterialetåtertagnaför det

återvinnings-på bilar.stänkskydd Dessaprofiler och
additivinnehåll inteomfattasnytillsattmedprodukter

itroligenoch hamnarPVC-golvförarbetsgemenskapenav
på kassering.viddeponiförbränning eller



10.2.4 Fönster

återvinningsanläggningEn PVC-filmför profileroch
från fönster finns i drift i Behringen i Tyskland. Det
återvunna PVC-granulatet kan användas för att göra nya
fönsterprofiler, tillsatsmed jungfru-20 procenten av

PVC-råvara.lig

Q
Enligt ingåttsdet avtal tillverkandemellan desom

å företagen återvinningsföretagetoch skall produkterna
PVC-fönster, profiler, jalusier insamlas sedan de
tjänat enligtut, och fåravtalet intede deponeras
eller förbrännas. frånGlas och metall sorteringen om-
händertas återvinning.för separat Investeringskostna-
den för anläggningen uppgick till miljoner30 DH. Den
nordiska profiltillverkaren, för huvuddelensom svarar,

Ä svensk konsumtion, har återtarav uppgett att föns-man
I ter reparations- rivningsavfall.ochur

övrigt1o.2.s

återvinnsFrankrikeI årligen.10 000 ton PVC-flaskor
Materialet används för rörtillverkning. Sedan PVC-f1as-
korna belades med insamlingsgradenpant, har ökat till
90-95 procent.

Företaget frånHoechst samlar apotek sjukhus inoch
läkemedelsförpackningar aluminium.PVC och Av PVC-av
plasten tillverkas golvplattor säljs till konsu-som
mentledet. Plattorna återtagningsgaran-omfattas av en
ti. Sverige finnsI ingen tillverkning PVC-takduk.av

tillverkareEn stor i återtarSchweiz använd duk även
från Sverige.

10.3 Ekonomiska på återvinningaspekter

SverigeI finns i ingendag praktisk eller ekonomisk
erfarenhet materialåtervinning kasseradeav PVC-pro-av

återvinningdukter för till PVC-produkter. Denya



ihanterarplaståtervinningsföretagenexisterande
polypropen.ochpolyetentermoplasternahuvudsak

Naturvårdsverketbeviljade1980-taletbörjanI av
plaståtervinnings-iny-teknikinvesteringartillbidrag

sammanföllplaståtervinningenpåSatsningenbranschen.
på jungfruligtprisetdärmedråoljepriset, ochmed att

1980-talet.i mittendrastisktplastmaterial, föll av
Naturvårdsverket de ekono-skullefrånuppgiftEnligt

delvisplaståtervinningsbranscheninommiska problemen
på produkterförädladesatsarbranschenminskakunna om

anläggningar.befintligainomkapacitetenökaroch

svårtärplaståtervinning oftadetär attvidGenerellt
Problemetåtervinningssystemet.uppnå ilönsamhetatt

jungfruligtpriset förmarginal mellanlitenförmed
för plastergenerelltåtervunnen ärplastmaterial och

Nyråvaran konkurreraråtervunnen PVC.ävengälleroch
avsättningenåtervunna ochplasten,prismässigt denmed

återvunna kanprodukternapå de varamarknaden av
plastavfallåtervinning blandatBeträffandeosäker. av

frånerfarenheteringå visardel,där kanPVC ensom
att tasvårigheter gällernär detpå storaTyskland

och attfrån förpackningsavfallplastblandadhand om
på marknaden.återvinningsprodukternafå avsättning för

samhällsekonominförkonsekvenser aveventuellaNär
åter-insamlings- ochärPVC-återvinning bedömasskall

insamlingsgraderHögabetydelse.storvinningsgraden av
till högaenligt EkoEkosortering lederbehovoch av

SverigePVC-återvinning i kommer manVidkostnader. en
utnyttja etablera-företrädare attenligt Plastkretsens

såsom avfalls-kommunalainsamlingsorganisationerde
slippa byggaför atttransportöreretableradeochbolag

itasinsamlingsorganisation. Kostnadernaegenenupp
iskjuts nästa stegplastindustrin ochhandförsta av

till kunderna.över
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målsättningenI Danmark har i skriftligadet avtalet
mellan miljöministeriet intressenteroch avseende PVC
inom förpackningsområdet minskaatt andelen PVC med 50

årtillprocent jämfört basåret1993 uppnåtts.med 1987
Detta har skett att ersatt PVC medgenom andraman
material polyeten, polypropen och trä. isom Utbyte

återvinningstället för blir enligt den danska erfaren-
heten billigare och resurseffektivt.mer

Återvunnen från iPVC huvudsak kortlivade hushållspro-
dukter ihar tysk undersökning visat sigen kosta

sådubbelt mycket nytillverkad PVC. Danskasom och
tyska erfarenheter visar tillverkningen återvun-att av

från i långlivadePVC huvudsaknen inomprodukter bygg-
och anläggningsssektorn såsom golv, rör, kabel och
styva profiler är 20 procent dyrare nytillverkadänca
PVC. prisdifferensDenna gäller, enligt EkoEkos studie,
vid situation lågameden mycketgynnsam insamlings-

återvinningsgrader,och och endast för den PVC ärsom
billigast inatt samla och bearbeta. sätts högreen
återvinningsgrad blir kostnaden ton betydligtper

återvunnahögre. Det PVC-materialet måste också kunna
användas för produktion efterfrågad produkt.av en

Ätervinningskrav på långlivade produkter innebär inves-
återvinningsanläggningarteringar i och insam-utbyggd

lingslogistik sortering.och

återvinningsgradhögEn långlivatför innebärPVC att
mindre mängder PVC ackumuleras i biosfären och ökar
förutsättningarna för ingåatt PVC kommer iatt en
materialcykel. högre insamlings- återvinnings-Ju och

långlivadekrav för PVC-produkter, desto högre kostna-
der vid insamling och sortering. samtidigt tillgång-är

på tillräcklig mängd återvinning,en materialen för
enligt företrädare för PVC-industrin, förutsättningen
för att täcka processkostnaderna. Vissa produkter är
dock inte lättåtkomliga. vissPVC-rör och PVC-kabel är

svåråtkomliganedgrävda och återvinning.för Genom-
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inte acku-där PVCmaterialcykel,slutenförandet av en
mycketdenbl.a.motvägasbörbiosfären,imuleras

återvinningskravinsamlings- ochkostnadenhöga som
på miljö ocheffekter sam-Till kommerdettainnebär.

outredda.ärnärvarandevilka förhällsekonomin

vc-återvinningvidmiljöpå hälsa ochInvorkan10.4

StatensnorskadenuppdateratNaturvårdsverket har av
bedöm-genomfördaaugustii 1993Forurensningstilsyn

redogjort förpå miljön ochinverkanningen PVCsav
bedömningarvissaförhållanden. harDessutomsvenska

åter-vidmiljöpå ochhälsainverkangjorts avseende

vinning PVC.av

ostabiliseraddärvid attNaturvårdsverket konstaterar
bildar salt-ochnedbrytstemperaturervid högaPVC

bildas,kannedbrytningsprodukterÄven andrasyra.
huruvida klororga-informationsaknasDetbensen.t.ex.

vid upprepadbildasdioxininklusiveföreningarniska
katalyserarmetallernärvaroåtervinning, och avenom

nedbrytningen.

vilka nedbryt-undersökerPVC-tillverkarensvenskaDen
med ochPVC-kabelmantelbildas närningsprodukter som

gånger omgranuleras.upprepadekoppartillsatsutan

högredestoär,utbytsPVC-produktäldre somJu en
Vissa ämneninnehåller den.miljöskadliga ämnenhalter

daganvända.förbjudna Iattår tillbakasedan 10-15är
i huvudsak.byggavfalldettadeponeras

också redogörelsei nämndaNaturvårdsverket uttrycker
framför alltmaterialåtervinningfarhågor för att av

icketill attbidra accep-kan nuPVC-produkteräldre
klorparaffiner ochsåsom kadmium,tillsatsämnentabla

påmiljön etttillspridsflamskyddsmedelbromerade
inverkanfrågor avseenderadsätt. Enokontrollerbart
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på miljön materialåtervinningav PVC-produkter är iav
dagsläget ofullständigt belysta.

Vidare refererar Naturvårdsverket till undersökningen
frånJernkontoret årav 1988, där smältning PVC-av

plåtbelagd jämförs med andra skrotkvaliteter med av-
påseende dioxinbildning. Undersökningen påtyder att,§

PvC—be1agd plåt bidrar till ökad dioxinbildning viden
1 nedsmältning. Naturvårdsverket konstaterar vidare att
E det dock sannolikt är andra faktorer förbrännings-som

och temperaturförhållandeng i avgaskanaler ochugn,

I reningsutrustning är avgörande för bildandesom och
utsläpp dioxin.av

återvinningVid plastmaterial förbrukasav del0 en av
additiven i själva Dessutomprocessen. har under pro-

i duktens användning del brutits neden och förbrukats.
l Därför behövs ytterligare tillsats stabilisator vidav
Å omarbetning. Erfarenheter från visarEuropa mjuk-att

gjord ocksåPVC ofta kräver nytillskott mjukgörareav
vid materialåtervinning.9

i
g Plaståtervinningsgruppen PKG, ärsom sammanslut-enå ning företag kommersielltav arbetarsom insamlingmed
} och bearbetning begagnade plaster,av konstaterar att
j PVC är plast inte ären blandbarsom påmed andra grund
E sin PKGtemperaturkänslighet.av påpekar vidare att PVC

återvinningsprocesseni1 medför stora arbetsmiljö-
I problem, eftersom saltsyra bildaskan och komma iut

arbetslokalen.

Institutet för Vatten- Luftvårdsforskningoch IVL har
utfört studie arbetsmiljönen vid plaståtervinning.av
Generellt gäller vid plaståtervinning återvinningatt

blandadav och kraftigt nedsmutsad plast dåligger en
arbetsmiljö vid manuell sådansortering. En arbetsmiljö
förekommer knappast i Sverige i dag. konstaterarIVL
också riskenatt för arbetsmiljöproblem ocksåökar om
olika plastsorter blandas. Blandade plaster dess-ger
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kvalitet än denbetydligt lägre varmedproduktutom en
ingår blandningen.iharplasterdeoch somaven

rela-elleralltSverige framföråtervinns i rendagI
återvinningfrånErfarenheter avtivt polyeten.ren

PVC-korkEnligt kanIVLsaknas.PVC-produkterenbart
återvin-in imisstag kommafrån vissa plastdunkar av

saltsyraavgång med-meddå orsakaningsprocessen och
arbetsmiljöproblem.följande

sammanfattning10.5

relativtÅtervinning out-iär dagPVC-produkter enav
materialåtervinningfrånteknik. Erfarenhetervecklad

små volymervisar endastattiPVC-produkter Europaav
efterfråganin attochlånglivade samlasPVC-produkter

låg, vilketrelativtpå återvunna ärprodukternade
negativt.påverkar lönsamheten

framställningmaterialåtervinning ochVid avdagens
till-applikation krävs oftatillPVC-produkter samma

Återvinningnyråvara additiver. PVC-pro-och avsats av
kräva fort-således i läge attdagens enkommerdukter

jämförel-änadditivanvändning fortsattochsatt omen
PVC-råvara.nyproduktionsevis minskad av

ii skerdagåtervinning PVC-produkterDen somav
långlivade produkteri huvudsakomfattar somEuropa

återvinnings-speciellatillförsin ochseparatsamlas
återvinningsådannågonfinns inteanläggningar. dagI

förkostnadernaSverige. totalai DePVC-produkterav
Sverige äråtervinningssystemsådanaupprätta 1att

motsvarandeföräntroligen högreärdeoutredda, men
avståndlånga dagenspå ochgrundeuropeiska system av

små avfallsvolymer.

andra plas-medtillsammansMaterialåtervinning PVCav
ifrån arbetsmiljösynpunktframstår olämpligtter som

plaståtervinningsindustri.svenskadagens
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PVC-återvin-miljöpåverkan vidFlera aspekter rörande
ning är för närvarande outredda.

Mjukgörarna spridas till miljön vid användningen.kan
Speciellt mjukgjord igäller detta för utomhusbruk.PVC
Återvunna mjukgjorda bidraPVC-produkter kommer att
till spridningen i miljön mjukgörare. PVC-haltigtav

innehållerbyggavfall miljöskadligahälso- ämnen,och
också innehållaoch äldre förbjudnaprodukter kan ämnen

såsom kadmium. rivningsavfall iBygg-och deponeras dag.
Naturvårdsverket påpekar materialåtervinningatt av
framför bidraallt äldre tillPVC-produkter kan att nu
icke tillsatser sprids till miljön.acceptabla

återvunnenProdukterna kasseras förr ellerPVCav sena-
i återvin-sin vidtur och restprodukter uppkommerre

ning. iUtflödet form restprodukter och kasseradeav
återvunna måste på frånprodukter tas hand ettom
miljösynpunkt godtagbart sätt.



röxnxänuzucn.

Förbränning fråndiskuteras miljösynpunktPVC främstav
utifrån tungmetallinnehåll.dess klor- och Klorandelen
i själva PVC-plasten utgör i57 procentu Kloret PVC
bidrar till bildningen saltsyra och kloreradeav

såsomorganiska föreningar dioxiner och klorfenoler.
frånTungmetallerna, stabilisatorernahärrör hamnarsom

i måsteflygaskan och slaggen och omhändertas för
deponering. Sverige finns avfallsförbrännings-I 21
anläggningar tar hand 45 procent densom om ca av

hushållsavfall.totala mängden insamlat

Totalt beräknas knappt 200 ton000 PVC-produkter ha
förbränts i de kommunala förbränningsugnarna under
perioden dessa1965-92. iAv ton utgör200 000 huvudsak
kortlivade PVC-bestrukna mjukprodukter PVC-folieoch

fjärdedel vardera.en

saltsyra bildasDen vid förbränningen neutraliserassom
vid alla förbränningsanläggningarsvenska tvågenom
olika våttekniker; Naturvårdsverketsoch Enligttorr.
beräkningar medför förbränning iPVC ett system medav
torr neutralisering kostnader för att deponera och

bildadetransportera våtaden kalciumkloriden. detI
systemet släpps kloriden till recipientut därmedoch
uppstår ingen kostnad för restprodukthantering.

hushållsavfalletMed dagens sammansättning härrörav
Naturvårdsverketenligt bildat35-50 procent iklorav

frånrökgaser PVC-innehåll påDettaPVC. motsvarar ett
ingående0,5 procent ica 8 500 ton osorterat avfall

förbränning.för

betydelse bildandetPVCs för dioxinerklorerade ochav
andra klorerade föreningar vid förbränning är
omdiskuterat. Vissa påvisarförbränningsförsök en
korrelation bildningmellan klorbensen,av som

påindikator dioxinbildning, PVC-innehålloch i det
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då sådantförbrända organiskt avfall kanavfallet som
komposteras först sorterats ut.

å sidan teorinförbränningsförsökAndra stödjer andra
klorinnehållet från påverkari inteatt avfalletPVC

dioxinbildningen. finns tillräckligt med klorDet redan
i bildas.dioxinannat avfall för Resterandeatt skall

iklor avfallet förbränns utgörs koksalt,som av
mångaivägsalt och klor och andrapapper, papp

våtaospecifika bidrag. komposterbaraDet matavfallet
iantas för idag ungefär hälften klorvätetsvara av

bildade rökgaser.

hushållens organiskaI takt med alltatt avfallmer av
kompostering, relativautsorteras för kommer PVCs

klorinnehålletbidrag till ökaatt avfalletsom
sammansättning i övrigt är oförändrad.

samrådVid företrädare för PVC-industrinmed
åsiktenredovisades förekomsten iatt avfalletPVCav

någon påinteförbränns inverkanhar helstsom som
dioxinbildningen.

NaturvårdsverketEnligt kraftig reduktionhar en av
fråndioxinutsläppen avfallsförbränningsanläggningarna
gångna tioårsperioden.skett under den Förbränningspro-

optimerats reningsteknikenhar och förbättrats.cessen
också bidragit tillDetta har lägreutsläpp halterav

vilka inte avskiljsklorbensener och klorfenoler,av
från vid reningssteget omfattningrökgaserna i samma

någradioxiner. mäts kändadag endast enstakaIsom
organiskaklorerade föreningar vid utsläppsundersök-

råderningar, i sammansätt-och det osäkerhetdag om
påningen organiskadet totala utsläppet kloreradeav

frånföreningar förbränningsanläggningar.

frånmetallstabilisatorernaDen absoluta merparten av
den iförbränns flygaska och slagg.hamnarPVC Hursom

i här-stor andel metallmängderna aska och slaggav som
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från går Någrairör inteavfall störrePVCn att ange.
mjukgörareutsläpp oförbrända ftalater bedömsav av

NaturvårdsverketKemikalieinspektionen inteoch vara
från avfallsförbränningsanläggningar.aktuellt svenska

till dioxinutsläpp deponibränderAndra källor är och
olovlig förbränning deponi-okontrolleradekabel.av
bränder till dioxinutsläpp.upphov okontrolleradeger

NaturvårdsverketDeponibränder enligtkan betydandege
gångerutsläpp TCDD-ekvivalenter, flera det samladeav

frånutsläppet till iavfallsförbränningenluft
ÄvenSverige. iklorkällor finnsandra än lagradePVC

deponier.dessa Omkring deponibränder inträffar200 per
år, vilket väsentligt bidragsammantaget kan ettge av

pådioxiner. ställs vid prövningNumera krav gasuttag
deponier vilket minskabör iantalet bränder fram-av

tiden.

olovlig förbränning vilket dioxinutsläppkabelav ger
kan förekomma, i föreliggerdagsläget enligtmen
Naturvårdsverket inga uppgifter omfattning-hur storom

är.en

Vid i såbrand bostäder inteproducerar PVC mycket rök
vållaratt detta problem. Däremot kan det klorväte som

påverkabildas vid då försvårabrand slemhinnor och
förhindra utrymningeller enligtlokaler, Boverket.av

långtblirBesvären innanakuta koncentrationen i
blir giftig.rummet vidareBoverket konstaterar ettatt

vidannat problem PVC-bränder materiellaär de skador
uppkommer bildas,den saltsyra bl.a.som av som som

korroderar alla berörda metaller.

Naturvårdsverket ickekonstaterar obetydligaatt mäng-
stabilader föreningar,klorerade däribland dioxiner,

tillförs måsteflygaskan. Askan hanteras och deponeras
så miljögifterna liggeratt i deponinkvar under mycket
lång tid. svårtkloridhalterHöga gör det stabili-att

införaskan deponeringen.sera
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Vid förbränning för energiutvinning energiinne-är PVCs
håll lågt i jämförelse med andra plaster: Polyeten och

energiinnehållpolystyren har Kjkgett 46 och000om
Kjkg. EnligtPVC beräkningar18 900 tyska kan endast

råvarorna30 energi,procent den ursprungligadeav som
innehåller, utvinnas vid förbränning för-PVC. tyskaI
bränningsanläggningar omkringberäknas endast 10

energiinnehållprocent utnyttjasPVCs kunnaav som
värme. förhållandenberäkningarMotsvarande för svenska
saknas.

klorinnehållMed lägre i blirdet avfall förbrännssom
investeringskostnaderna i förbränningsanläggningarna
lägre, fråndeponeringoch nuvarande kloridrestav neu-
tralisering inteskulle ibehövas nuvarande utsträck-

ning.

sammanfattning11.1

energiinnehållPvcs är lägre än andra termoplasters.

Vid framtida hanteringenden de restprodukterav som
hushållen,i såsomuppkommer materialsedan papper,

återvinningplaster och metaller utsorterats för liksom
hushållsavfallet,det komposterbara kan andelPVCs av

klorinnehållet i rökgaserna komma att öka. plastan-Av
delen vid förbränning uppskattas iPVC dag utgöra 6-10

Stabilisatorer innehållerprocent. tungmetallsom
ianvänds princip uteslutande till framförPVC. Om PVC

allt ersätts såsom bildasandra plaster iochPE PPav
teorin vid förbränning koldioxidendast och vatten. De
alternativa innehållerplastmaterial diskuteratssom
inte heller klor.
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12. DBPONI

råder ii osäkerhet händerDet dag stor vad somom
nedbrytningendeponi i markmiljöävenoch avseende av

nedbrytningspro-tillsatserna. VilkaPVC-polymeren och
frånbildas i deponi i markmiljödukter och ned-som

integrävda rör äroch kabel utrett. Det saknas kunskap
i vilken utsträckning till ned-läckage lakvatten avom

brytningsprodukter spridning till miljön dessaoch av
frigjorda Mjukgörarna i börjartillsatseroch sker. PVC

PVC-polymeren, liksomförr eller vandra utsenare ur
På långstabilisatorer, pigment sikt spridsm.m. exem-

blyinnehålletpelvis i nedgrävda rör kabel ochoch
bidrar till metallbelastningen i miljön.

finnsTotalt ungefärdet ton PVC-produkter350 000
åri avfallsdeponiernaackumulerade sedan 1965. Av

omkringdenna mängd beräknas större delen, ton210 000
mjuka PVC-folier övrigaPVC-bestrukna produkter, och

hushållsav-deponieriPVC-produkter, ha deponerats för

fall.

PVC-råvaraomkringstörsta volymen tonDen PVC, 80 000
årligen, i inom anläggningssek-används dag bygg- och

rivavfall itorn. och deponeras dag. dennaBygg- Inom
åtminstone år framåt årligenisektor uppkommer 30 13

PVC-haltigt enligtton avfall Boverket.000-15 000
Större delen detta, är PVC-produkterton,10 000av ca

från åri periodenform golv- väggmattor.och Underav
till beräknas drygt ton PVC-golv ha1965 1992 70 000

på byggavfallsdeponi.deponerats Mängden golv acku-som
uppgår åri tillsamhället näramulerats ton400 000

1992.

samrådvidFöreträdare för PVC-branschen har uttryckt
sin deponering: deponeringbeträffande PVC-pro-syn av

någon fråninte lösningärdukter bra resurssynpunkt,
förbränning energiutvinning ibör ställetutan med vara

alternativ nyttja materialet.förett att bättre
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äldre plastmaterialetJu vid renoveringär byts ochsom
ombyggnad desto skadliga ingredienserhögre halter
innehåller enligt börjardet, Boverket. PVCDen som nu

innehåller årbytas tillbakaut ämnen sedan 10-15som
är förbjudna.

Den största inomproduktgruppen PVC-användningen är
rör. påTotalt har PVC-rör grävts895 ton ned000 eller

årannat sätt iackumulerats samhället mellan och1965
år årliga konsumtionen1992. Den mellan 30 000-om

på40 ton000 PVC-rör ökar ytterligare denna mängd.
livslängdenEftersom enligtför PVC-rör branschorgani-

år,sationen är påkommer de rör100 grävdes nedca som
förmodligen1970-talet inte behövaatt bytas förrän

åromkring 2070.

Enligt finns praktisktBoverket det ingettaget skäl
att röra markförda vidkablar tillfällenenstakamen
kan rörnät och avloppsrör behöva ändras. Rörsystem, som
är inbyggda i intehus, utsätts för slitage eller
inverkan från dagsljus.

Situationen för liknarPVC-kabel den för rör. Utflödet
i uttjäntaform tillprodukter litetavfallsledet ärav
i jämförelse årligenmed den mängd konsumeras ochsom

iackumuleras påsamhället. Kabel livslängdhar en ca
år. ligger30 Där avfallsproblemet betydligt inärmare

tiden uppnårän för rör: under omkring1990-talet
årligen10 ton kabel000 teoretiska livslängden.den

Enligt naturvårdsverket,det norska skulleSFT, PVC-
blirprodukter ikvar användningnaturen eftersom

såsom nedgrävda rör, kunna medföra oönskad
påblybelastning i miljön sikt. Vidarelängre

någrakonstaterar inte finns uppgifteratt detSFT om
vad kommer i perspektivatt ske längre iettsom en

påverkandeponi under olika mikrobiellämnen;av
aktivitet och miljönandra faktorer. är starktOm

påskyndasbasisk förmodligen nedbrytningen och saltsyra
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bildandetföljasenligtkan SFTavspaltas. avDenna av
relativtnedbrytsobetydliga mängder bensen. Bensen

bildas.inte AndrakunnabedömsKlorbensenersnabbt.
kloreradeandrafenol kanochförutom bensenattanser

bildas.föreningarorganiska

bildas, snabbtoch hurnedbrytningsprodukterVilka som
deponi äri mark,ochnedbrytning skerpolymererav

additivinnehållet i PVCn,troligen delsberoende av
Additi-miljökemisk deponerats.i vilken plastendels

iolikasinsemellanenligt polymerforskare,är,verna
kalciumstabi-fråga nedbrytning. Zink- ochbiologiskom

tennföreningar underorganiska bryts nedlisatorer samt
vissaliksomaktivitet, polyes-mikrobiellinverkan av

epoxider.trar och

materialgör attde egenskaper PVCEn an-somsomav
långlivadeså applikationer, ärii volymervänds stora

miljökommittênbeständighet. ochNaturresurs-dess
nyttjande ochsitti betänkande Naturresursersskrev

långa i siglivslängden kanatt denhävd 1983:56SOU
för plastermiljörisk: gäller äveninnebära Dettaen

i sinolösliga substanserandra fasta,och som
påverka biologiskainte ochursprungliga dekanform

intei t.ex.vetsker naturen. Manandra processer som
polyvinylkloridbildas närvilka produkter kansom

gårnedbrytningeni attnaturen; endastbryts nedPVC
långsamt. beständighet hos PVC kansomGodmycket

material hinnerrisk:innebäradärigenom mycket pro-en
eventuelltspridas innan effekternaochduceras av

börjarnedbrytningsprodukter märkas.skadliga

deponier hundra-finns och ettSverige större200I ca
omkring äldre avfalls-finnsmindre. Totalt 4 000tal

deponierna är lakvatten-Speciellt äldreför deupplag.
många otillfredsställande ochiuppsamlingen fall

NaturvårdsverketEnligtbristfällig.reningen ytterst
lakvattenuppsamling ochdeponier inte behövaäldreska
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rening utan efterbehandlingen på sådantskall ske ett
sätt att föroreningsmängden ut är acceptabel.

Vid analyser frånlakvatten deponier någrainteharav
högre halter påträffats.ftalater Få analyser har dock
gjorts. Lakvattnet hamnar i kommunala reningsverk i de
fall deponin är sådana.knuten till Naturvårdsverket
bedömer att de ftalater lakas ut deponierdesom ur som
är anknutna till kommunala reningsverk med stor sanno-
likhet hamnar i reningsverkets slamfas. Enligt de
bedömningar gjorts kommer de störstasom ftalatemissio-

från användningnerna PVC-produkter.av

Metallstabilisatorerna i hamnar vidPVC förbränning av
innehålleravfall iPVCsom askan och slaggen, vilka

deponeras. Hur stor andel metallmängderna i de tota-av
la utsläppen via lakvatten har sittsom i PVC-ursprung
produkter intekan bedömas. Troligen sker ett utsläpp
från oförbrända rester eller frånläckage depone-genom
rad aska Naturvårdsverketoch slagg. påpekar att en
utveckling mot lokalt omhändertagande frånlakvattenav

pågår.deponier

12.1 sammanfattning

Osäkerheten vad sker med PVC-polymerenom som addi-och
tiverna i deponi även ioch markmiljö är i dag stor.
Flera oberoende bedömningar påpekar dock risken att hälso-

miljöfarligaoch additiv påfrigörs siktoch sprids i
miljön från deponier frånoch markförlagda PVC-produk-
ter.

Tillverkaren PVC-råvaraav att utföra studieavser en
långsiktig nedbrytningav i deponiPVC och mark.av En

kartläggning kunskapsläget tillplanerasav hösten 1994
och därefter nedbrytningsförsök år 1995.

långlivadeDe PVC-produkter i fråndag deponeras isom
huvudsak bygg- och anläggningssektorn, har högreen
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miljö-hälso- ochsammansättningochhalt avannanen
ianvänds dag.produktertillsatser än defarliga som

anläggnings-från ochbygg-PVC-produkteräldreDessa
frånpå ochkontrolleratettomhändertasbordesektorn

sätt.godtagbartmiljösynpunkt



13 INTBRNATIONELLT.

Redogörelsen omfattar framför länderallt ligger isom
Sveriges närområde Norden och Europa vidtagitoch som
någon åtgärdform gällande PVC-användning.av Natio-

åtgärdernella för minskaatt användningen ärPVCav av
olika omfattning frånoch karaktär frivilliga avtal-
med branschen till tvingande lagstiftning.-

I internationelladet miljösamarbetet berörs bl.a.PVC
att flera havskonventioner pågenom sina begränsnings-

listor upptar plastadditiv, ingår i PVC.som

13.1 Oslo- Pariskomnissionanoch

Tillverkningsprocessen vid framställning PVC-råvaraav
påär initiativnorskt föremål för inomarbete OsPARs

arbetsgruppen för industrielladen sektorn INDSEC.
PVC-industrin valdes eftersom framställning PVC-av
råvara kräver användning klorerade klorväten iav stor

Dåskala. reduktion utsläpp klororganiskaav före-av
ningar är giftiga, svårnedbrytbarasom potentielltoch
bioackumulerande är prioriterad OSPAR dettaav anses

viktigt delområde.ett Målsättningenvara inom arbets-
är definieraatt bästagruppen tillgängliga teknik

BAT för PVC-tillverkning i bulk, identifiera åtgärder
för att reducera utsläppen föreslåoch gränsvärden för
utsläpp. INDSEC planerar frånavrapportera resultatet

årarbetet 1995.

Inom oSPARs kemikaliearbete påförsöker svensktman
initiativ nå internationella överenskommelser i syfte
att avveckla vissa prioriterade ämnesgrupper. Bland

återfinnsdessa plastadditivgrupperna klorparaffiner
och bromerade flamskyddsmedel. förInom kemika-ramen
liearbetet diskuteras åtagandefrivilligtettnu denav
europeiska klorindustrin att avveckla användningen av
de högklorerade kortkedjiga såklorparaffinerna långt

det är teknisktsom och ekonomiskt möjligt i dag.
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nelsingforskonventionen13.2

HELCOMHelsingforskonventionenÄven förinom ramen
såsom förftlaterplastadditiverpågår medarbete

begränsningsåtgärder.eventuella

Nordsjökonforonaen13.3

år har1990NordsjökonferensenundertecknandetGenom av
ettutsläppenåtagit sig reduceraattSverige av

ellerprocentmed 50ämnesgrupperochtrettiotal ämnen
blyföreningaråterfinns ochbly- somdessaAvmer.

på utsläppenReduktionsmålen baserasiadditiv PVC.
åruppnådda 1995.år skallNordsjön ochtill 1985 vara

framställningvidanvänds avKvicksilverprocessen som
årtill 2010.avvecklasskallklor

OECD13.4

fastställapågår för attarbete gemensammaOECDInom
riskbegränsningriskbegränsningsåtgärder. medArbetet

Sverigeinitiativ ochfrån början svensktettvar
för fleraarbetetledaattdrivande bl.a.verkar genom

ämnesgrupperochämnenpilotprojektet. somi Deämnen
blyföreningar,ochär bly-arbetedettaomfattas av

flam-bromerademetylenklorid ochkadmium,kvicksilver,
eftersomförviss PVCrelevansArbetet harskyddsmedel.

förslagEtti PVC-plast.stabilisatoranvändsbly som
riskreduktionsåtgärder förrådsbeslut beträffandetill

i höst.kemikaliegruppenidiskuterasskallbly

Danmark13.5

frivilligt avtalår ettfinns sedan 1991DanmarkI
Miljöministeriet, denmellananvändning PVCrörande av

danskadetaljhandeln, denplastindustrin,danska
Industrirådet.arbetssgivareföreningen och



målAvtalets är att hållasPVC skall frånborta av-
fallsförbränning där det är tekniskt och ekonomiskt
försvarbart, återvinningatt prioriterasskall framför
deponering, innehålletatt blyhaltiga tillsatserav och
klorparaffiner skall så långtreduceras det ärsom
tekniskt och ekonomiskt möjligt samt att materialens
miljöpåverkan skall frånvärderas vaggan till graven.

Avtalet skall mot bakgrundses den debatt rörandeav
avfallsförbränning dioxinbildningPVC ochav ägdesom

i Folketinget årenrum under 1985-87. Debatten medförde
att den danska miljöministern i åroktober 1988 lade
fram handlingsplanen reduktionom PVC-användningav

mynnande isom ut uppfordran tillen parterna att
inleda förhandlingar. börjanI hade debatten handlat om
att avveckla engångsförpackningar,iPVC imen
handlingsplanen fann den danska miljöministern att
målsättningen borde total avvecklingvara ien stället.
Skälen bl.a. att förpackningarvar endast försvarar en
mindre del det gåravfallav till förbränning,som samt
avgränsnings- och kontrollproblem.

Danmark skiljer frånsig Sverige attgenom mycketen
stor andel avfallet, i huvudsakav hushållsavfall,
förbränns. frånKlor PVC-produkter utgör 70 procentca

avfallets klorinnehållav i Danmark.

Innan avtalet ingicks hade Miljöstyrelsen gjort flera
undersökningar alternativa materialsav påeffekter
hälsa miljö,och samt tekniska och ekonomiskaav
konsekvenser ett utbyte.av Under tid har vissasenare
miljövärderingar uppdaterats. inteDetta har föranlett
någon ändrad policy avseende PVC.
Inom fyra produktområden gjordes särskilda undersök-
ningar: kontorsartiklar, sjukvårdsartiklar och övrigt,
förpackningar, byggnadssektorn och den grafiska
branschen.



årligenavvecklingslägetskallEnligt avtalet
Miljöstyrelsen.plastindustrin till Avrapporteras av

framgårår attaprili 1993statusrapporten
riktning.framåtgår i avtaladochutvecklingen

uppnåttPVC-förpackningar ochAvvecklingsmålet ärför
mängdenjanuari skulleTill 1993denöverträffat. 1

iprocentPVC-förpackningar medreduceras 52
årsår procentförhållande mängder;till 561987 av

material,alternativamedförpackningarna hade ersatts
skulleEnligt avtaletton PVC.motsvarande 5 850

medreducerasförbrännsPVC-förpackningarmängden som
Enligtjanuari 1995.före denytterligare procent 110

mål attdettaävenkommerstatusrapportensenasteden
uppnås.

PVC-innehållandeEnligt skall procentavtalet 41 av
återtas,år ochblir avfall 1995byggprodukter ensom

blev klarbranschen. Planenutarbetasskallplan av
upprättadesårskiftet därefterochtill 199293, en

insam-återvinning. PVC-rörAvseendeorganisation för
materialår tonrör, 150ton170lades 1993 varavca

delåtervanns. utgör storinsamlade mängdDenna aven
totalaliten dendelkasseratsrörde avmen ensom

inomförväntasinsamlade rör 10konsumtionen. Mängden
år stiga.till att20

insamlings- ochÄven ifönsterprofiler ettharför PVC
materialåtervinningssystem upprättats.

ii Danmark,insamlas settstortkabelavfallAllt
Plastindustrin i Danmarkhögt.metallvärdet äreftersom

i kabelmaterialåtervinning PVC-deleninte att avanser
klorparaffin-på bly- ochattlämplig. berorDettaär

material-lämplig förinnehållande ej bedömskabel
finnsalternativklorparaffinfriaåtervinning. ochBly-

påtillgängliga marknaden.
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Även för andra PVC-produkter uppnåddes målet att redu-

mängden gårcera PVC till förbränningsom med 1 ton000
i 1992.mars

Avseende plastadditiver omfattar det danska avtalet
blybaserade stabilisatorer pigment,och ävensamt
klorparaffiner i byggprodukter. återfinnsDessa i
större1 mängder långlivadei produkter kabel ochsom

’ golv. Enligt de danska leverantörerna

i
stabilisatorerav

och flamskyddsmedel kommer alternativ finnasatt inom
år10 även långlivadeför PVC-produkter.

Enligt denI senaste statusrapporten från plastindustrin
har den danska kabelproducenten upphört med användning-

iPVC elkabel.en av Detta beräknas reducera blyför-I
brukningen årligen.med 250 tonca Användningen av,å klorparaffiner för kabelproduktion har upphört.

Ett uppföljningsprojekt avseende kostnader vid
avfallsförbränning före och efter substitution till
andra material iPVC kortlivadeav påbör-produkter är
jat. Ett annat slutfört projekt bildningenom salt-av

vid förbränningsyra PVC-produkter påvisarav att det
samhällsekonomiskur synvinkel är förnuftigt inteatt

förbränna PVC-produkter i Danmark.

13.6 Norge

Det norska miljödepartementet initierade år 1992 ett
projekt för uppnåatt reduktion miljöeffekternaen av
från PVC-tillverkning och PVC-produkter.

Berörda delar näringslivetav uppfordrades att utarbeta
planer för avveckling engångsförpackningariPVCav och
miljöfarliga tillsatser i MiljöministernPVC. inbjöd
Samarbeitsrådet för emallasje miljö till diskussionog
kring PVC-avveckling. Plastindustrin inbjöds för att
diskutera plan för avvecklingenen miljöfarligaav
additiver till PVC-plast. Statens forurensningstilsyn
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arbets-tillsättaattår i uppdrag enfick 1992SFT
miljökon-utvärderaochundersökanärmareattförgrupp

PVC-produkter.långlivadeanvändning avsekvenser av

Samarbeitsrådet forochPlastindustriförbundet
till detsina rapporterimiljöemballasje anserog

miljöproblem PVCdeattmiljödepartementetnorska
ställsnödvändiga kravattlösasbörförorsakar genom

påochPVC-produktersammansättningenpå av
produkter.dessaavfallshanteringen av

miljöministerietnorska enpå uppdraggjorde avSFT
använd-produktion,vidpå miljöngenomgång effekterav

före-samtPVC-produkter,avfallshanteringning och av
miljö-demedtill rättakommaåtgärder attförslog

uppdagats.problem som

åraugustiiframladessin rapport,ikom somSFT
böråtgärderna varatill att snararefram1993,

generelltettuttrycktamålinriktade än som
påställsvillkorpå deUtöver somavvecklingskrav PVC.

kravdesamtvinylkloridmonomerproduktiondagens av
ansåg attSFTPVC-fabrikenpå denställs nyasom

vidtas:åtgärder börföljande

videffekterochutsläppkartläggningFortsatt av-
vinylklorid-VCH-produktion;

VCM-produktion;vidavfallshanteringFörbättrad-
itillsatsernamiljöfarligamestAvveckling deav-

PVC-produkter;
avfallsförbränning;vidkravSkärpta-

olovligförhindraattÖkad förkontroll-
PVC-belagdaspecielltavfallsförbränning av

kopparkablar;
bildandeförrisken avUndersökningar av-

vidavfallsförbränning ochvidklororganiska ämnen
deponi.ijordi ochnedbrytning
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fokuserar iSFT sin på miljöproblemrapport orsakade av
klororganiska miljöpåverkanämnen tillsatser.och Den

uppståkan vid hög energiförbrukning, vid utvinningsom
råvaror klimatpåverkandeoch utsläppav genom av gaser

ingick inte.

påpekar ocksåSFT att bör omfattas avfallsmini-PVC av
återvinningsmål.mering och påsamtidigt pekar attSFT

5 alternativa finnsprodukter för flestade PVCsav an-
vändningsområden. Ersättningsmaterial är andra plast-
typer eller traditionella material trä och glas.som

årI december uppdrog miljöministeriet1993 det norska
till vidareSFT att åtgärderarbeta föreslagnamed
beträffande påinverkan miljön.PVCs Till viktigastede
åtgärderna hör, enligt miljöministeriet, att utreda och
undersöka utsläpp och nedbrytning förbättraPVC, attav
avfallshantering och att avveckla miljöskadligade mest
additiverna i MinisterietPVC-produkter. betonar
särskilt åtgärderkartläggning och diffusabeträffande
utsläpp klororganiska föreningar fråntill luftav
vinylklorid-VCM-produktionen.

Den planerade PVC-fabriken i iRafnes fickTelemarknya
år utsläppstillstånd1993 för produktion 200 ton000av

året.PVC om

miljödepartementetDet norska har bidragabeslutat
finansiellt till återvinningsanläggningbyggandet av en
för blandad plast Retroplast. Departementet hari

§ ingått ett avtal med Statoil,Hydro och som ansvarar
E för projektet. Kapaciteten blir 000 ton blandat6

årplastavfall årtill 1994. ett andraI stegper
årÅutökas kapaciteten till 8 ton000 Totaltper

beräknas investeringaratt miljoner kommer100 NKrom
att krävas. organisationen insamlingen enligtskallav
Norsk årHydro klar senast under 1994.vara
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Nederländerna13.7

material iär Nederländernaett debatteratsPVC som
utifrån påinverkan miljöndess under de senaste 4-5
åren. Miljörörelsens kampanj iresulterademot ettPVC

på år frånfrivilligt inom tidsperiodutbyte 2-3en
PVC-förpackningar, speciellt förpackningar198889 av

fråndioxinutsläppenför mat. Bakgrundenavsess var
hushållsavfall.förbränningsanläggningar för

frivilligaEfter detta avtal utfördes antalett
förbränningsförsök relativaför undersökaatt delPVCs
i dioxinbildningen utsläppen. förstaoch försökenDe

någonvisade inte korrelation dioxinbildningmellan och
iandelen avfallet. Därefter utfördesPVC efter beslut

miljöministeriet ytterligare försök. dessa försökIav
hushållsavfall innehållandebrändes dels osorterat PVC

material,och komposterbart dels avfall där den
fraktionen tillkomposterbara utsorterad 70-100var

Klorfenolbildning indikatorprocent. användes försom
dioxinbildning. uppvisade entydigtförsökDessa ett

klorinnehåll, frånsamband mellan dels den komposter-
frånfraktionenbara ioch dels brän-avfalletPVC, som

dioxin-bildning.des och

hushålls-Utsortering fraktionen iden komposterbaraav
från årär obligatorisk i vil-avfall kommunerna,1994

stårinnebärket för störreatt allt andelPVC en av
klorinnehållet i avfallet förbränns.som

påMiljöministeriet inte basisatt det dessaanser av
någonfinnsförsök anledning omprövaatt den nuvarande

PVC-policyn, vilken innebär intePVC-användningatt
tillåts områden återvinnings-inom inget lämpligtdär

återanvändningssystemellersystem kan upprättas, och J
åövergång tillbör alternativa materialatt skeen som

från miljösynpunkt.är bättre
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åtskillnadingengörs långlivatDet mellan eller kort-
livat återvinningsbartPVC, utan enbart mellan och
icke-återvinningsbart. återvinnasPVC-produktenOm kan

åtarindustrinoch sig tillåten.användningendetta är
Användning återvinningPVC-produkter där inte ärav
möjlig olika orsaker, hjälp fri-reduceras medav av
villiga utbytesavtal industrin.med

återvinnsI Nederländerna tillPVC-rör tillPVC-rör1 nya
I åtagande2,5 procent frivilligtett PVC-rör-genom av

tillverkare. börDet dock situationennoteras iatt
Nederländerna beträffande anläggning och utbyte av
rörinstallationer i gårinte direktmark översättaatt
till förhållanden.svenska liggerRören djupare i
Sverige inteoch tas upp.

PVC-industrin i Nederländerna bildathar kommittéen
publicerarbl.a. informationsmate-PVC-relateratsomg

å rial. Kommitténs inställning har tidenmed förändrats
från5 att enbart försvara material tillPVC att för-som

minskasöka påinverkan miljön.PVCs

I
2 13.8 Tyskland

I
finns ingaDet federala restriktioner{ för användandet

I någraPVC, förbundsländer harav förbudmen mot använd-
i ning PVC-innehållande material . offentligaav byggna-1

der.
E
I På nivå pågårfederal vissa diskussioner restriktio-i om

i PVC-användningen inomner för den s.k. Enquete-ramen
å kommissionens arbete klorindustrin.med

kommissionDenna tillsattes förbundsriksdagen iav
februari Hälften1992. politisktledamöterna ärav
tillsatta hälftenoch sakkunniga. Kommissionens
övergripande arbetsuppgift är att utarbeta förslag för

uppnå långsiktigtatt hållbar samhällsutveckling ien
enlighet riktlinjermed de vidfastslogs konfe-FNssom
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år Kommissionenutvecklingmiljö 1992.ochförrens
materialströmmarna,viktigasteidentifiera deskall

värderingskrite-utarbetadärefterochdessaanalysera
utvecklingenpå främjakonsensusbasis för attrier av

materialström-uthålligt utnyttjande ämnes- ochett av
industrisamhälle.i moderntettmar

i ärklorhanteringen Tysklanddelmycket storEn av
åtgärder klorhanteringenEventuella motPVC-relaterad.

bedrivs imedinte Arbetet PVCdärför undanta PVC.kan
ochslutsatserprojekt. medsärskilt Slutrapportenett

åtgärdsförslag till hösten 1994. Iväntaseventuella
kortlivade ochdiskussioner behandlaskommissionens
långlivadeengångsprodukter sig, delasför ochPVCav

icke-återvinningsbara. Tillåtervinningsbarai ochupp
i möbler ochbedöms kabel,PVCden senaste gruppen

diskuteras parallellt,Additiverna ibilar höra. PVC
frågan samtligahänger med PVC-pro-deneftersom samman

dukter.

frånmiljöpåverkan framförDiskussioner PVCförs hurom
Kortlivadefrån förbränning reduceras. PVC-skallallt

därförbrännsdenutgör del PVCprodukter somen av
åtgärder diskuteras.eventuella

imiljöministrarnas novemberkonferensVid tyskade
några rekommendationer avseende PVC. Dessaantogs1992

i attsyfteinte förbrännasbörföreskrev bl.a. att PVC
frånproblematiska restprodukter PVCklorbidraget och

sågs alternativ.inteDeponering ettminska.skulle som
mot andra mate-skulle bytasrekommenderade att PVCMan

rial inom byggnadssektorn.

på PVC-användning.olikaförbundsländernaolikaDe ser
miljöministrarnaspraktiseratBerlin och HessenBremen,

i byggnader.inte användarekommendation att PVC
hoppastvingandeinga regler, utanväntasFederalt man

på branschen.frivilliga medavtal
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Enligt den påtyska avfallsregleringen avgör storleken
innehållavfallets organiska fåravfallet deponerasom

ej.eller innebär iDetta praktiken att ochPVC andra
fårinteplaster från årdeponeras 2005.

särskiltEtt sällskap återvin-har organiserats för att
Återvin-ArbeitsgemeinschaftPVC undna PVC Umwelt.-

ningen finansierasskall påsärskild avgiftgenom en
påPrisetPVC. beräknas stiga frånPVC med 20 procent

Återvinningsorganisationerhalvårsskiftet 1994. för mer
långlivade PVC-produkter fönster, tak, golv rörochsom
har bildats.

Schweiz13.9

Schweiz finns bådeI för frivilligtPVC ett avtal och
bindande regleringar.

årI slutet ingick schweiziska1984 det miljöminis-av
teriet frivilligtett avtal med landets livsmedels-,
plast- och förpackningsindustrier minskaatt använd-om
ningen i förpackningarPVC och kortlivadeandraav pro-

utgångendukter tillmed år60 procent 1987.av

reduktionsmål uppnåddesDetta och överträffades: 65
procent PVC-plasten hade tillbytts utav andra

årsskiftetmaterial vid 198788. Detta motsvarade en
årlig substitutionsgrad ton inne-6 000 PVC. Avtaletom
bar att andelen kortlivade PVC-produkter reducerades
från till15 årligaprocent 5 denprocent totalaav
PVC-konsumtionen.

bindandeGenom förordning är användandeten iPVCav
flaskor för öl, vatten och läskedrycker förbjuden. För-
ordningen omfattar även regleringarandra syftarsom
till engångsförpackningaratt reducera stimuleraoch
återanvändning återvinningoch förpackningar. God-av
tagbara alternativ för i finnasPVC flaskor bedöms
glas, PET.
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vilka produk-förordning reglerarfinnsDessutom somen
miljömärkning.får PVC-produk-positivanvändater som

påfår sätt.inte dettaenligt märkasdennater

frivilliga framför allttill avtaletBakgrunden det var
avfallsförbränningsanläggningarnas ut-medproblemen

bidra störremedbedömdesdärsläpp saltsyra, PVC enav
frånÄnnu år saltsyreemissionen anlägg-andel. 1990 var

tillviktigaste att reducera PVC-ningarna skäletdet
schweiziskaföranvändningen enligt företrädare den

regeringen.

så istegvismoderniseras stortattAnläggningarna nu
neutraliseras. ökar dockDettasett all saltsyra

sig inteiRegeringendriftskostnaderna. att PVCmenar
möj-tekniskasamtidigtmiljöfarligt, attär ansermen

påutnyttjas och pekar attligheter börbytaatt PVC
lösning-alternativafinnsinomäven byggbranschendet

ar.

USA13.10

januariiClinton attPresident föreslog 1994 en
tillsättas utarbetaför attskullearbetsgrupp en

reduktionstrategi ellernationell ochför utbyte av
klororganiskaanvändningen klor ochförbud mot avav

användningenkartläggning ochföreningar. En enav
miljöeffekter nuvarandebedömning hälso- och avav

föreslås plaster.användning och andraför bl.a. PVC

sammanfattning13.11

återvin-pågår för atteuropeiska arbeteländerfleraI
hushål-frånfrån plastförpackningarkasseradePVCna

långlivadeåtervinningAnläggningar för PVC-len. av
också drift.ifinnsprodukter

i ländermiljörisker framför alltförsDebatten PVCsom
Nederländerna ochochTysklandDanmark, Norge,som
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sammanfaller med debatten kloranvändningen i samhäl-om
let miljöeffekter frånoch i avfallshanteringen.PVC

påländerDessa arbetar olika sätt för minskaatt PVCs
påinverkan miljön. innebär frivilligaI Danmark det

arbetet plastindustrinmed hållasatt skallPVC borta
från avfallsförbränning där teknisktärdet och ekono-
miskt återvinningförsvarbart, att prioriteras framför

miljöskadligadeponering, innehålletoch att additi-av
såskall långtreduceras teknisktdet ärver och ekono-

miskt möjligt. målenDe uppsatta avseende utbyte PVCav
i förpackningar uppnåtts återvinningsverksam-har och
heter har startats för rör och fönsterprofiler.

åtgärdernaI ärNorge inriktade mot bättre kunskap om
nedbrytning och utsläpp minskningoch mot PVC-av
användningen vid tillverkning vidoch avfallsförbrän-
ning. miljöskadligaDe mest additiverna skall avveck-
las.

I Nederländerna inriktas påarbetet undvikaatt för-
bränning deponeringoch PVC-produkter. Användning ärav
tillåten återvinnasPVC-produkten kan indu-om och om

åtarstrin sig återvinningdetta. Där inte möjligär
reduceras användningen frivilliga in-avtal medgenom
dustrin.

diskuterasI Tyskland restriktioner i PVC-användningen
på nivåfederal inom för den s.k. Enquetekommis-ramen
sionens arbete klorindustrin.med Slutsatser och even-

åtgärdsförslagtuella väntas till hösten 1994.

I har presidentUSA Clinton föreslagit nationellatt en
strategi för utbyte, reduktion användningsförbudeller

klor och klororganiska föreningarav skall utarbetas.
Eventuellt kommer användningen ochPVC andra plasterav
att kartläggas, och hälso- miljöeffekteroch bedömas
inom för detta arbete.ramen
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Nederländerna harPVC-industrin i ochTyskland, Danmark
påfrågorockså inverkanisig rörandeengagerat PVCs

finns intresseorga-miljön. NederländernaDanmark ochI
inomPVC-industrin förnisationer för ramensom,

undvikarespektive PVC-policy, för attarbetarlands
på miljön.inverkanPvcs

intresseföreningeuropeiska plastindustrins APMEDen
miljöpåverkan.också frågoriär rörandeengagerad Pvcs

livs-organisationen omfattandegenomförthar b1.a. en
från råvara till färdigcykelanalys för PVC-PVC -

plast.



BAMBÄLLBEKONOHIBKA14. KONSEKVENSER

bedömningEn de samhällsekonomiska konsekvensernaav av
ett generellt förbud användning imot SverigePVCav

gjortshar UtgångspunktenEkoEko beräkning-AB. förav
varithar utifrånförändrade kostnaderarna pri-dagens

för de alternativa materialen. förutsättningser iEn
deras studie är att ett generellt förbud användaatt

i SverigePVC införs och importförbudatt ett generellt
för innehållandePVC-produkter andel än 25en om mer
procent samtidigt införs.PVC PVC-råvaraExport ochav

tillåts.PVC-produkter studien inte miljö-I har och
hälsovinster vid respektivenuvarande ändrad användning

skillnader iPVC samt livslängd underhållav och för de
alternativa materialen värderats.

Bedömningen på långlivadeär fokuserad de produktgrup-
rör, ocksåkabel och golvperna majoritetenutgörsom

PVC-användningen.av

Merkostnaden för avveckling PVC-användningenen av upp-
skattas iEkoEko studie påderas liggaav mellan 200

miljoneroch år400 kronor för vardera produkt-per
kabel, rör övergångenoch golv. sågrupp: Detta skerom

snabbt inteatt den tillutrymme material- ochger
teknikutveckling, till produktionsomställning eller
till produktion större skala alternativa material,1 av

såett kallat worst case.

påEffekterna svårasysselsättningen är att bedöma
påberoende bl.a. omställningatt till materialandra

svårkalkylerbara.är gåArbetstillfällen skulle förlo-
råvarubranscheninomrade råva-och bland användarna av

samtidigt skulle arbetstillfällen inomra. skapasnya
bearbetning tillverkningoch material.andra Deav
största negativa påeffekterna sysselsättningen inom de

produktområdenastuderade enligt studien,skulle, vid
snabb avveckling drabba golvtillverkarna.en Sammanlagt
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miljard kronormed runt 1försämrashandelsbalansenbedöms

skullePVC-förbrukningen i samhällettill helaOmräknat
avvecklingmaterial vid snabbtill andrautbyte en

miljoner kronormerkostnad 400innebära total 1omen
PVC-användning. motsvararDettavid nuvarande genom-en

på förton PVCsnittlig kronormerkostnad 16 250 perca
övergång tillsuccessivVidgolv.rör, kabel och en

betydligtminskamaterial kunnakostnadernatordeandra
material.teknikutvecklingföljd ochtill nyaav

plastråvarafrånUtifrån tillverkareuppgifter omav
på konstrueratkabelsidanutveckling har EkoEkomöjlig

PVC-användningen.så för helacasekallat bestett
på tillämpningar kommerinom allaattDetta bygger man

funktio-plastmaterial godaalternativa medtillfram
tillersättaegenskaper kan PVCnella genom-ensom

dagenssnittlig och attmerkostnad procent15av
årliga vidmerkostnadenmaskinpark användas.kan Den

miljonerblirscenario kronor.detta 100ca

imaterial andeloch PVCsberoendeGraden PVCav somav
påverkar vilkeni grad detomsättningföretagens

avveckling denenskilda berörsförtaget avav en
Således företag medPVC-användningen. drabbassvenska

råvarasåsområvaruberoende, tillverkarehögtett av
försäljningsmässigtföretag medcompound, ochoch en

hårdast avveckling.vidPVC-produkterhög andel en
i litenärdäremot,Läkemedelsföretagens kompetens,

på exempelsägasinriktadutsträckning och kanPVC vara
lågt råvaruberoende försäljningsmäs-på ochföretag med

låg PVC-relaterade produkter.sigt andel av

produktionsvärdeanläggningssektornsochHela bygg-
år miljarder sammanlag-till kr.uppgick Den177,31992

materialandrafördyringen vid motutbyte PVCda av
miljardtill kronor.beräknasinom 1denna sektor ca

årligapå produktionskostnaden utgör denhelaUtslaget
materialandravid motett utbyte PVCmerkostnaden av

procent.0,5-1
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Flera tillämpningar enligtPVC torde, EkoEko, kunnaav
betraktas frånneutrala användarsynpunkt försom
näringslivet i stort. Detta gäller t.ex. produkter som

påanvänds fritiden påeller kontor. Kostnadshöjningar
inom dessa produktionsområden slås överut ett stort
antal användare och litenhar effekt.

Flera påpekarbranschpersoner att ett PVC-förbud enbart
är kostnadsfråga. Företagenen kommer hittaatt funge-
rande alternativ tvingasde till detta ochom ges en
viss övergångstid. Alternativen intebehöver bliheller
särskilt dyra.

PVC förväntas huvudsakligen att ersättas andra plas-av
ter, vilket ökar möjligheterna för nuvarande PVC-bear-
betare att klara omställning, den skeren om succes-
sivt.

påEffekterna handeln iär stor utsträckning beroende
på tillåtsexport inteeller vidom avvecklingen av
PVC. vissaInom branscher är handeln stor, exempelvis
exporteras över hälften PVC-råvaraden fram-av som
ställs landet, och även handeln1 med ärgolv omfat-
tande.
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PVC-råvaraTillverkning15.1 av

tillverknings-olikafinnsklorframställningen treFör
produce-två klortillverkarna,svenska sommetoder. De

medmetodanvänderPVC-tillverkningen,till enklorrar
Klorframställningenmiljöproblem.uppmärksammadeflera

kvicksilverprocess.äramalgammetodenmedsker ensom
avgången kvick-klortillverkning främstär detVid av

enligtenergiförbrukningentill ochsilver luft som
belastade fakto-miljönNaturvårdsverket mestförär de

föreningar släpps ut.Även klororganiskarerna.

klorframställning skallvidkvicksilverAnvändningen av
internationell överens-åtagande iSverigesenligt en

årtill 2010.avvecklasNordsjökonferensenkommelse
således använda amalgam-möjlighet attTillverkarna har

år. tillverkarna harytterligarei 16 Ingenmetoden av
tilltillstånd omläggningförhittills ansökt annanom

tillverkningsmetod.

ingårPVC-framställningentillTillverkningen klorav
Hiljöskyddslagenenligtomprövningiinte den som

PVC-tillverkning.anläggningen förförplaneras

frånPVC-råvara och etenklorgasFramställning skerav
vinylklo-dikloretan ochEDCtillverkningsstegenvia

PVC-råvara vidskerTillverkningrid VCH. en an-av
tillver-denomkringSverige. procentiläggning 40 av

PVC-råvaran inom och restenlandetanvänds expor-kade
PVC-råvara impor-konsumtionensvenskadenteras. Av av

från 30%,Tysklandframför alltprocentteras 60
Finland 10%.10% ochNorge

vidavfallsströmmarna PVC-lätta och tungadeFlera av
dioxiner ochmedförorenadetillverkningen starktär

Miljöfarligtföreningar.klororganiskaoönskadeandra
vinylkloridtjäradikloretan- ochi form upp-avfall av
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kommer vid tillverkningen. iAvfallet destrueras före-
tagets förbränningsanläggning, lagras elleregen expor-
teras för förbränning i VCM-fabrik i Nederländerna.en
Utsläppen klororganiska föreningar tillav vatten efter
reningsverket produktionsanläggningen ärsom ansluten
till enligt Naturvårdsverket,är, ej försumbara och

åtgärdermöjliga bör därför Ävenytterligare.utredas
diffusa utsläpp i form klororganiska föreningar skerav
från produktionsanläggningen.

Omkring 70 procent all klor ianvänds Sverigeav som
går till dikloretan-tillverkning, är ett mellanledsom
i PVC-tillverkningen. den dikloretanmängdenAv totala

tillverkas åtgåri Sverigesom hälften till nästa
mellansteg i PVC-framställningen.

1
1 KemikalieinspektionensI solnedgångsprojekt har de

klorföreningar används bildaseller vid tillverk-som
ning PVC studerats. Bland deav klorföreningar som an-
vänds i sverige utmärker sig ämnen relaterade till PVC-
produktion tillsammans med redan reglerade klorföre-
ningar att de dels förekommer igenom stora volymer och
dels förknippas negativamed påeffekter hälsa mi-och
ljö.

En planerad omprövning 10-årsregelnenligt denav
svenska anläggningen tillverkningför PVC-råvaraav
väntas ske under hösten Naturvårdsverket1994. förbe-
reder ärendet och inomnu att för dennaanser man ramen
prövning enligt Miljöskyddslagen få ståndtillkan de

åtgärderytterligare till miljönskydd för är moti-som
verade.

Kretsloppsdelegationen bedömer mot bakgrund Natur-av
vårdsverkets uttalande miljöproblemenatt vid den

Vå anläggning tillverkar i Sverige intePVCsom är av av-
i görande betydelse för totalbedömningen PVC.av
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Additivcr15.2

additiver ochVilkaadditiver.alltidtillförsTill PVC
på materialegenskaper.önskadei vilka mängder beror

stabilisatorer.alltid tillsatserdockkräver avPVC

ujukgöraro15.2.1

någotår utgjordevilketmjukgjord 1992Till PVC,all
tillsättsPVC-användningen,%hälftenän 52 avmer

successivt uti vandrarHjukgörarnamjukgörare. PVC ur
frånpå deponi PVCelleranvändning,underprodukterna

tillbundnainte är fasti deeftersomnedgrävd mark,

polymeren.

våren inomKemikalieinspektionen 1994har under ramen
riskbedömtplastadditivprojektet ochutrettför

framkommit attDärvidi haranvändsmjukgörare PVC.som
såsom trisyraestrar, fosforsy-ftalater,disyraestrar

mjukgörareklorparaffiner är desamtraestrar som
mjukgö-dominerandetill heltanvänds PVC. Den gruppen

står för denDEHPDietylhexylftalatär ftalater.rare
förbrukningentotala60% denstörsta andelen avav

undersöktasamtidigt mestdenmjukgörare äroch avseen-
miljöeffekter.hälso- ochde

ilågalångsamt ochvid temperaturernedbrytsDEHP
förhållanden. där-kansyrefattiga DEHPundersynnerhet

indikerar,studiersediment. Utfördaiackumulerasför
pårisk effekterKemikalieinspektionen, förenligt en

organismer. DEEPvattenfiltrerandesedimentlevande och
också bioackumuleras.kan

såsom diisononylftalat DINP,Övriga mjukningsmedel,
tri2-ethylhexyltrimellitatdiisodecylftalat DIDP,

kan haTEHPtri2-ety1hexy1fosfatochTOTM en
indikatio-finnsnågot Detännedbrytbarhet DEHP.sämre

något giftiga änpå kanoch DIDPatt DINP mervaraner
DEHP.
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DEHP används mjukgörare tillblandsom annat PVC-pro-
dukter avsedda för medicinska behandlingar, PVC-som
blodpåsar och PVC-slangar. Exponeringsnivåerna för
människa ligger vid vissa medicinska behandlingar nära

nivåerde visatshar i djurstudier.som effekterge

Emissioner mjukgörare frånav PVC-produkter tillsker
luft och vatten. De största emissionskällorna från pro-
dukter till luft bedöms Kemikalieinspektionenav vara

plåtPVC-belagd med omkring årligenton300 och PVC-
bestruken väv imed storleksordningen år.ton100 per
Från golv och tapeter beräknas emissionerna till luft
uppgå till årligen2-3 ton medan utsläppen till vatten
vid rengöring troligen gångertioär större än luftut-
släppen. Vid mätningar i frånslam kommunala renings-

återfannsverk iDEHP samtliga Totalt beräknasprover.
ton30 DEHP hamna i år.ca varje; slam årligaDen depo-

sitionen via luftnedfall har uppmätts till ton130
fåDEHP. För studier angåendefinns mjukgörarinnehåll i

i lakvatten från deponier någraför att generella slut-
satser emissioner från deponierom skall kunna göras.

Enligt riksdagsbeslut prop. 199091:90, JoU:30, rskr.
199091:73 skall användningen ftalater begränsas.av
Tillförseln ftalaten till miljönDEHPav bör, enligt
Kemikalieinspektionen, minska. Exponeringsanalysen,
visar att stor del de totala emissionernaen av kommer
från Kemikalieinspektionenochvaror därför attanser

bör undersöka möjligheternaman minskaatt användningen
iDEHP plast.av

Kretsloppsdelegationen; konstaterar att eftersom ftala-
E ter används nästan måsteuteslutande i minskningenPVC

ske i PVC-produkter. Förutom ftalater övrigahar
disyraestrar, trisyraestrar och fosforsyraestrar mjuk-
görande egenskaper. dokumentationDen finns i dagsom
är bristfällig enligt Kemikalieinspektionen. Det
underlag finns tyder enligt Kemikalieinspektionensom

pådock övergångatt från någottillen DEPH deav an-
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skulleintesannoliktutrettsmjukningsmedlendra som
någonbetydelseriskreduktionnågon ominnebära av

alls.

riksdagsbesluttidigareenligtKlorparaffiner skall
avvecklas199091:73rskr.JoU:30,prop.199091:90,

klor-högklorerandekortkedjiga ochårtill De2000.
år Hög-1994.senastavveckladebörparaffinerna vara

För detillinte PVC.användsklorparaffinerklorerade
skeri PVCanvänds enklorparaffinernakortkedjiga som

avveckling.viss

igrundenifrånutgår delarochKretsloppsdelegationen
ftalateranvändningenattriksdagsbeslut avtidigare

Detavvecklas.respektiveminskaklorparaffiner böroch
Kemikalieinspektionenenligtfinns tyderunderlag som

något andradefrån tillövergångpå DEHP avatt en
skulleintesannoliktutrettsmjukningsmedlen som

någonbetydelse,riskreduktionnågon ominnebära av

alls.

stabilisatorer15.2.2

materi-skyddaför attstabilisatorertillsättsAll PVC
stabilisato-störstanedbrytning.från Den gruppenalet

användsövriga stabilisatorerblyföreningar. somärrer
tennföre-organiskabariumzinkföreningar,ärtill PVC

tidigareKadmium harkalciumzinkföreningar.ningar och
användningen ärdenistabilisator PVC menanvänts som

fortfaran-dockKadmium kanSverige.iförbjudennumera
företillverkadeslånglivade produkterifinnas somde

exempelvis golv.förbudet,

fri-i huvudsakavvecklas genomBlyanvändningen skall
ochriksdagsbesluttidigareenligtåtgärdervilliga

begrän-skalltennföreningarorganiskaanvändningen av
199091:73. Denrskr.JoU:30,prop.199091:90,sas

tennföreningarorganiskaanvändningenmiljöskadliga av
beslutmöjligt. Dettaså snabbtavvecklasbör som
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användningen villgäller ämnen, detstort dessa1 av
intesäga användningenendast tillsammans med PVC.

alternativa i enligtUtbyte stabilisatorermot har,PVC
någonKemikalieinspektionen, inte i störreännu skett

utsträckning sig tennorganiskaför eller före-blyvare
ningar.

övriga stabilisatorer,För i tillanvändsdag PVC,som
miljöpåverkanär bristfällig.kunskapen om

Kretsloppsdelegationen avvecklingenatt blyanser av
tennorganiska föreningaroch i intensifieras.börPVC

Återvinning15.3.

materialåtervinningSverige i ingenI förekommer dag av
återvinningVissPVC-produkter. sker dock produk-av

tions- installationsspill.och finnsländerI andra
materialåtervinningviss såsomPVC-produkter, rör,av

profiler, åter-Omfattningenflaskor och golv. dennaav
vinning emellertid liten jämförtär denmed stora

PVC-råvara.mängden nyproducerad

Enligt bedömninguppdraget skall göras det fören om
långlivadevissa produkter fördelaktigtkan vara mer

materialåtervinna änatt plasten materia-att byta ut
let.

långlivadevolymmässigtDe stora PVC-produkter som
återvinningskulle kunna aktuella för är rör, golvvara

Enligtoch mindrekabel. finnsbranschen det endast
materialåtervinning.mängder tillgängligaPVC-rör för

svårtRörbranschen vidare blirbedömer att det att
uppnå sådan nåinsamlingsgrad krävs för atten som en

återvinning.ekonomiskt bärkraftig Tekniskt föreligger
återvinning frånemellertid inget hinder för PVCav

PVC-rör.
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Några enligtfinnsPVC-kabelstörre mängder kasserad
från tillgängligainteindustriuppgifter ännuberörd

Årligenåtervinning. omkring tonför deponeras 10 500
utsträckningi vilken dessaär oklartPVC-golv. Det

materialåtervinningtillgängliga för ekono-ärgolv ur
misk praktisk synvinkel. bedömerUtöver golvenoch

omkringytterligare tonBoverket att 500 PVC-2 500-3
årligen.haltigt byggavfall uppkommer

Från vissa visstbranschföreträdare har uttryckts ett
materialåtervinningintresse för PVC-produkter underav

vissa ekonomiska praktiska förutsättningar och medoch
specificerad ansvarsfördelning.en

återvinningvilka miljöeffekterKunskapen kanPVCavom
till i bristfälliga. Vissa försökupphov är dagge

PVC-råvara pågårinitierade itillverkaren syfteav av
vilka nedbrytningsprodukter bildasatt undersöka som

återvinningvid finnsupprepad PVC-kabel. Det emel-av
frågeställningarlertid miljöeffekter vidfler mate-om

rialåtervinning inte är belysta. Bland dessa kansom
frågan vilka additivernämnas behövertyperom av som

återvinningtillsättas i vilka vid olikamängderoch av
frågan någraliksom huruvidaPVC-produkter restpro-om
återvinningen.vid inteärdukter uppkommer Det heller

många gånger recirku-helt kartlagt PVC-plastenhur kan
materialåtervinningssystemi tillsatslera närett och

råvarajungfrulig krävs.av

Kretsloppsdelegationens bedömning material-är att
återvinning teknik intemed dagens kan rekommen-PVCav

enligt Kretsloppsdelegationensärderas. uppfatt-Det
materialåtervinningning inte lämpligt initieraatt av

någoni innan finnsstörrePVC-produkter skala kunskap
miljöpåverkan uppståvilken videventuell kanom som

materialåtervinning PVC.av



Förbränning15.4

innehållerPVC iNärvaro57 procent klor. klor detav
avfall förbränns till bildningkan upphovsom ge av
dioxiner och andra klorerade organiska föreningar, samt
bildning klorväte är försurande och starkt kor-av som
roderande. kloridhalterHöga i ocksåavfallet gör det
svårt stabiliseraatt inför deponering.askan

iKlor tillavfallet förbränning kan bemästras med
dagens reningsteknik, kräver särskilt korrosionsbe-men
ständigt material i förbränningsanläggningen, extra
reningssteg och behandling rökgasreningsprodukter.av

klorinnehållHed lägre i det avfall förbränns blirsom
investeringskostnaderna lägre deponeringoch flyg-av

frånaska neutraliseringtorr isaltsyran rökgasernaav
Naturvårdsverket,skulle, enligt inte ibehövas nuva-

våtrande utsträckning. Vid neutralisering släpps
kloriden till recipientut ingenoch kostnad för ask-

uppstår.hantering

iKlor det avfall förbränns i dag kommer huvud-som
frånsakligen frånmatavfallet och PVC-haltigaPVC. Det

avfallet i dag förbränns frånhärrör i huvudsaksom
hushållen. frånKlor NaturvårdsverketbedömsPVC av

för mellan klorinnehållet35-50 procent i bil-svara av
dade rökgaser.

Eftersom klorinnehållethälften i det avfallav som
förbränns sådanti ärdag i allt högre utsträckningsom
förväntas utsorteras för exempelvis kompostering eller
rötning, kommer klorinnehålletbetydelsePvcs för i
rökgaserna öka,att lika.allt annat Det komposterbara

lågtavfallet energiinnehåll.har ett energiinne-PVCs
håll också lågt förhållandeär i energiinnehållettill
i andra termoplaster.

Metallstabilisatorer i inte vidbrytsPVC ned förbrän-
ning kvarstårutan miljöfarliga ämnen i aska ochsom en
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kadmium kansåledes för detävengäller somslagg. Det
PVC-produkter.i äldreförekomma

mjukgöra-ftalateroförbrändaNågra utsläppstörre av
Naturvårdsver-Kemikalieinspektionen ochbedömsre av

från avfallsförbrän-svenskaaktuelltinteket vara
ningsanläggningar.

dioxiner klo-och andrabildandetförbetydelsePVCs av
omdis-förbränning ärvidföreningarorganiskarerade

från förbränningsanlägg-Dioxinutsläppenkuterad.
gångna tio-under denkraftigt reduceratsningarna har

förbränningsprocessenårsperioden optimering avgenom
reningsteknik.bättreoch

lägrereningstekniken förutomharförbättradeDen
givit halterlägremiljöntill ävendioxinhalter ut

Naturvårds-enligtvilketoch klorbensener,klorfenoler
omfattningi mindreväsentligt dessaeftersomärverket

uppfångas reningssteget.av

källa,förekommadioxinutsläpp, kandär PVCAndra som
olovligpå avfallsdeponier,bränderokontrolleradeär

PVC-belagdomsmältningförbränning kabel och avav
plåt.

iavfallKretsloppsdelegationen att detkonstaterar som
reningssteg krävssådant särskildaär attförbrännsdag

minska utsläp-bildad ochneutralisera saltsyraför att
föreningar.klororganiskaavpen

förbränningKretsloppsdelegationen attkonstaterar av
energiinnehålletlågapå detgrundbland annatPVC av

kvittblivningsmetod.får betraktasuteslutande som en



Doponi15.5.

finnsTotalt ungefär 350 ton PVC-produkter000 ackumu-
årlerade i deponi sedan periodUnder1965. harsamma

knappt 200 000 ton iPVC-produkter förbränts de kommu-
nala förbränningsanläggningarna. Ungefär hälften denav
deponerade mängden mjukgjordär i mjukformPVC av
folie och bestrukna PVC-produkter.

I
Mängden markförlagda PVC-rör och PVC-kabel är stor och
ackumuleras kontinuerligt. iTotalt beräknas storleks-
ordningen 900 ton PVC-rör000 och ton390 000 PVC-
belagd kabel ha iackumulerats samhället periodenunder
från år årtill1965 påRör livslängdhar1992. en
minst år enligt100 branschen pålivslängdoch kabel en

år.30 någonprodukter inteDessa är ännu i störreI
omfattning uttjänta.

i
årVarje tillförsl deponierna omkring 10 ton000 PVC-I

l golvS och ton3 000 PVC-bestrukna omkringprodukter.cai
3 PVC-folieton000 och övriga5 000-6 000 ton PVC-pro-

årligendukter påberäknas hushållsavfallsdeponi.hamna
tillförsDen deponier såledesPVC dessa är isom huvud-

mjukgjord.sak

Mängden forskning utredningaroch kring ochPVC dess
Ändåeffekter är mycket stor. saknas i vissakunskap

såsomavgörande påavseenden siktvilken nedbrytningI
sker, vilka nedbrytningsprodukter bildas miljö-ochsom
påverkan från långsammadessa. PVCs nedbrytning ikan
sig innebära risk, eftersom PVC-materialmycketen
hinner produceras spridas innanoch effekterna av
eventuella skadliga nedbrytningsprodukter börjar

påpekadesmärkas. årDetta redan 1983 Naturresurs-av
Miljökommittênoch SOU 1983:56.

Mjukgörarna i PVC-produkten successivtvandrar poly-ur
Nedbrytning polymeren kraftigtmeren. PVCav ger en

ökad tillgänglighet även för additiven. Tungmetallerna
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Additiver brytsmiljön.istabilisatorerna utkommeri
och hurskerhastighet dettavilkeni sin ned.tur I

tillemitterasstabilisatorermjukgörare ochmycket som
från befintligatill luftvia ochmiljön lakvatten

vilkainte hellerinte kartlagt ochdeponier är
på bli.miljön kaneffekterna

använd-i efterblir naturenkvarPVC-produkterDe som
additi-lång läckagepå sikt medföraattning kommer av

Kretsloppsdelegatio-omgivningen.tillbly,t.ex.ver,
medhändervadbelysaangeläget attdet somansernen

markmiljö.ideponiiadditiverna ochochPVC-polymeren
närings-berörda delarförutsätter attDelegationen av

livet utreder detta.

PVC-produkterKretsloppsdelegationen bedömer att de som
anläggningar utgör ettåterfinns i ochi byggnaderdag

då äldre PVC-i dessasärskilt avfallsledet,problem
miljö-innehålla ochstörre mängderkanprodukter mer

skadliga tillsatser än dagens PVC.

konventionell depone-Kretsloppsdelegationen attanser
äldrekvittblivningsmetod för detolämpligring är en

innehåller miljöskadliga komponenter.PVC-avfall som

bedömning bör utre-är detKretsloppsdelegationens att
vidåtgärder vidtagasbehöversärskilda av-das om

innehåller närfinns PVCochredanfallsupplag somsom
nedbrytningsprodukternasinförskaffats even-kunskap om

på miljön.effektertuella



16. styrmedel

16.1 Producentansvar

regeringensI tilluppdrag ingårKretsloppsdelegationen
att analysera ett fullständigtom producentansvar för
PVC och andra klorerade plaster införasbör för kort-
livade långlivadeocheller produkter.

Kretsloppsdelegationen skall, enligt sina kommitté-
direktiv, successivt föreslå producentansvar för nya

Delegationensvarugrupper. förslag till producentansvar
för däck överlämnades till regeringen i april 1994.
Delegationen ihar det fortsatta arbetet prioriterat
bilar, elektronik och byggmaterial. används inomPVC
samtliga områdendessa tre ioch särskilt hög igrad
byggsektorn.

Användningen inomPVC bygg- ochav anläggningssektorn
omfattar 80 procent den totala PVC-användningenav i
samhället, totalt PVC-råvara80 årligen.000 ton

Producentansvar innebär att de definierassom som pro-
fårducenter det fysiska och ekonomiska ansvaret för

hanteringen produkterna när de är uttjänta.av

Kretsloppsdelegationen föreslåattavser producent-
för blandansvar annat bilar, elektriskavarugrupperna

och elektroniska produkter samt byggvaror.

16.2 Avveckling

Ett sätt undvikaatt miljöpåverkan från ärPVC att
avveckla användningen.

Genom ett totalt förbud bådemot PVC omfattande import
frånoch export och vissmed tidpunktutsatt skulleen

fortsatt miljöpåverkan från PVC-produkter kunnanya
undvikas helt. importförbudEtt kräver dock dels att
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inom detreglerochavtalgällandeförenligt medärdet
GATT-avtalensåsomområdet ochEES-handelspolitiska

kontrolleras.importen kanattdelsoch

produkterimporteradevilka somexaktKunskaperna om
skulleDetheltäckande.inteinnehåller i dagärPVC

upprätthålla etteffektivtsvårtbli attdärmed kunna
importförbud.regelrätt

förinte utrymmeavveckling enPVCsnabb gerEn av
Enligtmaterial.alternativatillomställningsuccessiv
snabblåtit beräknasutföradelegationen enstudierde

berördaförmerkostnaderhögaavveckling PVC geav
bl.a.för attutrymmedäremotnäringsgrenar. om ges

tillmaterial kanPVCalternativafullgodautveckla
betydligt lägre.blimerkostnaden

användssubstitutionsprincipenavveckling attEn genom
alternativaområden därinomeffektivaktivt kan vara

förvilket gällerutvecklas,finns kanmaterial eller
sådan avvecklinganvändningen EnPVC.delstor avaven

vikti-För deprodukter.importeradeävenomfattabör
viamöjligt attanvändningsområdena bör det varagaste

specificeradeanvändningenavvecklingstegvis avaven
vissa produktom-också Förfånga importen.inprodukter

kanmed PVC,konsumentprodukterråden, importt.ex. av
avveck-få försvårare genomslagbli atteventuelltdet

lingen.

Märkning16.3

olikasärskiljaatt kunnaförönskvärtMärkning är
fri-i attdagväljerMånga redanföretagplastsorter.

plastpro-deBlandplastprodukter.sinavilligt märka
såsom för-enskilda konsumenter,användsdukter avsom

framförhusgeråd, märkning kanskeharpackningar och av
vanligare.blivit alltpolyetenprodukterallt
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återvinningVid ioch avfallsledet är kunskapen deom
olika produkternas innehåll uppstårviktig. iDet dag

iproblem form saltsyraavgång PVC-materialav kommerom
plaståtervinningvidmed andra termoplaster. Märktaav

produkter underlättar sorteringen. Märkning skulle
också vägledning vid produktvalge och produktbyte.

System och standarder för märkning plast har utveck-av
lats i vissa länder diskuterasoch i internationella
standardiseringssammanhang. är vanligastDet att märk-
ning plaster utifrånskerav DIN-standard. Denna stan-

innehållerdard märkningssymboler för vanligastede
termoplasterna inklusive PVC.

I harUSA delstater32 lagstadgat märkning plast-om av
flaskor behållare.och Alla termoplaster skall märkas
med symboler till stora delar liknarsom DIN-standar-
den.
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frånniljöpåvorkan polyvi-undvikaför attPlan
plasterkloreradeandranylklorid ochPVC

år givitmaj 1993denbeslut 27Regeringen har genom
planutarbetaKretsloppsdelegationen i uppdrag att en

frånmiljöpåverkan klore-andraochPVCundvikaför att

plaster.rade

föreslår omfat-KretsloppsdelegationenåtgärderDe som
övriga klorerade plas-Användningenenbarttar PVC. av

obeaktad.så lämnatshär harliten denattärter
följafå ut-i uppdrag attKemikalieinspektionen bör

övriga plas-kloreradeanvändningen devecklingen avav
inspek-börkraftigt ökaskulleanvändningenterna. Om

förhindraåtgärder förbehövs atttionen bedöma om
frånmiljöpåverkan plaster.dessaeventuell

användningdenKretsloppsdelegationens förslag omfattar
Sverige,iPVC-råvara skerPVC-produkteroch somav

importeradinkluderarvilken PVC.

njukgj ord pvc17 1.

mjukgjor-något hälftenänärPVC-produkterallaAv mer
mjukgörareFrån vandrarmjukgjorda PVC-produkterda.

mjukgörargruppenmiljön. störstatillsuccessivt Denut
klorparaffiner,Övriga ärmjukgörargrupperär ftalater.

fosforsyraestrar.trisyraestrar samtdisyraestrar,

iifrånutgår grundendelarochKretsloppsdelegationen
ochanvändningen ftlaterriksdagsbeslut atttidigare av

respektive Motavvecklas.minskaklorparaffiner bör
effekterriskbedömningar avseendeutfördabakgrund av

Kretsloppsdelegationen attpå miljöhälsa och anser
nyttjas föri attdagftalateranvändningen de somav

finnsunderlagDetavvecklas.mjukgöra skall somPVC
på över-Kemikalieinspektionen dock attenligt entyder

något mjukningsmedlenfrån andragång till deDEPH av
någon risk-innebäraintesannolikt skulleutrettssom
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reduktion någonbetydelse tillverkaresav alls. Iom
importörersoch ingår visaatt alternativattansvar är

frånacceptabla hälso- miljösynpunkt.och

Kretsloppsdelegationen att användningen dagensanser av
njukgjorda PVC skall avvecklas. njukgörnroHod dagens

ftnlator,avses klorparaftinor, diayraostrnr, trisyra-
ontrar sant fostorsyraestrar.

i
4

Kretsloppsdelegationen att det är särskiltanser ange-
läget att snarast avveckla dagens mjukgjorda inomPVC

i produktområden med stor användning mjukgörare elleravI med emissioner.stora

För produktområden där PVC kan bytas tillut alternativI
S med bättre hälso- miljöegenskaperoch kan ske relativtz

bibehållnaenkelt med funktioner och utan större kost-
nader ocksåskall utbyte inledas snarast.

De största enskilda utsläppen mjukgörare till iluftav
användningsledet från plåtsker belagd och bestruken
väv. Det är därför angeläget att avvecklingen. av
dagens mjukgjorda PVC sker inomsnarast tvådessa pro-

Ävenduktgrupper. för golv är det viktstor attav av-
vecklingen genomförs snarast eftersom golv är den pro-
duktgrupp i dag har den störstasom förbrukningen av
mjukgörare.

PVC-produkter med kort livslängd tillär övervägande
del mjukgjorda. produktområden,Inom flera såsom områ-
dena kontor fritid,och finns i dag alternativa mate-
rial mjukgörareutan de stabilisatoreroch användssom
till PVC. För enstaka kortlivadeg produkter, t.ex. vissa
läkemedelsförpackningar, någotkrävs längre omställ-en
ningsperiod.

Kretsloppsdelegationen bedömer riksdagenatt den av
beslutade inriktningen att kortlivadeavveckla PVC-pro-
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fullföljasbörsubstitution ochkandukter genom
snarast.

mjuk-användningen dagensminska avsetttotaltrör att
således avveck-miljöpåverkan skalldessgjorda ochPVC

kortlivade PVC-njukgjordaförsnarastgenomförasling
plåt sant PVC-Pvc-belagdväv,PVC-bestrukenprodukter,

börPVC-produkternjukgjordaÄven övriga av-förgolv.
påbörjas.vecklingen

istahilisatoror PVC17.2

denBlyföreningar ärinnehåller stabilisatorer.All PVC
följttillstabilisatorer PVC avstörsta avgruppen

tennföreningar samtorganiskabariumzinkföreningar,

kalciumzinkföreningar.

blyanvändningenattKretsloppsdelegationen konstaterar
deattochavvecklasbörriksdagsbesluttidigareenligt

tennföreningarna börorganiskamiljöskadligamest
möjligt.så snabbtavvecklas som

itennföreningar PVCorganiskaochAvvecklingen blyav
xretsloppsdelegationengått långsamt.hittillshar

stabilisatorernautpekadeavvecklingen deatt avanser
i vilkeni oklartdagärfullföljas Detsnarast.skall
stabili-ersätta dessamöjligt attutsträckning ärdet

alternati-alternativ. Kunskapenmed andra omsatorer
tillver-bristfällig. Imiljöpåverkan dessutomärvens

ingår visa alter-attattimportörersochkares ansvar
miljösynpunkt.från ochhälso-acceptablanativ är

xvittblivning17.3

i samhälletackumuleradeifinns dagmängder PVCStora
tillförsmängderpå deponi storaochelleri produkter

årligen.
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Kretsloppsdelegationen har konstaterat att dagens PVC-
innehållerprodukter stora tillsatsermängder kansom
i Äldremiljön.skadorge produkter kan inne-dessutom

hålla t.ex. kadmium, i denna användning är förbju-som
den i Sverige.

viktig frågaEn för undvika miljöpåverkanatt ärPVCav
därför hur den PVC finnsredan ackumulerad isom sam-
hället skall behandlas.

xretsloppsdelegationen att konventionell. anser depone-
ring fir olämplig kvittblivningsmetoden för äldredet
Pvc-avfall innehåller miljöskadligasom komponenter.

Delegationen bedömer vidare ett konventionell depone-
ring är ocksåtveksam för uttjänta PVC-produkternyare

å med skadliga komponenter. Mjukgörare stabilisatoreroch
såkommer småningom frigörasatt och kan spridas i

miljön. Effekterna är inte kartlagda. ärDet heller
inte undersökt vilka nedbrytningsprodukter på siktsom
kan frånbildas PVC-polymeren i sig.

Kretsloppsdelegationen att berörda delaranser av
näringslivet skall skyndsamt genomföra nedbrytningsstu-
dier i enlighetPVC med kunskapskravetav på tillverka-

importöreroch ire lagen 1985:426 kemiska produk-om
ter. ingåarbetetI bör att utreda det föreliggerom en
risk för bildning persistenta toxiskaochav föreningar
vid nedbrytning PVC-polymeren och dess additiverav i
deponi och markmiljö.

xretsloppsdelegationen föreslår Naturvårdsverketatt
skall i uppdrag att följages arbetet. delrapportEn av
hur arbetet fortskrider vilkaoch resultat framkom-som
mit bör redovisas senast juniden Naturvårds-1 1995.

ocksåverket skall i uppdrag att bedömages resultaten
från dessa nedbrytningsstudier vid föreslåoch behov
åtgärder, inklusive tidsramar åtgärder,för dessa i
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ideponi ochfrån imiljöpåverkan PVCminskaattsyfte

mark.

mjuk-mestadetoskadliggörs avförbränning PVCVid av
stabilisato-fråntungmetallernai medanPVCgörarna

slagg.ochi askaansamlasrerna

innebärförbrännsKlorinnehållet avfalli det som
klorinnehållet iPå grunddioxinbildning. avrisker för

ochrökgasernaförreningsstegspeciellakrävsavfallet
förbränningsanlägg-iutrustningkorrosionsbeständig

ningarna.

PVC-avfallallt somattxretsloppsdelegationen anser
omhändertasskallkomponentermiljöskadligainnehåller

sätt.godtagbartmiljömässigtpå ett

Naturvårdsverketföreslår attxretsloppsdelegationen
ärslutbehandlingvilken somutredafår atti uppdrag

föreslåattfrån ochmiljösynpunktlämpligamestden
frånmiljöpåverkanså negativåtgärder attlämpliga

Bärdeponeringundviks. avavfallsledetiPVC-produkter
internationellaövervägas. DenskallPvc-haltigt avfall

följas.området börinomkunskapsutvecklingen noga

uaterialåtervinning17.4

samhäl-iackumuleradefinnsPVC-produkteräldre somDe
miljöskadligaframgår mängderstörreinnehållerlet som

Äldre PVC-produk-PVC-produkter.nytillverkadeänämnen
kadmium.innehållaocksåkanter

imaterialåtervinning avattxretsloppsdelegationen anser
ärDetrekommenderas.inteteknik kanmed dagenspvc
intedärföruppfattningxretsloppsdelegationensenligt

materialåter-initieratagetöverhuvudlämpligt att
detinnannågon skalastörreiPvc-produktervinning av

uppståmiljöpåverkan kaneventuell somvilkenutrettär
på denankommer somDetmaterialåtervinning PVC.vid av
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påbörjavill materialåtervinning återvin-visaatt att

ning inte oacceptabla niljöeffekter.ger Naturvårdsver-
ket bör granska underlaget och bedöma lämpligheten från
miljösynpunkt. Naturvårdsverket bör följa interna-den
tionella kunskapsutvecklingen inom område.detta

17.5 Producentansvar

Kretsloppsdelegationen föreslåattavser producent-
föransvar bland annat bilar,varugrupperna elektriska

och elektroniska produkter samt byggvaror. Merparten av
den PVC används i dagsom kommer därmed att beröras av
producentansvar för skilda varugrupper.

vid utformningen producentansvarav kommer de förslag
åtgärderoch här harsom presenterats för att undvika

miljöpåverkan från PVC att beaktas.

Kretsloppsdelegationen att producentansvaretanser
normalt skall utformas varugruppsvis och att det därför
inte är lämpligt införaatt producentansvar för
materialslaget PVC.

17.6 Märkning

Kretsloppsdelegationen föreslår att alla produkter av
PVC och andra klorerade plaster märks för att underlät-
ta sortering återvinningvid andra termoplasterav och
i avfallshanteringen. Märkning också viktig infor-ger
mation för användare plaster, det gällerav såvälför
företag för konsumenter.som Märkning kan även under-
lätta vid införandet producentansvarav vidoch utbytet

PVC-material.av Märkning skall i första påhand ske
frivillig väg. berördaDe branschorganisationerna har
här väsentligen roll.

Kretsloppsdelegationen föreslår Kemikalieinspektio-att
inen uppdragges att följa arbetet märkningmed isom
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dettaväg ochfrivilligpå omskeskallhandförsta
åtgärder.tvingandeövervägainte sker

Avveckling17.7

ledi allamiljöpåverkan PVCavbedömtDelegationen har
avfall.tillklortillverkningfrån

mjukgjordaföreslår dagensattKretsloppsdelegationen
avvecklasadditivmiljöskadligamedPVCstyvochPVC

snarast.

redanPVCutbyteproduktområden etthar avvissaInom
erfaritKretsloppsdelegationen harpågår.ellerskett

alternativaproduktområden finnsmångainomdetatt
utgörakanellerersätta PVCkanredanmaterial nusom

vissaomställningstid. För pro-vissalternativ efter
ut PVC,bytasvårigheter atti dagdockfinnsdukter
standar-internationellapå hindrandeberovilket kan

speci-på vissakravmaskinutrustning ellerdagensder,
bedömerKretsloppsdelegationenmaterialegenskaper.fika

kanPVCattochlösaskanproblemtekniskamångaatt
tid föranvändningsområden. Omflertaletinomutbytas

utredningarKretsloppsdelegationensomställningen ges.
blirnäringsgrenarberördaförmerkostnadernaattvisar

omställningförtidtillräcklig geslägrebetydligt om
Kretsloppsdelegationen harmaterialutveckling.och

avvecklingsuccessiv somvaltskäldessa enbl.a. av
skyndsamtgenomförasochomedelbartpåbörjasbördock

produktområdena.utpekadesärskiltför de

Kemikalieinspektio-föreslår attxretsloppsdelegationen
avveck-följapå ochdriva uppatti uppdraggesnen

avvecklingenliksom avmjukgjorda PVC,dagenslingen av
sådant sättpå ettadditivmiljöskadligamedPVCstyv

år Izooo.senastgenomfördavvecklingen kan varaatt
introduktion aveventuellingå följaattböruppdraget

attimportörerochåvilar tillverkareadditiv. Detnya
villmiljökonsekvensbeskrivningar manutföra de
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åberopa. årligenKemikalieinspektionen vidarebör rap-
till regeringen avvecklingenportera fortskriderhur

åtgärdertvingandeoch Renikalie-erfordras.om ner
inspektionen följahör internationella utvecklingenden

fråganäven drivaoch avveckling hälso-den ochon av
niljöakadliga inom internationellaför detpvcn ranen
kenikaliearbetet.
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särskilt framställt för vår räkning.
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ÄRVAD PVC

PVC förkortningär plasten polyvinylklorid.en av

PVC är termoplast.en

Termoplast definieras plast, mjuknar vid uppvärmning och stelnarsom en som
igen vid avsvalning. Detta innebär den kan smältas för omformasatt tillattner en

produkt, vilket förenklar återvinning återanvändning.ochny

Den svenska tennoplastmarknaden 500.000 1992 domineraston, PELDavpolyeten Ävenlow density följd främst PVC. PEHD polyeten high density,av
PP polypropen och PS polystyren bör nämnas.

Konsumtion i Sverige 1222 itgn
Källa:Plast Nordica 93:1-2

PELD 195.000
PVC 98.000
PEHD 58.000
PP 56.000
PS 35.000

Den nordiska konsumtionen termoplaster framgår nedanstående figur l:av av
Consumption Nordic Countris PVC, PELD, PEDH, PP,—

Figur l

CountriesConsumption Nordic
PSPVC, PELD, PEHD, PP,

nu-uu—-——— ä a--a—..é PELDLLD
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EGENSKAPER HOS PVC

PVC innehåller till skillnad från nämnda termoplaster klor.övriga
Klor utgör 56 % PVCs molekylvikt.av

Fördelar

PVC# kräver mindre mängd icke förnyelsebara råvaror andraänen termo-
plaster vid produktionsmängd. Salt NaCl råvara finnsär isamma en som
oändlig mängd.

Energiinnehállet PVCi lägreär förän andra tennoplaster. Den klorha-höga
lten underlättar inblandning andra material.av

PVC är tolerant föroreningar andramot än plastmaterial vid återvinning.mer

Klorinnehállet PVCgör lätt kan identifieras vidatt sortering.

Klorinnehállet PVC högre röistens brand.motger

Ett överskott klor pá världsmarknaden har bidragit till hålla prisernaav att
på PVCnere

Genom olika tillsatser kan PVC modifieras till mängd kvaliteer så-storen av
väl mjuk PVC Därmed erhålls brettstyv användningsområde.ettsom

# PVC är motstándskraftig och därmed lânglivad plasten

Nackdelar

Den väsentligaste byggstenen, dvs° vinylklorid kan orsakamonomeren cancer.

Vid brand och förbränning kan klor-väte bildas.0

Tillsatser oda additiver kan vålla skada för miljö och0 människor.



PVCS HISTORIA

gången år 1835.förstaframställdesPVC,Vinylldorid, grundstommenär isom
kommersiella produk-förstaår 1889. DenDen polymeriserades för första gången

skedde under ZO-talet USA.tionen i

PVC-råvara, startadetillverkareSveriges enda sinHydro Plast AB, är avsom
finns anläggningarI Nordenfabrik, Stenungsund, år 1967. övrigaförsta belägen i

Finland.för tillverkning PVC Norge ochiav

FRÅN KOKSALT PVCTILL

PVC framställs i stegtre

framställes natriumkloridKlor koksaltl ur

Natriumklorid natriumhydroxidklor—— +

mellan-och klorvinylkloridmonomer från via2 VCM syntetiseras eten
klorväteetylendiklorid under bildning1,2-dikloretan,produkten EDC av
VCMoxiklorering tillsaltsyra. ochBildat klorväte medomsätts eten syre

Eten klor EDC VCM klorväte-- —+ +

VCM3 erhållesPVC polymerisationgenom av

VCM PVC—

figurtill PVC återgesEtt schema tillverkningskedjan från koksalt iöver

bilagaelektrolysI första framställs klor amalgamprocessensteget genom
framgårHg.alkalifabriken. kvicksilver Av bilaga 2Det medför utsläpp attav

Bilaganstillverkarens gränsvärden med bred marginal.utsläpp klarar uppsatta
måstefabrikersiffror enligt koncession. Allatillåtet utsläppinom parentes anger

år Hydro Plast studerarstorlek till 2010.utsläppets bytaoavsett nuprocess
kviclsilver.utsläppmöjligheten gå till membranprocess,överatt som ger aven

natriumhydroxid med renhet och koncentration.I lägregengäld erhålles luten

industri.kemiskt-tekniskaKlor-alkali ofta världensindustrin inavetanges som
säljbar,medan natronlutLänge klor huvudprodukter,och vätgas menvar envar

Nordenoch fall ärsekundär det iI förhållandet iprodukt. dag är vartmotsatta
på heltpekarklor finnsprodukt finns överskott. Det scenarieri nyasomen som

dånatursoda,Oftast kaustiseringför natronlut.metoder produktion nämns avav
Natriumhydroxid -alternativabildas källa:natriumhydroxid och koldioxid pro-

skulleCTH, 1991. DettaE. Person,massaindustrin,behovsminskning icesser-
påverkaskulle kunnaHur dettainnebära tillgången till billig klor upphör.att

för uttalaframtida PVC-produktion dag tidigt sigär i att om.
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utsläppVCM-fabriken erhålles[andra framställningen VCM bilagasteget av, EDC-tjäramed samlingsnamnetfrämst EDC och VCW självt. Biprodukterav
föreligger. Bilaga 4dioxinerförbränns destruktionsugn. för utsläppRiski aven

Dioxinutsläppet utgörVCM-fabriken förbränningsugnen.utsläpp från ochvisar
0,05% det landet.totala utsläppet iav

PVC-fabriken.PVCI tredje VCM till bilagaoch polymeriserassista steget
VCMbilaga polymerisationUtsläpp VCM och PVC-damm uppkommer avav

bilagaspridningskällor återgestill PVC. Fördelningen VCM-utsläpp på olika iav

PVC-RÅVARAMATERIALFLÖDE FÖR SVERIGEI

Produktion ImportExportkt75—— ktktkt 60115 75

| År1992
40m

60kt
Konsumtion

kt100

Årsutvecklingen Sverige till 1992 redovisas iPVC-flödet råvara från 1978iav
bilaga

Produktion

Sveriges ungefärproducerade år 1992enda tillverkare PVC, Hydro Plast AB,av
115.000 PVC, exporterades.75.000ton tonvarav

Konsumtion

År konsumerades PVC Sverige. Därav 60.000 im-1992 100.000 i tonton varca
porterad från inhemsk produktion.och 40.000 ton

Årsutvecklingen länderfrån för NordensPVC-konsumtionen 1972 till 1992av
Norge:framgår till Sveri 95 kt,har beräknatstabell 1993 års konsumtion e:av

rsutvecklingen45 kt, Norden totalt: 245 kt.Finland: 50 kt, Danmark: 55 kt samt
figurPVC-konsumtionen Sverige redovisas ii även separatav

Sverige ochmarkantKonsumtionen PVC kraftigt Norden,sjönk ii mestav
Årlångsammare.underFinland, fortsatt nedgång 1992-93 änunder 1991 med om

nivå.1992 tillbaks på års1972var man



PVGKONSUMTION SVERIGEKti

20

Tabell 1

PVC konsumtion Norden Kt
1972 1992-

År FinlandNorgeSverige Danmark Norden
1972 3298 36 49 215
1973 112 5741 5343
1974 102 40 46 23546
1975 94 34 45 20633
1976 105 46 6239 §2
1977 97 48 61 246AO
1978 100 50 6143
1979 105 52 6351
1980 95 49 5256
1981 91 49 4854
1982 95 48 4757
1983 95 50 5262
1984 94 54 5357

91 57 S863
103 59 6966
109 56 70 68
120 52 77 63
123 -‘.5 80 62
124 46 72 4
105 45 59 51
98 45 54 52

14-09806—



Den minskande konsumtionen främstberor på nedgång bostadsbyggandet.av
Byggnadsindustrin står för 75-80% förbrukningen PVC Byggbranschen gårav av .fortfarande dåligt och ljusningingen verkar finnas sikte.i

Utöver detta märks markant minskning konsumtioni PVC till förpack-en av
ningar. Detta beror på frivillig branschöverenskommelse då så möjligten åratt
undvika PVC förpackningar.i När det gäller dessa produkter har PVC tappatnog
det vad kanmesta idag. l Svrige finnsav nästan PVC-förpackningaringaman
kvar. De fortfarande används regelär isom importerade franska PVC-t exflaskor. Läkemedelsförpackningar är svårare ersätta och förekommer därföratt
fortfarande.

Export

Då den svenska produktionen detta konstantvarit undertrots de åren harsenaste
den minskade konsumtionen inneburit ökad PVC.exporten av

Import

En viktig slutsats relationen export-import åtgärderär enbartav riktaratt sigsom
svenska tillverkaremot får effekt endast på mindre hälftenän den svenskaavÅrPVC-användningen. 1992 importerades 60 den PVC kon-procent av som

sumerades inom Sverige. Figur 4 årsutvecklingenvisar marknadsandelarav
svensk PVC-marknad för länder främst bidrar Sverigestill PVC-import.som

Figur

MARKNADSANDELAR SVENSK PVC-MARKNAD

Procent

Hydro Plast s\\Norge Finland Tyskland
E]UKltallefn Östeuropa Övriga



Leverantörer PVC-råvara Sverigeiav

De fem leverantörerna,största tillverkare och PVC-råvara Sverigeimportörer, iav
följande:är

Hydro Plast AB tillverkare
AB Svenska Shell importör
Huls Sverige AB importör
Svenska Hoechst AB importör
BASF Svenska AB importör

En utförligare lista leverantöreröver 24 st återfinns bilagai



ANVÄNDNINGSOMRÅDENrvcs

Commundering PVCav
pulver-iden levererasPVC skiljer från andra tennoplastrâvarorsig attgenom

förbrukamaadditiver. Deform mängder tillsatseroch kräver rätt storastora
PVC.har därför compoundering avegen

Communderare

ABSydplastHydro iPVC-råvara.I Sverige finns två compounderarestörre av
friLjungbyMunka ärAS. Thevinyl ABHälsingborg Norsk Hydro i ettägs av -

StockholmWacker-Kemi AB,stående mindre företag. Chematex AB, Malmö och
PVC-compounds.kan bland importöremanämnas av

Masterbatch

tillsatskoncentrat.De flesta masterbatch, dvstillsatser formkan levereras i av
Den vanligaste infärgning plast.användningen är enav

Användningsområden

tillPVC frånhar mycket brett användningsområde rör tunnastestyvaett grova
film. återfinns bilaga l0:1-2.En förteckning olika PVC-produkter iöver

De har fördelats

byggnadsindustri-
transportindustri-
elindustri-
sjukvårdssektom-
kontorsvaror-
konsumentvaror-
förpackningar-

Mjuka och PVC produkterstfla

PVC-produkterMan kan två huvudgruppersärskilja olika av
Mjuka produkterStyva produkter

golvrörkopplingarrör,
film, folie kablarstyv

mjuk film, folieprofilerstyva
produkter coatingövriga styva

profilermjukaslangar,
produktermjukaövriga

52% dedominerade mjuka produkter kvantitativt överår 1992Figur 5 visar att
rördelar detoch är största48%. Det framgårprodukterna även rörattstyva an-

folie13%. Film och22% kabelvändningsområdet 34% följt golv ochav
kvaliteter.finns både och mjukgjordai styva



PVC-MARKETSWEDISH 1992

48%RIGIDFLEXIBLE 52%
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Rigid Profiles 6%
Others flexible 4% others rigid 2x,

BW

PVC-KONSUMTION SVERIGE

kton
200 Totalt
125
100
80
60

40

Bestrykning



Figur 6 årsvisavisar förbrukningen från 1965-1992 kton,i dels förtotalt dels de
största undergrupperna. Observera Y-axeln logaritmiskiär skalaatt Man kan
utläsa rörprodukternaatt dominerat PVC-marknaden sedan slutet 1960-talet.av
Samtliga produktgrupper minskar kvantitativt från 1991 och framåt.

Produktindelning efter livslängd

PVC-produkter kan delas efterin beräknad livslängd. Det troligtär 50överatt
PVC-produktemaprocent har teknisk livslängd páav mellan 50 och 100 år.en

Många produkter har dock i praktiken kortare livslängd än den tekniskaen
beroende på de bytsatt estetiskaut skäl. En del materialet till-storav av som
verkats till byggnadse, el- och VVS-industrin har ännu inte blivit avfall.

Man brukar dela PVC-produkternain i

kortlivade 2 år,0
medellånglivade 2-20 år,0
långlivade 20 år.0

Produkter med kort livslängd, mindre år,än 2 återfinns främst följandeinom
områden

förpackningar,0
sjukvårdsmaterial,0

även vissa kontorsmaterial, leksaker,men vissa telefonkort kan räknas dit.m m

Till produktgmppen med användningstid år kan2-20 räknas

möbler,-
bilinredning m m,-

filmviss och folie,-
coating,-
skor och andra konsumentvaror.-

Produkter långmed livslängd år lättast20 år definiera. Dit böratt räknas

rör,-
profiler,-
kabel,-
golv,-

filmviss folie,och-

även vissa andra produkter från byggnadsindustrin.men

Vissa källor föredrar tidsbegränsa mellanlánglivadeatt till intervallet år.2-15
Andra delar ytterligare i 2-10 år och 10-20 är. Avupp naturliga skälgrupperna är
gränserna mycket flytande



Tabell 2 och figur 7 jämförelsevisar den PVC-procentuella fördelningenen av av
produkterna mellan de livslängdsgruppematre år 1989 respektive år 1992.

Tabell 2

Livslängd PVC-produkter %
år 1989 år 1993

2 år 13 4
2-20 år 20 13
Z är 67 83

Underlaget för denna tabell återges bilagornai och 1211 .

Livslängd för PVC-produkter %
Figur 7

8

O
2ör 2-20år 20ör

Procentuellt har Sverigeanvändningensett i de kortlivade PVC-produkter,av
år,2O minskat, medan de långlivade produkterna ökat. Omräknat till volym har

emellertid samtliga tre minskatgrupper

Kortlivade 0-2 år har minskat från kton till16 4 kton
Kortlivade 2-20 år har minskat från kton25 till 12 kton
Lánglivade 20 âr har minskat från 84 kton till 79 kton

Då de procentuella värdena för 1989 1993 hämtade olika källorär ärresp ur
siffrorna kanske inte helt jämförbara. på,Detta beror tidigare nämnts,som
svårigheterna klassificeraatt produkterna efter livslängd.

Den minskningenstora kortlivade PVC-produkter 2 år beror pa iav att man
Sverige frivillig branschöverenskommelse l99l försökt avveckla PVCgenom en

förpackningar.i Dock sker fortfarande PVC-flaskorviss import fråntexen av
Frankrike.



kvårdsmaterialLäkemedel och sjg

myndig-mängdläkemedel uppfyllaför försäljning måsteFör godkännasatt en
läkemedel intarinnebärDettasäkerställs.säkerhet och kvalitet atthetskrav, så att

förhandsgodkänns.med andrajämfört somvarugrupper,en
dekanläkemedel. DärtillfortfarandedärförPVC-förpackningar används vara

AttblbarriäregenskaperPVC goda motdå har mycketsvåra ersätta syre.aatt
heltför nyttbarriåregenskaper etthållbarhetsstudier,genomföra testa mm

kon-slutligadenår sedanförpackning 3-5produktberörandematerial i taren
för-olika000finns idag 6fastlagts. Det typerför läkemedlet harstruktionen av

i öppen-läkemedelsförpackningar200 miljonersjukvårdenpackningar inom
blister-antaletPVC. Maninnehåller attvården. hur många vetDet är ovisst som

läkemedelsföretagensvenskaDealuminium ökar.PVCförpackningar och
marknadensvenska ut-och dentillverkningcirka 85 sinprocentexporterar av

EG-fallenbådaläkemedel. Iimporteradetill omkringgörs 58 svararprocent av
Sverigeförpackningar iläkemedelsPVCländer för huvudparten. Volymen iav

påaspekterytterligareoch1993. Dettauppskattades till omkring 400 ton, mars
Wergeman,LenaKälla:20:1-16.bilagaPVC läkemedelsförpaclmingar återges ii

LlF-RUFI.

ochblodförförpackningarPVC användasskall ifarmakopénEnligt europeiska
pådock vägurinpåsarblod- och årinfusion-,Produkterblodkornponenter. som
redanharpolyeteninfusionspåsePVC-fria alternativ. Enmedersättasatt av
alltidPVC inteoftast dyrare. ersättsersåttningsproduktenblirlanserats. Tyvärr
åter-eventuellvidförsvåratorde sorteringenflera, vilketmaterialett utanav

vmmng.

Sverige konsumerarsjukvårdsbranschen iSLF,gjordEn uppskattning, är attav
in-läkemedelsförpaclmingar årsjukvårdsmaterial,PVCungefär år000 i1 ton

Källa:landet.PVC-förbrukningen itotaladenräknade vilket 1utgör procent av
Rydin SLFBo ,

snabbtPVC-produkterna i tempode gamlaPVC-fria produkter ettNya ersätter
godaPVCsemellertidhandskar kanIplastpåsarbägare, blöjor,tex m rn.

infusion,förSlangsystem trans-svårare ersätta.barriäregenskaper tatt exvara
säkerYtterligaresvår utbytbarnäringstillförselfusion, är grupp.en annanm m -

använd-påmed fokusmedicinsk-teknisk utrustningpåmiljöaspekterhets- och
ClinicalMölnlyckeHobom,Källa: IanPVC återges bilaga 21:1-2.andet iav

Products.

SVÅRT ÖVER PVC-PRODUKTERKORTLIVADEFINNA STATISTIKATT
produkter.långlivadeför ickestatistikuppgifterfärdigaDet svårt finnaär att

PVCtotalkonsumtionenmängdlitenorsak de utgörEn till detta är avatt aven
produkter,l..ånglivadeövrigt.underoch därför oftast insorteras gruppen

rör,specificeratdäremot texbyggbranschen,frånhuvudsakligen somanges
kabel osv.

innehållerproduktervilkaexaktofta inteEn orsak enär vet somatt manannan
inneh-produktpåexempelfårPVC. tjänamängd En Volvomindre somensom

prydnadslisterPVC, dvsutgörsplast 6åller 152 kg gummi procent avvarav
PVCmedtilläggsisoleradekablarvissabilaga 13. förmodligen ävenDock är

Hydro.Källa:



förekommer medYtterligare orsak det ochär livlig import exportatten en
bedömaprodukter innehåller PVC. Detta svårtdet kaninnebär attattsom vara

exakt vad verkligen konsumeras Sverige.isom
halv-Bilaga hel- och14 årsvis Sveriges export medvisar handel ochimport

ochfabrikat tullstatistikenPVC från hämtade1988 1992. Siffrorna ärtav rn uro
grupperade efter tullnummer, alltid lättatullens statistiska attnummer

efter livslängdindelning.gruppera om

KORTLIVADE PRODUKTER KAN STUDERAS VIA
AVFALLSFORSKNINGEN

Tabell halter3 klor hushållsavfall Två källor för klor avfallvisar i 1989 och 1992 i
PVC och Det framgår mängden klor beror påden minskadematrester. attanges,

minskad mängd PVC. PVC-minskningen hushållsavfallet beror på deni
minskade förbrukningen margarinför-PVC-förpackningar ochsmör-texav
packningar, film odi blister.

Tabell 3

Halter klor i hushållsavfall

1989 1992
Halt klor avfall,i % 0,70 0,53
Därav från PVC 0,27 0,10
Därav från 0,43 0,43matrester etc

Produkter från sjukvården återfinns oftast hushållsavfall behandlasi utan som
riskavfall. Riskavfall förbränns oftast på plats.

TILLVERKARE AV PVGPRODUKTER

Mángfalden PVC produkter belyses bilaga 15.i Där beskrivs 700 plast-överav
tillverkare Sverige 177 stycken tillverkar PVC-produkter.i avproduktTypvarav

för varje bearbetare.anges



SAMMANSÄTTNING PVC-PRODUKTERAV

Normalt består PVC-recept 5-10mellan olika råvaror.ett av
PVC 50-90%
Mjukgörare 5—50%
Stabilisatorer 0,5-5 %
Smörjmedel 0,1-2%
Fyllmedel l-50%

Slagseghetstillsatser 5-10%
lfigment 0-5 %
Övrigt 0-5 %

Polyvinylklorid framställs polymerisation vinylldorid.genom av monomeren
For underlätta bearbetningen för fåatt och fram olika egenskaperatt blandas
polymeren med rad andra PVCämnen. kan blandas med större antalen att
tillsatsämnen och i högre koncentration än vad möjligtär för de flestasom
andra polymerer. Mängden tillsatta ämnen kan variera från nära noll till nästan
50%. Det sker ingen kemisk reaktion vid blandningen, komponenternautan
förblir i huvudsak de före blandningen. Under produktens livstidsom var
förändras del de tillsatta vissaämnena stabilisatorer.en tav ex

TILLSATSMEDEL

En del tillsatsämnen kan fleraha funktioner i plastmaterialet. Vad tillsättssom
och i vilka mängder är beroende slutproduktens användning. Vissaav grupper

tillsatsmedel finns alltid medan andra endast förekommerav i vissa
produktgrupper.

Mjukningsmedel

PVC är Molekylerna i mjukningsmedletstyv. skiljer PVC-kedjorna sä deatt
kan sig i förhållanderöra till varandra och därmed blir flexibelLTypiska
.mjukningsmedel ftalater,är adipater och organiska fosfater. Andra
mjukningsmedel kloreradeär parafñner, epoxiderade vegitabiliska oljor och
polymerade adipater.

Tillsätt mängd: 10-50%

Användningen vissa mjukgörare i plast i Sverige, ftalater och di-av och
trifettsyraestrar, har uppskattats information från produktregistret och frånur
vissa kontakter industrin.med Den totala registrerade mängden dessa ämnenav
redovisas också. I denna kvantitet ingår import och tillverkning.

Man eftersträvar mjukgörare med högre molekylvikt för minska flyktighet ochatt
migration. Nya mjukgörare medtyper ökad UV-stabilitet, inbyggdaav ex.
antistategenskaper eller flamskyddande egenskaper börjar dyka marknaden.upp



plastindustfin Okt 1993.Tabell Uppskattade mängder mjukningsmedel till
påavseendeKvantitetema för medplastanvändning har reducerats export.

tillverkning,totaltkvantiteten dvsI produktregistret ochi ingår import
exportkvantiteter inkluderade.är

Ämne anmärkningiplastanv. totalt
i pr0d.regton

ftalater, C1-C4 510 metyl-,1340 etyl-,
butyl-

butylbenzylftalat, BBP 1490 1710

dietylhexylftalat, DEHP 10900 43700 stor export

diisooktylftalat, DIOP 0 0

diisononylftalat, 2280 2280DINP

diisodecylftalat, 940DIDP 940

dioktylftalat, DOP 20502040

67-dialky1C6-C11ftalat, 10801080 C6-Cl0,
C9.

dietylhexyladipat 680 680

andra disyzaestrar 20 40
Itrisyraestrar 210210

54030Summa 20150

I övrigt fosfater klorparaffineranvänds och KemIs 1191.rapportse

Primära värmestabilisatorer

Värmestabilisatorer PVC-material föranvänds i frånskydda dettaatt
nedbrytning vid exponering måste vârmestabiliserasPVCvärme och ljus.av
för alla användningsområden. labilt iInstabiliteten klorpå närvaronberor av
polymeren. Detta bildas undvikas.vid knappastpolymerisationen och kan
Exponering för dubbelbindningar bildas.värme ljus frigör Ioch klorväte och
samband med mekaniskadenna egenskapernafärgen.ändras Deprocess
påverkas inte funktion fångaVärmestabilisatorernas frinämnvärt. är att upp
klorväte, med fria radikaler med uppkomnaochreagera reagera
dubbelbindningar.

Tillsatt 0.5-3%mängd:

Nedanstående 1992-árssammanställning huvudsakligaär uppskattningen av
användning vissa metallinnehállande värmestabilisatorer. angivnaDenav
kvantiteten stabilisatormängden metallinnehálletintemotsvarar



1992Sverige, iTabell ivårmestabilisatorerUppskattad förbrukning ton.av

Ämneämnes- fördelning kommentarerkvantitet,
%tongrupper

förbjuden i plast ibarium 0 Cd0 är Sverige
kadmium

barium 615 flexibla24.5 och halvstyva profiler
zink golv

kalcium flexibla profiler100 4 och halvstyva
zink många för kontaktgodkända

livsmedelmed

artiklar hög11.5 profiler, med285 styvatennorg.
transparens

derivatoch butyl-oktyl-

blyföreningar 1520 60 god isolator
div och kablar.rör

g
Summa 2520 100

Kadmium förbjuden stabilisator färgämne i Sverige.år ochbl a som som
Restriktioner haft till följd ii Sverige länder har dessaoch andra att stort sett

kadmiumfria alternativ, bariumzink och kalciumzink.är utbytta Demot t ex
fram för användning i i kontakt livsmedel.plast medtogssenare

stabilisatorsystem utveckling.Nyare Dessa baserade påunder ärär
CaMgA1/Zn i fönster,bl redan och kabeLblandningar. De används röra

Metallinnehâllande istabilisatorer består huvudsak metalltvâlar. gällerDettaav
dock inte tennföreningarna.

Tennorganiska stabilisatorer indelas i svavelinnehállande svavelfria.kan och
indelning svavelinnehâllande värmestabilisatorerEn dessa äratt;grov av ger

Doseringen tennorganislcasvavelfria ljusstabilisatorer. stabilisatorer ioch är av
varierar från 0.3 hundra delar harts beroende påPVC till 2.5 phr delar per

användningsområde slutprodukten.hos ,

Blystabilisatorer BaIZn och CaZn-system.fall medkan i vissa ersättas
finna substitut fir blystabilisatorer.Industrin vidarearbetar med att

Kommentar produkter:angående kortlivade
PVCfkortlivadeintenaturligtvis iförekommer deDå förbjudnakadmiumföreningar är

återfinnas Blyföreningari blister.kan bl.år. Tennfdreningar15produkter a.
117.bilagalånglivade ochprodukter tabell 3få enbart iundantag,förekommer, med

oftaanvändssjukvårdsmaterial och livsmedelsförpackningarsåsomkortlivade produkter
CaZn.

sei:då155 produkternasiffra. del exporterasABHydro Plast lägre ton, stor avenanger en
ibilaga 18.



olikaTabell förUppskattad PVCblystabilisator ianvändning av
användningsområden. Kvantiteter i ton.

Application stabilizerPVC-resin lead content

pipes and 33 000 780 310
fittings

rigid profiles 000 804 40

wire and cable 61012 500

other 50 305001

50Total 000 1520 720

Den övriga avändningen i redovisas nedan.värmestabilisatorer PVCav

Tabell i förUppskattad användning blyfria metallstabilisatorer PVC olikaav
användningsområden. Kvantiteter i ton.

Application banumzink calciumzink organoün
iflooring 450 35 10

film and sheet 50 35 175

coil coating 70 SO-
ä textile coating 25 - -

l other 45 85 120
ä

Total 615 100 285

BaZn CaZn—system bly. Kabeloch finns ersätter rör-industrinochsom anser
fråga ekonomi gällerdet enbart när detär byta vissably. Iatt att uten om

applikationer kan blyets elektriska inte uppnås. utvecklinggoda Enegenskaper
där kalcium anuands i stället för barium gång.är

Sekundära värmestabilisatorer

minskaFör tillsatsen används sekundäraprimära värmestabilisatoreratt av
vârmestabilisatorer. tillräckligEnbart inte effekt.sekundära stabilisatorer ger

bestårDe omättade vegetabiliska oxideratsoljor dubbellbindningama hardärav
till epoxigrupper.

Tillsatt mängd: l-3 %

Vanligast använda ämnen:
Epoxiderad soyabönsolja, solrosolja ieller linfröolja används produkter som



kommer i kontakt ändamål.medicinsktmed förochmat
Beta-diketoner, polyoler organiska fosfiter används också.och

Antioxidanter

I Sverie förbrukningenuppskattas antioxidant PVC tilli 30 1992. Dettatonav
8 % hela användningen antioxidanter imotsvarar plast. I huvudsak ärca av av

hindradedet fenoler används i PVC.som

Tillsatt 0.02-2%mängd:

[1V~stabilisatgrer

Förbrukningen UV-stabilisatorer i 1988 304Västeuropa tonav var
ljusstabilisatorerDe i PVC redovisatsanvänds har undersom

värmestabilisatorerna.

medelmö

Tillsätts för reglera smälthastigheten i processverktyget förhindraochatt att
polymeren klibbar fast på processvcrktyget.

Tillsatt 0,1-1%mängd:

Vanligast använda ämnen:
Organiska alifatiska eller metallsalter alifatiskavaxer, syror av syror

Flamskvddsmedel

Beständigheten brand för förär bättre PVC de flesta vanligaän plastema.mot
Inblandning vissa metalloxider för ytterligare förbättragörs dennaattav
egenskap.

Tillsatt mängd: 2-5%

Exempel använda ämnen:
Antimonoxid svârantändliggör produkten och minskar tlamspridningen.mer
Molybdenoxid minskar rökutvecklingen.

Slaafasttillsatser orocessförbättrareoch

Förbättrar slaghällfasthet.smältegenskaper och

Tillsatt 10%mängd:



Vanligast använda ämnen:
Klorerad beståendepolyeten kol, ochpolymereroch andra väteav syre

Fyllnadsmedel

förTillsätts minska kostnaden, uppnå speciella fysikaliska egenskaper,att
färgenpåverka eller motståndetöka brand. De består ñnmaldamot av

mineraler från naturliga eller syntetiska oftakällor belagda med stearinsyia.

Tillsatt mängd: 5-50%

Vanligast använda ämnen:
Kalk och dolomit

Färgämnen

Både lösliga organiska färgämnen och oorganiska organiska pigmentoch
används.

Tillsatt 0,1-4%mängd:

Vissa metallinnehållande pigment finns redovisad i lYlDebilaga redovisade
volymema användning i alla plaster. Färgämnen förbrukningmedavser en av
minder 5 iän redovisas inte.plastton

Färgämnen inte innehåller metaller intehar redovisats.som

Mindre betydande tillsatser

Blásmedel, föranvänds material,porösa natriumbikarbonatärattsom t ex
koldioxidutveckling, azodikarbonamid kväveutveckling. O,5-1%

Biostabilisatorer 0,5-1%

Antistatmedel O,2-2%

Viskositetsförändrande 0,5-2%medel
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tillsatserKällor till avsnitt om

använtserhållits Kemikalieinspektionen och har itillsatser har frånAvsnittet om
baserade påtill,skick. har lagtsVissa kommentareroförändratistort sett

AB.från Plastuppgifter Hydro

Oslo. oktober 1992.Petrokjemidivisjonen, Utgitt iPVC Hydromiljö, Norsk s.a.og

konsultrapporterKemikalieinspektionens

utkast septemberSten Nordberg 14Plastbranschen Struktur och verksamhet,-
1993.

underEdshammarHeat lars-Erikstabilizers, antioxidants and light stabilizers,
utarbetande.

Hydro Plast AB, pers kommjan Bystedt



ÖVRIGA KLORERADE PLASTER

PVC denär enda klorerade Sverige.plast tillverkas Två andrai typer avsom
klorerade plaster importeras till Sverige.

Polyvinyliden klorid

Polyvinyliden klorid, PVDC tillverkas Dow Europe SA under varunamnetav, SARAN och polymerasation Sverigevinyldikloñd. Dongenom av pronomererA
AB importerar ungefär tonår för SARAN1 svensk konsumtion. mycketär en

film med goda barriäregenskaper.tunn Den används främst till och0st-
marsipanförpaclcningar. Dow Europe PVDC Sverige.skall avveckla i

PVC-klorerad

PVC-klorerad, C-PVC, framställs efterklorering PVC till olika procent-genom av
halter klor. Enligt PKLs leverantörslista finns två importörerleverantörer i
Sverige. PlasticRubber AB ombud för BFär amerikanska tillverkaren
Goodrich Od importerar ungefär C-PVCår. Femtio går på1 iton procent export
form produkter höljeti till datorskärmar.vissatav ex

Green 8: Bennich AB ombud för franskaär tillverkaren Elf Atochem och im-
C-PVCår5 tilLSverige. kanporterar ton De uppskatta hur delstor ex-som

vidare.porteras



Bilaga 1

Kloralkalifabrikcn

Kloralkalifabriken ligger tillverkningskedjan.iförst
Råvarorna är koksalt och Tillverkningenelkraft. sker genom

låteratt koksaltlösning antalman etten passera genom
elektrolysörer varvidceller, ikoksaltet sönderdelas
klor natrium.och Produkterna lämnar fabriken är klor,som
natronlut och vätgas. Kloren levereras i rörledning till
VCM-fabriken, natronlutensäljs tillframförallt cellulosa-
industrin medan vätgasen ångcentral-används bränsle isom
en.

Kloralkalifabriken
Chlorine plant

Källa: Hydro Plast AB



Bilaga 2

JTSLÄPPFRÅN KLORALKALI-FABRIKEN

Hg till luft: 29 kg 110 kg 0,25 gt

Enl. Nordsjökonferensen accepteras

fram till år 2010 2 Hgt klor,max g

vilket 224 kg Hgmotsvarar

Hg till 1,3 kg 10 kgvatten:

Värden inom parentes tillåtet utsläppanger
enligt koncession.

Källa: Hydro Plast AB
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VCM-fabriken

PVC-tillverkning, tillverkasråvaraVinylklorid, VCM, för
mellanprodukt.dikloretan EDCklor och medeten, somav

från i gasform. levererasKlor klorfabriken Eten ikommer
från irörledning Statoils etenkracker Stenungsund.

Tillverkningen i sammankopplade Direkt-sker steg.tre
oxikloreringenkloreringen där produceras,ochHTC EDC

krackningen i viddär krackugn sönderdelassamt EDC en
till rening torkning slut-500°C Efter ochVCM. pumpas

PVC-fabriken.till tillprodukten vidarelager ochVCM

VCM-fabriken
VCM plant

‘
Air k 1500:11F

HCI
EmOxiklorering

Oxydzb.-inaaon

HTC-reaktor
HTC-reac:or

EOC-reningIDisn7Iaion

L soc

Källa: Hydro Plast AB
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PVC-fabriken
plantPVC

ATnllsatser
Aamwn ,

wmen
Maku

PVC-fabriken

Plastsi HydroPolyvinylklorid, slutproduktenärPVC,
itillfabrikskedja polymeriserasi PVCStenungsund. VCM

produktionslinjer.flera separata

i högt tryck.Reaktionen reaktorer, undersker autoklaver,
tillsatskemikalierhjälp ochmedDen styrs noggrannav

ärvilkettemperaturkontroll, underlättas vattenattav
inärvarande autoklaverna.

färdig reaktion avskiljs vatten.ochEfter kvarvarande VCM
i säckarsiktas förPVC-pulvret torkas, och packas leverans

ieller bulkfordon.

kontrolleras och dokumenterasUnder hela styrs,processen
kvalitetennoggrantenligtkvalitetssäkringssystemetSS-ISO

Vår junicertifierades iPVC-produktion 1990.9002. SISav
ABHydroKälla: Plast
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PÄVCM-UTSLÃPPFÖRDELNING AV

KÄLLOROLIKA

80tPasta-PVC-tork

Suspensions-PVC-tork lt

2tDiffusa utsläpp

90t

Källa: Hydro ABPlast
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Svenska leverantörer PVC-råvaraav

Källor Plastforum 1291, Sten Nordberg, Plastbranschen struktur och verk--
samhet och PKLs leverantörslista.

Hydroplast AB
AB Svenska Shell, Shell Chemicals
Hüls Sverige AB
Svenska Hoechst AB
BASF Svenska AB

Svenska ICI AB
AB Ian Mattssono
Rubber Plastis AB
FAW Jacobi AB
MBS-Plastic MB Sveda AB
Green 8: Bennich AB
Chemapol Scandinavica AB
Neste Kemi Försäljnings AB
Vendex AB
ABB Polymer Compounds
Gunnar B Jansson AB
Kemi-Intressen AB
Wacker Kemi AB
Contisale AB
EaoconChemicals Norden AB
Solvay Nordic AB
Erteco AB
Bayer Sverige AB
Imchem AB
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Användningsområden PVCför

Golv Drâncringsrör Takrännor
Paneler StuprörGasledningar

PrcsenningarPoolbeklädnad Rörkopplingar
TakbelysningInnertak Avloppsrör
LimVattenrör Fönsterproñler

BilmanorBilklädsel Innenak
SkyddslackerStötfångare Trafikkoner

lnstruktionsñckor

Elin.d1Ls1:i

ElledningarTape Kabel
MaskindelarEldosor Kontakter

Ritningfickor Skyddshandskar

Su

Slangar Handskar Verktyg
SångunderläggBlodpåsar Stomipåsar

Operationsdukar

DekorfolieBokbindning Kreditkort
etiketterochTapeSkrivbordsprod. Fickor

Pärmar
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BlöjsnibbarLeksakerSportutrustning
ReseeffekterHandväskorskosulorSkor o MöbelklädselTabletterBordsdukar
TapeterPersiennerDuschtörhängen
GrammofonskivorTrädgårdsslangHusvagnstält
LimHandtagBadbollar
ParasollerBlomkrukorRegnkläder
AxbetshandskarStrandmadrasscrVattensängöverdrag

E.. l .

BlistertrigBägarelockAskar 0o
EtiketterPåsarInslagningsfilm

FlaskorDunkar

Käll PVC-overs1kt°a utsläpp m1; ~ Jostorande-- ..av Rydberg, 1989,ämnen,. T CTH,



PVC-produkters tekniska livslängd, 1989

Branschområde

VVS-industrin

Byggnadsindustrin

golv, paneler-
inntertak, pooler, golvstuprör,-

kopplingar,rör, ledningar-
Förpackningsindustrin

Kontorsvaru- och konsumentvaruindustrin
Elindustrin
Bililndustrin
Sjukvérdsindustrin

Källa: PVC deponier,i CIT, 1993
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PVC-produkter. 1993olikalivslängd förPraktisk

BeräknadtotalAndel av
hållbarhetkonsumtion
år%
1Förpackningar 4

mjuka 10produkterDiv 13 ,m
2DStyva folier, plattor 4
20Golv D
30Styva profiler 6
50fönster—
50Kabel 12
100Rör, rördelar 39

Källa: Hydro ABPlast
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SVERIGE TONPVCHALVFABRIKAT AVOCHHEL-MEDHANDEL —-

19921991199019891988

39.15.300232557228 322418I
Avtal4323361734392116E 3578

-3060 -4091-3117-1888l-E -3160

39.16.30011561388149414251329l
Enfibertrád§45§32§91E 99§gg

stång611 stav.603 856430l-E 338

39.17.230388045946892 8628I 7775
rörStyva66166248 48506456E 7858

-2736380 -256436l-E -83

39.18.10113073160361893518799I 18946
Golv: Metervara22023223502271222150E 25895

-8950-6314-3777-3351l-E -6949

39.18.1022411170718911428I 1441
Golv: Plattor164619272470E 25812712

765-220-579l-E -1153-1271

39.18.1051769207925582068I 2393
ellerVägg1384160318442125E 1758

takbekladnad385476714l-E 635 -57

39.20.410600448987226l 71225658
duk, filmPlattor,ä;gig10323573E 2029

folier styva549040306194l-E 35493629 --
mtrlkomb annatm

39.20.42012855148921772919637l 22961
filmduk,Plattor.1461313767131928852E 2054

böjligafolier-17581125453710785l-E 20907 --
mtrlkomb annatm

.12039.2113051634190118452370l
plastPorösfigsåGigog1512E

5151202 701941858l-E

39.21.12039.15.2300-9769-26626157969214904l-E -
TOTALT

fatt statistiskaharoch importeras nummerSamtliga exporterasvaror som
inomenklaturen trädde kraftSystemHarmonizedpábaserade som

januari 1988.1

Källa: Hydro Plast AB
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NYCKELN‘j.

SVENSKA700TILL
PLASTBEARBETARE

Däre-mekanisk bearbetning.åretFör i följd publicefemte
givetvis inte företagkanmot ettännu unikPlastforumrar en utför monteringenbart kal-somfärskoch rykande samman- las plastbearbetare.överställning plast-svenska Alla uppgifterna kommer

gångenhärbearbetare. Den listandirekt från företagen och
våsentligaste anspråkden infor- inte heller några påmed gör

Drygtkomplett. 1001mationen verksamheter- att varaom
företa kontaktats tele-har erän företag.i Q0merna Detta innebärbrev.fon, fax och

mängd bordeföretagatt somenPlastforums bearbetarlistaIiiiI
varit inte har velatmed svaraomfattar i drygt företag,700llllllll nåtts.inte heller haroch kanskeökningvilket med tju-är etten DittSå Du inte hittar justomföretag medgotal sam- redaktionenföretag kontaktaOkningen1992.manställningen -För årsgöra nästaatt presenta-liten, samtidigt posi-är enmen kompletttion meröverraskning tanketiv med på

fördjupadedet årets låg-senaste SÃHÄRLÄSERnu LISTANkonjunktur. Efter och verk-företagetsnamnfortfarande denlistaArets är Dufinner uppgif-samhetsort.FÖRKORTNINGAR existerandesannolikt störstai föregående- orh års- omsätt-. ternafaktasammanställningenöverBEARBETNINGSPROCESSER 1993årsbudgetera-ning liksomplastbcarbctandcsvensk indus-formsprutningFS omsättning. Principende- är.A Dentri. kompaktaharFormblåsning— sammaFB - för antalet anställda.densammauppställ-och lättöverskådligaVAK Vakuumformning hjälp tolken bred-Med här— avskillna-ning tidigare, medsomVarmformningVF Du tyda förkortningar-vid kan— bli-den uppgifterna haratt nuGjutningGJ bearbetnings-för företagets5 navit Genomenhetliga. stan-merFGJ Formgiuming de flestamedan— processer,medfrågeformulärdardiseradeRotationsgutningRG1 efterbearbetningsmetoderna— tveksamhe-svarsalternativharArmeradAP plast någonförkla-knappast behöver- feltolkningar bådeochter avExtruderingEX minnetring. Lägg dock- attminime-frågor och kunnatsvarExpanderingEXP bearbetning inbe-mekanisk- ocksåFördelen detär attras.l-IlmblásningFIBL fräsning,griper svarvning,— t.ex.blivit enklare för läsarenhar attFtberlindningFL stansningocheller borrning.- uppgifterna.och jämföratolkaPUR-formningPUR Företaget redovisar de- ävenFörutsättningarna för ntecSkumningSKUM vanligaste materialen i tillverk-— i listan tämligenkan okom-ärKalandreringKAL liksom vilkaningen produkter- företagetsplicerade: plastbear-FormpressningFP dominerar verksamheten.- somska bidrabetning till ökaattDoppningDOP sistakolumnen framgården- AvförädlingsvärdeplasternasPultrusionPUL produkterna tillverkas för- omtill färdig Därförprodukt.vägen eller företagsettegen annatläsarenhittar i lis-företagäven räkning, alternativt bftdadera.enbart genomförsomtan Lex
Illa:
-SYFOIIUM.ut I903c

7- I4-0980



BILAGA 15:2 15:14-

med listor företagenöver finns tillgåatt

på Miliö- och naturresursdepartementet
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Mängd ibly stabilisatorerrent iför SverigePVC

1991 1992

Halt Pb Mängd Pb Halt Pb MängdPVC Pb
% %t kt t

Totalt 105 98
till:Därav

Rör rördelar+ 41 0,75 308 33,3 0,75 250
profilerstyva

totalt 6,3 5,9
Därav Pb-
stabiliserade 4 1,0 40 3,7 1,0 37
Kabel 15,8 2,2 347 12,7 2,2 280

Summa 695 567

Förutsättningar

phrRör innehåller stab.mix1,9 med 55,8% Pb
styva profiler 1,9 53%
Kabel ll N4 Il 8% III
D phr parts parts100 PVCpr

L993-ll-08

@:1’uBy£tedtHydro Plast ABi
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PVC-produkterTennstabllisatorer i

Tennstab.t SverigeKonsumt i

35Styva proñler, plattor, 50etc
5Styva folier 90
75Plåtbelåggning 75
35golv, folierMjuka produkter 55

155Totalt 270

Källa: ABHydro Plast
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LÄKEMEDELSINDUSTRINS
BRANSCHORGANISATIONER
The Pharmaceutical lndustrys Trade Associations

Läkemedelsindustriföreningen Representantföreningcn förLIF RUFl Utländska Farmaccvtiska Indust-

Stockholm 19 1993den mars

Jordbruksutskottet
Riksdagen
100 12 Stockholm

Regeringens proposition 199293:l80 Om riktlinjer för kretsloppsanpassaden
några frånsamhällsutveckling läkemedelsindustrinsynpunkter-

Läkemedelsindustriföreningen LIF för Utländskaoch RUF1 Representantforeningen
Farmacevtiska Industrier har tagit del rubricerade proposition. Vi har i detta yttrandeav
koncentrerat de propositionendelar förpackningar ochoss av som avser en mer
krctsloppsanpassad samhällsutveckling.

nf nkern n

LIFRUFI instämmer i i propositionens målsättning beträffande producentansvar ochstort att
åtgärder erfordras samtliga berörda för åstadkomma helhetstänkande Frånparter att ettav -

till graven.vaggan

För godkännnas för försäljning måste läkemedel uppfylla mängd myndighetskrav, såatt atten
säkerhet och kvalitet säkerställs. Detta innebär läkemedel intar särställning jämfört medau en
andra förhandsgodkänns. Vi skulle också vilja uppmärksamma utskottetvarugrupper, som

några viktiga faktorerandra i sammanhanget
anpassning till EG inga handelshindernya- -
omhändertagande använda läkemedelsförpackningar ellermed läkemedelsresterav utan-

två olika system-
primäiförpackningsmaterial för läkemedel kan endast användas gången-
materialreduktion inte alltid möjligt-
PVC i läkemedelsförpackningar avveckling sikt- -

De krav nationellt och internationellt finns för läkemedel och läkemedelsförpuçkningarsom
mäste beaktas vid avvecklingen PVC och utformningen producentansvatret fürav av
förpackningar.

Läkemedelsindustrins branschorganisationer har under förpackningsutredningens arbete
utvecklat dessa synpunkter i detalj i skrivelse till 1991-04-09utredningen imera samt
yttrande förpackningarnaMiljdn och SOU 1991:över 76 1992-01-21.och 77 bilagor.se

Kontrollmyndighctens läkeinedelsförpaclcning framgår Läkemedelsverketssyn en av
skrivelse förpzickningsutredningentill 1991 -05-30 och verkets remissvar 1992—.|1 -20. se
b112l1’1.
j..



Bilaga 19 2;

An n ll

För läkemedelsindustrin detär väsentligt alla uppställda krav och målenäven föratt åter-
användning eller materialåtervinning tidtabeller för avvecklingsplaner liggersamt i linje med
vad kommer gälla inom EG, så ingasom att handelshinder skapas. Deatt svenskanya
läkemedelsföretagen 85 % sin tillverkningexporterar och den svenskaca marknadenav utgörs
till omlcring 58 % importerade läkemedel. I båda fallen EGJänderav för huvudparten.svarar

mh Inv lf kninr v m ar

För få smidig hanteringatt använda förpackningar i Sverigeen LIFRU FI ävenav attanser
använda läkemedelsförpackningartomma bör källsorteras konsumenten respektiveav
sjukvården andra förpackningar.som

Förpackningar innehållande läkemedel eller läkemedelsrester bör däremot- liksom förnu -enskild konsument hanteras inlämning till apotek och för sjukvården riskavfall.genom som

Enligt farmakopémonograficr och andra föreskrifter för läkemedel huvudregelnär endastatt
k jungfruligt material får ingå i primärförpackrtingars produktberörande för läkemedel.

Materialåterviruiing för användning läkemedelsförpaclcningar inte möjlig.är Detta berorsom på
optimala inneboendeatt egenskaper hos materialet måste Det uteslutetärgaranteras. att

återfylla läkemedelsförpackningar bl hygienskäl, risk för kontarnination.av a

Material används i läkemedelsforpaclcrtingar måstesom alltid väl dokumenterade. Attvara
genomföra hâllbarhetsstudier, barriäregenskapertesta för helt material iettmm nytt enproduktberörande förpackning 3-5 år sedan den slutligatar konstruktionen för läkemedlet har
fastlagts.

Matgrialgqiukggn inte alltid möjligt

Materialreduktjon inte självklarhetär Till exempel ställer EGsen läkemedelsdirektiv kravnyapå utökad patientinfonnation och får konsekvens behovet ytterförpackningarsom att av
kommer öka i Ävenoch med bipacksedlaratt införs.att andra faktorer kan medföra krav
ytterligare materialåtgâng.

IM:

Användningen PVC i läkemedelsförpackningar främst i infusionspåsarav och blister för-
genomuycksförpackningar för tabletter mycket liten i förhållandeär till den totala mängden-PVC används. PVC i läkemedelsförpackningar i Sverigesom utgör omkring 400 totaltton av10 900 PVC i förpackningar den kartläggningenton Packforsksenaste 1988av samtbedömningar läkemedelsföretagen. Det PVC-plastensärav utomordentliga egenskaper, tex
vad gäller barriärskydrl, sterilisering möjlighet tömma förpackningenatt vid infusion till
patient anledningen till användningen.etc PVCsom är kostnadseffektivt och vill-ett
dokumenterat material. Enligt europeiska farmakopén skall PVC användas i förpackningar för
blod och blodkomponenter.
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barnskyddandeföri standardVidare PVC materiali Tyskland enda genom-anges som
trycksförpackningar tabletter.för

pågår hos läkemedels-substituera PVC i läkemedelsförpackningarUtvecklingsarbete för att
PVC imöjligt Mängden läkemedels-substitution hittills varit har detta sketttjllverkama. Där

för till-siffror Kapacitetenredovisatsförpackningar idag lägre detorde än som ovan.vara
också vissaförpackningsmaslciner innebärerforderligagänglig tillverkarnateknologi hos av

materialrestriktioner då PVC till alternativa önskas.byte av

sådandockPVC För läkemedel kanLlFRUFI sig avveckling sikt.ansluter till enaven
material.tillövergångavveckling ske Förstdå säkerhetsaspekter medgermedicinska annat

frivilliga1 75 nämndasammanhanget propositionen sidvill vi den inämna att
överenskommelsen omfattar läkemedelsbranschen.från juli 1990 inte

föreslås ochkretsloppsdelegationLäkemedelsindustrin bör representerad i den somsomvara
plaster.PVC kloreradeskall och andraför undvika miljöpåverkanplanupprätta att aven

bedrivs inomiVi kan informera läkemedelsindustrin medverkar det arbeteatt somom
Näringslivets Förpackningsråd.

Stockholm som ovan

REPRESENTANTFÖRENINGENLÄKEMEDELSINDUSTRIFÖRENINGEN RUFIv
UTLÄNDSKAFÖR FARMACEVTISKA

DUSTRIER-j i

fiMarianneMand Lövehagen

Bilagor:
läkemedelsförpaclcningar LlFRUFls tillMiljöaspekter brev förpackningsutredningen--

1991-04-09
SOU 1991: 76 LlFlRUFls 1992-01-21förpackningarna, och 77 remissvarMiljön och --

till förpackningsutredningenläkemedelsförpackningar Läkemedelsverkets brevBetr- -
1991-05-30

76SOU 1991: och 77 Läkemedelsverkets remissvarMiljön och förpackningarna. --
1992-01-20
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LÄKEMEDELSINDUSTRINS
BRANSCHORGANISATIONER

Pharmaceutical lnduslry’sThe Trade Associations

Ullåindska l-annaccvliskaLakemcdelsinduslrifércningcn LIF RUFI Rcprcscnlanlförcningcn för Industrier-

Stockholm den 2l januari 1992

Miljödepartementet
103 33 STOCKHOLM

Miljön och förpackningarna, SOU 1991: 76 och 77
M9121006,Dnr 1991-10-18-

Läkemedelsindustriföreningen LIF och RUFI Representantföre-
ningen för Utländska Farmacevtiska Industrier har tagit del avrubricerade utredning. Vi finner det anmärkningsvärt att läkeme-delsindustrins branschorganisationer inte utgör formella remis-sinstanser.

LIFRUFI har deltagit med företrädare i förpackningsutredningens
referensgrupp Industri samt har även försett utredningen medfakta läkemedelsbranschensom förpackningar och deras användning.Várt brev till utredningen den 9 april 1991av bifogas. Detinnehåller vår principiella på läkemedelsförpackningarsyn urmiljöhänseende. Nedan görs därför endast några påpekanden ånyonågrasamt kommentarer med anledning utredningensav förslag.

I sammanhanget vill vi hänvisa till de fakta framgårsom avLäkemedelsverkets brev 1991-05-30 till utredningen.

LIFRUFI delar också de uppfattningar framförs Industriför-som 1bundets remissvar den 21 januariav 1992.

Sammanfattning

LIFRUFI attanser

utredningens förslag till producentansvar för förpackningsav-fall kan accepteras under förutsättning att detta frånutgårresurshushállning, dvs avvägningen mellan miljö, teknik ochekonomi

primärförpackningar för läkemedel bör undantas från förpack-ningslagens tillämpning, eftersom merparten sådanaavförpackningar är riskavfall och det finns erforderliga systemoch rutiner för omhändertagande dylikt avfallav

produktberörande läkemedelsförpackningar inte kan återanvändasvilket heller inte är fallet idag
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läkemedelsförpack-materialmängd imaterialoch etcslag av
kontrollerasspecialkravningar Läkemedelsverketsstyrs somav

vid godkännande produktenav

fåkommer attinformationsbärareläkemedelsförpackningen som
åtgångytterligareökad betydelse, kan ledavilket till av

förpackningsmaterial

väsentligförpackningsdirektiv äranpassning till EGsen
skall omprövas.befintliga kunnaavgiftssystem

Generellt

med ettsynsättutredningensGenerellt sett stödjer LIFRUFI
både fysiskt ochtillverkaransvar vad förpackningaravser -

betonadock attfrån villekonomiskt graven. Vitillvaggan-
skall haförpackningaråtgärdereventuella framtida avseende

resurshushållning samtligatillutgångspunkt. tasHänsynsom
minskningallmänaspekter förpackningar enbartbetr och inte en

återanvänd-förpackningsmaterial införande generellaellerav av
ningsåtervinningssystem.

Läkemedel

korrekt,beskrivning läkemedel ärDen utredningensom ger om
radundantaget 74,inledningen 2.9.4 sid sägeri avsnitt som

7 särställ-att endast vissa intarläkemedelsförpackningar en
förhållandening andrai till förpackningstyper inommotsvarande

varuområden..... ånyo samtliga läkeme-LIFRUFI vill betona att
Läkemedelsverketdel, dvs hos kontrollmyndighet i Sverigeen

registrerade farmacevtiska produktensspecialiteter, oavsett
ochkaraktär påunderkastade specifika effekt, säkerhetär krav

kvalitet. också förpackningkriterier totalaDessa omfattar den
tillhandahållesett läkemedel i.som

uppfattningDäremot instämmmer vi utredningens att trans-i om
apoteksförpackningarportförpackningar tertiärförpackningar och

sekundärförpackningar kan jämställas med och hanteras som
riktlin-dylika förpackningar andra Eventuellainom varugrupper.

läkemedelsgrossister.jer bör utformas med berördatillsammans

Primärförpackningar enligt utredningens terminologi

Ytterförpackningar

ytterförpackningarutredningens bedömningVi instämmer i att även
läkemedel del primärförpackningdel ettutgör somaven av

fram Förpack-skall medfölja läkemedlet ända till konsumenten.
ochinformationsbärare förviktig slutanvändarenningen är en

beslutdenna betydelse kommer att öka. Förväntade inom EG t ex
påmåste förpackningenbeträffande mängden information finnassom

pá detta.bipacksedeln pekareller

informationsbärareinnerförpackningenäven arFörpackningen som
hartidockså sjukvårdspersonalen. Underintresse för senareav
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krav rests i Sverige från sjuksköterskehåll på ytterligare information på förpackningarna risker sambandi med hanteringom avvissa läkemedel.

Bipacksedlar och vikkapslar inte innehåller någrasom läkeme--delsrester kan källsorteras hos konsument för- vidarebefordran
till materialåtervinning eller energiutvinning.

För läkemedel kan inte ställas några påkravgenerella att pri-märförpackningens ytteremballäge skall pappersbaserade.varaFlera läkemedelsindustrinsav produkter ställer höga krav påtäthet, hygien och låga partikelnivåer t injektionsläkemedel,exögon- och näsdroppar. Från täthetssynpunkt används därför alumi-niumbaserade flerskiktsfolier. Från hygien- och partikelsynpunktanvänds plastblister och plasttråg i stället för papper.
Innerförpackningar

Produktberörande läkemedelsförpackningar kan återanvändas,intevilket klart framgår utredningen. Sådanaav förpackningar bördärför undantas från de regler utformas återanvändningförsom avolika slag.

En viss källsortering det glas,av inte behöversom behandlas somriskavfall, kan emellertid göras. LIFs och RUFIs medlemsföretaghar anslutit sig till den k frivilligas glasåtervinningsavgiftadministrerassom GlasÅtervinningSvenskav SåledesAB. utgår viifrån att inga fiskala pålagor tillkommer för glasförpackningar.såOm skulle bli fallet, måste befintliga system omprövas.
Insamlingsprocedur läkemedelsavfallav i Sverige via apotek
Apoteken omhändertar läkemedelsavfall dyl för destruktiono såsomservice åten hushållen fl.m

Eftersom vi i Sverige har denna väl fungerande insamlingsprocedurför läkemedelsavfall via apoteken vilken allmänheten har vant-sig vid samt för sjukhusen- speciellt avpassade system talardetta starkt för att rutinerna bör bestå. Således torde primär-förpackningar för läkemedel kunna undantas från den föreslagnasvenska förpackningslagen.

Läkemedelsförpackningar användessom i sjukvården, utgör tillstor del riskavfall. Hanteringsföreskrifter i Socialsty-angesrelsens allmänna råd hanteringom riskavfallav inom hälso- ochsjukvården den 2 april 1987 SOSFS 1987:7.

Lång utvecklingstid för nvtt förpackningsmatgr

Om krav kommernya att ställas, vilka innebär att nuvarandeförpackningar måste bytas måsteut, hänsyn tas till den långautvecklingstiden för förpackningsmaterialnya for läkemedel. Foringåendeen mer beskrivning dessaav aspekter ber fåvi atthänvisa till vårt bifogade brev. LIFRUFI Vill ‘ sammanhangetframhålla att företagen sitti utvecklingsarbete naturligtviseftersträvar material, miljöbelastningvars blir lågse som
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läkemedelsförpack-påkvalitetskravövrigasamtidigtmöjligt, som
uppfylles.ningar

EG-angassning

blirde reglerattläkemedelsbranschen somförväsentligtDet är
med motsvar-överensstämmerförpackningsutredningenresultatet av lands speciellavårttilltagetmed hänsynEGande krav inom

förutsättningar.

huruvidadiskuterasförpackningsdirektivEGsutarbetandetVid av tillämp-direktivetsfrånundantasskallläkemedel varugruppsom januarinåtts ännuinteharställningstagandeslutligtning.
1992.

märkningssymbol.införandetäven endiskuterasEG-direktivet avI
förpack-attföreskriverlO§lagförslagFörpackningsutredningens

särskildmedförseddaskallomfattas lagenningar varaavsom han-så inteattförenhetlig Europa,börmärkning. Denna vara
delshinder skapas.

informationförutrymmetframgått konkurrensdetärSom omovan läkemedelsbehål-Mångamärkning.ingående läkemedels legalai ett
påför ytterligareapotekensmå. att enkanDet nämnasärlare

Såledespatienten.fördoseringsanvisningetikett med läkarens
förprimärförpackningarpåpåföra märkningssymbolkrav attbör

finnas.läkemedel inte

LÄKEMEDELSINDUSTRINS BRANSCHORGANISATIONER

föreningenINDUSTRIFÖRENINGENLÄKEMEDELS RepresentantRUFI
Farmacevtiskaför Utländska

;r;7 Industrier
f€:4;éT5€;2wr2Z Cé2ZéLfi3é,M.

Ulf dstedt4:HékfiMandah
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LÅKEMED ELSIN USTRJND S
BRANSCHORGANISATIONER
Yhc PhannaccuncalIndusujVsTTadc Associanons

Lákcmcdclsinduslriförcningcn LIF RUFI Rcprcscnlanlfrnaningen Ullzinxixkn i-Xnniziccvliskuim induslrzcr

Stockholm den 9 april 1991

Miljödepartementet
Förpackningsutredningen
Att Pernilla Knutsson
103 33 STOCKHOLM

Hiljöaspekter pá lákemedelsförpackningar

Läkemedelsindustrins branschorganisationer, Läkemedelsin-dustriföreningen LIF och RUFI Representantföreningen förUtländska Farmacevtiska Industrier, översänder härmed enkortfattad sammanställning över miljöaspekter pä förpack-ningar används försom läkemedel.

Vi vill framhålla läkemedelatt försäljs isom Sverigeeller andra länder skall godkända avseendevara effekt,säkerhet och kvalitet respektiveav lands kontrollmyndig-het. I samband med detta godkännande granskas ocksa för-packningen och förpackningens egenskaper. Krav pä läkemewdelsförpackningar finns specificerade i olika läkemedels-monografier farmakopéer och i andra riktlinjer för godkännande läkemedel.ettav Enligt gällande riktlinjerkrävs hällbarhetenatt läkemedelettav studeras denförpackning produktensom tillhandahållasavses i. Dettagäller vidäven utbyte förpackningsmaterial.av

Läkemedel utvecklas för internationellen marknad. Detfinns smá möjligheter för industrin pá kortatt tid anpagsig till olikasa miljökrav ställs nationellz.som akrav ställs pásom läkemedelett mäste hrvara Air -med omvärlden inteom tekniska handelshinrnya Yuppstå.

miljöanpassadEn produktion läkemedel inklusiveavpackning är lämpligsom även Iran miljösynpunktgivetvis.vas Läkemedelsindustrin arbetar lortlgdessa frågor. Nödvändig omställning kan ske i Clämplig teknik och material nivcjkgas och ntvhni.
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skydda sä attuppgiftprimära varanärFörpackningens att
anvándningstiden.under helakvalitet kan garanterasdess

oftaläkemedelharandra konsumentvarormed mangaJämfört
femtill är.pähållbarhetläng uppen

läkemedelsför-också påpekai sammanhang attvill dettaVi
utbudettotalaliten detdel avpackningar mycketär aven
förhållan-Även dettamarknaden.päkonsumentförpackningar

kravsgenerellafastställandein vidde bör vägas evavg
läkmedelsomrädet.§ tillämpning pä

läkemedelsförpackningar bör§ krav gäller ävenEv som
Läkemedelsverket.i medsamrådutformas§

uppgifter.ytterligaretill tjänst medVi star gärna

vänlig hälsningMed

Representantföreningen förLÄKEMEDELSINDUSTRIFÖRENINGEN RUFI
Farmacevtiska Industr;erUtländska

%é,éa47%
EdstedtUlfMandaháka L[LL,L,L;_ålagts UAL LilMÅL

KLövehagenMarianneWergemanLena
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FRÅNSYNPUNKTERLÅKEMEDELSFÖRPACKNINGARPÅMILJOASPEKTER ~
LÄKEMEDELSINDUSTRIN

Allmänt

utseende be-ochutformningolikaharLäkemedelsförpackningar
konsumenter,myndigheter,fränställskravpá deroende som steriställs ärpá kravExempel somapotek.ochdistributörer

bipacksedlarbarnskyddande,garantiförsegling,endos,litet, blir mangaResultatettransportenheter.emballeradeväloch ställskravAndramaterial. somblandadeanvändninggänger av innehäl-páinverkannegativej fär haförpackningen enär att förpack-fränmigrationellerinnehålletabsorption fränlet produktberöran-införaeller nyabytamedningen. attArbetet
konstruk-slutligadensedanär3-5oftaförpackningarde tar

fastlagts.tionen

Hyndighetsgodkännande

denoch godkännasregistreras na-avskallSamtliga läkemedel
under-Somsaluhällas.skallproduktenmyndighet därtionella

hállbarhetsstudierbl att ge-krävsregistreringenvid alag
användasavseddprodukten attärförpackningi dennomförs som

förpackningendärför som enbetraktasregistreringvidmed.
produkten.delintegrerad av

läkemedelregistreratförförpackning ettbytaönskarOm man minstharvisar läkemedletdokumentation attdärför somkrävs
Sådan dokumentation kantidigare.egenskaperlika goda som

gångerär och blir mängaflerapähällbarhetsstudierkräva
lákemedelsföretaget.förtidskrävandeochresurs-

läke-ianvändsmaterialdemanga somVidare kan nämnas att av föreskrifterdetaljerademedelsförpackningar uppfyllaskall
päfarmakopéer. Exempelläkemedelsmonografieriangessom farma-europeiskaochamerikanskamonografier densådana är

kopén.

hållbarhetLäkemedels

tidigareläkemedel dokumenteras,registrering somVid av 5ellerregel 3ärvilkenhållbarhet,produktens somnämnts,
nedbryt-användaattdet uteslutetanledning härav ärHedär.

läkemedel.förplasterbara

Glasförpackningar

produktanvänds iförpackningsmaterialinertGlas ett -- glassammansättningar örekoxOlikaförpackningar.rörande
ochinicsions-förLäkemedelanvändningsområde.päberoende

glasglaskva1iteun.högsta Dekräver deninjektionslösningar
åfinns ffQ$kyiVn4läkemedelforanvändasfärkvaliteter som

olika farmakopéer.
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Plastförpackningar

i kontaktförekommer i förpackningarPlast kommer medsom
Även i sekundärförpack-eller har påverkan innehållet.påen

tråg,ningar m förslutningar förekommerkrympfilm ochm
främstplast. produktberörande material användsSom polyole-

polyetenfiner Ävenpolypropen. förekommer, däroch PVC
särskilt infusionslösningar,kan tablett-påsar förnämnas
blister sekundärförpackning.och tråg som

plastkvaliteter i produktberörande för-De användasfårsom
packningar läkemedelsan-förskall myndighetsgodkändavara
vändning. farmakopéföreskrifterVidare förföreligger flera
produktberörande inomdetBeträffande arbetasplaster. PVC
läkemedelsindustrin ersättningsmaterial.finnamed att

Aluminiumförpackningar

vanligaste produktberörande aluminiummaterialenDe förekom-
i salvtuber, tablettblistertablettrör, aerosolför-ochmer

packningar.

Freondrivna aerosolförpackningar för läkemedelsanvändning
förekommer i blygsam Vissaomfattning. läkemedel har f n
dispens från det förbud föreligger inom området.som

Gummiförpackningar

vanligasteDen användningen produktberörande förslutningsom
gummipropparär för injektions- infusionslösningaroch i

glasflaskor. sådana gummipropparFör skall farmakopéföre-
skrifter uppfyllas.

Pappers- och kartongförpackningar

vanligasteDe användningsomrâdena för och kartong ärpapper
kartongkapslar, wellpapplådor etiketter.och ickedessaFör
produktberörande material finns inga särskilda myndighets-
krav förutom märkningens utformning. Märkningen ocksåskall
utföras så den oförstörbaratt under anvåndningstiden.år

Behovet kartongkapslar inom läkemedelsindustrin.ärav stort
förespråkasInom EG informationatt skall läkeme-mer ges om

del. tillmötesgåFör dettaatt önskemål kommer bipack-fler
sedlar behövas. ileder sinatt tillDetta tur ökat be-ett
hov kartongkapslar för placera förpackningatt bi-av och
packsedel tillsammans.

Retursystem för låkemedelsforpackningar

Samtliga lakemedelsförpackningar har engångsanvändning.
används endosförpackningarDessutom ofta och forseg-garant

förpackningarJade Läkemedel har hygieniskahöga grav För
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läkemedel ochmanga produkter sterila sterilakrävs t ex
förpackningar. sällanLäkemedelsförpackningar är standardi-

glasförpackningar tillserade med undantag tablettbur-för
injektions-, lösningar.kar, infusions- peroralaoch

hygieniska tskäl, risk kontamination antibiotikaAv för ex
cellgifter,och brist standardise-endosanvändning och pá

ring saknas medicinför-förutsättningar äterfyllningför: av
packningar. Vidare rensmaterial fränkan plast-‘ nämnas att
förpackningar inte i läkemedelsförpack-fär återanvändas
ningar enligt de i europeiskaföreliggerbestämmelser som
farmakopén.

Återvinning material energi läkemedelsfor-ocheller förav
packningar kan tänkbart. för detta saknasRetursystemvara
idag.

Medicinglas används enskildaden kankonsumentensom av
återlämnas i igloosde finns i mångauppställda kommu-som
ner.

1991-04-09
SHMMLBLWN
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‘LnLAKEMEDELSVERKET .KoiMEDICAL PRODUCTSAGENCY
Farmaceutiskaenheten
Divisionof Pharmacy
Laborator G Nyberg

Pernilla Knutsson
Förpacknittgstttrcdttittgen
Sekrcteriatet

6Slottsbacken
103 33 Stockholm

Betr. läkemedelsförpackningar

Pâ läkemedelsomrâdet förpackningarförekommersom olika medför andra typer avvaror
hänsyn till förekomst transportförpackningar,i distributionskedjan. Sålunda används
sekundärförpackningarapoteksförpacknittgar vilkaoftastkonsumentförpackningar. utgörsoch

själva läkemedelsbehållaren kringförpackning.s.k.av samt en
Vissa läkemedelsförpackningar intar särställning förhållande till motsvarandeien
förpackningstyper inom för läkemedel ivaruområden i kontrollmyndiglteten deandra det att
länder produkten förekommer godkännerspecifika läketnedelsförpackitingar ochställer krav
dessa i samband med registrering.

leniärförpacknittgar transportförpackningar

Tertiärförpacknittgar för praktisktför skyddaanvänds under och ävenatt atttransportvaran
hålla många små ofñcinella finns inte.Några sådana förpackningarenheter. kravsamman
Transportförpackningar för därförläkemedel kunna behandlastorde som
transportförpackningar Till inomför viss förekommer källsorteringi dagandra delvaror.
grossistledet.

Sekundärförpackttingar

Sådana förpackningar jämställasför. kanutnyttjas Dessagrossist apotek.mellan ochtransport
sekundärförpackitingmed för andra varugrupper.

Printärförpaclutingar

Som Iákemedelsbeltállaresäljtörpackntngen läkemedelnämnts utgörsovan enav en lav
ytterförpackitingflera för sådan finns.skäl ytterförpackningen

skydd mekaniska påfrestningarmot-
skuld ljus för ljusi-:ansligzt läkemedelmot-
ltálla ntlátggssctlclOrminlbrntzitionläkemedel och btpackati skriftligsamman ;tvl-

for pattcntittformation får lllllCTOl§LxClIllIlgcllplatstnijvnttnege som painte~

voitqnuPau ;.u-..uI--.-‘J’-.e;-o.uo:e-uI acura-z.a acc-ev.- S6-Z5 803 78Box üuSåfqalan
75103..,-L,..
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läkemedelPatientinformation receptfria blirhar hittills endast krävts sannoliktmen
obligatorisk Härigenomför kommerår. bruketalla läkemedel inom några av
ytterförpackningar krav.grund hälsomyndigheternasökaatt av

Det medföljer läkemedletviktigt tillär ytterförpackiiingarna bipackssedlarmedatt
konsumenten. i butikenAktiva åtgärder förpackningarför sådana redan :apoteketkassation av

därförär inte lämpligt.

forYtterfgjçpackningar något hinderochvikkapslar oftast tillverkadeär papperav
källsortering finns inte.och eitergiutvinningmaterialåtervinning eller

lnnerförpackning därför haroch störstförpackningar läkemedletdeär omsluter somar som
betydelse lagringför läkemedlen under ochläkemedlens kvalitet. skyddaFörpackningarna skall

får inte interagera medanvändning påverkan framför fukt materialenallt ochmot av
läkemedlen, Läkemedelskontrollernadvs från läkemedlet.ämnen till eller ämnenavge uppta

förpackningen.ställer därför utformninglämpligkrav materialets kvalitetoch avart samt
så ellerden kan material glas, enkla plastersvårigheLAktuella äranvändas säkert ochatt utan
kompositmaterial, aluminium igummi tuber.Högai kombination elleräven aluminium,med
krav främmandeställs materialens från kemikalier ellerkvalitet och renhet andra agens som
mikroorganismer sterilisering. Mångatålaför vissaoch läkemedel materialen skallgäller att en
läkemedel behandlashar sådana innehållit skallförpackningar. dessaegenskaper somatt som
riskavfall, återanvändningcellgifter. intePå angivna tillåtsskälgrund avex enav

långtgåendeläkemedelsförpackningar, vilket försvårasdessutom skulle att enav
Även inteför vissa materialStandardisering inte möjlig. materialåtervinningär ären

sä materialetdå förändrasacceptabel, inaterialegenskaperna âtervinningsprocesseitvid kan att
inte längre har erfordras.de egenskaper som

Tomma innerförpackningar riskavfall naturligtvis källsorterasinte kanskall behandlassoiri som
inom tillvården användningi för materialåtervinning -dâ för änoch hemmen annan
läkemedelsförpackningar energiutviitning.eller-

stårJag gärna till tjänst ytterligare information.med

Med vänlig hälsning

L 7
:få

Gunilla Nyberg
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MEDICAL DRrDUCs AUENLY 19920lZ0
kFarrnaccultska enheten a..,yW,,.,,

o PharmacyDivision
Gunilla NybcrgLaborator

Miljödepartementet
103 33 Stockholm

SOUMiljön förpackningarna, 1991: 76 77och och

erhållit utredningLäkemedelsverket har rubr. ändåinte pá remiss tagit del densammamen av
En rm verket har deltagit i utredningens referensgrupper och därigenomrepresentant aven

skriftliga lakemedelsfötpackrtingarskunnat förse utredningen med synpunkter egenskaper.
möjligheteranvändning till Utredningenoch återanvändningåtervinning. ihar stort sett

dessa Synpunkter vilka Läkemedelsverketframgår avsnitt 2.9.4. vill efterdockaccepterat av,ha tagit del utredningens töslag tidigareoch komplettera uttalande.kommenteraatt av

2.2.9I inledningen till avsnitt sid. 74 vissa läkemedelsförpackningar intaranges att en
förhållande tillsärställning i fbrpaclmingstypcrmotsvarande inom varuomráden påandra grund

dekontrollmyndigheten i produktenländer där förekommer specifikaställer krav påattav
läkcmedelsförpaclatingar och godkänner dessaendast i samband med registrering.
Läkemedelsverket vill framhålla specifika krav ställs primzirförpackningarpa alla tillatt
läkemedel från myndighetens sida.

10I avsnitt diskuteras utredningens och föröverväganden motiv givna lagsfbrslag. Bl a
harmoniseringeftersträvar med utvecklingen i Europa.övriga LV vill understrykaman en

vikten för läkemedelsomrádet,härav i högsta grad präglas internationell samordningsom av
alla Mani avseenden. konstaterar inledningsvisäven andra samhällsmál angáendeatt t ex

livsmedelshygien och förpackning mediciner kan klaras samtidigt ochav nyasom mer
miljövänliga förpaeltningssystem utvecklas. Detta måste tolkas sa skälinteatt anserman
föreligga utesluta läkemedel från den lagens tillämpningsområde. vadtillMed häsynatt nya

viutförs det dock förnedan rimligt dispensmöjlighetanser attsom en
införslflkcmcdclsfbrpackningar böroch knyta föräven övervägaman att representanten

föreslåstill lörpackrtingsdelegation inrättas.verket den jämförelseSom kan nämnassom att
i förordningendispensmtt CFC 9läkemedelsverket har givits och halon 1988junidenen om

SFS 1988:7l6.

matcrialreduktion viktig del i miljöpolicy.Vidare talar för LV instämmersom enen enman
generellt bra denna får lör likcmcdclsforpucfmingarsådani är strävan inte drivasatt menen

För kanläkemedel inte Snamstupprätthållas. kommerdåirlttin andra krav tidigareatt som
kravyucrfdrpaclcningar öka bipacksedlar riktade tillpátalats, behovet närattav

i kraftträderkonsumenten

Yuinom DengueV-v‘°~ rue:OM:Ir~,:.e.-emPoual www.omm 018- WHODRU: S6 OHuxargatan l7 3 78e 80:G 76059go, 0026 v
.-S103UPPSALA UtvtltDnqw yetesuzl-cum-Ac~5-VEDEN 0lU- G6l S485018~4
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PVC. PVCinnehållabörinte använtsförpackningar t exvidareUtredningen ananser
möjligt finnavarit lämpligtintedetharidag sa länge attochlåikemedelsförpaelmingar :tn-

Föroch passystcm avseddaberedningarspeciellavissa produkterersättningsmatcrial för som
fall ersattningsmarcriali detpåpeka ävenblodfraktionering. LV villbloduppsarnling och att

tidskrävandeomfattandepå ochmaterial kravomställning tillinnas sa ställerkan nyaen
därförVi ställermyndigheten.material ossgodkännashållbarhetssmdier innan kan avnya

till införande:vi tveksammamedan ärundvikas for produkter avtill PVC börpositiva nyaatt
naturligtvisgällerförhållandeSammamarknadsfdrdamiljöhänsyn för redandessa preparat.

omständigheter måste skäligallaUndersituation.till motsvarande enlederåtgärderandra som
tillåtas.lcravanpassning tillövergångsperiod for nya

villVi återigenåtervinningföreförpackningaråteranvändningUtredningen prioriterar aven
återanvändning.försiglämparinteflera skälläkemedelsfötpaclcrtingarframhålla avatt

förpackningar utgörbortsett franalternativ. sotnacceptabeltåtervinningDäremot är ett
riskavfall.

Dock börkanförslagförpackningsutredningens accepteras.LVSammanfattningsvis attanser
särställning beaktasläkemedelsförpackningats attgenom

materialvalangåendebestämmelsernaskerEG-anpassning av-
dispensrattllllcemedelsverkct ges en- förpackningsdelegaüonentillknytsverketförrepresentanten- primärförpackningar ‘utprovningföranlederåtgärder nyaövergangstider fdr avskäliga som- läkemedelsfötpackningarförinförsåteranvändningdeponering.återvinning eller- också kanläkemedelsområdetandra kravsåmaterialreduktion utformaskrav attatt-

tillgodoses.

hälsningvänligMed fi
a. ..z ,. ,,w ,.I .~.— -,.:...~~

Kjell Strandberg

generaldirektörProfessor,
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Säke h och pá medicinsk- tekniskts- trustmngr e u
med påfokus användande PVC.av

Arbetet med utveckla Europeiskatt lagstiftning fören gemensam
medicinsk- teknisk harutrustning pågått de sju åren.senaste sex -Bmkare, leverantörer och kontrollmyndjgheter har arbetat intensivt
tillsammans för densammanfatta erfarenhet,att finns idag be-som
träffande brukar- och patientsäkerhet. Detta arbete har hittills resul-

i Direktivtvåterat och tredje under utarbetande. Dessa gällerett är i
allastort sterila och osterila, engángs- och flergângsprodukter, inklu-

diagnostika,sive används i sjukvård. Direktiven Newärsom av ap-pr0ach- och specificerar därförtyp säkerhet och miljöaspekter.

Detta arbete har resulterat i svensk lag, riksdagentogsen ny som avunder våren -93 och började älla juli 1993 och för vilkensom 0 mSocialstyrelsen tillsynsmyndig Till Direktivenär har utarbetatset. ett
omfattande Europeiskasystem Harmoniserade Standards där olikaav
faktorer betydelse fir produkternas säkerhet behandlas. Av bety-av
delse for anvéindarséikerheten också det arbete ochär in-av mer mer
ternationell bedrivs För förändratyp, blodburenatt smittaattsom a
överförs till personal under olika vårdmoment. Detta idagär ennaturlig del det sjukhushygieniska arbetet. Ett vanligt fis-sätt attav
tadkomma tillräckligt skydd använda olika skyddsprodukterattâr somskyddshandskar.t ex -
Ett tredje område f bearbetas Europeiskt gäller sjukvårdsavfall.som n
Inom för Priority Waste Streams projektet har projekt-ramen enbestående för medlemsländerna,representanter brukare, in-grupp av
dustri och rniljfimyndigheter på uppdrag Kommissionen arbetatav
fram underlag, kommerett överlämnas till DG X1att februariisom
1994. Projektledare Storbritanniens Miljöministerium.är Förutom ett
antal grundläggande definitioner. struktur till action programmeen
och situationsbeskzivning har också slagit fasten attgruppen
h-ealthcare has presidence environment. Man heller ingaover ser
direkta miljörisker med sjukvårdsavfall allmänheti vad gällerutom

vissadefinierade såsom infcktiöst, kemiskt,typer stickande och
ärende.s

Vad gäller produktförsörjnixigen till Sverige vi till 80 beroendeär %ca
Största delenimport. produkterna säljs på världsmarknaden ochav av

internationella företag. Under harår PVC-debatten, juav senare som
förekommit olikapå ställen vid olika tidpunkter, lett till PVCatt i
mycket omfattning bytts andra polymerer.stor Detta gällerut mot både
produkter förpackningar.och Kvar fall där PVCär måste användas avfuxiktions- och säkerhetsskäl.
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handskar.ochslangarområden:peka sådanatvåJag vill pågärna
med eller mindreprodukterradberoendeSjukvården merär om-av en

transfusion,infusion,föranvändsDessafattande slangsystem. t ex
Gemensamt förlivsuppehéllande åtgärder.néiringstillfdrsel flm

viktigtdärförDettid.lång attunderde fortgå ärmåstemånga är att
ändrar läge i sängen,bibehålls patientenproduktfunkiionen näräven

slangarmed produkterproblem dessa är attEttunder stortsömn.ex
behandlingen avstannarbetyder attkinka. Dettatendenshar atten egenskaperutomordentligaharPVC-plast visatföljder.allvarligamed

rimligttillmycket svårt atthar sigkinka. Det visatintegällervad att
funktionen.bibehållasamtidigtochprodukterPVC dessaipris ersätta

mestades,skyddshandskar,ökande användningenDen casomav
latexallergierökningtill krafiighar lettorda latex,80 %, avär enav PE-hand-ochkvarstår tskyddsbehovetvårdpersonal.hos Eftersom ex

al-kunnatPVC-alternativetfyller funkfionskraven harskar geinte
huvudsak-idagockså denDettaskyddet.nödvändigadet ärlergikerna

indjkationen.liga

bedömningenvidtillsynpunkterdessa kan nyttaJag hoppas att vara
duförfogandetillnaturligtvissjukvårdsarüklar. stårJagPVC i omav

uppgiñzer.behöver fler

hälsningarMånga

66244414.
sekt.Olofsson,CarinaHoborne.u.Dr. Jan

ProductsMölnlycke Clinical
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INLEDNING

Denna utförd på uppdrag Miljö- Naturresursdepartementetsochårrapport av
deras minskakretsloppsdelegation uppdrag utarbeta plan förinom attatt en

Vårtmiljöpåverkan från polyvinylldorid och andra klorerade plaster. uppdrag
kartläggning belyserhar varit göraatt somen

Ackumulering PVC samhälletiav-
Importerade mängder PVCav-
Tillverkningslânder och metoder för importerade PVC-

Vi har utförtäven livscykelanalys plastmappar PVC, PP PE. Dennaen av av resp
studie redovisas i separat rapport.en

Arbetat har utförts Gerddocent ochLindgren, Lisa Perssonciv ing civ ingav
Tomas Ekvall. På grund den korta tid stått till förfogande har kart-av som
läggningen utförts form uppgifteri sammanställning redan publiceradeav av
kombinerat med intervjuer branschkunnigaav personer.

De viktigaste uppgiftslämnarnakällorna har varit

Ian Bystedt, Barbro Weidling och Mikkel Storm, ABH Hydro Plast-
Thomas Chalmersl-Ijertberg, tekniska högskola-
Per Rosander, Greenpeace-
lars Olof Henriksson, Nate-
Kim Magnusson, Borealis-
Ian Svalander, ECVM-
Siv Nordqvist Kemikalieinspektionenm-
Wanja Edström, SCB-

Ett tack till alla bidragit uppgifter. Vi uppgiftermed hoppasvarmt attsom era
har förvanskats vårinte bearbetningi och tolkning.

Göteborg april 1994

CHALMERS INDUSTRITEKNIK

Göran Svensson
Miljöansvarig



KARTLÄGGNINGKOMPLETTERING AV PVC DECEMBER 1993TILL

MÄNGDEREN UPPSKATTNING PRODUKTER OCH PVC OCHI VILKA
ANDRê KLORERADE PLAST ER FINNS ACKUMULERADE I
SAMHALLET

PVC-perspektivHistoriskt

Monomeren vinylklorid syntetiserades för första gången år kemisten1935 av
Justus Liebig. Polymeren PVC polyvinylkloñd framställdes Baumannvon av
1982.

Grunden för teknisk produktion upptäcktes på 1910-talet. Under 1920-talet
startade USA industriell produktion PVC, följd påTyskland 1930-talettättav av
och England på 1940-talet.

PVC kan spåras i5verige från 1950-talet, dock mängd. Pâ 1960-taleti ringa
startade Hydro tillverkning PVC Stenungsund.iav

Ackumulerad PVC i§vgrigemängd

Beräkningen ackumulerad PVCmängd Sverige omfattar tidsperioden 1965-iav
1997 Drygt 2000 kton bedöms finnas ackumulerad olika PVC-produkter.i
Ungefär PVC350 kton ñnns ackumulerad avfallsdeponier. Knappt 200 kton hari
bränts de kommunalai avfallsförbränningsugnama. Tabell 1 Den årsvisa ut-
vecklingen ackumulerad PVCmängd olika produkttyper figuri visas iav

Tabell Ackumulerad mängd PVC kton dr 1992, i Sverige, i produkter och deponi
fördelat olika produktkategorier

Produkttyper Ackumulerad mängd
Produkt Avfall Deponi Bränt

Rör 895 0 0 0
Kabel 387 0 0 0
Golv 394 170
Bestrykning 65 128 90 38
Styva profiler 152 00 0
Mjuk folie 81 5426 134
Övrigt 117 214 107 107

Totalt 1992 036 545 347

mängd PVC år 1992Ackumulerad

000 PVC2 kton i varor
350 kton PVC avfallsdeponieri
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Årsvisa ârproduktkategorier,ackumulerad mängd PVC olikaiutvecklingenFigur av
1965-1992 Sverigei
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Underlag

Underlaget för uppskattning ackumulerad mängd PVC är uppgifterav PVC-omkonsumtion Sverigei från 1965 till 1992.Uppgifterna har erhållits genom upp-följande enkätundersökningar utförda Hydro Plast AB, Svenska PVC-av avleverantörers konsumtion PVC till olika produkttyper.av

Figur PVC-konsumtion Sverige

kton
200

25I
100
80
60

40

Bestrykning

Mj Folie

Styva profiler



PVCkonsumtionhar beräknatsproodukterPVCMängd ackumulerad i som
avfall PVC, tabellminus

1965-1992ackumulerad mängd PVC i Sverige,ochPVC-konsumtionTabell

År GolvKabelRörTotal
AckAvfKonsAvf AckKonsAvF Ack’kons Kons

3,73,7116 111965 37 6 --- 8,95,221,610,6141966 38 8 --- 16,37,431,910,3251967 48 11 --- 27,110,845,613,71968 63 4621 --- 37,710,659,6141969 74 24 70 --- 48,210,574,114,51970 81 27 97 --- 58,710,588,114,71971 83 12831 --- 69,210,5103,8151972 98 36 164 --- 79,710,511915,21973 205112 41 -—- 91,411,7133,514,52421974 102 37 --- 104,413147,714,22751975 94 33 --- 119,314,9163,415,73121976 105 37 --- 13313,7177,814,43471977 97 35 ---- 149,916,919315,23851978 100 38 --- 167,3208,3 17,415,34271979 105 42 --- 18517,7221,8463 13,51980 95 36 --- 204,119,1235,413,64961981 91 33 --- 22318,9248,613,25321982 95 36 --- 242,9261,8 19,913,256895 361983 --- 263,520,6276598 14,2301984 94 --- 280,43,720,6290,714,7625271985 91 -- 299,75,224,5304,8655 14,11986 103 30 -- 318,17,425,8318,713,96891987 109 34 -- 336,610,829,3333,4728,3 14,739,31988 12 -- 35310,627347,4773,3 14451989 123 -- 369,510,527361,7821,3 14,31990 48124 -- 38310,524374,713862,31051991 41 -- 394,410,521,938712,389532,71992 98 --

394,469,33870387895895 0Tot 2 580

69,366Byggavfall deponi
66Hushållsavfall deponi 6
06förbrHushållsavfall 0

PVC årkonsumtionKons1
förbränningår deponi ochPVCAvf avfall2

PVC iprodukterackumuleradAck3



Tabell forts

År Bestrvkn Stvva folier Miuk folie
V Kons Avf Ack Kons Avf Ack Kons Avf Ack Kons Avf Ack

1965 5,7 5,7 5 5 5,4 5,4 0,4 0,4- - - -1966 5,6 11,3 5 10 5,4 10,8 1,8 2,2- - - -1967 5,6 16,9 5 15 5,2 16 3,4 5,7- - - -1968 5,6 22,5 5 20 5 21 1,9 7,6- - - -1969 6,3 28,8 5 25 5,3 26,3 8,8 16,4- — - -1970 7 35,8 5 30 5,6 5,4 26,5 11,4 27,8- - -1971 7,8 43,6 5 35 5,9 5,4 27 5,9 33,7- - -1972 8,7 52,3 5 40 -6,3 5,2 28,1 16,5 50,2- - -1973 9,8 62,1 5 45 6,6 5 29,7 23,9 0,4 73,7— -1974 8,8 70,9 5 50 6,5 5,3 30,9 18,5 90,41,8- -1975 7,8 5,7‘ 73 4,9 54,9 6,4 5,6 31,7 14,7 3,5 101,6-1976 8,2 5,6‘ 75,6 5,2 60,1 7,7 5,9 33,5 16,3 1,9 116-1977 7,6 5,6 77,6 5,3 65,4 6,8 6,3 34 14,2 8,8 121,4-1978 7,6 5,6 79,6 5,7 71,1 6,3 6,6 33,7 10,3 120,311,-1979 7,3 6,3 80,6 5,5 76,6 6,4 6,5 33,6 11,1 5,9 125,5-1980 6,5 7 80,1 4,5 81,1 6,2 6,4 33,4 10,5 16 119,5-1981 6,2 7,8 78,5 3,8 84,9 4,9 7,7 30,6 10,4 23, 106-1982 5,8 8,7 75,6 4,6 .89,5 5,1 6,8 28,9 11,4 18 98,9-1983 5,8 9,8 71,6 4,6 94,1 5,1 6,3 27,7 10,2 94,414,-1984 6,5 8,8 69,3 4,6 98,7 5,9 6,4 27,2 12,2 90,316-1985 6,2 7,8 67,7 5,1 103,8 5,6. 6,2 26,6 11,8 87,914-1986 6,7 82 66,2 6 109,8 5,2 4,9 26,9 16,1 10 93,7-1987 7 7,6 65,6 6,8 116,6 5,4 5,1 27,2 16,1 98,711,1-
1988 6,5 7,6 64,5 7,2 123,8 5,9 5,1 28 17,1 10 105,3-1989 7 7,3 64,2 8 131,8 5,7 5,9 27,8 16,3 10, 111,2-1990 7,8 6,5 65,5 8 139,8 5,6 5,6 27,8 13,3 113,111,-
1991 6,3 6,2 65,6 6,3 146,1 4,7 5,2 27,3 9,7 10 112,6-
1992 4,8 5,8 64,6 5,8 151,9 4,3 5,4 26,2 16,2 12, 116,6-

Tot 127,9 64,6 151,9 O 160 134,2151,9 26,2 213,9 116,6

64,0 6a 6 0
b 26 6 80,5 107

38 6c 53,7 107

byggavfall deponia
b hushållsavfall deponi

hushållsavfall förbränningc



Produkt-kategorier

bestrykning,kabel, golv,indelats olikaProdukterna har rör, styvaisex grupper:
kanPVC-konsumtionen. Däravfolie den totala ävenprofiler och mjuk samt en

såprodukterDär ingår skiftandeidentifieras produkter.sjunde övrigagrupp -
ochskosulormedicinsk trädgårdsslang,profiler, såväl slangmjuka somsom

kraftiga stövlartyper av rn m.

Livslängd

baseradteoretiska livslängdgenomsnittliga ärEn uppskattning produkternasav
uppgifter från källor ref 1-3.tre

år. De harGrupperna 30alla livslängdkabel och profiler har överrör, styva en
medellivslängddärför Golv haallmänhet blivit avfall hari antagitsännu. en

år.20 år, år mjuk folie 5bestrykning 10 år, 8 ochövrigt

produkterMångaDen brett intervall.praktiska livslängden har naturligtvis ett
byts för förslitna.estetiska skäl de ärut attav -

Avfall

Dendeponi.byggavfall och därmedFemtio bestrykning bliprocent antasav
bliprodukterfolier övrigaandra halvan bestrykning, mjuka antassamtav

hushållsavfall.

avfallsförbränningFördelningen hushållsavfallet mellan deponi och är enav
från SYSAV ochuppskattning baserad på uppgifter
3 TabellRenhållningsverksföreningen figur och redovisas i

Solid SwedenFigur treatmentwaste

E
EN2
3 I Compost

wasta-lo-Eg nergy
3 Landfill

E3
OO.

förbränningochmellan deponiprocentuella fördelningPVC-hushdllsavfalletsTabell

FörbränningDepgni

60%50%Bestrykning 40%
50%Ovrigt 50%
40%folieMjuk 60%



Andra klorerade plaster PVCän

Enligt kartläggning PVC, december andra klorerade1993 tillverkas ingaav
plaster Sverige.i Ungefär PVDC polyvinylidenl klorid C-PVC6ton samt ton
PVC-klorerad importeras till Sverige. kunnatExporten har uppskattas.
Konsumtionen iSverige dessa plaster kunna betraktas för-torde dockav som
sumbari relation till mängden konsumerad PVC.

MÄNGDER RÅVARA,1B IMPORTERADE PVC COMPOUND,AV HALV—
OCH HELFABRIKAT SAMT PVC I VAROR

PVC-råvara

Årsutveckling för import, konsumtion och produktion PVC-råvaraexport, av
inkluderande PVC-compounds PVC-sampolymereroch från 1977 till 1992
återges figi 4.

ÅrsutvecklingFigur PVC Sverige

ARSUTVECKLING PVC
SVERIGE
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140
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10°
..

80 I

60 u

40

20

2:2:E Z:-: 2-:: ,
19777 88 8.9 90 91 9280 86 8779 82 83 8584

ProduktionKonsumtionImport Export —

Källa Hydro Plast AB

Importen från år Därefter har denökade 1985 till 1990 från 50 kton till 79 kton.
till ârminskat 58 kton 1992.ner
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lmportsiffrorna statistiskabaseras på följande tullnummer.

39.04.100 Polyvinylklorid, blandad med andrainte ämnen.
39.04.210 Annan polyvinylklorid mjukgjord.inte-

polyvinylklorid mjukgjord.39.04.220 Annan -
Sampolymer vinylklorid och vinylacetat.39.04300 av

39.04.400 Andra sampolymerar vinylklorid.av

Mängder PVC-råvaraimporterad väl från olika källor. tabelll 3stämmer överens
jämförs importsiffror för Centralbyrånsfrån Statistiska två1992 register samt
olika sammanställningar bilagagjorda Hydro Plast AB och 2.1av

Tabell Import PVC råvara ktonav

Källa SCB Hydro Plast AB Hydro Plast AB
Tullnummer 4tab 3 tab

39.04.100 52,3 52,3 52,3
39.04.210 4,2 3,6 4,3
39.04.220 2,2 1,3 2,2
39.04.300 1,5 1,5 1,5
39.04.400 0,5 0,6-

PVC hel- halvfabrikatoch

Hydro Plast AB har sammanställt handel med hel- och halvfabrikat årsvisäven
för år kvartalsvis, från andravissa 1976 till 1992 halvåret saknas,även 1987
bilaga

I tabell återges importsiffror4 uppdelade på statistiska för hel- ochtullnummer
halvfabrikat från 1988 till 1992. Importen har minskat med ungefär tredjedelen
33% under denna tidsperiod.

PVC-produkter under plattor, film,in tullnummer 39.20.420 duk,sorteratssom
folier böjliga materialkombinerat med har minskat Variationerannat mest.- -

mängder PVC-produktemai kan dock bero svårigheter deklarera underatt
tullnummer. Observera tullnumren ändrades år 1988.rätt att



Tabell Import hel- ochhalvfabrikat, PVC Sverige, 1988-1992, tonav av -

1988 1989 1990 1991 1992

418 228 322 557 232 39.15.2500
Avfall

3291 4251 4941 388 156 39.16.3001 1
En fibertråd

stångstav,

7757 8926 6 628 594 3 8804 39.17.23O
Styva rör

18 946 18 799 18 935 16 036 13 073 39.18.101
Golv: metervara

4411 4281 8911 707 24111 39.18.102
Golv: plattor

2 393 2 068 2 558 0792 7691 39.18.105
Vägg takbeklädnad

5 658 7 122 7 226 8984 0046 39.20.410
Plattor, duk
folier-styva, komb

mtrlannatm

22 961 19 637 17 729 89214 12 855 39.20.420
Plattor, duk
film folier-böjliga,
komb annat mtrm

2 370 845 1901 6341 1 1 305 39.21.120
Porös plast

Z 29163 59 444 58 684 685 39.15.300-39.247 785 42

Samtliga importeras har fått baserade Harmonized Systemstatistiskavaror som nummer
nomenklaturen trädde krafti 1 januari 1988.som

Källa Hydro Plast AB
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PVC andrai varor

PVC återfinns tu1lstatstil--PVC materialet,i där det dominerande iärvaror,
DessaKemikalieinspektionens omfattar någraproduktregister inteen. varor.

del vårPVC-produkter alltså svåra dock betydligredovisa. Deär utgöratt aven
bilreella PVC-konsumtion Som exempel kanden dolda delen. nämnas att en

innehållerinnehåller ungefär kg PVC Källa AB. En miljon bilarlO Hydro Plast
PVC-svenskalltså cirka PVC, vilket deklarerad10 kton 10motsvara procent av

konsumtion 1992 Sverige.i

I mån PVC vår okun-viss kompenseras vår okunskap import iav varor avom
skap PVC iexportom av varor.

FÖRTILLVERKNNGSLÄNDER1C TILLVERKNINGSMETODEROCH
PVC-RÅVARAIMPORTERAD

Den globala PVC-marknaden

Den 30%globala PVC ochmarknaden år 1990 dominerades Västeuropaav
USA 20%, figvilka tillsammans världsmarknadenutgjorde 50 procent av

Figur Theglobal PVC market 1990

MARKETPVCTHE GLOBAL
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Källa Hydro Plast AB



Den totala ársvisa PVC-kapaciteten, iproduktionen och konsumtionen
Västeuropa från 1970 med framgår figurtill 1990 1995till avprognos

Figur PVC W-Europe 1970-1990forecast -95

1970-1990FORECAST-95W-EUROPEPVC
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Källa Hydro Plast AB
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Fram till år 1987 produktionen konsumtionen. efter-större än Efter 1988 harvar
frågan varit större produktionen.än

Västeuropas PVC-tillverkaresstörsta totala kapacitet framgår figsexton av
EVC dominerar följd Solvaytätt och Atochem. I fig deras PVC-kapacitet8 ärav
fördelat på produktionsanläggningar olika länderi Europa.i

Figur PVC capacities Western Europe endof]une1992end 1991

IN EUROPEPVC WESTERNCAPACITIES

OF JUNE 1992END 1991.END
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Figur PVC-capacities WEumpe 1992

Källa Hydro



1520

Svensk PVC-im ort

ungefärSverige idag PVC-råvara huvudsakligen från land,importerar s
vårFinlandNorge och står f gefär 10 procent,procent. var era, lm orav .tyskDå står för vår PVC-marknad nordisk ochHy 40 utgörprocent av pro-ro

figurförbrukning 9.duktion, vår totalalsammans 90 procent av

Marknadsandelar svenskPVC-marknadFigur

MARKNADSANDELAR SVENSK PVC-MARKNAD

m Hydro Plast Norge Finland Tyskland
I: %ÖsteuropaUKltallen Övriga

Källa ABHydro Plast
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Vi och fornamycket PVC från Polenimporterar lite frånöststatema, mest
ÄvenTjeckoslovakien. Sverige.USA och tillBrasilien PVCexporterar

Mängdema starkt medimporterad PVC från de olika varierarländernaav
valutakurser faktorer.och andra

Asiens PVC-export till Sverige produkter.består PVC färdigaiav

Tillverkning PVCav

PVC tillverkas klor VCMoch vinylklorid.viaetenav

Klortillverkning

Klor framställs elektrolys elektrolysen bildasnatriumklorid salt. Vidgenom av
förutom klor natriumhydroxidäven och vätgas.

kommersiellaVid klorfrarnställningen används elektrolys-idag olikatre
processer.

Amalgamkvicksilveflprocessen

Amalgamprocessen Utsläppanvänder kvicksilverkatod. kvicksilver tillen av
luften kan belasta därförmiljön. Denna metod skall avvecklad före år 2010.vara

Amalgamprocessen har elförbrukningen ochstörsta men ger en renare mer
koncentrerad natriumhydrid.

Diafragmaprocessen

I diafragmaprocessen skiljs de bildade produkterna åt diafragma asbest.av en av
Detta användning,miljöproblem under däremot vid kom-inte ettanses vara
mande avfallshantering.

Membranprocessen

Membranprocessen föranvänder polymer-membranistället fluorerad atten
belastande förprodukterna. Man miljönhar funnit membraninte dennaseparera

funnit potentiellaunder användning eller harsig vid avfallshantering. Manvare
problem vid tillverkningen membranet.av

tilltalandeMembranprocessen verkar idag den mestvara
metoden för klorproduktion, miljösynpunkt.ur
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VCMTillverknin lkloridvinav

kan utgörasdikolvätekälla. KolvätetkloreringVinylklorid tillverkas av engenom
av

finns,syntesmetodbraråvaran, ingenbilligastedenetan men
metodenkelganskabilligt ocheten

enkel dyracetylen process.men

utgångsmaterialet.användaEten detär mest

Klorering

metodertvå olikadikloretan medEDCskerKlorering viaetenav

jämklcridkatalyserasReaktionmedDå klorDirektklorering eten. avreagerar
saltsyraVCM ochöverförs tillEDCFeCl3. Bildad genom

pyrolys.

FeCl3kle ‘5 EDC—-—° VMC+saltsyra

dååoxykloreringsmelndenförbrukas ikan delvisBildad saltsyraOxyklorering
katalys-Reaktionencc}:med saltsyrafåreten syrgas.reagera

överförasEDCmåsteCuCl2. hårAvenkopparklorideras av
pyrolys.VCMtill genom

CuCl2
Zsaltsyraeten syre++

-—EDC Vatten VMC+1saltsyra+

VCM bildasvarvidmed saltsyrabehandlasAcetylen kan

LDHacefylen Saltsyra+ VCM vatten+

endaochVCMframställningförmetodenindustriellaförstadenDetta avvar
kvicksilverklorid.medgasfasutfördesDen i1940-t.tillalternativet
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Polymerisation

Polymerisation VCM till PVC kan ske fyrahuvudsakligen olikaav typergenom
polymerisationav

suspension,—
emulsion,-
micro-suspension,-

bulk.mass-

Även co-polymerisation kan förekomma.

Ur miljösynpunkt förefaller det inte någon skillnad mellanstörre de olikavara
metoderna. Skillnaden ligger främst de olikai metoderna PVC-råvaraatt ger en
med olika densitet och därför lämpar för olika produktområden.sigm m
suspension och PVC används främst till relativt produkterstyva rör,mass som
golv, flaskor, profiler etc.

Emulsions- och mikrosuspensionsmetoden finkornig användspastager en som
till bestrykningar plastisoler m m.

ÅttiofemSuspensionsmetoden vanligast.är den globala PVC-till-procent av
verkningen sker med denna metod. I Norden för 60 vårprocentsom svarar av
PVC-konsumtion polymeriseras PVC eulist suspensionsmetoden till 76 procent
medan resterande 24 sker med emulsionsmetoden.procent

I Tyskland, för 30 vår import,procent suspensionsmetodenutgörsom svarar av
55 emulsionsmetoden 21procent, och övriga co-polymermetoderprocent och
micro för tillsammans,11 medan bulk metodenprocent står för 13 procent
tabell 5.

Tabell PVC-produktionskapacitet, ktonâr %

Susp Emuls Bulk

Neste 75 94 065 0 00
Hydro N 70 7 4 25 26 0 00
Hydro S 6675 38 34 000
Totalt Norden 76220 68 24 0 00
Totalt Tyskland 55737 284 21 16813
Totalt 957 73 352 27

Bulk polymerisation utförs gasfas tillbakagång. Men fort-i användsärsom
farande framförallt Frankrikei alltså Tyskland. Bulkmetodenäven imen ger en-
mindre homogen produkt. Bulkmetoden varförutförs gasfas, det svårarei är att
hålla konstant Detta medför homogen produktmindretemperatur. en map
molikylviktssammansättning.
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inför skVCM inte ettavlägsnasvåraredetEn nackdel är attär manatt omannan
metoderna.våtaandramed idefinnsstripsteg, som

produktionvidmiljöbelastningen[stort kan sägas att av
denberor påvalt. DenmetodPVC beror vilkeninte man

undvikerhurproduktionsanläggningenspecifika man-
underhålletsköterutsläpp, hureventuella avman

anläggningen.

högmycketNordiska anläggningar ärDet bör nämnas att av
klass.

mångadiskuterats iharunder olikaMiljöaspekter PVC-produktionen stegav
kretsloppsdelega-tillNaturvårdsverketsSpeciellt bör rapportnämnasrapporter.

ÖvrigaPVC.miljöpåverkan rapporterutlåtande1993-11-30tionen somavom
refåterges iPVC-tillverkningfaktastuderats ref Ytterligareär om
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KemaNord $od:IP..;y~OohueemmmsluoananMore
3Bilagaxanfiangg-I,-’.—i o gm-.ao.-sglEnlnlr-e tunna:grupp

mgmmm,mT}:-nu--nII--IJo--I Ers:fielPcLJ¥::6Dannnifl.-ueUiI5C3rcIl.~.uadby
Plaster 1981-Oh-28G Nylaneriw

oqpammy
BredinLennart

Claes Iumdborg
WejdlingSven

HANEL MED HEIrOCH HALVFABRIKAT tonSVERIGEAV PVC ~

1976 198019781977 1979 pral Colv

3.922£.—l

Plattor 882 863I: 993 679 752
.7’ 13.8.1 121 §11 ü 692E

308I-E: 389 223-5 150

2922523

Metervara 1268912218 121106I: 12210 11759
111078 13162 15085E: 12928yaw 13530

I-E: -1868 -2679-1473-710 -1771

3992532 1819 1018I: 1691: 13261012 v§ggbe11:admd
893 873E: 858 9681071u@i7babh~

JM I-E: 926 836 35811:5 -59

299233; 967I: 888 762717 773 Parös Blast
.§51 §Z§E: ålâ §59 §Q§9anfl}¢u%

-98I-E: -67 -111:120 212

29225355 Fun, folier

Ned klistrande
3820beläggning 1181:5I: 11078 14167 14583

161: 1142J 178155 201UM m..
3656 3989I-E: 11703 143823923

29223132

Utan klistrade
182117 18627 19968b 21691I: 19133

56126199 5630E: 5190 5173Mm
139143 16061120118 114795I-E: 13015



KemaNord
KernoNnh¢IiAt c ofKem:’4v~:lmembevIo‘-~.-N:runnr-

Tpn-:cnuhø-JUM D.mnBil:U3vG¥eIu¢dby
Nylanderiw 1981-OM-28Plaster G

Monagarefiizene-: oaweauwy

41614895U655 rör29929149 Slang57103239
3112457 36013304 3750garnÅl 4

’L;.:.ba.rcok 1960 1047782 1351 1294

länfibertråd1084 8302993559 823 974 stav731 ,§82 690 5581:57 §%_.__..____753W577,be r‘
JFwvno 283243 274 331 272kusinser‘

3902H9O 61 98 206 12:5 $1.111.123
1630887 1734 6971119øvfau,

Jtowé -826 -1635 -1507 -551-913

29923-l£9Q



KemaNord mm-mm-m m
KunnmballnEn I KamanobolCancun;ooteng

namosanumna w Emu-rlfi-pine-6 Roswfl-vfloDatumIDa1n
Plaster 1982-011-Z1G Nylanderiw

L Bedin
CILrfiborg
S Wejdling

HANEL MED HEL- tonOCH HALVRÅBHIKAT SVERIGEAV PVC -

Helâr 1980 19811981 1981III Q HélérIV Q

2922521 501V

Plattor 11:0I: 126752 550
602E: 84 una115

I-E: 1:2150 10625

2922523.

Metervara 251:01: 11759 35711 12077
13530 1111163553 3730:

I-E: -1771 -156-1013 -2039

299.253

I: 1326 508 398 1532
968 238E: 2111: 910

269I-E: 358 151: 622

39o21:33 Paras gå

762I: 134 189 525
806E: 162 258 709

-141:I-E: -28 -69 -1811

.§.99.3.‘J.3i Film, rq1ier

klistzandeNbd
beläggning 11583 8981: 1:2771221

E: 201 30 70 219

115511:382 868I-E nosa

.3.99.2B.32.

klistrandeUtan
belägring 19968 111175I: 9738 207112

E: 5173 mg 1321 5179

PE 3356 111117 1555314795



KemaNord
EnBrita;i KarnaflebdlaKomaNobalcongnny
115-moaawum uxfimannswuby Enatoroamnvnaua R-9N09 N°
Plaster G IIy1ander,’1:d 1982-04-21

.I.

1980Helår- 1981 1981DI Q 1981IV Helår

11161 1094 13911 5496:
311uE: 13181519 4712

I-E: 101:7 -1425 76 7814

39Q2£¥5Q Bn‘.‘5.bezI::&#39;éd,
såstav,

830 1831714: 795
558E: 155 562133-

I-E: 272 9 50 233

399.£.99. -M311.

1146I2. 1.1 7149
697 103 61: 665

I-E: -551 -92 -52 -591

;go2n21-u9o



KemaNord mem Mme
namnen.:CumaanyKunnuooollaEniomzgI

RvgnrffiogfiErsamnmcplanosDzxummneUr-étdardlsstludhy‘rya:-sxosuuoamx
1982-09~28Nylander iwGPlaster:

Mougudfiocnuvov
C .MobergBreclinL

LundborgC
WejdlingS

tonSVERIGEAV PVCHALVFABRIKAEI‘H-In OCHHANDEL MED -

20 ü4Q M- 103Q
gga;82818181

39021421236156 392126140 550’.‘.‘
PlattorGSIV:13884 444 19052115E

9810410642 20225T E

3902422
fie1;eIvmaGoIv:61503574 3195 295525140 12077

754814116 4052349637303553
-1398-156 -1097-301-2039-1013T E

3902432
ñåäääêiläanad612298314508 398 1532

238 162 259244 97910
269 154 622 201152 353T

3902433
Fox-ös189189 162134 plast351525

181 340.258162 159709
8-69 -184-28 113I-E:

3902434
iEIfiETE%1ier:898 11784277 1055 22331221

klistrande7874 152 Med70 21930
beläggning20814058868 11041.151 977

39021039
5665 E15 olier:5738 207424475 5319 , klistrande1548 29591411 Utan1321 51791.1.19

beläggning80253908 41173356 4417 15563

390214140
2088987641094 1394 1101

10761318 1321471519
-89 -30978476 -220-425

$021150
Ehfibertréd,489 stav,183 270174 279795

162 stäng163 325165 §62133
164116 48233so9I-E :



KemaNord DoicurnsntrsannDcxauruantruneE löningi KumaNobelzKemaNobalcompany
Tpénstsdéfloltlnix LM|ldO‘IWl§b0dby DatumD212
Plaster G Nylander 1982-09-28iw

Monagualfieamvar Dolgwsmalny

4Q 2 Q
81 82

3902490
78 Avfall

-224

3902421-H90
Ibtalt



KemaNord mm Mme
’ElHonu9aKun|NobdIaKomaNobolCanaany

-smogRoyEvsånormøplacøsDmmflmeUférdavdlssuodby ~Twuosaaamm
1982-09~28NylanderiwGPlaster.

U n.,Mmugsolfioauivor .
C MobergBedinL

LupdborgC
WegdlingS

tonSVERIGEPVCAVHAEVEABRIKATOCHHÄNDELMED HEL -

2Q üM40 1Q3Q
82§282818181

3902321236156126 392140 550
G5Iv: Plattor13814141 19084 52115

9810410642 20225

3902422
EHJTFWetervm-a6150357142540 12077 3195 295521

754814116 3496 4052w 3553 3730
-1398-156 -1097-301-2039-1013T w

5902432
V§§§§E§iädmad612298314508 398 1532

162 259238 97244 910
269 622154 152 201 353

3902453
artis189 162189134 351 plast525

131 340.162 258 159709
8-1811-69-28 3 11

3902454
‘£13n{E‘oJier:1178898 H277 1055 22331221

7B lclistrande71 152 Med2197030
beläggning20814058868 1104 9771151

39021439
20742 5665 0513 olier:5738ms 5319 , klistrande1548 29591411 Utan5179l32ll;;Q1

beläggning802541173356 15563 39084417

3902440
äiäñêjiör20889874 61094 1394 1101å

10761318 13211519
-89 -30978476 -220-425

3902450
Enribeztxåa,489 stav,1831714 270279795

162 stäng163 325165 ;§2133
116 164us50 2339



KemaNord mm simlPnge
Enlördagi KumauobolaKnrnaNobdcamping 2
nanmasuounix Lama:-unssuoauy Datumone ErsanovmopumsRogM909No
Plaster G Nylanderiw 1982-09-28

MottagnaResurs DolgivuMany

3Q nu 10 2 Q
84:33: §2 QL

3902490
Iz ll 18 Avfall
E: 103 242

I-E: -92 -224

3902421-H90
I-E: 2969 talt



KemaNord 4
Enwuimmauunnmummdcuwmv
T;.|nsost8loU0¢ w ExunorlflovtaccsDumma H09nrRogNO

WéjdlingivPlast 1984-03-30B

Mmzagnuvnuaeivq
L Bredin

LundborgC
WejdlingS

tonHANDEL MED HEL- ocu HALVFABRIKAT AV PVC SVERIGE-

Är Ä:4 1 4Q Q Q2 3 Q Q
§2 ä Q§2 ä QEli

I: 210 790 218 201 252 232 903 3902421
215E: 586 178 438261 320 1192 Golv: Plattor

-5I-E: 204 40 -60 -206 -294-68

3239 11904I: 3305 2610 115662696 2955 3902422
4372E: 15520 4173 4775 18011 Golv:4408 4655 Metervara

I-2; -1133 -3616 -868 -1798 -1820 -6445-1959

-94I. 938 228 207 911 3902432196 280
213 545 Väggbeklåduad2: 194 141 734200 199

-307 34I-E: 293 -3 139 1777

195I: 692 171 3902433202 179 218 770
110 548 128 96 Porös2: 79 34643 plast

85I-E: 144 13674 122 42492

1208 4438 1264 1394 48951200 39024341037:
100 306 folier,E: 77 103 136 40589 Film iliscrandeMed1108I—E: 4132 934 12581187 44901111 beläggning

7045 22294 5383 236745341 5296 7154 3902439:
1368 5490 1313 1570 1678 61381577 Film, folie:

klistrande11-3: Utan5677 16804 4070 4271 175363719 5476
beläggning

1514 4620 1624 1427 3902440I: 654 1228 4933
58921702 778 1017 4353 rör1306 1252 Slang,2:

-18a -24 580I-E 846 410-1272 -652-

207 1059 3902450917 326 237 232 264
654 162 156 638 Enfibertrid,171 159 161

stung36 263 164 103 42178 71I-E:
390249046 45 1361 30 611: -

258 Avfall909 268 157103 133 661E:
-525-257 -863 -103 -103 -207 -112I-E:

3902421-A904941 1636416089 54445016 4008 1971I-E:
Total:



1% Norsk Hydro PlastAB
TpIábN-t minäLura-tummar HQIIIHQID

B Nejd1ing 1985.08-01

Mottagare
L Bredin
S wejd1ing

HANDEL MED HEL OCH3 HALVFABRIKAT tonAV PVC SVERIGE-
.10 2 Q .30 4 0 Året 0
84 Si. i 84 84 §5

534 293 203 341 1376 340 3902421255 253 340 478 1326 -GEIV:408 F1attor279 703 4137 768

3981 3096 2409 3035 12521 3114 3902422
4114 4374 3871 4270 16529 3813 etervarav:-133 1462 -1235 41Uä

271 201 581 1390 402 3902432
142 241 151 665 Vägg5eE1ädnad155
12 :KU 430

295 281 290 1038 3902433
119 72 45 290 Bros p1ast176 209 245 746

1292 1383 1855 5901 3902434
127 164 167 562 F1|m, o11er

1688 5339 Med k1istrande
beläggning

6354 6717 7616 26401 3902439
1838 1997 1906 7122 Film, 7b1ier:

1720 1§2T§ Utan k1istrande
be1äggn1ng

1294 1602 1271 5142 3902440
967 1462 1455 4889 Slang, rör

2532135

304 303 1241308 3902450
206 167 789177 Eñ15ertråd. stav§5 136 ‘Z321§T stång

39 49 26 135 3902490
476 427 474 591 1968 v a4457 378 5-

6120 4773 3930 209056082 3902421-490
ota t



å
PlastABHydroNorsk

hanman;nu:ngarnunnanlazulin
1986-O6-23WejdJ1_ug,8.5BMarknad

L Bredin
s WejdJing

tonSVERIGEEALVFAMIKAT AV PVCEn OCHHANDEL IED A

Åreth Q1Q3 QQ21 Q
1986198519851985‘19851985 .

39021121117119371; 392351-. 3813170I:
625205660h Golv: Plattor51711108 503E: 307-160-1119$8 -233-230I-E;

3902112226271301191105131.111 31.132771I : 511511169911 Metervara11236 14378 Golv:115673813E:
-3915 -2827-1796-699 -327-1123I-E:

390211321:11816051761702 398329I : 671 218 Väggbeklâdnad191:1140182155: 2137 9311282 2301117 258I-E:

32021133111181111811221165 3110 191I:
6867 plastPorös205515730z 3801110 12131135 355283I-E:

-3902113116362111111 135311115 21281378I:
1769 folder.68 86 Fälg31390E:

1206 klistrande60119 Med203813117 13091355I-E:
ämne

390211396662målas71411116560701431 roller.Film,232375 TE205 s3;E9197 207 l: Ts‘-33819309‘E135569 k].istra.nd.eUtanI-E:
bantning

39021717011166511691659 13103 1509958I:
111735 8831260 rörSlang,1268 832 1075: 10352179 583§11 -117I-E: 391

1:111 3902115011100113113163115305: Enfibertréd,167 stav162 173191+ 711188: 2171559§57155 stång157111I-E:

3902119085165 37018 11572I:
1:912256 Avfall1:711663 581538E: W‘-1-8%-1316-359-T91-5 20:as:

39021721-11907567 351211507 227901111036313I-E:
Totalt



mmm w-lamt Norsk Hydro Plast AB
Ylütávü-t Au’.-..3,.‘ :samba: Satu-Abana., nogrumha
Marknad B 1987-09-14Nejdlingbek

nggnmnnao.-v
L Bredin
S Nejdling

HANDEL MED HEL- OCH HALVFABRIKAT AV tonPVC SVERIGE-
Året1-2 Q 3 Q 4 Q 21 Q Q 1-2 Q

1986 1986 1986 1986 1987 1987 1987

I 721 274 348 1343 355 313 668 3802421
1208E 557 580 Goiv:2345 548 Flatter648 1196

I-E -487 -283 -232 -1002 -193 -335 -528

5401I 2934 4146 12481 3936 3377 7313 3902422
E 11111 4961 6213 22285 5428 6137 11565 Golv: Metervara
I-E -5710 -2027 -2067 -9804 -1492 -2760 -4252
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I 178 28 60 59266 132 390249073
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3920.41060044696722671225656l duk. filmPlattor.fl4egg103235732029E roller styva54904030 --619435493629l-E mtrlannatkomb rn
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statistiska nummerfanharoch imponerasexponerasSamtliga varor som trädde i kraftmenklaturen somHarmonized System nopåbaserade
januari 1988.1

Källa: Hydro ABPlast
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VII 1 CHEM SYSTEMS-

VII PRODUCER ANALYSIS

A. INTRODUCTION

Chem Systems estimated West European active chlorine production capacity, including
Greece but excluding Turkey, Yugoslavia and Comecon countries, at 11.13 million metric

elementaltons chlorine in 1986. This totalper capacityyear located 97was separateon
sites, listed Section lV.C, Table lV.C.1.as The 97 sites include pairs of neighbour-some
ing linked sites which notionally combined forwere convenience, notably Leverkusen
Dormagen of Bayer. TessenderloHam of EMC LVM, and RafnesPorsgrunn Heroya of
Norsk Hydro. The capacity split between various chlorine production technologies in use

shown in Table VII.A.1.

TABLE VIl.A.1
WESTERN EUROPE CHLORINE CAPACITY 1986, BY TECHNOLOGY

sites ktY %

Mercury cells, NaCI 75 7 007 62.9
Diaphragm cells, NaCI 17 2 850 25.6
Membrane cells,‘ NaCI 9 560 5.0
HCl electrolysis 4 338 3.1
Mercury cells, KCl 8 270 2.4
Sodium production Downs cells 4 69 0.6
Magnesium from MgCl2 1 40 0.4

Total 11 1 34 1 00.0

The major aboutpart 84 of Westpercent European chlorine capacity controlled byjust
15 companies corporateor Dow Chemicaleggroups, with chlorinesome capacity con-
centrated one few siteson andor very others Solvayeg Cie. with capacity spread over
several sites and countries. These chlorine plants be operated by themay parent com-

directly through wholly-ownedpany or majority-owned subsidiaries. Thereor also twoare
examples of 5050 joint chlorineventure production plants: Akzo Preussag lbben-at
bueren; BayerShell at Antwerp HCl electrolysis. Table Vll.A.2 lists the 1986 chlorine
production capacities of the 15 major chlorine producers in Western Europe.

not possible within the of this study analysetoscope site in Western Europeevery
and determineto its competitive position. therefore decided that this analysiswas
should concentrate list of about 30 sites Table VllA.3,on a which gives reasonable rep-
resentation theto major chlorine producing countries and includes leastat siteone
belonging to each of the 15 major companies listed above.or groups

The choice of the first of30 these sites aimed mainly largesttheat producerswas and
therefore the choice strongly skewed towards large, efficient plants and in most cases

large integratedto sites with chlorine hydrogen salt brineconsumers, produc-consumers. or
tion. cogenerated alkali producingpower, or consuming plants, combinationor or some
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forbeen addedhasproducerindependentnon-integratedsizedmediumOnethese.of
The selectedUK. 31thePort inEllesmereOctel atAssociated CompanyThecomparison:

production capacity,chlorinekt orcomprised 7577table yearperabovethelisted insites
capacity.chlorineEuropeanWestof 1986percent68

Vl|.A.2TABLE
GROUPSCOMPANIES ORPRODUCINGCHLORINEMAJOR

EUROPEWESTERNIN

capacityproductionchlorineof 986in order 1Listed group

NoteCl2yrktof sitesNo. no.Group

550112CieSolvay1
25515ICI2
9201ChemicalDow3

18404Elf-AquitaineATOCHEM4
2770.54Bayer5
37255Hoechst6
4512.54Akzo7

5054Montedison8
3952BASF9
3955ENI-AgipEniChem10
3874Rhone-Poulenc11

53151VEBAHuels12
63072HydroNorsk13

2342EMC14
2003lnd.AragonesasEn.15 e
823139Others

1341197Total

Notes:
Jarrie.inkty 198770Reduced by1

inShellwithJoint venturesite.consideredand Dormagen oneasLeverkusen2
Shell.withsplitcapacitychlorinewithbutsiteassignedAntwerp as one

fact operatesbut inHoechstbyownedpercentwhich 50Wacker-Chemie,udesIncl3
separate company.as a

chlorinewithbutsiteassignedIbbenbueren oneasPreussag atwithventureJoint4
Preussag.withsplitcapacity

capacity.ktyand 165sitesadds twofacilitiesNobelof DynamitacquisitionRecent5
capacity atcelldiaphragmkty125will shutHuelsthat soonIndustry arerumours

sites.threekty atof 355capacitynetleavingMarl, a
plant atcellThesingle site.considered mercuryeroyaH as aand PorsgrunnRafnes6

kty.272aboutcapacity toreducing1988.close in groupscheduled toisHeroya
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VII.A.3TABLE
W EUROPEAN CHLORINE SITES SELECTEDPRODUCTION FOR EVALUATION

Group Company Country Site capacity
1986, kty

Solvay Cie
Solvay Cie France Tavaux 270
Deutsche Solvay-Werke W Germany Rheinberg 200
Solvay Cie Belgium Antwerp 200
Solvay Cie Spain Martorell 801
Solvay Cie Belgium Jemeppe Sambre 150sur
Solvay Cie Italy Rosignano-Solvay 201

lCl
ICl plc United Kingdom Runcorn 785
ICl plc United Kingdom Wilton 170
Deutsche lCl W Germany Wilhelmshaven 130

Dow Chemical
ChemicalDow W Germany Stade 920

ATOCHEM Elf-Aquitaine
ATOCH EM France Lavera 300
ATOCHEM France Jarrie 230
ATOCHEM France St Auban 691
ATOCHEM France Fos Mer 150sur

Bayer
Bayer W Germany LeverkusenDormagen 580

Hoechst
Hoechst W Germany Frankfurt 306
Wacker Chemie W Germany Burghausen 155

Akzo
Akzo Zout Chemie Netherlands Rotterdam-Botlek 250
Akzo Zout Chemie Netherlands Delfzijl 130

Montedison
Montedipe Italy Porto Marghera 185
Montedipe ltaly Priolo Siracuse 301
Montedipe Italy Mantova 130

BASF
BASF W Germany Ludwigshafen 305

EniChem ENl-Agip
EniChem Base ltaly Assemini Cagliari 150

Rhone-Poulenc
Rhone-Poulenc France Pont de Claix 230

Huels VEBA
Huels W Germany Marl 31 5

Norsk Hydro
Norsk Hydro RafnesNorway Porsgrunn 195
Norsk Hydro Plast Sweden Stenungsund 112

EMC
Tessenderlo Chemie Belgium TessenderloHam 220

En. Ind. Aragonesase
En. lnd. Aragonesas Spain Vilaseca 110e

The Associated Octel Co Ltd
OctelAssociated United Kingdom Ellesmere Port 100

9- I4-0980
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COMPANY SITE DESCRIPTIONSB.

dependsTableanalysis selected see VllA.3position of sitescompetitive the 31The on
of productionof chlorine eachestimate the at sitehand cash cost derivedthe on anone
Section and handdescribed in Vl, the other semi-quantitativepreviously ononas

qualitative whichof factors which essentially becannot evaluatedassessment .orare
following descriptions of formeasily The brief the sites the main31 basiscost terms. of

The descriptionsqualitative ‘Relative Business Position of individualthese assessments.
brief ofsites description the whichpreceded by to theycompanyare a or group

belong.

Solvay Cie1.

Solvay has its alkali and chloralkali business. Western Europestheroots largest
of ofproducer chlorine: its chlorine plants and estimates their active capacities inour

1986 listed in Table VII.B.1. The selected for detailed descriptionssitesare more are
marked with asterisks.

TABLE VII.B.1
SOLVAY PLANTS INGROUP CHLORINE W EUROPE

Company Country Site Capacity
ktY

SA Solvay Oesterreich HalleinAustria 60
‘Solvay Cie Belgium Antwerp 200
Solvay Cie Belgium Jemeppe Sambre 150sur

SA Solvay Cie DombasleFrance 110
SA ‘Solvay Cie France Tavaux 270

Solvay-WerkeSA RheinbergDeutsche W Germany 200
SA Solvay Cie Italy Rosignano 120

Linne-HegdenNatronchemie Netherlands 130
SA SantaSoda Pavoa Portugal Pavoa de lria 10

MartorellSolvay Cie Spain 180
SA TorrelavegaSolvay Cie Spain 60
SA Sodafabrik Switzerland ZurzachSchweiz. 60

Total 1 550

Notes:
Zurzach soda ash in mid-NB: close1 ‘SA’ soda plant site.indicates ash toa on

1987.
this study.selected for analysis inindicates site2

of synthetic soda ash based, like the chlorineSolvay worlds leadingalso the producer
of Solvays chloralkali and sodaThe integrationbrine andplants, its saltown sources.on

supplies and purificationbrinesite; they shareclose when they theash plants sameare on
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VII REVIEW OF POLYVINYL CHLORIDE PRODUCERS

INTRODUCTIONA.

sectionThis reviews the West European PVC producers with each review
taking the general form, although this modifiedsame toas necessary

thereflect differences between companies. mainThe headings are as
follows:

1. Background

This gives details of the ownership and summarises the companys business
with special reference PVC andto its within thestatus company.

2. Feedstock Supply

This summarises each companys feedstock supply situation for the
production of VCM and PVC. Several companies have captive supply froma
within their organisation, through joint viaown ventures parentor

purchasecompanies. Others feedstocks ethylene, chlorine,one or more
hydrogen chloride, EDC, VCM from third parties.

PVCVCMEDC3. Capacity

This section summarises the PVCVCMEDC plant capacities and locations.
ofThe type used also indicated.process

Downstream Integration4.

integrationDownstream into processing and compoundingcaptive
summarised, listing downstream companies theirand estimated PVC
consumption. The of captive PVC sales for eachpercentage alsocompany
estimated.

Corporate5. Review

reviewbroad of the considering marketA provided, share,company
focusproduct and perceived strategy.
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THE COMPANlESB.

EUROPEAN VINYLS CORPORATION EVC

1. Background

EVC 50:50 joint EniChem. formedbetween ICI andventurea was
and1986 the interestsmerging of PVC and VCM businessrepresents the of

both companies.parent controls the production of VCMPVC and
responsible for marketing the total business.vinyls

EVC purchases its ethylene, chlorine and feedstock requirements fromEDC
both companies.parent supplements regional chlorineThe EDC
deficiencies.

EVC has acquired interests companiesfour processing and two
compounding companies. All facilities includingthe other manufacturing
compounding owned by the intended that thesebut willparentsare

acquiredbe by EVC 1989.

There manufacturing facilities Germany, Italythe UK, West andare
Switzerland, together with technical andand R Dsupport centres
warehousing. EVC headquartered Brussels.

fourThere compounding thefacilities, Italy and each UKtwoare one
Switzerland.and The companiesacquisitions of processing compriserecent

each Austria, Germany, Sweden theand UK.one

2. Feedstock Supply

Ethylene

WiltonThe ktonnes ktyr ethylene cracker750 capacity atper year
theICIBP 8020ownership supplies ethylene requirementsall EVCs

UK.
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capacityAt 170 ktyr of ethylene required Hillhouse andfor Runcorn,
ktyr115 required for EVCs Wilhelmshaven plant andexport to a

further ktyr40 converted EDC Vwlton, primarilyto forat
Vwlhelmshaven. Therefore the total requirement of ethylene for EDCVCM
production 325 ktyr,amounts to 43 of Wiltons capacity.percent

EVCs ethylene requirements Italy supplied by three EniChem sites.are

capacity ktyr
Priolo 600
Gela 200
Porto Torres 240

1 040

maximumA of ktyr280 of ethylene consumed by the VCM and EDCare
plants. This 27amounts to of ethylenepercent capacity.

EVCs total ethylene requirement at capacity ktyr605 37 ofpercentor
the available feedstock from its parent companies.

Chlorine

lCl has four chlorine sites involved EDCVCM production.

The Hillhouse 90 ktyr capacity, Wilton 170 ktyr and Vvilhelmshaven
130 ktyr plants dedicatedall EDCVCMare to production. The
Vwlhelmshaven site Deutsch |Cl chlorine deficient the balanceso
made through EDC imports.up

The Runcorn plant 768 ktyr of the largest Europe and producesone
mostly chlorinated solvents and derivatives such chloroform, carbonas
tetrachloride and trichloroethylene. Approximately ktyr required110
by the VCM plant 19 of maximumpercent production.

Total ICI chlorine requirement VCMPVC ktyr440 of38 percentor
production capability.

EniChem Base has five chlorine plants involved VCM production. Gela
100 ktyr and Porto Torres 90 ktyr both dedicated EDCVCMtoare
production.



SYSTEMSCH€i1

ktyrCagliari VCM production150 also chlorinated solvents butproduces
ktyr oxychlorinationrequires 120 80 of capacity. EVCs plantpercent

Marghera ktyr suppliedof HCI, whichPorto by95at toconsumes up
Montedipe.

Enichems total chlorine ktyrrequirement 270 59 ofpercentor
capacity.

EVCs total EDCVCM business ktyr ICIEniChemsrequires of710 total
European chlorine production capability of ktyr 43 percent.1 633

PVCVCMEDC3. Capacity

EVC controls PVC plants11 Europe:across

Location ktyrCapacity PVC MixProduct
EDC VCM PVC M E Copol

Brindisi 200 110 110
Porto Torres 80 90 90
Cagliari 90 80 80

MargheraPorto 190 180 180
Ravenna 150 110 40-
Wilhelmshaven 300 150 150
Waldshut 25 25-
Hillhouse 180 45 45
Runcorn 180 110 70 40
Barry 90 90-
Sins 45 25 20-
Gela 140 - -
Wilton 250 - -
Total 390 1 220 1 075 840 40 135 60

Legend S Suspension-
M Mass-
E Emulsion-
Copol Copolymer-
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ktyrhave their 1 075EVC increasing currentannounced that bethey will
achieved throughcapacity will bePVC by ktyr This100 1989.over

debottlenecking and modernisation.

Downstream Integration4.

businesses.During 1988 EVC acquired shareholding four PVClCls

Interplastic Wels, Davinyl, alsoand boughtWeston Hyde Products VKW.
minority shareholding compoundingcompanypercent, largeTPV 25a a

Italy, and has alsoacquired the compounding facility. EVCBICC
controls the compounding Bagnoregio,facilities owned by its parents at

Marghera,Porto Hillhouse Sins.and

Processing

CompanyLocation ProductBusiness

VKW. West Germany Rigid filmsheet
Interplastic WeIs,.Austria Flexible filmsheet
Davinyl, Sweden Pipes and fittings
Weston Hyde, UK. Flexible rigid filmsheetand

The total PVC consumption capacity estimatedof these four companies at
ktyr, equivalent100 9 of PVC production capacity.to percent

Compounding

company PVCEstimatedCompounding
Location ConsumptionResinGrade capacityType

ktyrktYr
Hillhouse 25General Rigid 40

Sins 20General flexibleRigid 30

Bagnoregio RigidflexibleGeneral 5090
Porto Marghera

30HelsbyBICC, Cable grades 50

10BottleCable gradesTPV, Argenta 35

Tnial
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ktyr willcapacity 50facilitycompoundingacquired BICCrecentlyThe
BlCC’sdedicated tocompoundscablektyr ofproduce 25continue to

HillhousefromcompoundingEVC plansrequirements. However, to somemove
effective UKresulting1990,BICC site,modern antheto more

ktyr.aroundcapacity of 70compounding

ktyr equivalent210 toestimatedcompounding capacity atactiveThe
basisresin and 12ktyrconsumption of 130estimated PVC ayear onperan

maximumEVCsof output.percent

ktyr 21230equivalentintegration to ortotal downstreamEVCs

capacity.of PVCpercent

ReviewCorporate5.

Europewithin WesternRanking

business, EVCPVCEniChem’sandof lCIsmergingresult of theAs a
mantelthetakenhasand henceproducerPVCEuropes largest overWestern

PVCof thesharehas 21Solvay. percentleader frommarketof a
market.

percent15Germanyshare,Italy 50markets percentEVCs major are
percent.UK 42and the

FocusProduct

ThereforeSPVC.productionEVCs PVCofApproximately 80 percent
markets.profileandcableand film.pipe, sheetthesuppliermajor toa
instanceForgrades.specialitydevelopingalso activelyEVCHowever,

housingsmachinebusinessfordevelopmentSPVC recentvaluelow K aa
etc.

Strategy

1989.VCMPVC unitsICIEniChemallacquireaimBIC to
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DirectorateCompetitionCommissionthewith Europeanagreement onThe
rationalisationundertake 3requiredformation 1988EVCs to yeara

PVCwith the recentreduce overcapacity. However,to surgeprogramme
solved the overcapacitylargelydevelopments haveconsumption, market

problem.

under the butcapacityconstrained from building agreementEVC not new
untilothers 1991. Thecapacity fromconstrained from acquiring PVC

debottleneckingmodification whichhas hand major programmecompany a
leading increased capacity.to

Sins and Portohas Wrlhemshaven,EVC major research Runcorn,centres
andresearch into productswhich nucleus forMarghera provide the

improveddevelop gradeswill help theThese centres companyprocesses.
enhance market position.which will EVCs

integration through furthercontinue its downstreamwill increaseEVC to
formanufacturing capacityof This willacquisitions processors. secure

match that ofand increase captivegeneral resins theits tousagepurpose
competition.the major
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SOLVAY

Background

and thisbusinesschloralkaliandalkalithehas itsSolvay roots
public ownedSolvaytheinfluencethe astill strongest company.

family.foundingoriginaltheholdings bywith majorcompany

together withEuropeWesternproductspetrochemicalPVCVCM are core
HDPE and PP.

and theproducerlargesttheformation of EVC, SolvayBefore the was
leader PVC.market

goodhas upstreamalsohighly integrated downstream.Solvay
ethylenepurchase atbut hasself-sufficient tochlorineintegration

sites.most

facilitieswithEuropespread rightVCMPVC operationsSolvays acrossare
downstreamAustria.and ltsSpain,Belgium, Italy, GermanyFrance.

marketingandplanningAllspread.also similarlyoperations are
holdingsSolvay has majorBrussels.the head officeco-ordinated from

the following joint ventures:

EthyleneAtochemwithFeyzin France 42.5 percentAssociation of --
VCMwith Rio RodanoSpain 55 percentVinichlor --
PVCwith ICISpain 74.5 percentHispavic --

Feedstock Supply2.

Ethylene

captivehas onlyethyleneof sourcepurchaserSolvay major oneasa
withcrackerktyr Feyzin210thesharethe 42.5of ethylene percent-

Atochem.

Feyzin.ethylene fromktyr of115VCM plantThe Tavaux toconsumes up

for allktyr of ethyleneof 307purchase requirementmaximumSolvay has a
for VCM.requirementsethyleneofother plants 73 totalits VCM percent
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Chlorine

Solvay the largest chlorine Western Europeofproducer
ktyr1 capacity.550

The Solvay produces aliphatic chloro-organicall compoundsmajorgroup
such chloromethanes, chloroethyleneschloroethanes, and theiras
derivatives.

The following plants directly involved vinyl business:theare

Location ktyrCapacity VCMEDCUsed For

ktYr %

Jemeppe, Belgium 150 127 85

30Tavaux, France 270 80

Rheinberg, West Germany 200 156 78

Martorell, Spain 180 146 81

The Jemeppe and Tavaux sites chlorine deficient but HCIare consume
produced chloromethane production.

Total chlorine requirements ktyrGncluding chlorine from HCI 610are
from total chlorine production ktyrof 39 percent.capacity 1 550a

PVCVCMEDC3. Capacity

Solvay’s VCMPVC plants spread Western giving goodEurope,are across
sales throughoutto the region.access
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follows:mixproductcapacities and asPVCVCM areThe

MixProductktyrCapacityLocation
CopolMicroESPVCVCM

916166191260Jemeppe -
1035170215240Tavaux -
1030122162255Rheinberg -

Martorell ~
Wnichlor 132-

139811 1Hispavic ---
191576110ItalyFerrara, -

253560AustriaHallein, --

1929134667849887Total

SuspensionSLegend -
EmulsionE -
MicrosuspensionMicro -
CopolymerCopol -

modernisationanddebottleneckingundertakingcurrentlySolvay a
1990s.into thecapacitiesand PVCboth VCMincreasetoprogramme

Downstream Integration4.

ofwidecoveringprocessing, rangeintointegrated astronglySolvay
overleaf.summarisedThiscompounding.and intoproducts,
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Processing

Company Location ProductBusiness

SGS, Spain Automotive
STMP, UK and France Automotive
Alkor, West Germany Flexible sheet and film

Stationery, Decorative laminate
Calepprovinil, Italy Rigid film and sheet
Draka Polva, Holland Pipes and fittings

Flexible sheet,film stationery
Adriaplast, ltaly filmsheetRigid
Griffine Marechal, France Flexible sheet,film coatings
Venilia, Belgium Flexible sheetfilm
Boekelo, Holland Flexible filmsheet
Manhusa, Spain Flexible sheet,film coating
Gorvi, Spain Coatings
Plavina, Belgium Flexible filmsheet
Jureplastica, Spain Pipes and fittings
Plastivillete, Belgium Pipes and fittings
Tekum, Austria Pipes and fittings

Saenger,Tubos Spain Pipes and fittings

The total PVC resin consumption capacity of these companies estimated
220 ktyrat 26 of PVC productionpercentor capacity.

Compounding

Company Grade Type Compounding Estimated
Capacity ktyr PVC Resin

Consumption
Soplachim, France Bottle grades 80 65
Solvay, France Rigid grades propfiles 60 45
Solvay, West Germany Pipe 25 17
Solvay, Italy Rigid grades 35 23
Solvay, BNL Rigid flexibleand grades 35 20

235 170

Solvays total PVC consumption capacity compounding estimated ktyr170an
20 of PVC productionpercentor capacitv
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ktyr, 46of 390 percentdemandPVChas downstreamSolvay total captivea
capacity.at

ReviewCorporate5.

within Western EuropeRanking

hasmanufacturer. 17PVCEuropes second largestSolvay Western a
capacity.share of the PVC bymarketpercent

countries:individualSolvay has the following market shares

percent

Spain 40

30France

Germany 15

ltaly 15

Benelux 25

resins.gradefilm bottleleading producer PVC anda

Product Focus

comprehensive 7921 splitwithmarkettheofhasSolvay acoveragea
suspension and other PVCbetween types.

andand filmsheetflexibleestablishedparticularly strongly
Polva andDrakaproducerpipelargecompounds.bottle owns a

extrusionmulti-layerusingpipelarger diameterconcentrating on
technology.

‘Benvic’Itsbusiness.profilerigidsignificant thealsoSolvay
modified andbothframes,windowofproductionused theSPVC

grades.unmodified

Strategy

market.PVCEuropeanWestofmaintain its share theintendsSolvay to
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small andclosing reactorsplant,upgrading itsprogressively
introducing advancedandtechnology.with largerreplacing them reactor

control systems.process

recentlynotably Italy.expansion,planning furtherSolvay
environmentalturned downfor Rosignano butproposed plant onwasa

grounds.

integration, but there could besubstantialalready has downstream
fittings.acquisitions. possibly pipes andfurther
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ATOCHEM

Background1 .

held petrochemicaljointly subsidiaryChimie, theformerly ATOAtochem was
constitutedand Atochemcompanies: SNEA TOTAL.oilof Frenchtwo was

for the production of bulkthe primeits form in 1983present companyas
becamethat time totallyplastics Atpetrochemicals and France,

Elf-Aquitaine TOTAL ceded formerand itsby Societe Nationaleowned SNEA
the bulk petrochemicalofinterest. Atochem also took mostover

jointstill hasactivities of Rhone-Poulenc of PCUK.and venturessome
withimportant being BP Chemicalsand minority interest the mostventures,

Cie FeyzinNaphthachimieGexaro 5050, with Solvay and atLaveraat
5842 Chlorure de Vinyle de Fos Fosand with Shell Societe du at sur

4060.Mer

petrochemicals, plastics anddivisions fineAtochem structured for
include which,divisions foreign holdings withchemicals and these

of However, itscontribute approximately 60 percent turnover.exports,
plasticsactivities bulk petrochemicals and concentrated inin arecore

France.

otherintegration inof downstreamExports increasing resultare as a
has beenPVC compounding operationcountries such where largethe UKas a

established.

Feedstock Supply2.

Ethylene

plants jointbyAtochem plantssupplied byAll the VCM upstream orare
supply both ethylenecaptive ofhavethe plantsVCMplants. Henceventure

and chlorine.

supplies the VCM plantsktyr capacity at490Naphthachemie crackerThe
AtochemShellFos MerVCM plantLavera Auban. The atand St sur

ktyr capacity.Shells plant Berre 380supplied by at
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ktyr.325VCMPVC amount toforrequirementsAtochems total ethylene
ktyr total ethylene820of theequivalent 39 percentThis to

from itsavailability crackers.

Chlorine

business.with the vinylinvolvedallchlorine plantshas fourAtochem
derivatives such chlorinatedchlorinatedsites also producetheAll as

l,|,|-trichloroethane.andtetrachloridechloromethane, carbonaromatics,

capacities:plants have followingThe the

VCMEDCktyear Used for

ktW °o

122 81150Fos Mersur
73244300Lavera

73 43160AubanSt
70 47160Jarrie

770Total

the EDCandEDC plantchlorine thesupplies toJarrie siteThe
the VCM plantsSt balanceand Aubanrail Laveratransported toby to as

chlorine deficient.they are

43 ktyrchlorine amounts toVCMEDC forAtochems total requirement

productionof capacity.57 percentor

PVCVCMEDC Capacity3.

supplied byplantsAll the PVCMPVC.mainly SPVC andproduces areAtochem
mixPVC productandcapacitiesplantindividualwithin the TheVCM group.

follows:are as
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MixProductktyrCapacityLocation
CopolE MicroMSEDC VCM PVC

400Lavera
47 5021118120AubanSt --

80Fos
90Jarrie

157157Balan -- -
175175St Fons - --

3090Brignoud 120 --

30 47 5017526890 600 570Total

SuspensionLegend S -
MassM -
EmulsionE -
MicrosuspensionMicro -

Copol Copolymer-

and committedPVCMass tosole licensor for thetheAtochem process
further microsuspensionofleading licensoralsodevelopment.its a

its development.committedsimilarlyand totechnology

IntegrationDownstream4.

bottlesprofiles andpipes, tointegrated mainly secureAtochem has
SPVCMPVC grades.for theirmarkets

captivehaveand theyktyr100approximatelycapacitypipeDownstream
resin.of PVCktyr measured termscapacity of another 140compounding
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Processing

Alphacan

and major pipe manufacturer.wholly owned subsidiary of AtochemA a
PVC pipe and fittings producerpurchased Omniplast 1988,Alphacan a
28 ktyr, the Netherlandsfacilities Germanyproductionwith

ktyr ktyr.and Switzerland 75

ktyr of PVC. specialisesapproximately 60Alphacan France consumes
applications the tradetwin pipes for larger diameterlayer name-

foamed PVCof CelukaBipeau. They also theoperator processare an
Total PVC consumed captivelyby Atochem.profiles developedfor

capacity.ktyr production18 of PVCestimated 100 percentat

Compounding

facilities and acquired Fiesinoplastcompounding St Fons hasAtochem has at
Dorlyl.and

St FonsAtochem,

whichcompounding facility rigid PVC powder blendsktyr producesA 55
grades. PVC consumption estimatedbottle and recordmostly at

ktyr.45

Resinoplast

capacitycompoundingcompounder withResinoplast flexible PVC aa
ktyr.estimatedktyr 27of at45 and PVC consumption

:6040Dorlyl ShellAtochem

has 100powder blends.usingDorlyl compounder,bottle aa
of PVCthe 38supplies 40ktyr percentAtochemcompounding capacity,

ktyr.
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UK, StalybridgeAtochem

capacity ofcompoundingwith1988,Novemberopened inOfficially a
blends.powderrigidandgranulesrigidandflexibleofktyr45

acquired 1986operationsPolycolthereplacesplantAtochems new
cable grades.andwindowsemphasisParticularktyr. on35

ktyr.capacity 25consumption atPVCEstimated

ktyr235resin toPVCof amountscompoundingandprocessingcaptiveTotal
capacity.productionof Atochems41 percentor

ReviewCorporate5.

Western EuropewithinRanking

hasand Solvay.EVCbehindproducerPVCrankedthirdtheAtochem
capacity.bymarketPVCof theapproximately 11 percent

marketof theandmarketFrenchof the onehas 37Atochem percent
grades.bottle PVCandin pipeleaders

FocusProduct

pipes.specificallyPVC,forend-usesrigidthefocusingAtochem on
bottles.andcalendered sheetprofiles,

Atochemmarket,the pasteplayerrankmiddleAlthough a
versatility,theemphasising economythis sector,effortsconcentrating on

microsuspensiontheirquality ofand process.

thedifferentiationcreatingwithinvolvedeffortsmain RDThe are
EPVC.andSPVCMicroand betweenSPVC,MPVC andbetweenmarket place

bottleacceptability toMPVCimprovingincludeactivitiesMajor
compounds.high-flowproducingand alsomanufacturers

Strategy

especiallycompounds,involvementitsincreaseintendsAtochem to
millionof E7investmentlargethe recentevidencecountriesother -
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opportunity togreaterfacility.compoundingUK athe sees
resin.opposedindifferentiate compounds toas

countries.otherproductionPVCexpandalso lookingAtochem to
Southernsupplied from its Francepossibility using VCMSpain stronga

sites.



CHEM systems-20vu

HUELS

Background1.

electricityHuels 99 owned by the Veba Group, major coal, andpercent a
productiontrading olefinsOil, sisterVebacompany. a company,

which provides activities.the feedstocks for Huels petrochemical The

petrochemical products include PVC, HDPE, PP and PS, specialitycore
polymers, oxo-alcohols derivatives.and C4

1987, Huels businesses ofacquired the chemical and PVC processing
Dynamit Nobel. The of been renamedTroisdorf operation Dynamit Nobel has
Huels Troisdorf AG includes PVC compounding, profileHTAG and the
extrusion, PVC sheet activities.and factory door curtain manufacturing

VCMPVCAll production buyingbased West Germany. However,
Dynamit, Huels acquired its EDC plant Lulsdorf. The EDC tollat
converted VCM furtherto under with Rovin and tollarrangementan
converted PVC underto capacity renting with Wacker atarrangementa
Cologne.

Feedstock2. Supply

Marl

l-luels has VCMtwo plants Marl, ethylene based, the otherat one
acetylene based.

Ethylene

Ethylene ktyrsupplied Marl 60from either acetylene plantthe at
capacity via Gelsenkirchen 400pipeline the Veba crackerfrom ator
ktyr capacity. ktyr ethylene whichThe VCM plant requires 70toup

10 availabilityof VebasHuels total ethylene 660percent
ktyr.

Acetylene

Marl has Thisktyr capacity plant. supplies all the120 acetylenea
acetylene-based VCM plants requirements.
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Chlorine

Marl ktyr plant site currenthas 315 chlorinecapacity activea on
ktyr. based VCM plant requirescapacity 180 The ethylene toup

ktyr HCI180 of chlorine. the by-product fromHowever its
hydrocarbonschlorinated EDC crackingproduction and utilised by

the acetylene based EDC suppliedVCM plant. Some from Huels
Lulsdorf plant.

Only 25 chlorineof the produced used VCM production.percent
the major chlorinated and production.solvents LABuse

Lulsdorf

Huels has ktyr100 chlorinecapacity plant Lulsdorf. Thisata
dedicated the ktyr capacity EDC plant.to 100 All the ethylene
requirement ktyr28 purchased. EDC then toll converted VCMto
Rovins Botlek plant

3. PVCVCMEDC Capacity

Location ktyrCapacity Product Mix
EDC VCM PVC S M E Micro

Marl 350 43 120329 130 36-
Lulsdorf 100 - -
Wacker Chemie 304070 - -
Rented Capacity

Total 10O 73 120 36350 399 170

Legend S -Suspension

M -Mass

E -Emulsion
Micro Microsuspension-

VCMThe Wackerproduced by toll converted PVC ChemiesRovin to
plant where ktyrHuels previously Dynamit has rental70 agreementa
which expires 1992.
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following thereducedatMarlcapacityand chlorinecapacity wereVCM
regulations.controlemissionofstation becauseof theclosure power

IntegrationDownstream4.

estimated PVCMarlfacilitycompounding atktyr60hasHuels a
ktyr.40consumption

compoundingmerchantwith separateprocessingHTAG acompanya
andktyr of PVC the30facilitycompoundingThefacility. consumes

flexibleproducesHTAGktyr PVC.offacility 35processing consumes
frames.mainly windowrigidflooring and profilesfilm,

ofktyr 32 percent105consumptioncaptive PVC amounts toTotal or

productioncapacity.

compounds forflexiblemainlyproducesfacility MarlcompoundingThe at
plasticisers.Huelsmarket forsales and captivedirect a

ReviewCorporate5.

within Western EuropeRanking

of thesharewith 8 percentsupplierfourth largest PVCHuels the an
market.EuropeanWest

market.Germanshare of the Westhas 11 percentan

FocusProduct

PVC.ofgradesaddedvaluespecial higherfocusedHuels oronare
EPVC foralsoprofiles andwindowforgrafted SPVCExamples are

applications.plastisol

Strategy

specialityandadded valuehighertowardsHuels stated tostrategy move
PP.PVC andHDPE,all polymersproducts



CHEM SYSTEMS

January 1989,In Huels took control of LulsdorfAG the chlor-alkaliover
and EDC operations and willHTAG all downstream PVC activity,run
including the compounding plant Marl. This reorganisationat should
consolidate Huels position the West German PVC market.

Further integration unlikely Huels has good sales specialityas
grade resins directto and intendsconverters keep aheadto the special
grade market through further RD via HTAG.

Huels plan phaseto acetyleneout produced VCM by 1991. The ethylene
based VCM plant will be expanded give totalto capacity of ktyr.320a
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LVMMAATSCHAPPIJVINYLLIMBURGSE

Background1.

and EMCownedGovernmentDutchDSMbetween5050 joint ventureLVM a
andVCM plantownedjointlytheowned.French Government runs

PVC plants.EMCandfrom the DSMproducedPVCmarkets the

andpolypropylenealongsideproduct,petrochemicalPVCDSM,For a core
product, thepetrochemicalsoleitsPVCEMC.acrylonitrile. For

inorganics sector.primarily involved thebeingcompany

production atPVCplant.Tessenderlo VCMtheofficeheadThe LVM at
Netherlands.and thesites Francepartners’the

Feedstock Supply2.

Ethylene

maximumLVMsgrid.pipelineARGvia theDSMsupplied byEthylene
productionof DSMSktyr 26 percentrequirement 240ethylene or

Netherlands.ktyr theGeleencapacity 925 at

Chlorine

ChemieTessenderloHCI fromandchlorinewithsuppliedVCM plantThe
ktyr of210HCI andktyr ofApproximately 115EMC subsidiary.an

95for percentaccountingchlorinethewithcapacityused,chlorine atare
potashofby-productHCITheTessenderlo.available productionof at a

production.fertilizers
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PVCVCM3. Plant Capacity

Location Capacity ktyr Product Mix
VCM PVC S

Tessenderlo, Belgium 520 -
Beek. Netherlands 195 195
Mazingarbe, France 195 195

Total 520 390 390

Legend S Suspension-

Excess VCM EDC merchanted.or

4. Downstream Integration

LVM threeowns processing companies which act at arms length from LVM,
i.e. they subjectare to third mandatoryone PVC resin purchase, thirdone
optional purchase from LVM and third freedomone to purchase theon open
market

Processing

Resin
Company ProductBusiness Capacity

ktYear

Plastival, France Pipes and Fittings 25
Sotra, France

Dijka Group, Netherlands Pipes and fittings 40

Total 65

Compounding

LVM does havenot downstream integrationany compounding. Premixes are
for internal use.

Total captive PVC consumption 17 ofpercent PVC production capacity.at
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ReviewCorporate5.

EuropeWesternwithinStatus

with 7 percentEuropeWestern aproducerPVCfifth largesttheLVM
capacity.bysharemarket

11share, Francemarket7 percentGermanymarketsmainlts are
percent.17Benelux countriesand thepercent

Product focus

commoditythefocusingconsequentlyand onSPVConlyproducesLVM
with,gradesdifferentiatedtheactiveis, however,applications.

compoundmouldingABSPVCmarketedresin beinglow K anfor instance, a
DSM.from

Strategy

ofnumberlimitedproducerlowbe cost aphilosophy toLVM’s a
using thebyoftenminimum,keptOverheads togrades.commodity aare

handlesDSMexample,Forbasis.feecompaniesassociateservices on a
undertakesalsoDSMbasis;commissionactivitysalesof thepart aona

basis.work contractdevelopmentandresearch on a

ofavailabilitysurplusthegivenexpectedbeexpansioncapacity toPVC
announcedLVM wasreportthisofpublicationpriorindeed tojustVCM.

Tessenderlowithcapacityktyeararound 100ofplantplanning newa
location.thebelikely to

compounding.especiallypossible,integrationdownstreamFurther
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WACKER CHEMIE

Background

Wacker Chemie 50 owned bypercent Hoechst, the balance by private
shareholders. Based originally cheap Bavaria, theon haspower company
developed products such PVC and silicones that have highas power
requirements their manufacture.

PVCVCM the companysare products petrochemicals. PVCcore represents
25 of Wacker’spercent turnover.

The PVCVCM manufacturing plants all based Germany.are

2. Feedstock Supply

Ethylene

Wacker oleñns productionpossesses but hasno long term withcontracta
Marathon Oil now OMV to supply ethylene Burghausenat contract toruns
1997.

Chlorine

Wacker has 157 ktyr chlorinea plant Burghausenat which mainly
dedicated theto VCM plant. chlorineSome directed chlorinatedto
solvent production but this mainly purchased.

3. PVCVCM Plant Capacity

Wacker has PVCtwo plants West Germany, Burghausenat and Cologne.
Part of the Cologne capacity rented Huelsto under agreementan
previously established with Dynamit Nobel acquired by Huels 1987.
This agreement 70 ktyr of capacitycovers and used VCMto convert
derived from EDC produced the Huels plantat Lulsdorf. The EDC
fact toll~converted VCMto by Rovin. This rental 1992.agreement toruns
Wackers effective PVC capacity ktyr.consequently 277
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MixProductktyrCapacityLocation
CopolMicroEMSPVCVCM

485475177235Burghausen --
455570170 -Cologne --

48455455145347235Total

-SuspensionSLegend
MassM -

-EmulsionE
MicrosuspensionMicro -
CopolymerCopol -

kt.capacity 277Effective

thefromfeedstockVCMitsallreceiveplant used toPVCCologneThe
hightheofbecauseHowever,rail transport.usingplant,Burghausen
localsuppliesformade morebeenhavearrangementscosts,transport swap
VCMtheallcoveringbelieved theseand nowCologne areto

requirement.

IntegrationDownstream4.

bottles.profiles,windowforgradesPVCspecialitymainlyproducesWacker
plantcompoundingitsclosedapplications.plastisolandrecords

resin.PVCsellinginvolvedonly1987 so

ReviewCorporate5.

EuropeWesternwithinStatus

basedmarketPVCEuropeantotal Westtheofshare5Wacker has percenta
market.theofestimated percent11hasGermanyIncapacity. anon
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Product focus

wacker focused higher added value speciality resins, especiallyon or
window profiles, bottles applicationsand plastisols.paste

together with Atochem of the leading supplies of PVC-vinyl acetateone
copolymer theto record industry.

Strategy

The fact that oftwo Wacker’s speciality markets decreasing Westare
Germany bottles and records that Wacker’s emphasisR D will bemeans

producing other specialityon grades, especially plastisol
applications.

Wacker’s plants old fully depreciated but have beenare modifiedvery
completely to thesupport product mix they require. Their micro-
suspension plant of unique design but wacker does licencea not
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HYDRONORSK

Background1.

andoilactiveNorwegianpubIicly-owned gasHydroNorsk companya
metals.and lightpetrochemicalsproduction, fertilizers,

products.theand PVCVCMpetrochemicals business,Within the coreare
HydrosNorskofapproximately 10 percentPetrochemicals foraccount

revenues.

and the UK.SwedenNorsk has vinyl businesses Norway, ownsHydro

VCM capacity Scandinavia.all the

Feedstock Supply2.

Ethylene

crackersmoderntheofRafnes mostThe ethylene plant at one
3805149 hasHydro,StatoilNorskOperated by NoretylEurope. a

VCMforrequirementsethyleneitsktyr and supplies allcapacity

production-.

cracker atStatoilby thesuppliedStenungsund VCM plantThe
forrequirementethyleneHydrosktyr Norskcapacity.Stenungsund 355

purchased.ktyr, of which 34capacity percentVCM production 259at

Chlorine

competitivebasedplantschlorineNorsk Hydro hasIn Norway on very
butcompetitivealso hasSwedenThe plant powerhydroelectric power.

andNorwayFlafnesplantschlorine atTheNonrvegian level.thenot at
plantPorsgrunnproduction. TheVCMSweden dedicatedStenungsund toare

productionthisproduction butchloridemagnesiumlargely dedicated to
likely future.theto cease near
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Capacity
kfyear

Rafnes, Norway 125
Porsgrunn, Norway 70
Stenungsund, Sweden 112

theBoth Rafnes and Stenungsund VCM plants chlorine deficient.are
Chlorine purchased for both plants and EDC shipped from Stenungsund

Rafnes balanceto to the site.

PVCVCMEDC3. Plant Capacity

Location Capacity ktyr Product Mix
EDC VCM PVC S E

Rafnes 420 95 70 25
Stenungsund 100 110 113 75 38
Aycliffe 125 125 -

Total 100 530 333 270 63

Legend S -Suspension

E Emulsion-

HydroNorsk has captive demand for VCM fromexport the AycliffeUK PVC
plant and Nestes Porvoo PVC plant currently estimated 190 kt. Theat-
Stenungsund plant EDCexports the l‘-lafnes plant butto also has merchant
sales outside Western Europe.

4. Downstream Integration

Norsk Hydro has downstream processing integrationinsome pipe but most
compounding operations.

l0—l4~0980
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Processing

producingpipeMabo, companyholdingHydro has 49Norsk percent aa
ktyr PVCapproximately 25 year.and Sweden. perNorway consumes

Compounding

consuming ktyr5NorwayfacilitycompoundingsmallNorsk Hydro has a
Norskvia HydroUKthefacilitycompoundinglargeof PVC but has a

Polymers.

Aycliffeinplantcompoundingktyr capacityPolymers has 70Norsk Hydro a
processingfurtherhasalsoresin.ktyr PVCofconsuming 40 a

ktyr resin.ofconsuming further 5facility Havant,at a

ofresin 23ktyr of percent75operationsdownstreamTotal orconsume
capacity.productiontotal

ReviewCorporate5.

Europewithin WesternRanking

market.PVCEuropeanWestthe totalofsharehas 6Norsk Hydro percenta
PVCNordicof theand 40 percentof marketthe UKhas 24 percent a

countries.the Nordicthe leadermakes marketwhichmarket

Product focus

end-uses.profileandpipetheparticularly focusedHydroNorsk on
business.of itsincreasing partdramaticallygradeswindowUK,the aare

alsoHydroNorskandimportantbecomingapplicationsPaste moreare
experience.Nordvia its Kemaregionthisstrong

Strategy

Nordicthepositionleadermarkethold itsintendsHydroNorsk to
leaderbeintends toUK. amarket share theand itsRegion

compoundsInquality.emphasisewillachieve thispricing and to
have beenannouncementsNoselectively.in Europebusinesswill pursue

expansioncapacityVCM surplus,given thebutcapacityaboutmade new
be expected.to
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SHELLROVIN

Background

Rovin 5050 joint betweena venture Akzo ChemieZout and Shell
Nederland Chemie SNC covering the operation of the VCM plant Botlekat

theand sharing of income from the PVC produced the Shell plantat at
Pernis. formed the earlywas 19803, prior which Akzo theto VCMwas
producer and Shell the main ethylene supplier and VCM Shellcustomer.
markets the PVC produced Pernls.at

Shell has further PVC production Berre,at France. This supplied with
VCM from the plant Fos, jointlyat owned with Atochem.

2. Feedstock Supply

Ethylene

The Moerdijk Shell cracker 550 ktyr capacity supplies the Botlek VCM
plant. The ethylene requirement ktyr230 capacity.at

jointlyThe owned VCM plant ShellAtochem, 6040 Fos Merat sur
supplied from the Berre Shell cracker 380 ktyr. Total ethylene
requirement Fosat Mer ktyr95 atsur capacity.

Shells total ethylene requirement allowing for the 6040 shareholding
split Fosat therefore 285 ktyr 18 of Shells total ethylenepercent
availability.

Chlorine

The Akzo plant at Botlek 250 ktyr capacity supplies chlorine for
VCMEDC production well Shells allyl chloride requirements.as as
However, the site chlorine deficient chlorine transferred fromso
the Akzo Delfzijl plant.

The total chlorine requirement 291 ktyr capacity 77 ofat percent
Akzos total chlorine availability.
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Huelsfromof EDCktyr50approximatelyplant also importsBotlekThe
basis.tolled

CapacitiesPVCVCM Plant3.

Capacity MixProductktyrLocation
SPVCVCM

RovinBotlek 520
21021 OPernis

AtochemShell 120Fos
145145Berre

355355Total 640

-SuspensionSLegend

merchanted theBotlek is.substantial of productionthe VCM at aspartA
withinMain marketscapacity.PVCmuch larger than thecapacity are

and the East.Europe FarWestern

IntegrationDownstream4.

material.pipe gradeproductionPemisApproximately of the80 percent
grades.profilefilm andbottle,remaining 20 percentThe covers

commodityoflimited numbersimilarly focusedBerreProduction at on a
below.coveredcompoundingprocessing andCaptivegrades.

Processing
Resin

CapacityProductBusinessCompany
ktyear

250Pipes Window ProfilesWavin
ktyr170

supplied

Shellby
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theWavin leading PVC Europe 25pipe Westernmanufacturer percent
pipePVC market share and Shell the Dutchowned by and Water Authority

5050.

Wavin has pipe production sites,UK 3 France 6 sites, Denmark,
Holland, Sweden and Germany 2 sites. Wavin also produces window
profiles.

Compounding

Shell of Dorlylpart France, PVC bottleowns compoundinga company
60:40 with Atochem. has compounding capacity of ktyr100 55a
ktyr PVC resin supplied by Shell.

The total captive consumption of Shells PVC estimated ktyr225at at
capacity 63 of maximumpercent production.or

Corporate5. Strategy

Ranking within Western Europe

Shell has 7 share of thepercent total West Europeana market based on
capacity.

Through Wavin they market andleaders pipe fittingsthe market.are

Product FOCUS

The Pernis plant mainly produces pipeSPVC grades, the balance bottle,
calendered filmsheet and window profile grades. The Berre plant produces
primarily pipe and bottle grades.

Strategy

Shells philosophy PVC volumelowof large withtogethercost,on one
high downstream integration. Through the 50 shareholding Wavinpercent
their market has spread into several other countries.



SYSTEMSCHCMV 35

substantial surplus VCMRovin, hasShell, through their joint venture
plants theVCMwhich largely However,exported the Far East.to new

have seekShell willwill reduce business toFar East the export so
givenposition theThis themEuropean markets. actually strongputs a

supplydemandgrowing tightness VCM Europe.

plant Europeanother PVCThere commitment buildingcurrent tono
despite the surplus VCM.
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HOECHST

1. Background

Hoechst of the worlds largest chemicalone companies with substantial
activities petrochemicals and bulk plastics. widelya
diversified with divisionscompany and productsmany eachcore
division. The principal petrochemical products HDPE, PP. andcore are:
engineering and speciality polymers through Hoechst Ceianese.

The PVC business relatively small compared with the PE PP business.

theAll VCMPVC plants situated Germany. Hoechstare also 50owns
ofpercent Wacker Chemie but its PVC business independently ofrun

Hoechst’s.

2. Feedstock Supply

All ethylene requirements purchased. chlorine, however,are Hoechst
major producer totala capacity of 570 ktyear for its consumption.own

for‘The main requirements chloro-methanesare and other chlorine
derivatives with VCM consuming 25 Gendorfpercent. supply 72 ktyr
capacity dedicated VCMto and the full requirement.covers Knapsack
supply similarly wholly dedicated to VCM production but supplemented
by by—product HCi up ktyr.to 43

3. PVCVCM Plant Capacity

Location Capacity Product Mixv
VCM PVC S M E

Gendorf 160 145 25 40 80
Knapsack 130 100 100 - -

Total 290 245 125 40 80

Legend S suspension-
M Mass-
E Emulsion-
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IntegrationDownstream4.

rigid filmintoselective:highlyhas beenintegrationDownstream
compounding.compoundsdifferentiatedinto carefullyprocessing and

Processing

Europe.producerfilmrigidFilm ex Kalle majorHoechst a
PVC resin.ktyear ofestimated 60consumes an

Compounding

consumptionestimated PVCktyrofcapacity 60has CompoundingHoechst a
kt.40

ofktyr 40 percent100consumptioncaptive PVC amounts toTotal or
production capacity.

ReviewCorporate5.

within Western EuropeRanking

basedmarketPVCshare of the West Europeanhas onHoechst 5 percenta
share.hasGermany 9capacity. West percentIn a

focusProduct

resinand sheet.filmPVCrigidparticularly focusedHoechst on
grades.differentiatedpossiblemuchconcentratedhas onasas

Strategy

business.petrochemicalHoechst’swithinproductPVC not a core
ofproductionmaximisingofhas beenTherefore Hoechst’s strategy one

products.valueaddedgrades higherdifferentiatedspeciality or
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BASF

Background

BASF of the worlds largest chemical companies,one comparable to
Hoechst but widelynot diversified. also differs from Hoechstas

highlybeing integrated the primary feedstocks.upstream to

Commodity petrochemicals and bulk plastics constitute the major ofpart
BASF’s business.

Core products include LDPE, HDPE, PP, VCMPVC, StyrenePS and ABS.

The VCM PVC sites based West Germany Belgium.andare

2. Feedstock Supply

Ethylene

The Ludwigshafen site completely integrated from ethylene PVCto
production. has ktyr450 ethylene cracker which suppliesa the
Ludwigshafen VCM plant 50 ktyr ethylene requirement and approximately

percent60 42 kt of Antwerps requirement 72 kt.

The siteAntwerp therefore has to purchase ktyr30 of ethylene 25toup
of its ethylenepercent requirements.

Chlorine

The 305 ktyr chlorine plant Ludwigshafen supplies ktyrat of chlorine75
VCMthe plantto 25 percent. The balance of the chlorine used to

produce number of chlorine derivatives.a

The Antwerp plant 90 ktyr capacity dedicated VCM production.to
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capacityPVCVCM Plant3.

Mixktyr ProductcapacityLocation
S EVCM PVC

30120Ludwigshafen 120 150

85150 85Antwerp -

Total 235270

-SuspensionLegend S

E -Emulsion

from the AntwerpVCMplant importsThe Ludwigshafen VCM deficient so
site.

IntegrationDownstream4.

companies.facilitiescompoundingBASF has downstream processing orno or
by tollspecificationitsBASF does compound mademarket PVCHowever, to

compounders.

Corporate Review5.

Ranking within Western Europe

and 12 percentmarketof totalBASF has the West European5 percent a
Germanof the West market.share

Product Focus

gradeprofileandrigid filmbusinessparticularly pursuingBASF
market.framewindowthegrafted grades forPVC. They produce
weightmolecularapplied lowdevelopment effort beingParticular to

for equipmentmoulding grades enclosures.

Strategy

ItsAntwerp.operationsVCMPVC atexpandexpected further itsBASF to
profileand rigid sectors.particularly directed filmRD effort theto
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AISCONDEL

Background1.

Aiscondel owned Industries EIASAby Energia Aragonesase.
65 percent, Repsol 25 Espanol de Credito 10percent and Banco
percent.

hydroelectricEIASA Aiscondels chlorineand producesa power company
supply. Because of financial acquired stakeproblems major 1985.a
The banks shareholding similarly relates financial problems. itsto past
shareholding reduced from 1988 with50 20percent to percentwas
Repsol’s Repsol supplies the ethyleneentry. feedstock.

VCMPVC the main business of Aiscondel productsbut other such ABS,as
SAN and GPPS important. Their VCMPVC business based solelyare
Spain.

Feedstock2. Supply

involvementThe of EIASA for chlorine supplyand Repsol for ethylene has
given security of feedstocks supply for VCM production.

Ethylene

The Repsol plant 370 ktyr Aiscondel withsuppliescapacity Tarragonaat
ethyleneits requirements 63 kt capacity.at

Chlorine

EIASA has ktyrktyr110 chlorine suppliesplant Waseca and 83 toata
the VCM plant capacity 75 availability.at ofpercent
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PVCVCM EDC capacityPlant3.

MixProductktyrCapacityLocation
ESPVCVCM

150Vllaseca
5555Tarragona --

124557Monzon

12100112150Total

-SuspensionSLegend
EmulsionE -

effectivektyr thecapacity 150nameplateAlthough the VCM plant
plant.the Monzonshipped railVCM bycapacity kt. The to130

planned forcapacityktyr PVCexpansion of 25announcedAiscondel has an
Tarragona.early 1989 at

IntegrationDownstream4.

profilesandpipefor film,PVCdemand forcaptiveAiscondel has
whichUralitabyproductionpipeof the aproduction. Part

EIASA.shareholder of

Processing
Resin

CapacityProductBusinesscompany
ktyear

12FilmCalenderedAiscondel
10Pipes
3Profiles

15PipeUralita

40Total
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Compounding
Resin

capacityCompany ProductBusiness
ktyear

Aiscondel 11compoundsBottle

captive ktyr of productionTotal PVC demand 4651 percenttoamounts or
capacity.

Corporate Review5.

Ranking within Western Europe

Aiscondel has based capacity2 market share Western Europepercenta on
but of29 the Spanish PVC market.percenta

Product focus

Aiscondel. focused bottles, Theypipe and film grades. haveon
developed resin for flexible90 K film which provides good puncturea

for geomembranes maderesistance by calendaring.

Strategy

highAiscondel intends Spain. despite thekeep sharemarketitsto
growth PVC investmentrate consumption, thehence reactor toa new

capacity.increase
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RIO RODANO

Background1.

which boughtPoulenc outwholly-owned subsidiary of RhoneRio Rodano a
shareholding 1985.ERTs

suchspecialised productsThe effortshas concentrated its asoncompany
relatedPVC andtreated theglass polyester hasreinforced GRP and

particularlybusiness developments.‘cash fund furthercow’ toas a
Spain.

Rhone all other interestshas abandonedPoulenc, the parent company,
percentPVC Vinichlor Solvay 55from the holding45apart percent

which the VCM plant Martorell.operates

Rio Rodanos products include:core

VCM PVC,-
unsaturated polyesters-

paraffinschlorinated-
anhydride plasticisers.phthalic and-

Rio solely basedRodano Spain.

2. Feedstock supply

Repsolpipeline,The from DowVlnichlor plant purchases ethylene, via or
and chlorine Solvays Martorell plant.from

duehigh partlyrelatively toThe RioVCM Rodanotocost poor
logistics.
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PVCVCM3. Plant capacity

Location ktyrcapacity Product Mix
VCM PVC S M Copol

Martorell 108 -
Hernani 40 15 15 10-
Miranda del Ebro 70 70-

Total 108 110 15 1570 10

Legend S Suspension~
M Mass-
E Emulsion-
Copol Copolymer-

Rio Rodano has futureannounced modernisation and expansion plans which
will increase PVC capacity ktyr150 byto 1992.

4. Downstream Integration

PVC
Company Product Business Consumption

ktyear

Processing

Sevinil Botties 10

Compounding

Rio Fiodano 10

Total captive PVC demand ktyr of production.20 18 percentamounts to or

5. Corporate Review

Rio Rodano has 2 of the PVC market, butEuropeanWest 26percent percenta
share of the Spanish market. The PVC business constitutes obviousan
candidate for take-over.
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NESTE

Background1.

aboutconstitutechemicalsandessentially oilNeste onecompanyan
butowned enterprise toof total sales.tenth state appearsa

with deal of autonomy.operate greata

include LDPE,petrochemical productsofresult acquisitions, theAs a core
HDPE, LLDPE, and PVC.PP

production, PVCofpolyoleñns and,mainly involvedNeste terms

for of polymerjust 9 output.accounts percent

headquartered Finland.in Porvoo.

Feedstock Supply2.

ktyr capacity230positionAlthough Neste has good ethylene Porvooa
operates purchasedVCMVCMEDC, plant allthelonger orsono

suppliers includeMajor VCMobtained toll processing of ethylene.by

Hydro, Rovin.Norsk EVC and

CapacityPVC Plant3.

productThecapacity plant Porvoo.thousand metrichas 80 atNeste tona
ktyr ktyr EPVC.mix SPVC and 575 paste

IntegrationDownstream4.

Processing

producerpipeAsko major55 %of UponorNeste 45 percent aowns
and has 9.5 percentproducerpipethe third largestWestern Europe.

hasUponorpipe.produces PEalsopipe market.share of the PVC
Germany.and W.Denmark, UKSweden, Finland,production plants in:

ot1:10 kt.requirementresinUp0nors total PVCsupplies ktyr of30Neste
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Compounding

ktyr PVC resin, 50compounds 22produces ktyr30 ofNeste per year
totalFinland. Nestesof which said producerscabletopercent

ktyr of65PVC demand estimated 52captive hence percentat or
production capacity.

Corporate Review5.

suppliesAlthough Neste small PVC producer 24relatively percenta
of the Nordic regions’ PVC kt.market 300

main weakness has production Finland,Its been the lack of VCM so
importstollrelies processing of ethylene.on

Neste’s overall all bulk polymers basedhas been expandstrategy to
its feedstock strengths. had growthThus PVC has limited prospectsupon

within the with coming fromgrowth the overall PVC businesscompany,
downstream acquisitions. possible butFurther downstream acquisitions are
this will increase this businessNeste’s PVC sales, andnot sectorown

major questions for themust pose company.
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CHEMICALSEKO

Background1.

ChemicalsEKO Greek Government. has ktyrowned by the 20a
ethylene plant formerly which old and has highExxon running costs.

produces EDC not VCM and PVC.

Feedstock2. Supply

EKO closed its VCM plant Thisbut still produces EDC. exported and VCM
imported from either Spain North Europe.Westor

3. PVC Plant Capacity

The PVC plant Thessalonika has capacity of 67 thousandat metriccurrenta
There planstons. increase this the throughto next twoare years,

debottlenecking and plant modifications.

4. Downstream Integration

EKO does have compounding integration.not processingany or

Corporate5. Review

EKO supplies 70 of Greek PVC market, thethe otherpercent 30 percent
being covered by imports.

The Greek capita onlyconsumption of 50 of the EuropeanPVC percentper
and EKO supplyingcommitted the future growth PVCtoaverage,

demand. has already expansions thisplanned futureplant to meet
demand. Downstream integration well be option safeguard thistoanmay
planned expansion the operationcapacity. regardsAs upstream,
expected imported VCM ethyleneEDCcontinue withbe basedto to on
production likely be shut down.to
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CIRES

1. Background

Cires primarily PVC producer. owned by the Shin-Etsu Chemicala
Company 25%, and Mitsui 25%, together with banks and the Electrical
Company of Portugal.

Feedstock2. Supply

Cires did have acetylene based VCM ktyrplant 12 capacityan at
Estarreja but this closed 1986, became entirely dependentwas so on
VCM imports.

3. PVC Plant Capacity

Cires has thousand70 metric tons capacity whichEstarreja, ofatper year
60 thousand metric tons suspension and 10 thousand metric tons
emulsion.

Cires has announced its intention to expand SPVC ktyrcapacity by 20
using Shin-Etsu technology.

4. Downstream Integration

Cires has downstream integration but hasno $4 millionaside forset
downstream investment the future.near

Corporate5. Review

Cires supplies 70 of thepercent Portugese market. Exports about 40are
of production.percent profitable affectedhasbut beena company

by the reliance imported VCM since 1986.on

looking downstream investment,atnow possible taking stakes
existing PVC converters.
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GENERAL SAMARATEINDUSTRIE

Background1 .

producesalsowhichcompoundingindependent ItalianIGS companyan
PVC plant.itsIGS broughtplasticisers. 1981, streamIn ownon

Italy.solely basedIGS

Feedstock Supply2.

Wnylfos, France.purchases VCM from MediterraneanIGS sources, e.g.

PVC Plant Capacity3.

ktyr of SPVCof 30has capacityplant SamarateThe PVC a

IntegrationDownstream4.

additionaland purchasesproductionall its PVCcompoundsIGS own
used forcompoundsktyr of55has capacity producesupplies. to

applications.flexible

ReviewCorporateS.

stilloperation,above costAlthough the plant averagean
IGSdelivery costs.salesandhas low overheadssustainable ornoas

plasticisers.autoclaves producethe tosameuses
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Förord

frånFöljande LCA-studie uppdrag Kretsloppsdelegationenidelrapportemautgör etten av
PVC författadrörande PVC. andra till kartläggningDen delrapporten Kompletteringheter av

Lindgren, ocksåGerd Chalmers varit projektledare. delrapportIndustriteknik, Dennaav som
författad Lisa Industriteknik.Person och Ekvall, ChalmersTomasär av



SAMMANFATTNING

Denna innehåller miljömässig i livscykelperspektivjämförelserapport olikatreen av
plastmappar for kontorsbruk. bestårMappama olika material: polyvinylklorid PVC,av
polypropen PP respektive polyeten funkionellaPE. enhetenDen 1000är mappar.
Alla tillverkas Esselte och ianvändas Sverige.mappama antasav

miljömässigaDen jämförelsen miljöbelastningen för degörs att tregenom mappama
beräknas och värderas. De miljöbelastningar beräknas förbrukningtyper ärav som av
energiresurser, emissioner till lufi, emissioner till och avfallsmängder. Följandevatten
aspekter vår metod viktigastede för beräkningen miljöbelastningen:ärav av

Analysen inte hänsyn till olika materialtar kanske mångaanvänds olikaatt mappar av-
gånger.

Analysen inkluderar miljöbelastningen från produktionen den elenergi- av som
förbrukas i livscyklerna. Elproduktionen genomsnittlig for det land där elenantas vara
förbrukas.

antasEfter användning 42 % deponeras medan förbränns.58 % Vidav mappama-
förbränningen energin användas fjärrvärme.antas som

olikaDe olika mycket vid avfallsförbränningen. Analysenvärmemappama ger-
inkluderar miljöbelastningen från de alternativa värmekällor används för jämnaatt utsom
den skillnaden. De alternativa värmekälloma industriavfall S0 % ochantas vara
genomsnittlig svensk fjärrvärmeproduktion, exklusive avfallsförbränning 50 %.

Då valet plastmapp leder till industriavfall förbränns, kommeratt mindreav mer-
industriavfall deponeras. Därigenom Ävenminskaratt deponiemas miljöbelastningen.
denna effekt inkluderas i analysen.

Emissioner från deponerad plast inkluderas inte i analysen, kunskap saknas.attgp a-

Miljöbelastning från produktion tillsatsâmnen inkluderas inte i analysen,av att- p g a
detta inte inom studiensrymts ramar.

Miljöbelastningen värderas med den version EPS-systemet EPS: Environmentalav
Priority Strategies product design i IVL-rapporten The EPSpresenterassom
Enviro-Accounting Method.

Enligt inventeringsresultaten skillnaderna mellan i förbrukning fossilaär mappama av
bränslen och i energirelaterade emissioner C02, S02 och NOX relativt små. PVC-som

kräver mindre fossilt råmaterialbränsle den kräver processenergi.mappen som men mer
Vad gäller de processpecifika emissionerna HCl, VCM och EDC PVC-mappenär sämre

alternativen. Användningän PVC-mapp leder dock till emissioner blaatt metanav av
från deponerat industriavfall minskar.



Skillnaderna osäkerhetermed de ii små jämförtvärderingsresultaten är som ryms
for emissioneranalysen. Vår HCl,värderingsmetod PVC-mappen, att avagynnar

beror hur viktigapåverkar resultatenVCM inteoch EDC mycket dettain. Hurvägs
emissioner HCl, VCM och EDC vara.av anses

skillnaderna iEftersomFlera PVC-mappen.i den metodaspekter använt gynnar
miljömässigtsmå, PVC-mappenvärderingsresultaten talar det for sämre änärär att

rangordningmiljömässigdefinitiv,alternativen. studie ingendockDenna avger
plastmappama.

andrautgångspunkt jämförelser,Denna studie tjäna for andrakan änt av mapparexsom
ochEsseltes, och ellerPE,kontorsmaterial PVC, PP annatannat mapparav

såmåstekontorsmaterial används i falldatai andra länder. Deanvänds somsom
justeras. vikt sannoliktförhållandet produkternasExempelvis mellan ett annat.är

också.Transportavstånd, sannoliktskiljer sigelproduktion avfallshanteringoch
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INLEDNINGl

Bakgrund1.1

polyvinylklorid PVC med plastmapparföljande studie jämförsI plastmappar avav
polypropen PP och polyeten PE.

ingåendeLånglivade diskuterats i fleraprodukter material harPVC och dess alternativaav
Vår LCA-studiestudier tidigare. komplettera meduppdragsgivare ville därför en av en

för produktkategorinkortlivad produkt. Valet föll plastmappar, representantsom
till fodral, plastfickorkontorsmaterial. används PVCInom denna produktkategori pärmar,även

och tape.

Plastmappar tillverkas varför ficki polyeten, dessapolypropen och utgöraäven
alternativmaterialen i studien.

LCA1.2 allmänt-
Figur Schematisk bild produkts livscykel.av en

Emissioner

Naturresurser

Tillverknings-
processer

Avfallshantering



naturresurser formförbrukasiolika produkts livscykelde av:I stegen en
naturresurser.framställselelektricitetochEnergi olja, kol, diesel, biobränsle urtex-

olja, malm och timmer.Råvaror tex-
i formutfallochemissioner nyttabildning samttilllederAnvändningen dessa avresurserav

avfallsförbränningerhålls vidformtillverkad värmeprodukt. En är texnytta somavannanav
sulfatmassaindustrin.iöverskottsånga produceraseller som

under helamiljöbelastningtotalaproduktsförsöka bedömaLCA-studieSyftet med är att enen
bedömningfor dennaunderlag görsSomfrån tilllivslängd dvs endess graven.vaggan
hjälpkemikalier etctillsatser,råvaror ävenresursforbrukning,uppgifterinsamling av om

ikallas inventeringlivscykeln. Dettaiför varjeoch avfallemissioner steg
indata.livscykelnsuppgifterinsamlade utgörlivscykelsammanhang. Dessa

ochlivscykelprodukts kan transporter.En utgörassägas processerav

Processer
följandesamlasvareFöraktiviteter inteallaProcesser är orter. rocessörs trans Jut Psomav

processdata in:
eller MJenergislag MJofta kgmängd produkt texEnergiförbrukning samtper- avfallsförbränningvidEnergiförbrukningen motsvarasolja tillverkad plast.förbränd kg avper

avfallsförbränningerhålls vid ävenenergiinnehåll redanvärmevärde. Somavfallets nämnts
negativproduceradstudie värmeenergi. dennadvs utvinning l enpresenteras somvärme av

energiförbrukning.

inflödenallmänt texråvaror naturesurser,Råvaruförbrukning: Med systemets avmenas- elleri PVC,mjukgöraretillsatsertillverkningråvaror fortillverkning plast,olja avför avav
förståsstudie kräver ävenfullständig attnödvändiga kemikalier Enför manetc.processen

dockfårblandfrån lvaggan.hjälpkemikaliertillsatserproduktionen ochföljer manav
tidsskäl.ofiaanledningar,olikamiljöbelastningdessaförsumma avparametrars av

bokförsoljeråvaran intesådant ettvaltsstudie sättdenna har att somI systemgränserna ett
redovisaslivscykelnsvidråvaruförbrukningfor startwill Iställetinflöde systemet.

i mffa.s.sIegeI.resursforbrukning plastav
vissiuppkommeremissionerprocesspecifikaProcessemissioner processenutgörs somav- klor-alkaliindustrin.frånklorutsläppråolja ellerutvinningolja vidutsläpp avtex avav

förbränningenergianvändningvidbildasprocessemissioner de tex avEn ärtyp somavannan
el.användningprocessånga ellerproduktionolja for avav

erhålls i formdatafalli vissavariera;kaninventeringsarbeteterhåller i avUppgifterna man
emissionema. Iprocesspecifikadeendastfårsituationeri andraprocessemissioner,totala man

viduppkommeremissionerdeberäknahandmåstefallet somdet egenmansenare
energislaget.aktuella bränsletför detemissionsfaktorerhjälpmedförbränning Detta görs av

skbränslet,utvinningenviduppkommeremissioner detredje avEn ärtyp somsomav
emissionsfaktorer.också hjälpmedberäknasemissionerDessapreconzbnslioneznissiorIer. av

således beräknaskanemissionenochbränsleemission MJEmissionsfaktorns enhet är perg
redovisasstudiei dennaemissionsfaktorer använtsbränsleförbrukningen. Dehjälpmed somav

i bilaga

l



Avfall produktenutgörs då den avfalldeponeras,av uppkommeräven längs- men av som
kemikalirester.vägen tex Energiinnehållet materialet inherenti eng. energy bokförs vid

deponering vidsätt avfallsförbränning dvssamma resurstörbrukning. Dåsom som
produkten forbräns i avfallsledet erhålls avfall i form slagg och aska deponeras.av som

Transporter

För varje samlas följandetransport uppgifter in:
Transporttyp tåg. långtradaretex eller oljetanker.-
Transportsträcka.-

Emissionerna uppkommer vid beräknas med hjälpsom transporter transportsträckan,av
bränsleförbrukningen for det aktuella transportmedlet MJ kg last och kmper samt
emissionsfaktorerna för bränslet fråga.i l bilaga redovisasI bränsleförbrukningen for de
transpontyper i den häranvänts studien.som

2 DE STUDERADE LIVSCYKLERNA

Följande fall har studerats:tre
Fall Plastmappar PVC.av
Fall Plastmappar PP.av
Fall Plastmappar PE.av
Livscykelträden for respektive fall redovisas i figur 2 3 nedan. Den schematiska beskrivningen-identisk förär PP och PE, varför dessa redovisas i ñgur.samma



alternativtFigur Plastmapp PP PE.PVC. Figur Plastmapp3: avav
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2.1 Fall Plastmappar PVCav
Analysen bygger specifikt fall, nämligen Esseltes plastmappar. Plastmappama tillverkasett

Esselte Wensbo i Malmö. Plastfolien tillverkas KWH-plast i Jakobstad, Finlandav ochav
PVC-granulatet eg. pulver BASF i Ludwigshafen, Tyskland. Livscykeln börjar medav
utvinning råolja, vilken till raffinaderi. i raffineringsprocessenDen bildadeav transporteras ett
nafian krackas sedan till vilken basråvaran for tillverkningeten, utgör PVC.av
Vinylkloridmonomer byggstenarna i PVC tillverkas och klorgas. Klorgasen tillverkasetenur
i sin elektrolys natriumkloridtur NaCl. dennaI studiegenom alla dessaav motsvaras

enda PVC-Iilverkning. data fannsDessa redan tillgängligaruta; iprocesser av aggregeraden
form, varför det inte har varit möjligt redovisa dessa for sig. indataDeatt steg använtsvar som
redovisas i bilaga

PVC-tillverkning-
Tillverkning PVC suspensionspolymerisation. Indata specifika for dennaav ärgenom typ av
polymerisationsprocess [Eco-profile Report PWMI]. En jämförelse mellan deseparat tre
plastgranulaten redovisas i bilaga 3.

Transport PVCav-
Transport långtradaremed båtoch från Ludwigshafen till Jakobstad.

Folietillverkning-
Tillverkning PVC-folie planvalsextrudering. Indata baseras uppgifter frånav KWH-genom
plast i Jakobstad.

Tillsatser-
Per kg PVC tillsätts; glidmedell kalciumstearat, amidvax,7ren 260 mjukgörareg g g
dietylhexylñalat, DEHP, slagfastkomponent20 metylbutylstyren, MBS, fyllmedel4g g
kiseldioxid stabilisator20 barium-nickelbaseradsamt [KWH-plast]. färdigaDen folieng
kommer alltså innehålla 24 % tillsatser. fullständigIatt LCA bör tillsatsema följas frånävenen

Detta har intedock varit möjligt inom for denna studie.vaggan. ramen

Transport folie:av-
Transport långtradaremed båtoch från Jakobstad till Malmö.

Mapptillverkning:-
Högfrekvenssvetsning plastmappar vid Esselte iWensbo Malmö. Indata baseras dockav
uppgifter från Esseltes fabrik i Randers Danmark och de specifika för justär
högfrekvenssvetsning.

Användning:-
Distribution och användning plastmappar identiska i de jämforda fallen ochantasav vara antas
därför kunna utelämnas. Detta dådock inte plastfickornaskorrekt vikt varierarär med typ av
material. 1000 plastmappar PVC, funktionellastudiens enhet, kg.24vägerav

Avfallstransponer:-
Transport förbrukad plastmapp avfall till avfallshantering [Packaging and theav
Environment, Chalmers Industriteknik, l990].



Avfallshantering:- genomsnittet försvenskadetenligtavfallshanteringförbrukade plastmapparFör antas en
Solid[RVF,deponering wasteoch %förbränning 42%hushållsavfall; nämligen 58

PVC bör dennadeponeringochförbränninggällerdetVad1990]. avSweden,management
vid förbränninghelt ochdatadeponering saknasVidemissionsdata.medstudie kompletteras

spåras [Packagingkunnataskaväteklorid ochkväveoxider,koldioxid,emissionernahar endast
tillsatsämnenandraochñalaterutlakningeventuellUppgifterEnvironment].theand avom

medsambandiföreningarklororganiskaandraochdioxinerbildningdeponin samt av
alltså.förbränning saknas

PP2.2 Fall 2: Plastmappar av
tillverkasPlastmapparnaplastmappar.Esseltesnämligenspecifikt fall,byggerAnalysen ett

Italien.i Milano,PlasticoMondotillverkasPlastfolienDanmark.i RandersEsselte avav
rañinaderi. iDentillråolja, vilken ettutvinningbörjar med transporterasLivscykeln av

basråvaran förvilkentillsedan utgörkrackasnaftanbildaderaffmeringsprocessen propen,
PP-endaalla dessa ruta;studietillverkning dennaPP. l enprocesser avmotsvarasav

har varitintevarför detaggregerad form,itillgängligafanns redanlillverkning. dataDessa
i bilagaredovisasindataför sig. De använtsmöjligt redovisa dessa steg somatt var

PP-tillverkning- mellan dejämförelseEn trePWMI.Eco-profile Report separathämtadeIndata är ur
i bilagaredovisas 3.plastgranulaten

PPTransport av- leverantörDå uppgifiMilano.tillråvaruleverantörenfrånlångtradare ommedTransport
Milanostankemedtillräckligtvilket börkm,transportsträcka 500saknas, varaantas en

geografiska läge.

Folietillverkning- frånuppgifterdockIndata baserasi Milano.MondoplasticoPP-folieTillverkning avav
tillsatser.PPtillverkasFinland. FolienJakobstad, utaniKWH-plast renav

folie:Transport av-
från till Randers.MilanolångtradaremedTransport

Mapptillverkning:- i Randers.vid EsselteVarmsvetsning plastmapparav

Användning:- ochfallenjämfördaidentiska i de antasanvändning plastmapparDistribution och antas varaav
medvarierarviktplastfickornasdå typinte korrektdock avutelämnas. Dettadärför kunna är

kg.16enhet,funktionellastudiens vägerPP,plastmapparmaterial. 1000 av

Avfallstransporter:- the[Packaging andavfallshanteringtillavfallförbrukad plastmappTransport av
1990].Industriteknik,ChalmersEnvironment,

Avfallshantering:- förgenomsnittetsvenskaenligt detavfallshanteringplastmapparförbrukadeFör antas en
Soliddeponering [RVF,% wasteochförbränning 42nämligen %hushållsavfall; S8



Sweden,management l990]. studie skall bli fullständigFör denna bör kompletteringatt en
eventuella emissioner vid deponering förbränningav harFör emissionema koldioxidgöras. av

och kväveoxider beräknats teoretiskt [Packaging and the Environment]. Eventuella andra
emissioner stofl bör kompletterastex studien

2.3 Fall Plastmapp PEav
Analysen bygger specifikt fall, nämligen Esseltes plastmappar.ett Plastmappama tillverkas

Esselte i Randers, Danmark. Plastfolien tillverkas iav Heming, Danmark och PE-granulatet avBorealis Polyeten fd Neste i Stenungsund. Livscykeln börjar med utvinning råolja, vilkenav
till raffinaderi.transporteras Den i raftineringsprocessenett bildade naftan krackas sedan till

vilken basråvaraneten, utgör for tillverkning PE. I denna studie alla dessaav motsvaras
enda PE-lilli-ez-krzing.processer Dessa data fannsav ruta; redanen tillgängliga i aggregerad

form, varför det inte har varit möjligt redovisa dessa för sig. De indataatt steg var använtssomredovisas i bilaga

PE-tillverkning-
Indata hämtadeär Eco-profile Report 3 PWMI. En jämförelseur mellan deseparat tre
plastgranulaten redovisas i bilaga 3.

Transport PEav-
Transport långtradaremed båt frånoch Stenungsund till Heming.

Folietillverkning-
Tillverkning PE-folie i Herning, Danmark. Indata baserasav dock uppgifter från Trioplast i
Landskrona. Folien tillverkas PE tillsatser.utanav ren

Transport folie:av-
Transport långtradaremed från Herning till Randers.

Mapptillverkning:-
Varmsvetsning plastmappar vid Esselte i Randers.av

Användning:-
Distribution och användning plastmappar identiska i de jämförda fallenav antas ochvara antas
därför kunna utelämnas. Detta dock inte korrektär då plasttickornas vikt varierar med typ avmaterial. 1000 plastmappar PE, studiens funktionella enhet, kg.av 18väger

Avfallstransporter:-
Transport förbrukad plastmapp avfall till avfallshanteringav [Packaging and the
Environment, Chalmers Industriteknik, 1990].

Avfallshantering:-
förbrukadeFör plastmappar avfallshantering enligt det svenskaantas genomsnittet fören

hushållsavfall; nämligen 58 % förbränning och % deponering42 [RVF, Solid waste
Sweden, 1990].management För denna studie skall bli fullständig bör kompletteringatt en

eventuella emissioner vid deponering förbränningFör harav emissionemagöras. koldioxidav
och kväveoxider beräknats teoretiskt [Packaging and the Environment]. Eventuella andra
emissioner stoft bör kompletterastex studien.

l l 14-0980-



METODASPEKTER3

enhetFunktionell3.1
olikaDeplastmappar.till 1000valdesräknebas,studiensenheten, dvsfunktionellaDen

dvs denvarandramedjämförasför kunnamåste producera attnyttasystemen samma
fallen.studerademåste i alla deenhetenfunktionella vara samma

inteharproducenterfrån andradataInsamlingEsseltes plastmappar.Studien bygger av
insamladehade devaltshadeplastmapptillverkareOmprojektet.inomrymts annanen

förståstransportavståndendetFramföralltnågot annorlunda är somuppgifterna kunnat ut.se
skulle kunnaenergiförbrukningenanlitas,vilken ävenberoende leverantörvarierar mensom

olika.vara

har intefallenolikaför deolikaskulle kunnalivslängdfaktum plastmapparnasDet varaatt
studie.tagits till i dennahänsyn

Elproduktion3.2
finskdansk,svensk,förekommerstudienelproduktion. IgenomsnittligräknavaldesHär att

bilagai Härredovisaselproduktionföremissionsfaktoreroch italiensk el. De använtssom
europeiskBenämningenenergiresurser.olikafördelningen mellanävenpresenteras

tillverkningvidanvändsdå denockså och avförekommergenomsnittsel sommenas
ingårhärfrån ochPWMIEco-profiledata hämtade rapporternaplastgranulat. Dessa är ur

inte kanemissionsfaktorer separat.varför presenterasfrån elproduktionemissionerredan

Avfallshantering3.3

försummats.från avfallsförbränning haraskaDeponeringen av

helt.saknasdeponeringsamband mediplastavfallifrån nedbrytningProcessemissioner av
PVC-bordedataavsaknadbokforts. Dennaavfall hardeponerat gynnamängdenEndast av

tillsatsämnenutlakningrisk för texfinnsdetkan uteslutasdå intematerialet det avatt en
forviss riskföreliggadetdeponibränder börokontrollerade ävenmedsamband enftalater. I

föreningar.klororganiskaoch andradioxinerbildning av

eventuell bildningframföralltsaknasufa/$7//d/1/7//lgfrångäller 2vccazvv/zzrss/m:crVad det
PVC.förbränningfråndioxiner avmmav

beaktats,inte Dettakalk, haravfallsförbränning,vidtillsatskemikaliei texAnvändningen av
förkalkbehovetPVC ökaravfallsförbränningdåPVC-facl, avframförallt avgynnar

saltsyra.bildadneutralisation av



Alternativ3.4 vä rmeproduktion

Vid avfallsförbränningen erhålls i form Mängderna varierar dock mellan devärme.nytta av
olika fallen. Enligt funktionell enhet innebär detta de olikaresonemanget om attovan systemen
inte direkt jämförbara.är

I denna studie producerade PE-fallet mängd PVC och PP-fallen.större än PVC ochvärme PP-
fallen måste därför belastas med alternativ produktion För detta ändamål harvärme.en av
förbränning industriavfall 50 % och genomsnittlig svensk fjärrvärmeproduktionav 50 %

[Återvinningantagits Mjölkkartong, CIT 1994].och IVLav

Industriavfallet skulle ha deponerats det inte hade förbränts. innebärDetta miljövinst förom en
PVC och PP-fallen i form emissioner uppstår då industriavfallet bryts ned deponin.av som
Dessa sk sluppna emissioner har bokförts med negativa vilkettecken, förklarar de äratt
negativa i resultattabellen. Detta har dock ingen betydelse då det skillnaden mellan de olikaär
fallen intressant.ärsom

3.5 Tillsatser

l fullständig studie bör tillsatsernasen även PVC-fallet miljöbelastning följas från vaggan.Detta har inte heller varit möjligt genomföra inom för projektet.att Detta förståsramen gynnar
PVC‘-fac/.

3.6 Distribution och användning plastmapparav
Distribution och användning plastmapparna identiska och dessa därförav antas stegvara anses
kunna utelämnas. Detta dock inte korrekt eftersomär 1000 plastmappar olika i de olikaväger
fallen. Förhållandet mellan materialåtgången för PVC:PE:PP 24:18:16. Detta innebärär att
miljöbelastningen för distribution 1000 plastmappar lägst för PP-mappen.är Dettaav gynnarframförallt PVC-faller.



INVENTERINGSRESULTAT4

Resultateninventeringsarbetet. ärierhöllsprimärresultatredovisasföljande avsnitt de somI
stycken plastmappar.beräknade 1000per

polyeten.pastmappItventeringsreszzltatförTabell 1 av

Miljö-Miljö-Miljö-Miljö-Resultat
belastningbelastningbelastningbelastning

alternativI fråndirekt avPE-mapp
totaltvärme-och el-elarkusive

32 produktionproduktionvärmealternativ

MJEnergiförbrukning
0O-146146Elektricitet, totalt
0O-56.556.5genomsnitteuropeisktEl, 4
010‘3 0103 -5.35.3genomsnittEl, svenskt 5
O0-89.889.8genomsnittdansktEI, s

2197 35211336 01totaltFossila energiresurser,
76.308.368Olja
264020559Kol
228O5.4223Naturgas

9O9Diesel --- 000Torv --- 449O449Plastavfall avfallslörbränning --- 3250325Plastavfall deponering ---
Andra energiresurser

3018 30.10Uran bränslecncrgiMJ --- 8.39 8.30Vattenkrafi MJ el
1.901.9Solvind MJ cl --- 2.002.0Biobränsle --- OIndustriavfall ---alternativ värme ------ OIndustriavfall ---deponering ------

luftgEmissioner till
56.001.1054.9Stoft

2007606002060055C02
24.405.6018.8CO
282018l164.4SOX

OH28 --------- 4000101299NOX
0.12200.122N20 --- 1.2601.26HCI ---

O ---C12 ------ 0.09000.090HF --- 384O2.39382HC 10-710-7 7.407.41CH4
Ovinylkloridmonomer ---VCM ------ 0 ---EDC dikloretan ------ 4.59O4.59Metaller ---



Tabell Fortsättning.1

Resultat Miljö- Miliä- Miljö-Miijö-
belastning belastningbelastning belastning

PE-mupp U från alternativdirekt av
fortsättning exklusive el och el- totaltviirme-

2 3alternativ produktion produktionvärme

Emissitmer till gvatten
COD 10327,0 9.97 0 27.0
BOD 3,60 3.600---HSyra 1.08 0 1.08som ---Nitrater 0.090 0.090O---NH4+ 0.090 0.0900---Cl 2.34 2.340---Lösta organiska ämnen 0.360 0.360O---Suspenderade ämnen 9.0 9.00---Olja 10-3aq 3.60 3.613.32 0
Fenol 10-5 10-5 1045.2 4.75 0 1.0
Lösta fasta ämnen 5.40 5.400---Fosfat 0.090 0.090O---10-3Tot-N 10-3 3.3210-31.74 1.58 0
Övrigt kväve 0.180 0.1800
Övriga organiska ämnen 0--- --- --~SO42’ 0--- --- ---Na O--- --- ---
Avfall g
Aska 162 61.5 224O
Radioaktivt avfall 104 1041.59 1.60---
Industriavfall 63 63.00---Mineralavfall 468 4680---Toxiska kemikalier 1.80 1.80O---Icke toxiska kemikalier 14.4 14.4O---Inert chemicals O--- --- --~Regulated chemicals 0--- --- ---Plastavfall 7 56010 5600 7---

--- Belcckningcnbetyder saknas.ofta beroendeatt deninteparamctern relevant.äratt
Direkt miljöbclastning1 exklusiveel- och våirmeproduktion.alternativ Fossilabränslenochemissioner
från produktion europeisk dågenomsnittselinkluderasdock dataför PE-tillverkning erhölls iav
aggregcradform [Eco-profileReport PWM1].
Elproduktionens2 bidragtill resursförbrukningemissionerochavfall.
Den alternativa3 vänneproduktionensbidragtill resursforbrukning,emissionerochavfall.
Motsvaras den4 genomsnitts frånEco-profileanvändsi PWMI.av rapportensom
Fördelningen5 mellanolika encrgiresurser bilagaredovisasi
inkluderar fossila6 bränslenfran produktion europeiskgenomsnittsel.av

7 Inkuderar i11tcfossilabränslenfran produktion europeiskgenomsnittscl.av
8 inkluderar fran produktion europeiskgcnontsnittscl.uran av
9 inkluderar vattenkraft fran produktion europeiskgenontsnittsel.av

Plastavfallets10 energiviirderedovisas underfossilacncrgircsurscr.aven



polypropen.Inventeringsresultatför plaslmappTabell 2 av

Miliö- Miljö-Miüö-Miüö-Resultat
belastning belastningbelastningbelastning

alternativU fråndirektPP-mapp av
totaltel och eI- viirme-exklusive

32 produktionproduktionalternativ värme

MJEnergiförbrukning
0-97.997.9Elektricitet, totalt ---
0-37.937.9genomsnitteuropeisktEl, 4 ---

103103 0-3.1genomsnitt 3.1svensktEl, 5 -
O-4.64.6danskt genomsnittEl, 5 ---
0-55.4genomsnitt 55.4EI, italienskt 5 ---

12179885 123113.7Fossila energiresurser, totalt
1664.266.4Olja 95
624.030.8Kol 27
1723.723.3145Naturgas

-0.0s01° 3333Diesel
10-5 1.91.91.4Torv

399399Plastavfall avfallsförbränning ------
289289Plastavfall deponering ------

energiresurserAndra
1608 21.85.8Uran bränsleenergiMJ --- 19 22.81.721Vattenkrafi MJ el --- . 0.930.928Solvind MJ el ------

6.25.30.933Biobränsle --- 25.025.0Industtiavfall alternativ värme ------ -25.000 -25.0Industriavfall deponering ------
till IuftgEmissioner

37.70.282.1335.3Stolt
60 89036029 53049 000CO2

30.16.632.3521.1CO
2305.443.5181SOX

0.1600.160H28 ------
3026.4628.6267NOX

10‘71°105 0.0184-6.8001841.3N20
1.340.6990.640HCI ---

C12 ------------ 0.0160.016HF ------
2220.6571.60220HC

-181°6.591O7107 -1814.34CH4
vinylkloridmonomerVCM ------------

dikloretanEDC ------------ 4.884.88Metaller



Tabell Fortsättning.2

Resultat Miljö- Milö-Miljä- [Miljö-
belastning belastning belastning belastning

UPP-mapp fråndirekt alternativav
fortsättning exklusive el och el- värme- totalt

2 3alternativ produktion produktionvärme

Emissioner till gvatten
COD —9.61106.44 0.0797 -3.1
BOD -1.381°0.96 -0.42

HSyra 1.44 1.44som --- ---Nitrater 0.32 0.32--- ---NH4+ 0.16 0.16
Cl 12.8 12.8--- ---Lösta organiska ämnen 0.48 0.48--- ---Suspenderade ämnen 3.20 3.20--- ---Olja aq 1O30.653 0.0266 1.54 0.681

104Fenol 104 10-5 5.91041.87 3.8 2.20
Lösta fasta ämnen 3.20 3.20--- ---Fosfat 0.32 0.32--- ---1O3Tot-N 1046.28 0.0126 7.39 0.0196
Övrigt kväve 16 0.16--- ---Övriga organiska ämnen 4.0 4.0--- ---S042

--- -Na+ --- --- --- --
Aifall g
Aska 80.0 9.77 2.31 92.1

10-5Radioaktivt avfall 1049.29 1.41 0.112 0.112
Industriavfall 64.0 64.0--- ---Mineralavfall 224 224--- ---Toxiska kemikalier 0.48 0.48--- ---Icke toxiska kemikalier 128 128--- ---Inert chemicals —-- —-- --- ---Regulated chemicals --- --- --- ---Plastavfall 6 7201 I 6 720--- ---

--- Beteckningenbetyder saknas.oñaberoendeatt denparametern inte relevant.äratt
Direkt miljöbclastning1 exklusiveel- och värmeproduktion.alternativ Fossilabränslenochemissioner
från produktion europeisk dockdågenomsnittselinkluderas dataför PP-tillverkning erhölls iav
aggregeradform [Eco-profileReport PWMI].
Elproduktionens2 tillbidrag resursiörbrukning,emissionerochavfall.

3 Dcn alternativavärmeproduktionensbidrag resursförbrukning,emissionertill ochavfall. Fjärrvärmen
MJ22.5 hardelats i energiresurser.Fördelningenmellandessaredovisasi bilagaupp

Motsvaras4 dengenomsnitts Eco-profile fråni PWMI.användsav rapportensom
Fördelningen5 mellanolika energiresurserredovisasi bilaga

6 lnkluderar fossila förbränslen produktion europeiskgenomsnittsel.av
lnkuderar inte7 fossilabränslenför produktion europeiskgenomsnittsel.av

8 inkluderar fran produktion europeiskgenomsnittsel.uran av
9 inkluderar frånvattenkraft produktion europeiskgcnomsnittsel.av
I0 Kan härrörasfran sluppen deponering industriavfali,däravdet negativatecknet avsnittse 3.4.av

Plastavialletsl l cncrgivarderedovisas fossilaencrgircsurscr.ävenunder



polyvinylklorid.plaslmappInvezIteringsresultat förTabell 3 av

Miljö-Miljä-Miliö-Miliö-Resultat
belastningbelastningbelastningbelastning

alternativI fråndirekt avPVC-mapp
totaltvärme-el-ochelexklusive

32 produktionproduktionvärmealternativ

MJEnergiförbrukning
O13131totaltElektricitet, ---
O76.376.3genomsnitteuropeisktE1, 4 ---
0-2.652.65genomsnittsvensktE1, 5 ---
O-33.633.6genomsnittfinsktEl, S ---
1904277 154.609351totaltenergiresurser,Fossila

21316.52.2194Olja
16315.820.6127Kol
30314.84.0284Naturgas

10-300 56.0-6456.0Diesel
23.47.515.9Torv --- 251251Plastavfall avfallstörbränning ------ 181181Plastavfall deponering ------

energiresurserAndra
205182.53 22.5Uran bränsleenergiMJ --- 30.22369 6.6Vattenkrafi elMJ ---
---Solvind ---MJ el ------ 21.2210.12Biobränsle --- 98.898.8Industriavfall alternativ värme ------ -98.800 -98.8Industriavfall deponering ------

luftgtillEmissioner
81.81.142.8577.8Stoft

100749350350240062C02
90.47.26.32.6561.5CO
32521.48.73295SOx
---H28 --------- 42626.06.76393NOX

10400 0.22910‘6 -1.330.2292.96N20
4152.771.40411HCl

0.0180.0183Cl; ------ 9.09.04 ---HF --- 3622.670.50359HC -71700 -71410-7 3.109.88CH4
3.33.31vinylkloridmonomerVCM ------ 6.16.07dikloretan ---EDC --- 3.73.71Metaller ------

14



Tabell Fortsättning.3

Resultat Miliä- Miüö- Miljö Miljö-
belastning belastning belastning belastning

PVC-mapp 1direkt från alternativav
fortsättning exklusive ochel el- värme- totalt

2 3alternativ produktionvärme produktion

Emissioner till gvatten
COD 11020.3 -38. -l7.8
BOD —5.44101.46 -4.0
Syra H 3.11som 3.1--- ---Nitrater

--- --- --- ---NH4+ 10-3 9.910-39.88
Cl 768 0.131 768---Lösta organiska ämnen 25.6 25.6--- ---Suspenderade ämnen 36.6 36.6--- ---Olja aq 10-30.97 0.195 6.24 1.2
Fenol 10-4 10-57.94 1048.89 8.8
Lösta fast ämnen 7,32 3.50 10.8---Fosfat

--- --- --- ---Tot-N 10-30.0266 2.99 0.0296
Övrigt kväve 00549 00549
Övriga organiska ämnen --- --- -- ---S042 87.8 87.8--- ---Na 27.4 27.4--- --
Avfall g
Aska 7 940 73.1 9.14 8 022
Radioaktivt 10-4avfall 2.12 00794 0.435 0.515
Industriavfall 36.6 36.6--- --—Mineralavfall 1 100 1 100--- ---Toxiska kemikalier --- --- --- ---Icke toxiska kemikalier --- --- --- ---Inert chemicals 201 201--- ---Regulated chemiclas 73.2 73.2--- ---Plastavfall 11 1 010 1 010--- ---

--- Beteckningenbetyder saknas.oftaatt beroendeparametern deninte relevant.att är
DirektI miljöbelastningexklusiveel- ochalternativvärmeproduktion.Fossilabränslenochemissioner
från produktion europeiskgenomsnittsel dåinkluderasdock dataför PVC-tillverkningav erhölls i
aggregeradform [Eco-profileReport PWM1].

2 Elproduktionensbidrag-till resursförbrukning,emissionerochavfall.
3 Den alternativavärmeproduktioncnsbidrag rcsursfisrbmkning,till emissionerochavfall. Fjämärmen

89 MJ har delats i energiresurser.Fördelningenmellandessaredovisasi bilagaupp
4 Motsvaras dengenomsnitts Eco-profileanvändsi frånav PWM1.som rapporten
5 Fördelningenmellan olika energiresurserredovisasi bilaga
6 inkluderar fossilabränslenfor produktion europeiskgenomsnittsel.av
7 lnkudcrar inte fossilabränslenför produktion europeiskgenomsnittsel.av
8 Inkluderar från produktion europeiskgenomsnittscl.uran av
9 inkluderar vattenkraft från produktion europeiskgcnomsniusel.av
10 Kan ltärrörasfran sluppen deponering induslriaxfall,däravdet negativatecknetse avsnitt 3.4.av
1 l Plastznfallctscncrgivåirderedovisas underfossilaenergiresurser.även



VÄRDERING EPS-SYSTEMETMED5
metodEPS-systemetdesign. ärproduct enStrategies inEnvironnwnral Prioritystår förEPS
varforutveckling,underfortfarandeMetodenmiljöeffekter. ärtill värderaanvänds attsom

forskitighet.med vissanvändasbörresultaten en

Enhetental.enda ärtillmiljo‘belasIningenIotaa ettdenberäknasEPS-systemetMed hjälp av
Load Unit.Ifni-ionrnenlalstår förvilketELU,1

respektivesummering parameterserhållsmiljöbelastningentotala avDen genom
avfall.ochemissionerresursforbrukning,Medmiljöbelastningsbidrag. parametrar menas

miljöbelastningsindex. FörvärderingsfaktorerhållsMiljöbelastningsbidragen parameternsur
denkoldioxidbildning ärförochMJELUvärderingsfaktorn 0.0 avoljeforbrukning är per

kg.ELU00889 per

plastmappar1000i ELUmiljöbelastningenberäkningenredovisas pernedanI tabell 3l av- allaforfinnsinte parametrar.värderingsfaktorerObserverafallen.for de studerade atttre



Tabell Värderingl poyctwmmpparna.av

PE-map1 Miljö- Virleringsfaktorer Värdering
belastning

1[MJ eller g] [Enhet] [ELU]

Energiförbrukning 2MJ tillämpart
Fossila energiresurser MJ
Olja 76.3 10 0.763
Kol 264 3.3 0.871
Naturgas 228 10 2.28
Diesel 1039 0.090
Torv O 3.3 O
Plastavfall z1vü1llslörbri-i11ning 103449 4.49
Plastavfall 103dcponi 325 3.25
Andra energiresurser Faktorer saknas ---
Emissioner till luft
Stoft 10-356.0 10-47.52 4.21
CO2 76 200 0.0889 6.77
CO 24.4 10-30.269 6.56
SOX 282 0.0992 0.0280
H28 Faktor saknas--- ---NOX 400 0.217 0.0868
N20 0.122 1047.02 8.56
HCl 1.26 Faktor saknas ---C12 Faktor saknas--- ---I-IF 0.090 Faktor saknas ---HC 0.9824384 0.377
CH4 lO77.4 104°0.978 7.24
VCM Faktor saknas~-- ---EDC Faktor saknas--- ---Metaller 4.59 Faktor saknas ---Emissioner till vatten
COD 10327.0 1051.6 4.32
BOD 10-33.6 10-62.0 7.20
Tot-N 0.257 1050.080 2.06
Fosfat 10-50.090 0.20 1.80
Övriga emissioner bFaktorer saknas—-- ---
Avfall Faktorer saknas ---
Total wirIeriI1g 19

Bclcckningcn--- bcxydcr saknas.ofta bcrocndcall denintepz-Irznmclcrn pá relevant.ärall
1 För rcsursförbrukningcn viirdcri11gsfz1klornär angiveni gELU MJ ochför emissioneri mELUper perRcfcrcns:IVL 10800111ingcl 211111111anges.
2 Mclodcn imc tillinnpbarär för clcklricilcl.
3 Anmgcl värdcringsfaklor för olja.5011111111 som
4 Antaget våirdcringsfnklor Forsamma cIcns0111



poypropemapparna.VärderingTabell 2 av.
VärderingVirderingsfaktorerMiljö-PP-nmpp

belastning
I [ELU]Enhet ][eller]MJ

tillämpart2MJEnergiförbrukning

MJenergiresurserFossila
10Olja
3.3Kol
10Naturgas

103Diesel
33Torv

103Plastavfall avf21llsf6rbrii1111i11g
103Plastavfall deponi

saknasFaktorerenergiresurserAndra

lufttillEmissioner
1037.52Stoñ

0.0889co,. 0.269CO
0.0992SOX

saknasFaktorH28
0.217NOX
7.02N20

saknasFaktorHCI
saknasFaktorC12
saknasFaktorHF

0.9824HC
0.978CH 4 saknasFaktorVCM

saknasFaktorEDC
saknasFaktorMetaller

tillEmissioner vatten
10-31.6COD
10-32.0BOD

0.080Tot-N
0.20Fosfat

saknasFaktorerÖvriga emissioner
saknasFaktorerAvfall

värderingTotal

relevant.inteden ärberoendeofta attsaknas.betyderBclcckningcn parzuncternatt-- mELUiemissionerochförMJkgELU g.i perangivenviirderingsfziktortt perresurslörbrttkningenärFörl
ingetIVL I080Referens: annatanges.0111

elektricitet.förtilliintpbnrinteMetoden2 är
för oli;1.våirdcringsfztktor3 Antaget somsamma
för:irdcr&#39;111gsf:1k1orelen.4 Antaget soms:1m111:1i



Tabell Värdering3 powvi;wIkoid/zra/pa/Im.av

C-flltlppPV ViirderingsfaktørerMiljä- Värdering
belastning

Ueller EnhetMJ g] I ] [EL U]

2EnergiPirbrulming MJ tillämpan

Fossila energiresurser MJ
Olja 213 10 2.13
Kol 163 3.3 0.538
Naturgas 303 10 3.03
Diesel 10356 0.56
Torv 23.4 33 0.0772
Plastavfall 103afz1llsI‘01‘brii1111ing 251 2.51
Plastavfall 103deponi 181 1.81
Andra energireslnrser Faktorer saknas ---
Emissioner till luft
Stofi 7.5210-3 10481.8 6.15
C02 74 100 0.0889 6.59
CO 90.4 0.269 0.0243
SOX 325 0.0992 0.0322
HZS Faktor saknas--- ---NOX 426 0.217 0.092
N20 10-30.229 7.02 1.61
HCl 415 Faktor saknas ---C12 0.018 Faktor saknas ---HF 9.0 Faktor saknas ---HC 0.9824362 0.355
CH4 -714 0.978 -0.698
VCM 3.3 Faktor saknas ---EDC 6.1 Faktor saknas ---Metaller 3.7 Faktor saknas ---Emissioner till vatten
COD 10-3 10-5-l7.8 1.6 -2.84
BOD 103 l05-4.0 2.0 8.0
Tot-N 0.093 1060.080 7.41
Fosfat 0.20--- ---Övriga emissioner Faktorer saknas ---
Avfall Faktorer saknas ---

Total viirrlering 7I

Bclcckningcn--- betyder oftasaknas. beroende deninteall relevant.pnrnmctcrn äratt
För rcs11rsf0rbr11k11i11gc11I :irdcringsl&#39;:1k1or11angiveniir i kgI[,l,’ MI ochR‘yr.emissioneri mELUper per g.Referens:IVL 10800111ingc1z11111:11:111gcs.
Mclodcn inte2 liIlzi111pb:11férclcklricilcl.iir

3 Antaget viirdcringsfuklor Förolja.summa som
4 Antaget våirdcrnngsfzrklor försnnnnu som ctcn.



DISKUSSION6

till värderingen6.1 Kommentarer

Skillnadernastudie.för dennainomintekänslighetsanalysNågon systematisk ramarnaryms
normaltosäkerhetermed desmå jämförtdockvärderingsresultat sommellan ärmapparnas

desmå jämfört medocksåSkillnadernaLCA. ärvärderingsstegetförekommer i av en
i inventeringssteget.sigosäkerheter kan väntaman

mycketvärderingen.i HurCO2emissionerochFörbrukning fossila bränslen väger tungtavav
värderingsresultateniskillnaderna ärframgår nedan. Atttabell lde fossila bränslena betyder av

små.CO2emissionerochfossila bränslen ärförbrukningsmå skillnaderna iberor avatt av

också irelativtemissionerenergirelaterade tungtvägerfossila ochFörbrukning bränslenav
andra tillgängliga värderingsmetoder.

Tabell 1

PVCPPPEEnhetMiliöbelastningsbirlrag

10.710.8l.7ELU lFossila energiresurser

1 6.75.56.9Energirelaterade emissioner

17.49163218.6Summa

716191nzilifibelastningTotal

stoñ.ochkväveoxidersvaveloxider.kolmonoxid.Summan koldioxid.1 av
nedåt.avrundatsdettaöverskridertotalvärdetSumman2 attpgaav

ingår negativalotalvärdeteftersomdet itotalvärdcl termer.Summan överskrider3

studientill hela6.2 Kommentarer

till:hänsynstudien intelivscyklerplastmapparnas tarfinns antal aspekterDet somett av

följandeblavärderingsfakrorer försaknas parametrar:I värderingen
VCMochdikloretanEDCCl,C12,emissionernaprocesspeciñkaför PVCDe-

PEPP-fallen.iinte allsförekommervinylklorid. Dessa
till dessabidrarPVC-avfallförbränning attvidoch askaHClBildningen avav- PEPP-fallen.iPVC-falletiemissioner blir mycket änstörre

inågot mindrePVC-fallet,iplasttillverkningfrånkemikalieavfall störstärMängden- från dessamiljöbelastningenbedömagår intedockPE-fallet.minst i DetPP-fallet och att
[Eco-profilesammansättning saknaskemikalieavfalletsdå informationparametrar om

PWMI].Report 3



Dalanekar i inventeringen angående:
Tillsatser i PVC- --Tillsatsernas miljöbelastning har inte följts från vaggan. Detta relativt försumningär storen

då fjärdedel PVC-folien tillsatser.en utgörsav av
Avfallsförbränning PVCav—

Eventuell bildning dioxiner eller andra klororganiska föreningar saknas i studien.av Det ökade
behovet kalk För neutralisation HCl intehar heller beaktats.av av

Deponering plastavfallav-
Bildningen emissioner vid nedbrytning plastavfall saknas för allaav de studerade fallen.av

lärDetta framförallt PVC-fallet då det finns risk För utlakning tillsatsergynna en texav
dietylhexylñalat.

Distribution plastmappar har antagits i de olika fallen vilket inteav korrekt- ärvara samma
då PVC-mappen gånger1.3väger l.5 de andraänmer mapparna.-

Analysen inte hänsyn tilltar olika plaster kanskeatt används olika många gånger.- mappar av
Detta den minst hållbaragynnar mappen.

Många dessa aspekter har liten betydelse förav analysens resultat. De flesta demav gynnarPVC-mappen. Eftersom skillnaderna i värderingsresultaten små, talar det Förär PVC-att
miljömässigtär alternativen. Vårmappen sämre än studie dock ingen definitiv, miljömässigger

rangordning plastmapparna.av

Denna studie kan tjäna utgångspunkt för andra jämförelsersom andrat änex av mapparEsseltes, kontorsmaterial PVC,annat PP och PE, eller och kontorsmaterialav annatmappar
används i andra länder. De datasom måsteanvänds såi fall justeras. Exempelvissom är

förhållandet mellan produkternas vikt sannolikt Transportavstånd, elproduktionett ochannat.
avfallshantering skiljer sig sannolikt också.



1:1

ochtransporterBILAGA Emissjonsfaktorer,1 resurser

Emissionfakto rer

Tabell 1

bränsle]Em1ss1onsfaktorer1 emissionfllllgFörbränning-

Industri-DieselDieselOlja
alfa

bållångtradare

51.874.6074.6175.81C02

0.0460.1400.3000.0129C0

0.1470.7401.30NOx 0.150

0.0551.280.140S02 0.380

0.09960.200HC 0.00956

0.0156HCl ------ ---
10‘7.30.1000.1000.030Staf

0.007Aska ------

Environment.PackagingandthehämtadeEmissionfaktorema1 är ur

Tabell 2

bränsle ][gm]EmissionsfakIorer1 och fjärrvärmeelbränsle,Utvinning av-

El,El,EI,EI,Fjdrrvdrnre,Olja
italiensk,finsktdansktsvensktsvenskt genamsmtt6genomsngenon1s1u13 genamsn’Iiese2 genomsn

152.869.61229.13.8047.623.99C02

10.310-4 0.03730.07880.06242.110.2451.3C0

10’10’ 0.4220.2011.129.20.129N0x 4.14

103 0.6760.2591.316.70.12100.014S02

10‘ 0.0148310‘ 0.02660.02661.10.0308.44HC

0.04180.0138HCI ------—---
0.269HF .-



El,EI,El,El,Olja Fjärrvärme,
italienskt,finsktdansktsvensktsvenskt 71116--:‘tr5diesel iii gen 5555

10104 0.03740.08490.01227.00.01205.0Stoft

0.1192.170.6850.0700.103Aska
104101010104 4.85.813.77.04.0Olja aq
10410104104 6.85.31.05.7rena
1010410410 1.41.12.1C01 1.2
1041010104 2.31.83.4Tot-N 1.9 ---

RA-avfuII9 100.03000050

104 0.09231.4C114 ---.-
1041010°104 2.26.781.44.2N20

10°3.9cr --
104NH] 2.9 -

0.104Lam ----~
organiska

ämnen

relevant.deninte äroftaberoendesaknas, attbetyderBeteckningen--- parameternatt
och fjärrvärme-vid el-bränslenvid utvinningbildas samtemissionerlörEmissionfaktorer1 avsom

produktion.
and[Packagingdieselbränslenaochlör oljaidentiskabränsletutvinningRir ärEmissionsfaktorerna2 av

Environment].the
CIT, 1993.qualities,board3 LCA of two 1992.Research,VattenfallLundgren,Sverige, Larsanvänd ikilowattimmemiljönpåverkas4 Hur enav Environment].theand[Packagingbiobränsleochkol.lör olja,emissionslaktorerna naturgasBeräknad5 ur %,solvind 2.1%,2.4%,olja 3.7%,kol 91 naturgasenergikällornadeolikamellan är:Fördelningen

ABandraländer,iEnergiIEnergifakta,0.06%vattenkraft%0.74biobränslenfastbränslenövriga samt
någramedbidraintevattenkraftochSolvind antas1993].SeptemberEnergiförsörjning.Svensk

emissioner.
TekniskaHögskola.HelsingforsVirtanen.Yrjö6 Environment].theand[Packagingbiobränsleochfor olja. kol.emissionsfaktorernzrBeräknad naturgas7 ur 14.6%, kol16.4%,valtenkmfi 19.3 naturgas%,47.7oljaenergikällornaolika är:mellan deFördelning

ABländer,andraEnergi i[Energifakta,%0.50biobränslenfastbränslenövrigasolvind 1.5%%. samt någramedbidraintevattenkraftochSolvind antas1993].SeptemberEnergiförsörjning.Svensk
emissioner.

VOC.compoundsorganicVolatile8
avfall.Radioaktivt9

Uppgift saknas.10



Transporter

Ikg km][MJBränsleförbrukningBränsleTransporttyp

000047BåtdieselBåt, kusttrafik

0-0027LångtradardieselLångtradare, fjärrtransport

Environment.thePackagingandhämtadeTranspondata1 är ur

Resurser

Tabell 5Tabell 4

genomsnittsvensktFjiirrviirnae,EI, svenskt genomsnitt

MJMJ,fim¢EnergiresursMJMJ¢,Energiresurs m,
0.096Elpannor1.6Uran MJ el

0.066Värmepumpar--Vattenkraft 0.47MJ el

0.176Olja0.064Olja

0.172Kol0.040Kol

164Naturgas0.0093Naturgas

0.084Torv0.0045Torv

0.230BiobränsleBiobränsle 0.045

qualities,boardLCA ofReferens:papperslörpackningar,för twoReferens:Kretslopp
1993.CIT,IVL, 1993.

medvilket kani basresurser, görastjärrvärmeproduktion delasvidelfbrbrukningenOm upp
tabelliredovisasenergiresursererhålls fördelning mellandenhjälp tabell somav



TabellTabell 76

genomsnittdansktEI,svensktFjärrvärme, genomsnitt

M.M|J,,’nergiresursEnergiresurs M|,[MJ.I’irE E m

0Uran 0.259 Uran

1O3Vattenkraft 6.0Vattenkraft 0.076 MJ elMJ el

0.021Olja Solvindl 86 MJ el

0.092OljaKol 0.178

2.28KolNaturgas 0.166

Torv 0.0600.0847 Naturgas

Biobränsle 00,237 Torv

Biobränsle 0.022

Energiförsörjning,Energifakta,SvenskReferens:AB
September För beräkningEnergii olika länder, 1993. av

antagitsverkningsgrad 40 %bränsleenergihar utomen
%.för biobränslen,33

Tabell Tabell 98

El, italienskt genomsnittEl, finskt genomsnitt

Energiresurs MJMJJ,Energiresurs MJM.,1. m,røl

Uran 0Uran 1.06

Vattenkraft Vattenkraft 0.1930.313 MJ elMJ el

0.015SolvindOlja 0.0588 MJ el

1.19OljaKol 0,609

0.365Kol19Naturgas 0.1

0.416Naturgas04726Torv

0Biobränsle TorvO

0.015Biobränsle

Energifakta,Energiförsörjning,SvenskRcfcrcns:ABHelsingforsYrjö Vimmcn.Referens:
beräkning1993.FörSeptemberolika länder.EnergiiTekniska Högskola. av
% antagitsverkningsgrad 40brâinslcenergihar utomcn

%.biobränslen.33för



BILAGA 2 Livscyklernas indata

vilka indataTool beskriverbilaga frånföljande redovisas utskrifter LCA InventoryI somsom
i olika livscyklerna.deanvänts

alltsåoch utflöden, har dataprogrammettotala in-beräkning resultatet, dvs livscykelnsFör av
förstförstå informationen i bilagadennaToolLCA LCA ITInventory Föranvänts. att ges en

schematisk beskrivning hur LCA fungerar.ITav

Carrier i kg materialCard energiförbrukning Energy MJProcess läggsI peren process
låtamöjlighet räknakol tillverkadkg plast. harMJ Här att programmet uttex manper
låtafrån utförs användaemissioner förbränning bränslet. Detta att programmetgenomav

EmissionsfaktomUse EF-Yes. haremissionsfaktorer finns inlagda energidatabasisom en
i deforbränningsemissionema redan inkluderasenheten emission MJ bränsle. Omg per

emissionsfaktorema.insamlade inte användaprocessemissionerna iställetväljer attman
väljer bortEmissionerna från dock alltid medutvinning bränslet kommer även om manav

fåremissionsfaktorerna. i insamlade läggainkluderas dataOm emissionerdessaäven man en
fallet i den förstaCarrier emissionsfaktorer.Energy inte innehåller några Detta ärsom

emissionyaktoreri denna plastgranulat.studie dvs for tillverkning De somprocessen av
i denna studie redovisas i bilagaanvänts

Transport in. beräknaFör Card och transportsträcka Förläggs atttransport transporttypen
frånemissionema från transportdatabasanvänder uppgifter samtprogrammet en

energibränsleförbrukningenenergidatabasen. information förtransportdatabasen finnsI om
däreñer emissionemavarje i beräknarbränsle last och km.MJ kg Programmettransporttyp per

bränslet.emissionsfaktorer for det aktuellahämta energidatabasens Deattgenom
bilagastudie redovisas itransportdata bränsleforbrukningar används i dennasom
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Livscvkel för plastmapp Analysen översiktliqpolveten och bPE. är mycketavpå Esseltes påtillverkninq fall. Tillveplastmappar dvs specifiktvqqer ettavråvararkninq i form i tillverkninqPE-qranulat Stenunqsund,qörsav Neste,avPE-folie och PE-plastmappar Danmark. PE-tillverförstai Denav qörs processen,kninq, inkluderar alla livscvkeln réolieutvinninq,i dvstidiqare processteq raffinezinq, krackninq etentillverkninq polymerisation. data har hämtoch Dessa
Brvssel. Referenser: Eco-profile,ats sammanställda 1WMI i Repur rapporter

3, 2PHMI. Transportavstånd uppskattade hjälp kartbok. 3 Trioplaort med avLandskrona, Dahlberq,st, Bo muntliq kontakt. Esselte, Randers, Danmark,4 Jo
Johl och Sören Sönderqaard, muntlig kontakt. S Packaging and the Environmnnv
Chalmers Industriteknik, 1991.ent,

PEProcess Card

outflows Material [kg]Percent Massflow
PE-granulat 18.000

Process emissions [ g] Reference
Particulates 3.000 1 Luft
C03 1.2Se+003 Luft1
CO 0.900 Luft1
S03 9.500 Luft1
Nox 12.000 1 Luft
Hcl 7.00e-002 Luft1
HF 5.00e—003 Luft1
HC 21.000 1 Luft
Metals 5.00e-003 Luft1
COD 1.500 1 Vatten
BOD 0.200 1 Vatten
Acid H+ 6.00e-002 1 Vattenas
Nitrates 5.00e-003 1 Vatten
Metals 0.250 1 Vatten
NH4v 5.00e-003 1 Vatten
Cl- 0.130 1 Vatten
Dissolved organics 2.002-002 1 Vatten
susp 0.500 1 Vatten
Oil aq 0.200 1 Vatten
HC 0.100 1 Vatten
Dissolved solids 0.300 1 Vatten
Phosphate 5.00e-003 1 Vatten
Other nitrogen 1.00e-003 1 Vatten
Industrial 3.500 Avfall1waste
Mineral 26.000waste Avfall1
Ashes 9.000 Avfall1
Toxic chemicals 0.100 1 Avfall
Nontoxic chemicals 0.800 Avfall1

Energy carrier [MJ] E ReferenceFactor
Elestricitv, E 3.140 1Nonc
Coal, EF 3.25 No 1no
Gas, EF 12.380 No 1no
Oil, EE 3.530 No 1no
Other fossil, Z 0.210 No 1ne

flowUse 415.6 kg: calculate and:utput emissions enezgies:c
Notes:
Tillverkning E LDPE. Eco-profileData hämtade referär PWMIav reportur

ILens

Transport Card

Inflows Material Percent Massflow [kg]
18.000

outflows
PE-9:51:15: 18.000

Modes of [km] Referenceconveyance
‘ long-distP 40.000 2

3 100.000 2caastai t
1-ng-distF 332.000 2

emissionsExtraord. [9] Reference
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flow 13-000 kg energiesandUse calculate emissionsoutput to
Notes:

från till folietillverråvarutillverkninq Stenunqsund NestePETransport iav
Stenungsund Göteborg Fredrikshamnkninq Herninq,i Danmark. Transportrutt: - -Herning.-

FoheCardProcess
[Inflows Massflow [kg]Material Percent

18.000PE-granular
outflows

18.000PE-folie

Referenceemissions 91Process I

ReferencecarrierEnergy [MJ] E Factor
3Electricity, Danish 4.700 Yesaverage

Use flow l°.000 kg calculate and energiesemissionsoutput to
Notes:
Tillverkninq PE-qranulat. givna kgPE-folie extruderinq Data är pe:av qenom av

producerad tillsatser.PE-folie. Folien tillverkas PE utanrenav

TrpfoüeTransport Card

Massflow [kg]Inflows Material Percent
18.000PE-fclie

outflows
18.000PE-folie

Modes Referenceof [km]conveyance
long-distanceRoad, 130.000 2 H

ReferenceExtraord. emissions [g]

calculate andflow 18.000 kg emissionsUse energiesoutput to
Notes:

från till plastmapptillverkning Randers, DanmarPE-folie Herning iTransport av
k.

TillverkningCardProcess

[kg]MassflowMaterialInflows Percent
18.000PE-folie

outflows
18.000Plastmapp-PE

Referenceemissions [ g]Process

Referencecarrier [MJ] FactorEnergy E
HElectricity, Danish 0.290 Yesaverage

and energiesflow kg calculate emissionsUseoutput ED.x~
Notes:

på Randeranlaqgninq ifrån PE-folieTillverkninq alastmacp baserat Es5 sav
dettaetsninq. Ireferens PlastmapparnaDanmark, 4. procsvetsas qenoz v3s, 10lagts Vikten1000 plastmappa in.den funktionella enhetenhar avessteq L --00 plastmappar 18 kg.PE ärav

Aránmun;CardProcess

Massflow [kg]Material PercentInflows
l0MPlas::a;p—PE
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outflows
Plastavfall-PE 7.560
Plastavfall-PE 58.000 % 10.440

Process emissions [ g] Reference

Energy carrier [MJ] ReferenceE Factor

Use input flow 13.000 kg calculate emissions and energiesto
Notes:
Distribution och anvåndninq plastmappar. förDessa identiska desteq antasav studerade materialen, varför de utelämnas. förbrukade plastmapparFör antas en avfallshanterine enliqt svenskt 58 förbränningqenomsnitt: % och 42 deponering%

IRVF: Solid in Sweden-augusti 1990].waste management

TIP3Vfil1Transport Card

Inflows Material Percent Massflow [kg]
Plastavfall-PE 10.440

outflows
Plas:avfa1l—PE 10.440

Modes of Reference[km]conveyance
Road, short-distance 19.000 5

Extraord. emissions [g] Reference

Use flow .;0.44Ooutput kg calculate emissions andto energies
Notes:
Transport brukad plastmapp avfall till avfallshantering. 18 km detav är viktade medela åndet för hushållsavfall till förbränningtransport referenav5.s

Process FörbränningCard

Inflows Material Percent Massflow [kg]
Pla-:avfall-PE 10.440

ReferenceProcess emissions I 9]
CO2 3.l0e+003 51 PE-avfall
NOE 5.900 S PE-avfall

Energy carrier [MJ] E Factor Reference
PE-avfall 43.000 5No
Heat -38.700 No Se notes

Use input flow 1C.é40 kg calculate emissionsto and energies
Notes:
Avfallsförbrär1q PE-avfall. på erhållsverkningsgrad %Antas 90 värmav en eneproduktion :S.7 MJkg PE-avfall.pa

TrpåvñllTransport Card

Inflows Material [kg]Percent Massflow
Plestavfall-PE 7.560

outflows
Plastarfall-PE 7.560

Modes of [km] Referenceconveyance
Road, short-distance L5.000 5

Extraord. emissions [g] Reference

flow .T.560Use kgoutput calculate eiissions and energiesto
Notes:

f::b:ukaäTransport fallplasrmapp till 15av är5 :ç. .m ca:
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iktade medelavståndet för hushållsavfall till deponier referenstransport 5avL

Process DeponiCard

Inflows Material Percent Massflow [kg]
Plastavfall-PE 7.560

Process emissions [ g] Reference
PE-avfall l.00e+003

Energy carrier [MJ] E Factor Reference
Electricity, Swedish 7.00e-004average Yes 5Diesel 3.50e-002 Yes 5Inherent 43.000energy No Energi i material

inputUse flow 7.560 kg calculate emissionsto and energies
lkatesz
Deponerinq PE-avfall. Processemisionenav formi PE-avfall avfallsmänqdenäravvid år noll. Pzocessemissioner från nedbrytning materialet alltså intetasavmed.
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Livscvkel för plastmapp Analvsen översiktliq ochpolvpropen PP. mycketäravpåbvqqer Esseltes på fall. Tilltillverkninq specifiktplastmappar dvs ettavråvaraverkninq sker ii form PP-qranulat tillverkninq PP-folie 1av samtav avtalien tillverkninqoch Randers, förstaPP-plastmappar i Danmark.qörs Den pavPP-tillverkninq, livscvkeln dvsalla tidiqare iinkluderar processteqrocessen,
råolieutvirninq, raffinerinq, propentillverkninq och polvmerisatiokrackninq

data harDessa hämtats Brvssel. Referensersammanställda PWMI in. rapporterur1 Eco-profile, Transportavsténd uppskattade med hjälpReport 3, 2PWMI. a. kartbok. 3 KWH-plast muntliq kontakt.Jakobstad, Finland, Iaqe Neuman,AB,v
4 Esselte, Randers, muntliq kontakDanmark, Johl och Sunderqaard,Jonnv Sören

5 Packaqinq and the 1991. 6 oft. Environment, Chalmers Industriteknik, LCA
board qualities, 1993. Kretslopp çappersförpackningar, 199two CIT 7 IVL:av3.

PPProcess Card

outflows Material Massflow [kg]Percent
PP-granulat 16.000

Process emissions Reference
Particulates Luft1
C02 Luft1
C0 Luft1
SOx 1 Luft;H25 l.uüe-003 1 Luft
N03 13.00‘ 1 Luft
HC1 ;.OOe-002 Luft1
HF 1.00e-003 1 Luft
HC 13.000 1 Luft
Metals 5.00e-003 Luft1
COD 0.400 1 Vatten
BOD €.G0e-002 1 Vatten
Acid H+ 9.00e-E03 1 Vattenas
Nitrates 3.00e-D02 1 Vatten
Metals 0.306 1 Vatten
NH4+ 1. 1 Vatten
Cl- 0. 1 Vatten
Dissolved organics 3. 1 Vatten
Susp G. 1 Vatten
Oil aq 4. 1 Vatten
HC O. 1 Vatten
Dissolved solids ’ 1 Vatten
Phosphate 1 Vatten
Other nitroqen 1 Vatten
Other orqanics 1 Vatten
Industrial Avfall1waste
Mineral 1 Avfallwaste
Ashes Avfall1
Toxic chemicals Avfall1
Non toxic chemicals Avfall1

Energy carrier ReferenceFactorE
Electricity, EF 1Nono
Coal, EF 1no No
Gas, BF 1Neno
Oil, EF 1N:no
Other fossil, SF 1Nono

Use flow 16.000 kg calculateoutput emissions and ene:;:esto
Notes:
Tillverkning PP. hämtade 3, referens 1.Data Eco-;rcfi;a PWMIärav :e;::t3:

Tr?Transport Card

Inflows Material Massflow [kg]Percent
P-g:a::la: 16.000

outflows
P-g:a:;la: 16.000

Modes [km]of Referenceconveyance
Road, long-cistance EC.O? Se notes
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andemissions energiesflow calculate16.000 kgUse output to
Notes I ItalieMilano,ifolietillverkninqtillråvarurillverkninqfrånPPTransport av granulattillverkdå uppgifterpå 500 kmtransportavstånd omHär caantas ettn.

funnits tillgänliga.intening

F0UeCardProcess
Massflow [kg]PercentMaterialInflows
16.000PP—granulat

outflows
16.000PP-folie

ReferenceI glemissionsProcess

Reference[MJ] FactorEcarrierEnergy
M3.460 YesElectricity, Italian average

and energiescalculate emissionsflow 16.000 kgUse output to
Notes:

på kvld valflat dvsaPP-qranuletet qiuts enTillverkninq PP-folie. enqenc:av PPtillverkas utan tFolienP-folie.produceradkg av renData givnaärs. per
illsatser.

folieTrpCardTransport
[kg]MassflowPercentInflows Material

16.000PP-fclie
outflows

16.000PP-folie

Reference[km]Modes of conveyance
2 H;.50e+003Road, long-distance

Reference[9]emissionsExtraord.

and energiescalculate emissions16.000flow kgUse output to
Notes:

DanmarkRanders,plastmapptillverkning itillfrån MilanoPP-folieTransport av

TillverkningCardProcess
[kg]MassflowPercentInflows Material

16.000PP-folie
outflows

16.000P1estmepp~PP

ReferenceglIemissionsProcess

Reference[MJ] FactorEcarrierEnergy
M0.290 YesElectricity, Danish average

Reference flow 16.300 kg
energieande:issicnscalculate16.000 kgflowUse output :3

Notes:
Randeriltes enläqqninqTillverkning a dettamsvetsninq. I procDenmark,s, re 10Viktenlagts in. avher denessteq -

O0 plastmappar

CardProcess
[kg]MassflowPercentMaterialInflows
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Plastmapp-PP 16.000
outflows

Plastavfall-PP 6.720
Plastavfall-PP 58.000 E 9.280

Process emissions I gl Reference

Energy carrier [MJ] ReferenceE Factor

inputUse flow 16.000 kg calculate emissionstc and energies
Notes:
Distribution och använda plastmappar. Dessa identiska för desteq antas studerade materialen, utelämnas. förbruk ade plastmapparFörve- antas en avfallshanterinq enligt 58 %genomsnitt: förbränning och 42 %s deponering[RVF: Solid in sweden-augustiwaste management 1990].

Transport TiêâvüllCard

Inflows Material Percent Massflow [kg]
Plastavfall-PP 9.280

outflows
Plastavfall-P 5.280

Modes of conveyance [km] Reference
Road, short—distance 18.000 ü
Extraord. emissions [gl Reference

Use flowoutput 9.230 kg :alculate emissions and energiest:
Notes:
Transport förbrukad : avfall till avfallshantering.av stmaDD 18 km detär viktade medelavståndet få hushållsavfall tilltransport förbränning referenav-5.s

Process Card

Inflows Material Percent Massflow [kg]
Plastavfall-PP 9.280

Process emissions [ g] Reference
C02 3.l0e+003 5 PP-avfallNox 6.900 5 PP-avfall
Energy carrier [MJ] ReferenceE Factor
PP-avfall 43.000 :5NoHeat -38.700 No se notesFjärrvärme svenskt genomsnitt 2.420 ;GJ Alt.värmeprod.YesIndustriavfall 2.690 i7 Alt.värmeprod.YesHeat -4.850 A1t.värmeprod.No

inputUse flow i9.2E9 kg :alculate emissionsto and energies
Notes:
Avfallsförbränninq vfall. DåAntas verkningsgrad erhålls90 5av Värmen eneproduktion på 35.7 MJ P-avfall. I denna box ha: alternativäven värmeproduktion laqts in se Jämfört med PE-fallet fattas totalt 45 MJ värme.alternativeDen 50 % qenomsnittliqantas tqöras fiärrväu av:dvs 22.5 MJ,rme xq industriavfall. Antes verkninqsqreav enpåd 90 5 fö: värme erhållsindustriavfall 25prc industriavzMJnall. För kunna läggasett måstein i denna box de knas tillomkq plasper örs dividera flödetmed 9.2; Lg. Mängden nattgenomalternativ 1‘5.38 85:5, MJ.

TzçâvüllTransport Card

Inflows Material Percent Massflow [kg]
lasta 6.720

utflows
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6.720Plastavfall-PP
Reference[km]ofModes conveyance S15.000Road, short-distance
Reference[g]emissionsExtraord.

energiesandemissionscalculate6.720 kgflow toUseoutput
Notes: det15 km äravfallshanterinq.till vavfallplastmappförbrukadTransport av referens 5till deponierhushållsavfallmedelavstândet för transportiktade av
L

MpwdCardProcess
[kg]MassflowPercentMaterialInflows 6.720Plastavfall-PP

Reference9][emissionsProcess
l.00e+003PP-avfall deponerinqSluppen-341.000Industriavfall Industriavfall7-27.000CH4 Industriavfall7-1.430COD Industriavfall7-0.205BOD

ReferenceFactor[MJ] EcarrierEnergy PP-avfall57.00e-004 YesSwedishElectricity, average PP-avfallS3.50e-002 YesDiesel PP-avfall43.000 NoInherent enerqv deponerin5Sluppen-2.39e-004 YesSwedishElectricity, average deponerin5Sluppen-l.l9e-002 YesDiesel deponeringSluppen-3.720 NoInherent energy
energiesandemissionscalculate6.720flow kginput toUse

Notes: avfallsmänqdenPP-avfall äri formProcessemisionenPP-avfall. avDeponerinq av alltså intematerialet tasfrån nedbrvtninqProcessemissionerår avnoll.vid deponeraskulle haenereikällaalternativanvändsIndustriavfalletmed. somsom enerqiåtqånq fochemissionerinnebär attDetta4det intets om . alltså miljutqör enundviks. Dessaindustriavfall parametrarrån deponering av tecken.negativtfår därförochemissioner etcsluppnaskövinst
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översiktlmvcketAnalysen ärPVC.polvvinvlkloridplastmappförLivscvkel av specifikt fallpådvs ettplastmappartillverkninqpå Esseltesbvqqer avochiq Tyskland,Ludwiqshafen,PVC-qranulat iqörsråvara i formTillverkninq avav plastmochKWH-plastFinland,Jakobstad,itillverkninq PVC-folie qörsBASE, av PVC-tillverförstaMalmö. Den processen,iEsselte-Wensbotillverkas avabbarna råolieutvinninq,livscvkeln dvs raialla processteqinkluderar tidiqarekninq, håmthardatapolvmerisation. Dessaochetentillverkninqkrackninqffinerinq, Eco-profile, Rep1Brvssel. Referenser:isammanställda WMIrapporterats ur KWH-pla3kartbok.hjälpmeduppskattadeTransportavstånd av26, PHMI.ort Esselte-wensbo, Ma4kontakt.muntliqFinland, Neuman,Jakobstad, TaqeAB,st ChalmersEnvironment,theandPackaqinq5kontakt.muntliqJunholt,lmö, Arne Kretslopp71993.CITqualities,boardof61991. LCA twoIndustriteknik,
1993.IVL,pappersförpackningar,av

WCCardProcess

[kg]MassflowPercentMaterialoutflows 18.288PVC-pulver
Reference[ g]emissionsProcess Luft13.800Particulates Luft11.74e+003C02 Luft12.500C0 Luft113.000Sox Luft115.000Nox Luft10.240HC1 Luft11.00e-003C12 Luft119.000HC Luftdikloretan10.330EDC Luftvinylk1orid10.180VCM Luft13.00e-003Metals 1 Vatten1.100COD 1 Vatten8.00e-002BOD 1 Vatten0.170Acid H+as 1 Vatten0.200Metals 1 Vatten42.000C1- 1 Vatten1.400Dissolved organics 1 Vatten2.000Susp 1 Vatten5.00e-002Oil aq 1 Vatten0.400solidsDissolved 1 Vatten3.00e-003Other nitrogen 1 Vatten2.00e-003EDC 1 Vatten1.00e-003VCM 1 Vatten4.8005042- 1 Vatten1.500Na+ Avfall12.000Industrial waste Avfall160.000Mineral waste Avfall112.000Ashes Avfall111.000chemicalsInert Avfall14.000chemicalsRegulated
ReferenceFactor[MJ] EcarrierEnergy 14J170 NoElectricitv, EFno 16.950 NoCoal, EFno 115.500 NoEFGas, no 15.960 NoOil, EFno 10.130 Nofossil, EOther no

energiesandemissionscalculatelê.28S kgflow toUse output
Notes: dennförspecifikaärsuspensionspolvmersiation. DataTillverkninq VC qenomav 1.referens6, WMIEco-profile repor:hämtadeochpolymerisation urtyp ava

WCTmCardTransport
[kg]MassflowPercentMaterialInflows 18.288PVC-pulver

outflows 18.238PVC-aulver
Reference[km]ofModes conveyance 32600.000long-distanceRoad,
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Boat, coastal traffic l.20e+003 2 3GRoad, long-distance 300.000 3
Extraord. emissions [9] Reference
Use flow 18.288output kg calculateto emissions and energies
Notes:
Transport frånPVC râvarutillverkninqav i Luduiqshafen BASF, Tvskland till folietillverkninq i Jakobstad, Finland. Ludwiqshafen Travemunde [Lânqtradare],-Travemunde Björneborg [Båt] och Björneborg Jakobstad- [Långtradare.-

Process FOUECard

Inflows Material Percent Massflow [kg]PVC-pulver 18.288
Tillsatser 23.800 3 5.712outflows
PVC-folie 24.000

Process emissions [ g] Reference
Energy carrier [MJ] E Factor ReferenceElectricity, Finnish average 1.400 Yes 3Oil 3.460 Yes 3
Use flowoutput 24.000 kg calculateto emissions and energies
Notes:
Tillverkning PVC-folie planetvalsextruderinq.av qenom valssvstemet,I vilket äupphettat tillr 200 qrader, manqlasca PVC-blandninqen till folie. Data ärenqivna kq produceradper PVC-folie. Mänqden tillsatser 31.2är % mängdenav renPVC dvs 0.312l+0.3l2 23.8 % utflödet PVC-fclienl.av

Transport TrpfoüeCard
Inflows Material Percent Massflow [kg]PVC-folie 24.000outflows

PVC-folie 24.000
Modes of conveyance [km] Referenceh’
Road, lonq-distance 430.000 3Boat, coastal traffic 300.000 2 3Road, long-distance 600.000 2 35
Extraord. emissions [9] Reference

Use flowoutput 24.000 kg calculateto emissions and energies
Notes:
Transport PVC-folie från Jakobstad,av Finland till olastmapptillverkninq i MalÅbomö. Jakobstad Åbo[Långtradare], Stockholm Båt- och Stockholm Malmö- -Långtradare.

Process TillverkningCard

Inflows Material Percent Massflow [kg]PVC-folie 24.000outflows
Plastmapp-PVC 24.000

Process emissions I 9] Reference
Energy carrier [MJ] E Factor ReferenceElectricity, Swedish 0.110average Yes :W
Reference flow 34.000
Use flow 24.000output kg calculate emissionsto and ene:;;es
Notes:

12 140930
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anläqqninqEsselte-HensbospåbaseratPVC-foliefrånTillverkning plastmappav detta processteqhöqfrekvens. Imedreferens Plastmapparna svetsasMalmö,1 4. 1000 plasViktenlagts in. avplastmappar1000den funktionella enhetenhar --24 kg.PVC ärtmappar av

NwäünüwCardProcess
[kg]MassflowPercentMaterialInflows

24.000Plastmapp-PVC
outflows

10.080Plastavfall-PVC
13.92058.000 KPlastavfall-PVC
ReferenceI 9]emissionsProcess
ReferenceFactorE[MJ]carrierEnergy

energiesandemissionscalculate24.000 kgflowinputUse to
Notes: deföridentiska santasDessa steqplastmappar.användningDistribution och av plastmappar antasförbrukade en autelämnas. Fördematerialen, varförtuderade deponering42 1ochförbränning58 §qenomsnitt:svensktenliqtvfallshanterinq

1990].Sweden-augustiin[RVF: Solid waste management

TrpavfillCardTransport
[kg]MassflowPercentMaterialInflows

13.920Plastavfall-PVC
outflows

13.920Plastavfall-PVC
Reference[km]Modes of conveyance 518.000short-distanceRoad,
Reference[9]emissionsExtraord.

energiesandemissionscalculate13.920 kgflowUse output to
Notes: ärget18 kmavfallshantering.till vavfallplastmappförbrukadTransport av referenförbränninghushållsavfall tillmedelavståndet för transportiktade av

5.s

FörbränningCardProcess
[kg]MassflowPercentMaterialInflows

13.920Plastavfall-PVC

Referenceg][emissionsProcess PVC-avfall51.40e+003C02 PVC-avfall52.900Nox PVC-avfall529.200HCl PVC-avfallS554.400Ashes
ReferenceFactor[MJ] EcarrierEnergy 518.000 NoPVC-avfall Se notes—16.20O NoHeat Alt.värmeprod.66.390 Yesgenomsnittsvensk:Fjärrvärme Alt.värmeprod.77.100 YesIndustriavfall Alt.värmep:od.-12.800 NoHeat

and energiesemissionscalculate13.32U kgflowinput tcUse
Notes: erhålls vä:90 %vezknin enPVC-avfall. Antes enAvfallsförbränninq av alternativ värmeproPVC-avfall. denna boxIpå 16.2 HJkqmeproduktion 178 MJtotalt varmedJämfört sx.avsnittselaqtduktion n fiatgenomsnittligutgörasvärmeproáuktionen antasalteDen vame. industriaförbränning50 l8: avdvs samt[värme
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påad 90 2 för produktion från industriavfallvärmeav erhålls 98.9 industriMJavfall. För att värdena skall kunna läqqas in i denna måstebox de räknas tiom11 kq plastavfall.per Detta qörs divideraatt med flödetqenom 13.92. Mängdenalternativ värme blir då 17813.92 12.8 MJ.

Process Card Tillsatser

outflows Material Percent Massflow [kg]Tillsatser 5.712
Process emissions I 9] Reference
Energy carrier [MJ] E Factor Reference
Use flowoutput 5.7l2 kg calculateto emissions and energies
Notes:
Per kq PVC tillsätts;ren 1 Glidmedel kalciumsteazat,q 7 Amidvax hindrarqihopklibbninq, 260 Miukqörare dietvlhezvlftalat,q DEHP, 20 Slaqfastkomponqmetvlbutvlstvren,ent MBS, 4 Fvll medel S102, antiblockeqenskaperq 20samtStabilisatorg Ba-Zn-baserad. Totalt tillsätts alltså 312 kg PVC.g per ren

Transport TrpavfillCard
Inflows Material Percent Massflow [kg]Plastavfall-PVC 10.080outflows

Plastavfall-PVC 10.080
Modes of conveyance [km] ReferenceRoad, short-distance 15.000 5
Extraord. emissions [9] Reference
Use flowoutput 10.080 kg calculateto emissions and energies
Notes:
Transport förbrukad plastmapnav avfall 1 avfallshantering. 15 km detär viktsde medelavståndet för husnlsevfelltransport tillav deponie: referens.

Process Card Def-3°01

Inflows Material Percent Massflow [kg]Plastavfall-PVC 10.080

Process emissions [ g] ReferencePVC-avfall l.00e+0O3Industriavfall -900.000 SluppendeponerinqCH4 -71.100 7 IndustriavfallCOD -3.780 7 Industriavfall‘BOD -0.540 7 Industriavfall
‘Energy carrier [MJ] E Factor Reference 5Eleczricity, Swedish 7.00e-00%average 5 lPVC-avfallxesel 3.50e-003 5 PVC-avfallnherent enerqv 18.000 PVC-avfall‘Zle:::icity, Swedishaverage 5Sluppen deponerinDiesel 55luppen deponerinInhe:ent energy Sluppendeponering
läsa input flow $l0.33ü kg calculat:C
Notes:
Depcnerinq P C-avfall.av : är avfallsmänqd gssi alltså:as int 5m 5 ulle ha depone idet inte de förbsännom h enezqiåtqånqdeponering r- m alltså mieninst sk slp :il



BILAGA 3 Plastgranulat

råoljafrån och medplastmaterialen dvsstuderademellan dejämförelsebilagadennaI görs en
från PWMI.6Eco-profie Report 3hämtadegranulat. datamed Dessatill och är ur

plaslgrmmat.kgResultatTabell 1 per

MiüöbelastningMiüöbelastningMiljäbelustningResultat
totalttotalttotaltkgper
PVCPPPEplztstgranulm

Energiförbrukning MJ

lElektricitet, totalt

2totaltFossila energiresurser,
Olja bränsle
Olja råvara
Kol bränsle
Naturgas bränsle
Naturgas råvara

3energiresurserAndra
Uran bränslcencrgiMJ
Vattenkraft MJ el

till luftgEmissioner
Stofi
C02
CO
SOX
H28
NOX
HCl
C12
HF
HC

vinylkloridmonomerVCM
EDC dikloretan
Metaller



Tabell Fl misärning.

Resultat Miljöbelastning MiüäbelastningMiljöbelastning
kg totalt totalttotaltper

plastgranulttt PP PVCPE

Emissioner till gvatten
COD 1.50 0.40 1.1
BOD 0.20 0.060 0.080

1-1+Syra 0.060 0.090 0.17som
Nitrater 1035.0 0.020 —--NH4+ lO35.0 0.010 —--Cl 13 0.80 42.0
Lösta organiska ämnen 0.020 0.030 1.4
Suspenderade ämnen 0.50 0.20 ---Olja aq 0.20 0.040 0.050
Lösta fasta ämnen 0,30 0.20 0.40
Fosfat 10-35.0 0.020
Övrigt kväve 10-30.010 0.010 3.0
Övriga organiska ämnen 0.25--- ---S047 4.8--- ---Na 1.5--- ---
Avfall g
Aska 9.0 5.0 12.0
Radioaktivt avfall 4 4 4
Industriavfall 3.50 4.0 2.0
Mineralavfall 26.0 14.0 60.0
Toxiska kemikalier 0.10 0.030 ---Icke toxiska kemikalier 0.80 8.0 ---Inert Chemicals 11.0—-- -——Regtlated chemicals 4.0—-- —--

Beteckningcn—-- betyder saknas.oftaberoende deninteatt relevant.parantctcrn att är
Elfdrbmkningenl redovisasltñr delatselen i encrgircsurserna vattenkrafi,olja,trots kol ochatt upp uran.

nedan.naturgas
inkluderar2 fossilacncrgircsurscrfran elproduktion.ravarulörbmkning övrig fossilsamt
energiförbrukning.

3 Kan Iiärrörastill elproduktion.
Uppgift saknas,4
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.3.‘ BILAGA auk NATURVÅRDSVERKSTATENSå pm, Diarienummer
SwedishEnvironmental DProtection ‘W NaAgency
Industritekniska avdelningen
Enheten för kemi- och 1993-11-30 521-5216- 93Bklivsmedelsindustri

--Petra Hagström
Inger Klöfver
Åke Undén

Kretsloppsdelegationen
Miljö- och naturresursdepartementet
Tegelbacken 2
103 33 Stockholm

Utlåtande miljöpåverkan PVCom utvärdering förav svenska-förhållanden och uppdatering Miljöfaglig vurderingav av pro-
duktenes livslöp oversikt behov for tiltakog från Statensover
Forurensingstilsyn, Oslo daterad i Augusti 1993.

Naturvårdsverket har uppdaterat den Statens Forurensingstilsynav genom-förda bedömningen PVCs miljöpåverkanav och belyst denna med hänsyn -till svenska förhållanden. Materialets livscykel från produktion klor,avdikloretan,vinylkloridmonomer och polyvinylklorid till slutlig kvittblivning
alternativt återvinning har beaktats.

Vid klortillverkningen är det främst avgången kvicksilver till luft ochav
energiförbrukningen förär de miljönsom belastande faktorema.mest
Användningen kvicksilver iav skallprocessen awecklad före år 2010.vara
Framtida produktion klor och alkali kommerav troligen ske medatt mem-branceller enligt dagenskunskapsom inte orsaka några allvarligareanses
störningar miljön. Aven energiförbrukningen lägreär vid användandet avmembranceller, det fortfarandemen elektrolytisk för-en process sombrukar mängderstora elenergi.

stränga villkor vad gäller utsläpp till lufl‘ för hanteringsamt avfall inne-avhållande kvicksilver och dioxiner ställs i samband medev prövning enligt
Miliöskyddslagen.

En produktionsanläggning för tillverkning PVC finns i Sverige, i Ste-av
nungsund. Produktionen utgår från klorgas beskrivitssom samt etenovan
från Statoils kracker intill anläggningen. Av dessa ämnen bildas dikloretan
EDC, somsedan kiackas till vinylklorid VCM. Från upparbetningen avvinylldoriden återförs saltsyra via k oxiklorering till diklore-som s reageras

Fråntan. upparbetningen de olika dikloretanströmmamaav avgår lätta och

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Telex PostgiroPortaladdress Officeaddress Telephone PO-W8 ‘7&quot;
S-17185SOLNA. Smidesvägen5 Nat 08 Nat 08-2923 82 111 31 56 12l 5ENVIRONS -Sweden

-. :-A



NATURVÅRDSVERKSTATENS

vinylldoridtillverkningenavfall. IEDC-tjärakbiprodukter samt somstunga
tillverkaranläggningenVCM-tjära. Itjärfas,också man meruppstår en

varför delvinylkloridproduktionen,vidförbrukas envaddikloretan än som
Vinylkloriden polyme-anläggningar i koncernen.till andrafrämstexponeras

PVC-fabriken.iproduktkvalitetertill olikariseras

står för störstdelstegDetintegrerade.starktäroch VCM-stegen somEDC-
bipro-ochFlera lättaoxykloreringen. tungabiproduktbildning ärandel av

kloror-oönskadeandradioxiner ochmedförorenadestarktduktströmmar är
förbränningsan-i företagetsdestruerasflestaföreningar. Deganiska egen

små,dioxiner ärvarför utsläppenf.n.,lagras tEnläggning exavnumera.
klororganiskaandratillUtsläppendioxinekvivalenter. vattenräknat avsom

åtgärdermöjligaochförsumbaradäremotreningsverket ärefterföreningar
frånvinylkloridmonomerdominerasLuftutsläppenytterligare.utredasbör av

lågrisknivá.ligger undermedför halterPVC-tillverkningen, och som

för anlägg-villkorenomprövningförberederNaturvårdsverket avennu
karaktär pågår.utsläppensbelysaför närmareUtredningarningen. att

kantMiliöskyddslagenenligtprövningförinomVerket att ramenmananser
motiverade.skydd för miljön äråtgärder tillytterligarestånd detillfå som

fárdigprodukterochPVC-blandningar samtproduktion an-gällerVad av
någonhuruvidaavgöradditiver,valetdetdessa ärvändningen somavav

befaras.kanmiljöpåverkan

klorparqffinerochblyföreningaranvändningenutfasningFrivillig avav
uppdragetBegrånsningsuppdmget. Is.k.idetföreslagitsredanhar

minskaskalltill miljönftalatertillförselnmåletvidareföreslogs att av
skalltennföreningarorganiskaanvändningmiüofarlig upp-samt att av

höra.
vidare kommerochvunnitserfarenhetertill dehärhänvisarVerket som I z

medtillsammansKem driverPlastadditivprojeldetskdetivinnas som
Naturvårdsverket.

utformasPVC kanmed elleravfallförbränning utanförAnläggningar av
blirföreningarkloreradestabilaliknandeochdioxinerutsläppetså 2att av

rbkgasre-ochförbränningenstyrningochUtformningmycket små. av
kloreradestabilamängderobetydligaIckeavgörande.därvidningen är

hanterasmåsteflygaskan. Dendocktillförsdioxinerdäriblandföreningar
lånmycketunderdeponinkvar iliggermiliögifternasådeponerasoch att

dioxinbildnings-gällervadforskarnablandoenighetföreliggertid. Det
PVC har.betydelsevilkenochavfallsörbränningvidmekanismema ;PVC-andelen intefrånklorinnehålletteorinstödjerFörbriinningsförsök att

klor övrigtmed itillräckligtredanfinnsDetdioxinbildningen.påverkar
bildas.skall 1dioxineravfall för att

i
:



Vid deponering PVC-innehållande avfall gäller övervägandenav samma
vid användningen. Additivinnehållet påverkar vilka försiktighetsåtgärdersom
kan befogade.som vara

Vad händer med polymeren på mycket lång sikt dåligtär riskensom utrett,
för bildning persistenta och toxiska föreningar bör utredas. Verketav

arbete med belysa frågadennaatt bör påbörjas omgående.attanser

Flera frågor vad gäller påverkan vid återvinning har identifierats. Flera är
under bearbetning inom verket i samverkan med övriga berörda myndig-
heter. Andra bör de inom branschen verksamma utreda vidare.

bilagaI redovisas detaljerad beskrivning frågeställningarna ochen mer av
de överväganden ligger till grund för Verkets bedömning.som

Beslut denna skrivelse har fattats undertecknad generaldirektör.om Vidav
handläggningen ärendet har i övrigt nårvarit direktören L Lindau,av avdel-
ningsdirektörema Bjömdal,H B Drougge, I B Larsson, A Melin, B Söder-

Åmark, Undén, Wrådhe,H byrádirelctören P Hagström avdelnings-samt
direktören Klöfver,I föredragande.
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1111x1212:
naturresursdepar-Miljö- ochKretsloppskansliet vidNaturvårdsverket har av

PVC.miljöpåverkanbedömningVerketsförfråganfått avavtementet omen
framuppdragKretsloppsdelegationens att taförfrågantill år enBakgrunden

kloreradeandraPVC ochfrånmiljöpåverkanundvikaförhandlingsplan att
produkter.övriga kortlivadeförpackningar ochiplaster

varförtillgänglig,frågeställningen fannsbearbetatid förmycket kortEn att
Miljöfagligförhållandenuppdatering för svenskaföreslogVerket avatt en

frånfor tiltakoversikt behovlivslöpvurdering produktenes overogav
DettaAugusti 1993 skulle göras.idateradOsloForurensingstilsyn,Statens

Även möjlighetentillfrågadesKemikalieinspektionen attaccepterades. om
sinamedbidragaåtog sigmiljöbedömningen. Manoch attbidraga till hålso-

Plastadditivprojekt.pågåendefrånerfarenheter

SFI,beaktatsfrågeställningargenomgång deföljerNedan avsomaven
motsvarandebedömningar huröverochkompletterat med kommentarer .underrubrikefieftertagitsFrågorna hari Sverige.situation sammaut uppser

ii norskaden rapporten.som

TILLLÄGG.medmarkeratstagits dessa harfrågor harytterligareVissa upp,

C12TillverkningMoment: av

Norge
Någraidiafragmametoden Norge.enligtskerklorgasTillverkningen av

värderingen.norskainte i denkommenterasproduktionfrån dennautsläpp

Sverige
arbetarPVC-tillverkningentillklorgaslevererarldorfabrikertvåDe som
Anlägg-kvicksilver ianvänderdvs.amalgamceller,med processen.bägge

i Bohus.Nobel ABStenungsund och EkaiABPlastHydroningama år
amalgammetodenskallNordsjökonferensavtaleniåtagandenSverigesEnligt

Best Av-BATmetod2010. Denårföreavvecklad som anses varavara
bådeharklorproduktion membranprocessen,ärförTechnology somailable

fördelar.energimässigamiljömässiga och



När betraktar ldortillverkningenman utifrån kretsloppsperspektivett fram-
står avgången kvicksilver till luft och energiförbrukningenav mestsom
väsentlig. Användningen kvicksilver i skall,av processen sagtssom ovan,

avvecklad före år 2010. Framtidavara produktion klor och alkali kommerav
antagligen ske medatt membranceller idag veterligt inte orsakar någrasom
allvarligare Ävenstörningar på miljön. energiförbrukningen lägreär vid
användandet membranceller, det fortfarandeärav elektrolytiskmen en

förbrukarprocess mängder elenergi.som storal
BV3IOI Natriumklorid förekommer i bergsalt vittnaturen utbrett över helasom

jordens och till omfattningyta 3% i havsvattnet. Natriumkloridenen av kan
erhållas underjordiska avlagringar,ur gruvbrytning ellergenom genom
indunstning havsvatten. Natriumklorid lättåtkomligtav är ingenoch bristvara.
Framställning ldor, och alkali, är elektrolysprocessav och det åtgåren stora
mängder elenergi.

Det problemetstora är emissionen kvicksilver. Den bolagenav av rapportera-
de emissionen kan dessutom för låg, mätningar med LIDARvara Light
detection and ranging eller laser-radar under våren 1992 tyder på avsevärt
högre utsläpp kvicksilver än vad bolagensav mätningar visar.egna

ltten Mindre mängder kvicksilver följer med bl.a. dagvattnet till recipient. I
avloppsvattnet finns små mängder hexaldorbensen vid den anlägg-som enaningen leds till recipient.

fall Så allt avfallgott blir kontamineratsom kvicksilver. De avfall in-av som
nehåller höga halter kvicksilver destilleras, eller lagras i väntan destilla-
tion, och kvicksilvret tilltas De lagrade mängdemavara. är ganska an-senliga. Avfall lågkontamineratär med kvicksilversom deponeras till viss
del.

Stora mängder fast avfall fås i form slam från reningfiltrering saltlös-av avningen. Detta avfall innehåller kalcium, magnesium, järn, sulfater och tung-
metaller, halterna dessa ämnen dockär inte högreav än slammet haratt
deponerats. Däremot har det vid kartläggning dioxinförekomst fram-av
kommit detta, och ävenatt avfall frånannat, innehåller dioxin iprocessen
varierande halter. Dessa avfall har, sitt innehåll kvicksilver, tillp.g.a. av stor
del stått under kontroll även tidigare. Det pågår utredningar för fastställaatt

dioxinet hamnar i slutändan och hurvar det ska behandlasåtgärdas.

erbehandling ovannämnda kartläggningar har inom klor-alkaliindustrin främst rört dioxin i
mark, deponier, grundvatten och sediment härrörande från äldre processtek-
nik och bristfällig hantering avfall. Förutom dioxin områdenaav är även
kontaminerade med kvicksilver, vilket innebär industriområdena redanatt
idag, framförallt på längre sikt, kommermen källa för spridningatt vara en

dessa ämnen till omgivningen. Arbete pågårav med efterbehandling bl.a.av
förorenad mark vid gamla klor-alkalifabriker

.

dukt Mindre mängder kvicksilver följer även med produkterna. Huvudparten
medföljer luten, resterande emitteras med vätgasen.
Det har också påvisats låga halter dioxin i hypoklorit, vilket utreds.



Faktaunderlag
1992siffror förredovisadebolagenAv

220,0 ktonklorproduktionskapacitet:
195,5 ktonklorproduktion:

natriumklorid, kalium-330 ktonförbrukade råvaror: ca
klor-id

elenergi800 GWhca

kvicksilver135 kgtill luft:utsläpp
10 tonklorgas

kvicksilverkg1,4tillutsläpp vatten:
hexaklorbensen17ca g

Nordicdioxin, TCDD-e7ca mg
4,6 kvicksilverkgavloppsreningsverk:till

Nordicdioxin,0,5 TCDD-eca mg

kvicksilver1,3 kgavfall:utsläpp med
m3 kvicksilverhaltigt avfall362mängd:lagrad

Nordicdioxin,250 TCDD-eca mg

6,2 kvicksilverkgmed produkt:utsläpp



Moment: Tillverkning EDC, VCM och PVCav

Sammanfattning

En produktionsanläggning finns i Sverige, i Stenungsund. Produktionen utgår
från klorgas beskrivits frånsom Statoilsovan samt krackereten intill anlägg-
ningen. Av dessa ämnen bildas dikloretan EDC, sedan krackas tillsom
vinylklorid VCM. Från upparbetningen Vinylkloriden återförs saltsyraav

via k oxikloreringsom till dikloretan.s Frånreageras upparbetningen deavolika dikloretanströmmarna avgår lätta och biproduktertunga k EDC-samt stjära avfall. vinylkloridtillverkningenIsom uppstår också tjärfas, VCM-entjära. I anläggningen tillverkar dikloretan vad förbrukasman mer vidsom
vinylldoridproduktionen, varför del främst tillen exporteras, andra anlägg-
ningar i koncemen. Vinylkloriden polymeriseras till olika produktkvaliteter i
PVC-fabriken.

EDC- och VCM-stegen är starkt integrerade, det delsteg står för störstsom
andel biproduktbildning ärav oxykloreringen. Flera lätta och bipro-tunga
duktströmmar är starkt förorenade med dioxiner och andra oönskade kloror-
ganiska föreningar. De flesta destrueras i företagets förbränningsan-egen
läggning, lagras f.n., varför utsläppenen dioxinert små,är räknatav ex somdioxinekvivalenter. Utsläppen till andra klororganiskavatten föreningarav
efter reningsverket är däremot försumbara och möjliga åtgärder bör
utredas. Luftutsläppen domineras vinylkloridmonomer frånav PVC-tillverk-
ningen, medför halter liggermen under lågrislcnivåsom .

släpp till luft Innebär utsläpp vinylklorid cancerrisk för befolkningenav

Norge
Ämnena bryts ned till HCl 1 3 dagar i luft. Spridningsberälmingar visar-

koncentrationenatt i omgivningsluften är under lågrlsknivå. Koncentrationer-
varierar med tiden, diffusana utsläpp från flänsar, ventiler kan be-m m getydande bidrag. Inte vid större stötvisa utsläppens har vinylldorid kunnat

påvisas i luftprover utanför fabriksomrädet.tagna

Enligt från ECETOC kanrapporten inte fastställa säkra exponeringsni-man
våer for cancerframkallande ämnen. Riskvärdering genomförd WHO visarav
emellertid risken är marginellatt jämfört med sådana källor cigarettrök-som
ning Inte desto mindre bör utsläppenm m. reduceras så långt det är möjligt.

byggaAtt PVC-fabrik leder till lägreen utsläppny vinylklorid.av

‘ECECTOC Europeiska kemiindustrins för ekologi och toxikologicentrum-



Sverige
Stenungsundsanläggningen i MUST-utred-förkartladesUtslåppsbilden noga

slutsatsenUtredningen drogSTenungsund.för attMiljöUtredningenningen
fungerar,förbrânningsugnendåsker samtdikloretanutsläppbetydande av

dockberäknadevinylkloridbåde dikloretan ochFörEDC-lagret.från man
respektiveförlågrisknivåema ämne.låg underårsmedelhalter som

Ibörjanvinylklodd Sedan96for 1992 släpptes ut.Enligt miljörapport tonc.a
förbrânningsugnen,ifrån EDC-tanklagretandningsgasemaåret brännsav

medi linjeförbättring ärtill noll. Dennagått nedharvarför utsläppdetta
MUST-utredningen.frånrekommendationerna

Exponering i arbets-
cancen-iskarbetsmiljönvinylklorid ikoncentmtionernaniljön de lågaUtgör enav

verkningarlångsiktigaandrarisk föreller

Norge
från dagensutgångspunktarbetsmiljökrav medmedregleratBetryggande

från 100 till lreduceraddecennierKoncentrationen ärkunskap. ett par
ppm.

Sverige
påtyddenågotfann inteepidemiologiska delMUST-utredningensI somman

kontrollanlägg-vidutsträckningi änindustripetrokemisk störreanställda iatt
förorsaka-sjukdomarellermedicinskaVattenfall skulle haningen symptom

Även till-den lokalaarbetsmiljöni Sverigearbetsmiljön.de avangesav
vinylldorid.avseendemedtillfredsställandesynsmyndigheten vara

frånföreningarklororganiskaoch andradioxinertill utsläppJtslâpp småGervatten av
ochsedimentikoncentrat-ingeffekterskadligaoxykloreringssteget genom

organismervattenlevande
med dagensdem påvisasskadligaandra änämnenSker utsläpp somav

mätmetoder
kloror-slamdeponin Kanlakvatten frånuppsamlingeneffektivHur är av

recipientenden nåfrånföreningarganiska

Norge
hexaldor-ellerpåvisas intevinylkloridfabrikenfrån penta-avloppsvattnetI

tillDioxinutslåppdetektionsgrånsen.underdetfinns de där ärdvsbensen,
endast toxi-medelhögvisaravloppsvattnetAnalysgår.0,1ärvatten avcza

vilkaråderbioackumulering. osäkerhettilltendensingencitet och om
miljö-eventuellabildas och dessasnedbrytnings-omvandlingsprodukter som

okändaomfattautvidgasböregenskaper. Mätprogrammenskadliga att
AOX-tillgängligafrånläsa dettaMöjlighetenföreningar.klororganiska att ut

Ämnena AOX-Samtidigtpåvisas i slammet.kan attstuderas.bör angesdata
i avloppsvattklorsalteroorganiskagrundvärdenför högaanalysen avger

halt klororga-några avseendedärför inte slutsatsermedgerResultaten avnet.
föreningar.niska



slamdeponin innehålla dioxiner.Hela beräknas 17 Allt lakvatten frång
menförs tilldeponin reningsverket. Hanteringen bedöms acceptabel vid

olyckortillbud kan bli förorenat.grundvattnet Sådana erfarenheter finns från
tidigare läckage dildoretan.av

Sedimentundersökningar visar framför försyndelser.allt äldre finnerMan
inga tecken till förhöjda koncentrationer kända klorerade miljögifter.av

Sverige
Dioxinutsläppet i Stenungsund 0,07 går med det renadeär avloppsvattnet,

Övrigadvs storleksordningen jämförbarär med iden Norge. klorerade
kolväten: 2700 går 90 hexaldorbensen mätningar 93. Vid under-varav g -
sökningar i Stenungsund har också funnit AUX-analysen för högaattman ger
värden, dvs överskattning organiska klorföreningar. Andra mät-ger en av
metoder måste användas.

Även i Stenungsund behandlas allt lakvatten från deponin i reningsverket.

Färska sedimentanalyser från flertal provpunkter utanför visadeBohuslänett
de högsta halterna och hexaklorbensen i Stenungsundsprovet.penta-av
Anrikningsfaktorema i förhållande till bakgrund 25 respektive 60. Attvar
Hydro Plast källornaär torde ställt ut0m..tvivel med tillhänsyn deen av vara

Ävenpåvisade halterna efter reningsverket. utanför Göteborg anrikningenvar
betydande. förInom den förestående omprövningen får ställning tasramen
till eventuella ytterligare krav utslåppsbegränsande åtgärder.

vfall Bär krav ställas förbränningpå slammet risken förså sprid-attav senare
ning klor-organiskt material helt eliminerasav

Norge
300 frånslam reningsverket med innehåll klororganiska depo-ämnenton av

i deponi. Mängden klororganiskt iår högre utsläppsströmmen.änneras egen
Slammet innehåller år 0,5 dioxiner, 0,18 kg hexaklorbensenper cza g m

starkt miljöfarliga.ämnen ärsom

Sverige
Stenungsund lagras år 600I kemslam 200mest PVC ochton tonper

bioslam, förhållandevismed låga halter klororganiskt. försedimentering-Från
350 PVC-avfall,kommer och från PVC-fabriken 110ton ton.en cza

finnerHydro Plasts slam 0,04 år.I sammanlagt dioxinekvivalenterman perg
Totalt klororganiskt uppgår till l

Norge
frånEndast den klororganiska delen utsläppet skiljer PVC-fabrikatjonutav

förtillverkning PVC-partiklarna betydelseandra plaster. har härvid endastav
nedslamning.

dioxiner i vinylkloridproduktionen, återfinns 8bildas 10Totalt härav cza gg
dioxinkällaRelativt ii EDC-tjäran fabrikationen litenbränns. ärsettsom en

Norge.



vilket depo-årligen,avfallsaltsyraFörbrånningen till 25 000leder ton som
minska riskerföråtervinningställas attkravBörtomt.annanneras

lösa detmedHydro arbetarNorskdeponering attochmed transporter
årets utgång.föreproblemet

Sverige
materi-helårsvårde,räknatdioxiner38påvisatshar menEDC-tjåranI somg

avfallsström,Ispridningen årochsvårt stor. annanalet enâr provtagaatt
dessa del-0,04 Allastorleksordningendioxin ifinnerVCM-tjära g.man

fiera storleksord-blirvarför utsläppenförbränning,tillgår dockströmmar
1992.biprodukter Tilllätta4019 tjäror ochbrändesTotaltningar lägre. ton

enligt bolagetsdioxin0,16går senasteStenungsundiförbränningluft efter g
pågår dessafortfarande ochanalysarbetet attpåpekasbörberäkningar. Det att

preliminära.måste betraktassiffror som

varvid be-absorptionstom,iskrubbasförbrânningsugnenfrån ettAvgasema
ianvändssaltsyrandelmindrehand. Enklorvâtemängdertydande avtas om

kylvattenkanalenförs tillöverskottetmedanreningsverket, somiStenungsund
Eftersom2 2911992HCl släpptes ton.%-ig Räknat ut10 somsyra.cza

innehåll. Iotrevligtdelvissigväntaskrubberprodukt kan ettär mansyran en
tillhittats områknatldororganiskt281respektive91993två haranalyser g
meddioxinerHelårsutsslåppetbetydande.alltsåosäkerhetenårssiffror, är av

fåri Norgemotsvarande sättPå0,06tillbolagetberäknas somg.avsyran
omprövas.villkorensamband medihanteringen bedömas att



Produktion PVC-blandningar och fárdigprodukterMoment: av
plastbearbetande industri

släpp till Norgevatten
kommentarerInga

Sverige
i från produktionen PVC-heller Sverige bedöms utsläppen tillInte vatten av

blandningar och färdigprodukter betydelse.vara avi

tsläpp lufttill från pmduldionspmcessema utsläppUtgär utsläpp ftalater betydligaav
jämfört med andra källor

Norge
21 ftalaterår från fyraCa släpps de anläggningar producerarutton som

mjuk PVC-folie. Ftalater har både miljögift ochuppmärksammats somsom
möjligt cancerframkallande Användningen 60-70%ämne. i PVC utgör av

itotala användningenden Norge.
påvisats finnshar ftalater vitt spridda i iDet jord, ochväxteratt naturen

sediment i stadigt ökande månder. tyderDetta bryts nedämnenaatt
långsammare i i miljön har visats i laboratorieförsök.än vad Ftalatersom

i organismer. nivåer liggerkan bioackumuleras vattenlevande idagUppmätta
nivåer för skadlig effekt.emellertid långt under Ytterligare koncentrering

effektnivåer.skulle kunna ge

Sverige
till luft från punktkâllor till årUtsläppen uppskattades 41 vidtonca en

studie utförd 1989. vidare avsnitt Användning migreringförångning.Se -

tponering i arbets-
Lljön flyktiga tillsatser vid uppheuningbearbetning kanFrigörs restmono-resp

VCM råvaran frigöras vid ytterligare bearbetningimererr

Norge
arbetsmiljökrav strippasTillsatser regleras och VCM-restemagenom av

PVC-fabriken.effektivt innan lämnar Resthaltema ligger under lpolymeren
ppm.

Sverige
förutsätts.i såvitt käntförhållanden NorgeSamma som



AnvändningMoment:4.

användarenExponering
kunnatillsatserflyktigaellerVCM-resterförångningKommer geav

koncentrationenhälsoskadliga

Norge
frånPVC-compounden sändsbort innanstrippastorkas utMonomerrester

kravSträngaligger under li produkternafabriken. VCM-restema ppm.
analys-känsligamycketlivsmedel.med Trotsför PVC i kontakttillämpas

tillmigrering VCM överpåvisat någoninte kunnatmetoder har avman
matvaror

Sverige
iförhållanden Norge.Samma som

Brandolyckor avfallshanteringSe

skadligaTillförsel av
efternedgrävda i jordenmiljön.till produkter,långlivade rör är attämnen Kommer tex som

mängderi sådanfarliga ämnenadditiverochlång tid brytas ned avgeen
miljöskador uppståratt

Norge
riktningikvalitet hållbarhet pekarvad gäller ochProduktemas fördelar

Eventuelltlivslängd.dessi produkterna helakvartillsatsämnena stannaratt
miljöbelastning be-någonläckagemigrering knappastkommer att avge

förstproblemNedbrytningenkällor. utgörjämfört med andratydelse, ett
påvisatskunnat180°C. Avspaltning I-ICl harvid över octemperaturer av

omfattning.i obetydligförekommerdettavid rumstemperatur, men
skadligmigreringpå eventuelluppmärksamemellertidbörMan att avvara

medjämförtvid användningproblemutgör störreämnen omett av varan
PVC-uppsikt.hålls underdeponi, där lakvattnetdenna äger rum en

ouppgrävdaexempelvisefter användningblir ikvarprodukter naturensom
blybelasmingoönskadskulle kunna medföradeponering etcolovligrör,

PVC-polymeren.istabilt bundnablyföreningarna ärsiktlängre trots att

Sverige
förkabelskrotrestprodukter hackat attgenomförtsLakförsök har geav

deponeringpåverkaneventuellabedömning dentillunderlag avenav
fall tilldettaFörsöken imiljön. ettprodukten kan ha motsvarar parupp

metal-Vissalågt.innehåll tungmetallerårs lakning. Lakvattnets avav var
förbakgrundsvärdenmedi halter överrensstämmerförekommerlerna som

kvick-koppar,kadmium, kobolt, krom,gällerDettaeller grundvatten.yt-
arsenik kanselen, nickel ochbly,zink. Förochsilver, molybden svagen
AOX-analysertillförhållande bakgrundsvärden.iförhöjning skönjas

imikrograml60tidiga ochmikrograml i det lakvattnet36lakvattnet gav
det senare.
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föreliggerAngående nedbrytning osäkerhet.PVCpo1ymeren vilkenomav
perspektiv,påverkan kan långt underi avsnitt avfall.mycketettman se

nedbrytning kraftigt ökad tillgänglighetEn skullepolymeren förav ge en
additiven

produkter användningKommer migrenngfordngning från i bidra till
uppkoncentrering ftalateri miljönav

Norge
Flyktiga additiver ftalater förångas från frånkan utomhusprodukter medtex

presenningar, idrottshallar, plåt frånPVC-belagd och tvättasstora ytor ut
golvbeläggningar följd tensidinnehåll.till tvättmedlens har emeller-Manav
tid inte funnit oroväckande höga värden sig i slam från reningsanlägg-vare
ningar eller i miljöprov för övrigt. i övrigtSe diskussionen under moment
produktion fardigprodukter. pågående tillDe övergången mindreav
flyktiga tillsatsämnen kommer förbättra situationen. funnitMan haratt att
dibutylftalat kan skador inomhusväxter mjuk-vita blad. Dettage
ningsmedel ianvänds mindre iendast mängder PVC.

Sverige
för plastadditivprojektetInom gjortshar beräkningar emissionerramen av

från enligt beräkningsmodell, CEFIC tagit fram. Emissioner-varor en som
från golv, belagd plåt och kan till 400väv uppskattastapeter, grovtna ca

år till luft. Ftalater via avloppsvattnet i reningsverks-hamnarton per som
till 30slammet beräknas Enligt de bedömningar gjorts härrörton.ca som

ftalatemissionema frånde största användning inteoch från vidpunktutsläpp
produktionsanläggningar. Dessutom kan viss långväga luftburen intrans-en

möjlig.till landetport vara
1990-06-29till regeringenI det Kemi och Naturvårdsverket redovisadeav

Begränsningsuppdragets.k. behandlades ftalater, varvid bedömningen att
ftalater till miljöntillförseln borde minska gjordes. Det konstateradesav

konsekvensernaockså kunskapen denna miljöbelastningatt om av var
otillräcklig.

ftalatmängder i-reningsverksslammetVad gäller de bedömshamnarsom
dessa inte problem förnågra användningen slammetupphov tillge av som

jordbruksmark.jordförbättringsmedel i

Kemikalieinspektionen samarbete med Naturvårdsverketbedriver i ett
fortsatt ftalaterarbete plastadditiver. Bl har vidare.rörande studeratsa
Se nedan.

TILLÄGG

produkter bidramigreringfdrângning från i användning tillKommer att
utläckage ocheller milfliskadliga tillsarsämnenhälso-övrigaav

tidigare Begränsningsuppdraget fleraI det nämnda studerades substanser,
nämligen klorparafñner, tennorganiskasåsom plastadditiver,användssom

föreningar, tidigare ftalater.blyföreningar förutom den nämnda gruppen

Naturvårdsverket 4085Rapport



Frivillig utfasning användningen blyforeningar klorparaffmerochav av
iföreslogs uppdraget. övrigt föreslogsl vidare målet skulleatt vara

tillförseln ftalater till miljön miljöfarligskulle minskaatt attsamtav an-
vändning organiska tennföreningar skulle upphöra.av

otillräckligt underlag för ställningstagande behov begränsningsåt-om av
förelåg för flera varför myndigheternagärder deklareradeämnena attav ,tillsammans avsåg fortsätta utredningar förslagarbete med ochatt omman

begränsning användningen olika funktionskemikalier,av av grupper av
exempelvis plastadditiver.

Plastadditivprojektet, påbörjades 1991 förstudieI inleddes medsom somen
ftalaterhuvudsakligen inriktad organiska tennföreningar.ochmotvar

1992 påbörjades huvudstudien i projektet, vidgades tillHösten attsom nu
omfatta alla additiv i termoplaster. Antalet additiver mycket ochär stort en

utifrånselektion gjordes volymer och miljö-använda hälso- ochämnenas
farlighet. Selektionsprocessen tvåresultat de angelägnaatt mestgav som

arbeta vidare med mjukningsmedel metallföreningarochattgrupperna var
Ämnenpigmentanvänds stabilisatorer, och smörjmedel. i andrasom

föremåladditivgrupper kan komma bli för vidare utredningar.attsenare

Arbetet syftar till identifiera risker för videventuella hälsa och miljöatt
användningen plastadditiver vid föreslå åtgärder. Någrabehovsamt attav
ställningstaganden har inte gjorts.ännu

zKeml, mjuknings-ftalater och andraIngela RiskbedömningAndersson: av
från 1993-11-19.i plast. UTKASTmedel



TILLÄGG:

ÅtervinningMoment:

Bildas vid upprepad återvinning och eventuellt vid användning vid hög
hälso- och miljöskadligatemperatur ämnen

Vid höga 150-200 °C bryts ostabiliseradtemperaturer PVC ned under
bildning I-lCl. Vid sekundära reaktioner kan nedbrytningsprodukterävenav
bildas. Bildning bensen konstaterats.har Vidtex under 70-av temperaturer
80 °C har inte kunnat konstatera någon nedbrytning PVC. Förman styvav
mjukgjord PVC har dock viss förändring i materialet konstaterats viden
dessa Några undersökningartemperaturer. beskriver huruvida persis-som

toxiska föreningar bildas vid återvinningtenta upprepad eller har inte
påträffats. frågaDenna bör utredas vidare.

Medför återvinning icke acceptabla tillsatsämnenatt sprids till miljönnu
på økantmllerbart sätt Exempelvisett Cd, klorparqffiner, brømerade
flamskyddsmedel

Denna fråga har aktualiserats i det arbete Naturvårdsverkets Kretsloppssek-
retariat med nätverk bedriver. Frågan kommer utredas tillsammans medatt
berörda parter.

Vilken påverkan har PVC-beläggningen på möjligheten återvinnaatt
plåtdelen PVC-belagd plåtav

jämförandeEn studie mellan smältning PVC-belagd plåt och andraav
skrotkvaliteter har genomförtsav JemkontoreP. Denna tyder på dioxin-att
bildningen ökar vid småltning enbart PVC-belagd plåt. I praktiken, närav
PVC-belagd plåt endast utgör del det smälta skrotet är sannolikten av

faktorerandra föravgörande dioxinbildning och dioxinutsläpp. Dessamer
förbrånnings-är och temperaturförhållanden i och avgaskanaler samtugn

reningsutrustninens funktion.

3Jemkontoret, 628,Forskningsrappon ElektrostålverkenD miljön, 1988.och



AvfallshanteringMoment:

Utsläpp från avfallsför-
Ärbränningsanläggningar. förbriinningsanläggningardet olämpligt påat1jb‘rbninna PVC i gru

klororganiskafuraner och andrarisk för bildning dioxiner, evav av
och klarfenoler.’klorbensenerämnen som

Norge
dioxinbildningsmekanisföreliggerDet oenighet bland forskarna vad gäller

dioxinbildningen. harvilken för Det utförtsoch betydelse PVC harmer
avfallsförbränningförsök vid ickevisar PVC-innehållet har någonattsom

bildas. Pågåendedioxinmängder försväsentlig inverkan hur stora som
undervid för Industriforskning, kommer hösten -93SI Senter Norge att

förhållandenf försök vid UniversitetetPreliminära ibringa klarhet i dessa
icke någon be-Umeå visar ldorinnehållet från PVC har avgörandeatt

någoninte ha avgörandetydelse för bildningen dioxiner. tycksDetav
organisk form vid tillförseln,betydelse kloret har oorganisk ellerom

eftersom bildningen dioxiner via saltsyra.skerav
inte förhållanden den begränsande faktomKlor vid normala utgöraanses

för dioxinbildning. finns i avfalletklormängd krävsDen oavsettsom om
innehåller står för 50 % klorinnehållet idet PVC eller PVC ca av

avfallet idag. Efterhand matavfallandra klorkällor såsom ochsom papper
avskiljs från avfallsströmmen via källsortering kan PVC komma bliatt en
dominerande klorkälla, det osäkert klormängden härifrånärmen om
kommer ha föravgörande betydelse bildningen dioxin.att en av
Godkända anläggningar kommer emellertid kunna utformas såatt att
dioxinutsläppen hålls acceptabel nivå. idagDet ställs kravsträngaen -

dioxin från förbränningsanläggningar.utsläpp Försök med förbränningav
PVC visar de organiska extrakten inte förbrännsIdagäratt mutagena.av
200 000 tonår i kommunala anläggningar 40 000 i mindreoch bratonca

anläggningar. Utsläppen från de 40 000 lika från 200tär de Hstora som
tonnen.

Sverige

resultaten från förbränningsförsökenSåsom framgår fotnot stödjer vav
dioxinbildningeinteSI klorinnehållet från PVCandelen påverkarteorin att

avfallsförbränningsanläggningar, handSverige 2lI finns tarst om casom
hushållsavfallsmängden.45% insamladeden totalaav

Även Rökgasreningmiljökrav.Sverige regleras verksamheteni strängaav
anläggningar. sammanställningarfinns samtliga Deinstallerad över

avfallsförbränningsanläggningar finns visardioxinutsläpp från som
Dioxinhaltengångna 10-årsperioden.denkraftigt reducerade utsläpp under

förbränningsprocessen dels medoptimeringhar reducerats dels avgenom
lägreförbättrade förbränningen förutomhjälp harreningsteknik. Denav
klorfenförbränningskammaren givit lägre halterdioxinhalter från ävenut

Resultat klororgaförbränningsförsöken visar mängd ochfrån typ avsamma
ellerbiomassa NaCl biomassa PVCniska NaClämnen + ++oavsett ;om

SFIunderhandsuppgifter Brita Dagestad,enligt frånenbart förbränns medPVC
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klorbensener, väsentligt, eftersom iler och vilket dessa mindreär om-
fattning adsorberas stoftpartiklar därför inte avskiljs vid stoftavskilj-och
ningen.

dioxiner:Räkneexempel
ngNm’,Dioxinhalten i före rening ligga i nivånrökgasen uppskattas 4-5

fungerande förbränningvid väl förbränningsanlâggning. Vid 1,7en av
Nm’tonproduktionmiljoner avfall 5000 erhållermedton en av man

luftsåledes dioxinmängd 43 går, till och4 uppskattasen ca varav g
39 i flygaskan.hamnag

dioxininnehållet flygaskanKommer tungmetallinnehållet slagg ii samt
vid dagens hantering tillförsel miljiigzfler till miljönatt ge av

Norge
tillför-förutsätts ansvarsfullt såslaggen slutdeponeras sätt,Det attettatt

miljön specialavfallsel till kan uteslutas. Behandlas som

Sverige

Undersökningar har visat vissa metaller i flygaskan mycket lätt-äratt
stoftet.rörliga. gäller dioxiner, fast bundet till SträngaDetta årsom

villkor för deponering flygsaka föreskrivits i tillstånden förhar de nyare,av
deponeringsanläggningama. teknikutveckling pågår ytterligareEn ochstora

ansträngningar inom område.behöver detta kommer successivtgöras Man
förbättradinföra teknik för övriga mindre anläggningar.ävenatt

frånKommer utsläpp HCl anläggningar neutraliseringutan attav
problem för befolkningenlokalt eller vegetationenutgöra ett

Norge
påvisat. i alla fall inteSkadorna kommer allvarlig karaktär.Icke vara av

Sverige
neutralisering utgåendeanläggningar harAlla svenska rökgaser.av

brand kunna betydan-okontrollerad förbränning ellerKommer att ge en
dioxintiIIforsel till miljönde

Norge
PVC-avfallet brännas i icke god-kommermåste delVi attanta att aven

Otillåten förbränning PVC-belagdaanläggningar eller vid brand.kända av
från 5-30 iårliga dioxinutslâpp Norge.kopparkablar kunnaantas gge



Sverige
förekomma.Även kopparkablarförbränningSverige olovligi kan av

vid hardioxinmätningar brännplatseruppmärksammats ochharProblemet
çfterbehandlingsbehov.kartläggningNaturvårdsverketsviddiskuterats av

finnsförbränning harsådanomfattningkring huruppgifterNågra stor
uppmärksammastillsynsmyndigheter börregionalaochtillgänliga. Lokala

på riskerna.

kvanavsevärdainnehållandei lokalerdeponier ochbränderVad gäller
föreningardioxinlilmandedioxiner ochförekomstPVC harteter avav

alarmerandlSverige.i Ingaochi Tysklandbådeomgivningeniundersökts
påträffades.halter

Miljökonsulteutfördaundersökningargrundadeberäkningar,Grova av
betydande utsläppkandeponibränder ett avi Nyköping, tyder att gena

till luftutsläppetsamladegångermånga detTCDD-ekvivalenter av, Även gällerSverige. häriavfallsförbränningenfrånTCDD-ekvivalenter .
tillgängliga.finnsPVCklorkällor änandra

SNV-projektet Dienligt enkätårbränder200antalet,Det stora per sca
bör dockAntal bränderdioxiner.väsentligt bidrag90, kan ett avge

prövnividställsmed de kravi framtidenminska gasuttag numerasom
deponier.av

deponijord.frånUtsläpp
klororganiskabiotillgängliga persistentakunna bildasdetKommer att

kommer dessafalldeponier I såPVC-material påfrånföreningar
generationerkommandemiliöstömingarförmedföraföreningar att

Norge
-200 ochuppvärmning 180 °Cförst vidnedbrytningEffektiv äger rum

Deponeringpåvisats.nedbrytning inteMikrobiell harUV-bestrålning. ge
emelleföreliggermaterialet.konservering Detförförhållandenideala av

undperspektiv,i längreskekommerför vadklara bevis ettinga attsom
aktivitetmikrobielldeponi,finns på etc.olikapåverkan ämnen ensomav

nedbrytningsförhållfullständig bildundersökningarNågra avsom ger en
miljbasiskpåträffats. Starktinte100 °C harunderviddena temperaturer

torde denSaltsyraavspaltningnedbrytning.ökadkommer mesvaraatt ge
påvisaskan ändlsaltsyreavspaltningvissEnnedbrytningsvägen.sannolika

20 °C.så låganed till temperaturer som

bensemängderobetydligabildningföljaskanSaltsyraavspaltningen avav
utesluteBildning klorbensenerförhållandevis snabbt.nedbrytsBensen av

katalysatortillsats.300 °C ochpådetta kräver temperaturer

produkterlånglivadeiPVC-användningen utgörsNorge so30%Ca avav
hittills balharproduktertonår.000 Dessa15totaltkablar dvsochrör ca

kommerlakvattenavfallsdeponier. Analyserpågrad hamnati liten av
vidbildasvilkabild ämnenkorrekt övernågonvisadärför inte somatt

migerarmängder tillsatservilkai ut.nedbrytning PVC samtav
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Sverige
förstudies,En PVC-plastens förorenings-utreda rollsyfte att somvars var

ikälla kommunala genomförtsavfallsdeponier huvudsakligenhar som en
litteraturstudie Industriteknik. Mycketstiftelsen Chalmers uppgifterav
påträffades vidare studier skisserades.och försöksplan för Arbetet haren

inte påbörjats.ännu

Naturvårdsverket studie hur PVC-plasten bryts och på-attanser aven ner
verkar deponi ioch dess emissioner mycket långt perspektiv måsteetten
belysas. Det därförâr angeläget arbeten belyser frågordessa på-att som
börjas snarast.

Kommer utläckage ftalater och andra tillsatser kunna orsaka skadligaav
koncentrationer miljöni

Norge
tillsatsämnenDet har visats ftalater och andra läcker grund biolo-att av

gisk aktivitet i deponiemas lager. Ftalater finns idagövre vitt spridda i
miljön i låga koncentrationer. skadliga nivåer hitintills ickeär dokumente-
rade, tendensen till ökande koncentrationer bekymmersam.ärmen

Sverige
Några högre halter ftalater i lakvatten från deponier har inte påträffats.av
Få analyser har gjorts. Lakvatten hand och behandlas i kommunalatas om
reningsverk på många platser. ftalater,De lakas ingår medut storsom
sannolikhet i reningsverkets slamfas.Se avsnittet användning. utveck-En
ling pågår.lokala reningsverkmot

tungmetaller specielltKommer bly vid nedbrytning kunnaPVCatt av
källaväsentlig flirutgöra utsläppen

Norge
Blystabilisatorer i ochanvänds väsentligen rör kablar, totalt 150 tonårca

medförräknat metalliskt bly. betydlig tillförsel tillDetta deponi ochsom en
eventuellt vidare tätningtill miljön. markKrav och uppsamlingom av av
lakvatten kommer småi framtiden utsläpp från deponiema. Uppkon-att ge
centrering miljögifter deponimassomai år emellertid inte önskvärt.av

frånRester förbränning kommerPVC särskiltutgöra problem.att ettav

Sverige
inteSe avsnittet Målet tillföraanvändning. deponimassoma miljö-är att

skadliga plastadditiverVid val börämnen. hänsyn till denna aspekt.tasav

Åsa i avfallsdeponier.Wilske, PVC-plastEmissioner från Förstudie.
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LVL

förstaDen vinylklorid skedde redan 1835 ochsyntesen av monomeren
polymeren observerades vitt 1839.pulver Första rörandeett patentetsom en
teknisk produktion registrerades 1912 den första kommersiellamen
produktionen årskedde i i slutet 20-talet i någraUSA och Tysklandav senare.
Den engelska tillverkningen först 40-talet.kom

har blivitPVC den volymplasten efterstörsta polyeten.näst
Vårldsproduktionen 18 000 000 i 000 0005är Västeuropaton, ton.ca varav

Skillnaden mellan PVC och andra volymplaster den innehåller klorår att
förutom kol och Kloren 56% molekylvikten.väte. representerar av

Produktion

1.15Sverige 000I producerades PVC 1992. plastrávaran PVCImportenton av
var---60 och importen halvfabrikat 19000PVCton ton.av av var

uppgicktillExperten 15 000 ton-2, I i- . A
Vid kontakt med Hydro Plast redovisades följande uppgifter SverigeAB för
1992:

Tillverkad PVC-råvara 118 000 ton
Exporterad PVC-råvara 76 000 ton
Importerad PVC-råvara 52 000 ton
Konsumtion PVC-råvara 98 000 tonav

hel-Export och halvfabrikat 52 500 tonav
Import hel- halvfabrikatoch 42 500 tonav
Nettoexport hel- halvfabrikatoch 10 000 tonav

Användning PVCav

Man kan särskilja två mycket olika PVC-produkter dels styva utantyper av
mjukgörare rörkopplingar,och dels mjuka. Styva produkter är rör och
extruderade profiler, flaskor kabelisolering,Mjukgjord PVC tillanvändsmm.

Telefax Telex PostgiroPostadress TelefonBesöksadress
Postaladdress Office Telephoneaddress

5708-730 OO 08-7357698Box1384 Sundbybergsvägen Nat 10460Hat 4465054-9 ams
S-17127 SOLNA.Sweden 468-73057 OO 468-7357698IntInt



golv, väggbeklädnad, slang Film folieoch ñnns i både ochmm. styva
mjukgjorda kvalitén

sammansättning

Normalt består PVC-recept mellan 5-10 olikaett råvaror l,4.av
PVC 50-9596
Mjukgörare 0-5096
Stabilisatorer 0,2-5%
Smörjmedel 1-296
Fyllmedel 1-5096

{Slagseghetstfllsatscr 0-10%
Pigment 0-5%
Övrigt 0-5%

Polyvinylklorid framställs polymerisation vinylklorid.genom av monomcren
PVC blandas med processhjälpmedel för kunna bearbetas ochatt med raden
olika ämnen för få fram varierande egenskaperatt hos produkterna.

PVC kan blandas med större tillsatsämnenantalatt och i högre koncentration
vadän möjligtär för de flesta andra polymerer. Mängden tillsattasom ämnen

kan variera från nära noll till 50%.nästan Det sker ingen kemisk reaktion vid
blandningen, komponenterna förblir i huvudsakutan de föresom var
blandningen. Under produktens livstid förändras del tillsattade ämnenaen av

vissa stabilisatorer.t ex

Tilisatsmedel

En del tillsatsämnen kan ha flera funktioner i tillsättsplastmaterialet. Vad som
beroendeoch i vilka mängder slutproduktensär användning. Vissaav grupper

tillsatsmedel finns alltid medan andra endast förekommerav i vissa
produktgrupper.

Mjukningsmedel

En produkt tillverkad PVC är Tillsätts ökande halt mjukgörarestyv. blirav ren
produkten först halvstyv och sedan mjuk. Molekylema i mjukningsmedlet
skiljer PVC-kedjorna så de kan sig i förhållanderöra tillatt varandra och
därmed blir flexibelt. Typiska mjukningsmedel ftalater,är adipater och
organiska fosfater. Andra mjukningsmedel kloreradeär paraffiner, epoxidemde
vegitabiliska oljor och polymerade adipater.

Tillsatt mängd: 105095

Användningen vissa mjukgörare i plast i Sverige, ftalater och di- ochav
trifettsyraestrar, har uppskattats information från produktregistret och frånur
vissa kontakter med industrin. Den totala registrerade mängden dessa ämnenav
redovisas också. I denna kvantitet ingar import tillverkning.och



plastindustxin okttill 1993.mjukningsmedelTabell Uppskattade mängder
avseende påmedreduceratsKvantitetema för plastanvändning har export.
tillverkning, dvsochimporttotaltkvantiteten ingåri produktregistretI

exportkvantiteter inkluderade.är

Ämne anmärkningtotalt iplastanv.
prod.regi ton

1340 etyl-,metyl-,510ftalater, C1-C4
butyl-

17101490butylbenzylftalat, BBP

4370010900dietylhexylftalat, DEHP stor export

00diisooktylftalat, DIOP

22802280diisononylftalat, DINP

940940diisodecylftaiat, DIDP

20502040dioktylftalat, DOP

C6-C10, C7-1080 1080dialky1C6-C11ftalat,
C9,

680680dietylhexyladipat

4020disyraestrarandra

210210tdsyraestrar

5403020150Summa

lösningsmedel inomanvändsredovisasKortkedjiga ftalatema somovansom
mjukningsmedel.plastindustrin inteoch som

troligt dendärförbenämning för DEHP. Det äranvänds oftaDOP attsom
med DEHP 4.kvantiteten DOP skaredovisade summeras

7 ochalkylkedjelângd mellanftalater medteknisk fungerarsynpunktUr en
industrin.medbäst kontakter11 kolatomer

Trimellitaterlågtemperaturapplikationer. äridiestrar användsAlifatiska
högtemperaturapplikationer.föranvändsmjukgörare.utmärkta De

1191Enligtklorparafñner. KemIsfosfater ochövrigt används rapportI var
1989.klorparafñner 4500800 ocharylfosfaterförbrukningen tontonav

värmestabilisatorerPrimära

fråndettaPVC-material för skyddaiVärmestabilisatorer används att



nedbrytning vid bearbetning och vid exponering färdigaden produkten förav
värme. All PVC måste värmestabiliseras för möjliggöra bearbetning.att
Instabiliteten beror på närvaron labilt klor i polymeren. Detta bildas vidav
polymerisationen och kan knappast undvikas. Exponering för värme och ljus
frigör klorväte och dubbelbindningar bildas. I samband med denna process
ändras färgen. De mekaniska egenskaperna påverkas inte nämnvärt.
Värmestabilisatoremas funktion är fånga fri ldorvâte,att med friaupp reagera
radikaler och med uppkomna dubbelbindningar.reagera

TlTillsatt mängd: 0.3-5%

Nedanstående sammanställning är uppskattning 1992-års huvudsakligaen av
användning vissa metallinnehållande värmestabilisatorer.av Den angivna
kvantiteten stabilisatormängden,motsvarar inte metallinnehållet

Tabell 2. Uppskattad förbrukning värmestabilisatorer i Sverige, 1992 iav ton
3-

Ämneämnes- kvantitet, fördelning kommentarer
grupper %ton

barium 0 O Cd förbjudenär i plast i Sverige
kadmium

barium 615 24.5 flexibla och halvstyva profiler
zink golv

kalcium 100 4 flexibla och halvstyva profiler
zink manga godkända för kontakt

livsmedelmed
org. 285tenn 1l.5 profiler, artiklar medstyva hög

transparens
oktyl- och butyl- derivat

blyföreningar 1520 60 god isolator
div rör och kablar

Summa 2520 100

Kadmium förbjudenär bl stabilisator och färgâmne i Sverige.a som som
Restriktioner i Sverige och andra länder har haft till följd dessa iatt stort sett
är utbytta kadmiumfria alternativ,mot bariumzink och kalciumzink.t Deex

fram för användningtogs i plast isenare kontakt med livsmedel. I dag har de
även andra användningsområden.

Nyare stabilisatorsystem är under utveckling. Dessa är baserade
CaMgAl/Zn blandningar. De används bl redan i fönster, rör och kabel.a
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metalltvålar.Metallinnehållande Dettahuvudsakstabilisatorer består i gällerav
intedock tennföreningarna.

svavelinnehållande ochi svavelfria.Tennorganiska stabilisatorer kan indelas
svavelinnehållande vârmestabilisatorerindelning dessa ârEn att;gergrov av

stabilisatorerljusstabilisatorer. Doseringen tennorganiska isvavelfriaoch är av
påfrån 0.3 till 2.5 delar hundra delar hans beroendevarierar phrPVC per

användningsområde hos slutprodukten.

BaZn CaZn-system.Blystabilisatorer kan i vissa fall med ochersättas
substitut för blystabilisatorer.vidare med finnaIndustrin arbetar att

720blyredovisas kvantiteten blyföreningar. Mängden utgörtabellenI rent ca
ton.

blystabilisator i PVC för olikaUppskattad användningTabell av
i 3.användningsområden. Kvantiteter ton

PVC-resin stabilizer leadApplication content

31033 000 780pipes and
fittings .

40profiles 000 80rigid 4

340610wire and cable 12 500

30500 50other l

720000 152050Total

redovisas nedan.övriga användningen värmestabilisatorer i PVCDen av

olikaförblyfria metallstabilisatorer i PVCUppskattad användningTabell av
3.användningsområden. Kvantiteter i ton

organotincalciumzinkbariumzinkApplication

10450 35flooring

17550 35film and sheet

5070coil coating —
25textile ooating --

1208545other

285100615Total
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BaZn och CaZn-system vissa fallkan i ersätta bly. Beträffande kabel och rör
finns dock inga tungmetallfria kansystem ersätta bly helason1 över
produktsortimentet även lösningar finns för vissa kablarom och rör mindreavdimensioner. En utveckling där kalcium används i stället för barium är på
gång.

nd v ilita t r r

För minska tillsatsenatt primära värmestabilisatorerav används sekundära
värmestabilisatorer. Enbart sekundära stabilisatorer inte tillräcklig effekt.ger
De består omättade vegetabiliska oljor därav dubbelbindningama har oxiderats
till epoxigrupper.

Å
l Tillsätt mängd: l-3%

Vanligast använda ämnen:
Epoxiderad soyabönsolja, solrosolja eller linfröolja används i produkter somkommer i kontakt med föroch medicinsktmat ändamål.
Beta-diketoner, polyoler och organiska fosñter används också.

Antioxidanter

I Sverige uppskattas förbrukningen antioxidant i PVC till 30av 1992.ton
Detta är troligen underskattning kvantiteten.en Dettaav 8 %motsvarar ca avhela användningen antioxidanter i plast. I huvudsakav detär hindrade fenoler

används i PVC.som

Tillsatt 0.~02—2%mängd:

UV-stabilisatorer

Förbrukningen UV-stabilisatorer i västeuropaav 304 1988.tonvar
De ljusstabilisatorer används i PVC har redovisatssom under
värmestabilisatorema.

Smörjmedel

Tillsätts for reglera smälthastighetenatt i bearbetningsmaskiner, för sänkaatt
smältviskositeten och för förhindra klibb i formningsverktyget.att

Tillsatt mängd: 0,1-1%

Vanligast använda ämnen:
Organiska alifatiska ellervaxer, metallsalter alifatiskasyror av syror



dsmFlarn

vanligaflesta plastema.dePVC förför änBeständigheten brand är bättremot
dennaförbättraytterligareförmetalloxiderInblandning vissa görs attav

flamskyddsmedel,fungerarVissa mjukgörare ävenegenskap. som
ochpolymerenmedfosforsyravid brandfosforsyreestrar bildar reagerarsom

bildning icke-brännbaravattenbildning ochunderlättar förkolning, gaser.av

2-5 %.Tillsatt mängd:

Exempel använda ämnen:
flamspddningen.svårantândlig minskarochAntimonoxid produktengör mer

rökutvecklingen.Molybdenoxid minskar

prmessförbättrare§lag§eghet§tillsatser och

slaghállfasthet.Förbättrar smältegenskaper och

l-l0%Tillsatt mängd:

Vanligast använda ämnen:
sampolymerer.vinylacetat-akrylater ochMBS,Klorerad polyeten, ABS, eten-

Fyllnadsmedel

egenskaper,fysikaliskaspeciellauppnåkostnaden,Tillsätts för minskaatt
fmmaldabestårbrand. Demotståndetfärgen ökapåverka eller mot av

stearinsyra.medofta belagdasyntetiska källornaturligamineraler från eller

5-50%Tillsatt mängd:

Vanligast använda ämnen:
Kalk och dolomit.

Färgämnen

används.organiska pigmentoorganiskaBåde och

0,1-4%Tillsatt mängd:

Vanligast använda ämnen:
antimonoxid, zinkstearat.zinkoxid,kalciumkarbonat,Titandioxid,

fargämne.funkioner änandrakan haFlera ävenämnena somav
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Blåsmedel, används för få porösa material,som att natfiumbikarbonatär t ex
koldioxidutveckling. azodikaxbonamid kvfiveutveckling. 0,5-1%

Biostabilisatoner 0,5~l %
Antistatmedel 0,2~2%
ViSk0SiI6tSf6I‘§.fldl8IldC medel 0,5-2%

3 l4-0980-



Källor

UtgittiPetrokjemidivisjonen, Oslo.Hydro1 PVC miljö, Norsk s.a.og
1992oktober

Kemikalieinspektionens konsultrapporter:

14verksamhet, utkast2 Plastbranschen Struktur och Sten Nordberg-
1993.september

themxoplasticis, novemberLars-Erik utkast3 Stabilizers for Edshammar
1993.

referensgruppen.Synpunkter från



BILAGA 8
På uppdrag kretsloppsdelegationenav

Kartläggning företagav

användersom
PVC

Ett arbete av
Petter Norrthon, Tomas Gärdström Teresia Israelsson

Miljöteknik
Instutitioncn för Fysik Mätteknikoch

581 83 Linköping
00013-28 10



BILAGA 5
°e°°i °°’°&quot;°&quot;‘NATURVÅRDSVERKSTATENS
SNV:sDatum diarienummer

Industritekniska avdelningen 1994-05-02 521-5216-9l
Enheten för kemikaliefrâgor

kemiskoch industri
Ad Bo Drougge

KlöfverAd Inger
ÅkeAd Undén

Kretsloppsdelegationen
Miljö- och naturresursdepartementet
Tegelbacken 2
103 33 Stockholm

Komplettering utlåtande miljöpåverkan PVC.av om av

Verket har åtagittill sig till Kretsloppsdelegationen redovisa den informatiatt
tillkommit sedan 1993-12-01 enligt muntlig överenskommelse, sedansom som

bekräftades skriftligt 1994-04-19.

Tillverkning PVC-råvaraav

Naturvårdsverket har begärt Hydro Plast i Stenungsund skall framatt ta ett
underlag för omprövning villkor för verksamheten. Flera omfattande under-av
sökningar har begärts gällande mark och grundvatten karaktäriseringsamta
utsläpp till Enligt plan skulle undersöknigama redovisas februarivatten. 1 1994

tidplanDenna har inte kunnat hållas och studierna uppskattas bolaget kunav
klara i april-maj. Bolaget förseningen delvis beror aktiviattvara attuppger

i anslutning till Kretsloppsdelegationens PVC-uppdrag tagit tid frånter arbete
med omprövningsärendet.

således inte troligt hemställanDet omprövning villkor kanär lämnaatt om av
Koncessionsnämnden för miljöskydd före hösten -94.

Utsläppsrapportering
frånYtterligare mätdata bolagets verksamhet har redovisats i Miljörapport för

Storleken diffusa utsläppen1993. hos de har diskuterats vid samråd meda
Kretsloppsdelegationen.

Bilaga visasI sammanställning från1 rapporteringen de 7över senasteen

9°‘TOMBGatuadress Telefon TelexPostadress
Naturvårdsverket

D Smidesvägen5 58223 108-2908-799 10 00 31 ENVIRONS111Englundavägen5171 85 SOLNA U



Återvinning

Naturvårdsverket har åtagit sig granska materialdet branschenatt redovisatsom
återvinningvad gäller PVC.av

påVid Naturvårdsverketmöte med från Sveriges Plastförbund,representanter
Hydro Plast AB, Hydro-Borealis Prosjekt Plastgjenvinning redovisades planerad
återvinningsverksamhet i Norge pågående återvinningsverksamhet församt PVC i
Europa.

Malerialåtervinning

Ett antal återvinningsverksamheter pågårstort i Europa. flestaDe i Tyskland,
i övriga länder.även Bland exemplen återvinningfinnsmen golv, takfolie,av

fönster, dörrar och vissa fallI kan återvunnadetrör. materialet användas i
produktion golv, sluten återvinningscykelEnrör kan därmedetc.av nya upp-Återvunnenrättas. läggs ofta i mellanskikt nyråvaramed på yttersidorna.ettvara

beskrivnaDe återvinningsanläggningama kommer då de byggts i fullatt ut pro-
duktion ha kapacieteter vardera i storleksordningen tonår.5 000

I Frankrike återvinns 10 000 mineralvattenflaskor återvunnaton PVC Detav
materialet används för rörproduktion.

Omfattningen dagens materialåtervinning relativt låg bråkdelärav en av-nytillverkad polymer. Rent tekniskt bedöms förutsättningar finnas byggaatt upp
för återvinning PVC.system av

Miljöpåverkan emissioner-

Studier har genomförts ECOPLAN, Institut für Immissionsschutz Gmbh, iav
Tyskland på återvinninganläggning för huvudsakligen hushållsavfallsplast.en av
Undersöknigen gjordes uppdrag Südplast Kunststoffrecycling Gmbh iav
Erasbach Berching.

frånLuften återvinningsprocessen renades med venturiskrubber och djup-filter.
Orenad renad luft analyserades med på dammavseende och dessresp metallinne-
håll, metaller i gasfas, Oorganisk gasformig kloridporganiska gasformiga fluorför-
eningar, ammoniak och aminer, kväveoxider, fosfosföreningar fosfat, sulñdersom

merkaptaner,och svaveldioxid, formaldehyd, fenol, kresol, toluen, xylen, och
bensen. Dessutom analyserades polyklorerade dibensodioxiner och dibensofuraner.

Resultaten från emissionsundersökningen sådana de klart under-attuppges vara
skrider de tyska myndigheternas utsläppsgränser.

Laktesl återvunnet material

Jämförande laktester har gjorts olika plastkvaliteter inklusive åter-prover av
plast, betong och Resultaten har sedan jämförtsträ. med tyska kvalitets-vunnen
för dricksvatten, Kunststofftrinkwasserverordnung. Ren plast ochnormer ny

återvunnen plast lågmed andel polyolefiner lägst halt utlakade ochämnenavgav
kunde godkännas behållareför och innepåsar i behållare. Försöken utfördes vid

UberwachungsTechnische -Vereinung Südwest.



nedbrytningspradukter materialet.iBildning av

förVärmestabilisator tillsättsformningstemperaturen.instabilt vid attPVC är
kopparexempelviskan metallerEventuelltnedbrytningen.och begränsaförhindra

huruvida det bildasfå belystNaturvårdsverket velatharnedbrytningen.katalysera
återvinningupprepadvidinkl dioxinföreningarklororganiskalågmolekylåra av

nedbrytningen.katalyserarkopparliten mängdhuruvidaPVC, samt en

medPVC-kabelmanteldärförsöksplan,översände 1994-04-25Plast ABHydro en
innehålletgånger, varefterupprepadeomgranulerasskallkoppartillsatsutanresp

bilagaanalyseras. Seextrakt ochbåde inedbrytningsprodukter, gasprover,av
framme 1994-05-15.analysresultat finnaskanEventuellt

deponiPVC iNedbrytning av

frånfrån 1993-11-30miljöpåverkan PVCutlåtandetpåpekade i attVerket om
risken fördåligt ochlångmycket siktpolymerenmed ärhänder utrettvad som

arbetetVerketutredas.föreningar böroch toxiska attpersistentabildning anserav
omgående.påbörjasfråga bördennabelysamed att

Forurensnings-Sverige, med StatensiHydro PlastmedFrågan har diskuterats
plan föråtagit sigBolaget hari upprättaoch Hydro Norge.i atttilsyn Norge en

juniredovisa 1994.Deponi, liPVClångsiktig nedbrytningstudie attavaven

Förbränning

med idagPVCklorandelen ibidrarfrågan: VadställtharKretsloppsdelegationen
förbränningframtidaoch i

avfallsför-igrovavfall brännsoch dethushållsavfallfrån iPVCKlotet som
rökgaser.bildadeklor i35-50%för mellanbedömsbränningsanlâggningar svara

osofteratingåendei~ PVCPVC-innehåll på 0,5% 8 500 tonDetta ettmotsvarar
konsumtionsavfall.frånhuvudsakligenkommerochförbränningtillavfall

iklorvätet%för 50matavfalletkomposterbaravåtask antasDet ca avsvara
livsmedlen.tillförsfrån koksaltklor kommerrökgaser. Dettabildade som

PVCavfallsfraktion kommerdenna attkomposteringochkällsorteringVid av
klorkâlla.huvudsakligutgöra

avfallssammansättning:förändradoch vidförbränning idagvidKostnader

iklorvätetneutraliseringtvå förförekommeravfallförbränning avsystemVid av
rökgaser.bildade

rökgasenikalkneutralisationsmedletblåses ts.k.det systemet exI torra
stoftetmedtillsammansavkiljskalciumkloridBildadsker.stoftavskiljninginnan

överskottimåste doserasdeponi. Kalkenstoft tillmängdökadmedföroch en
deponeringskostnad.högrelativtinnebärvilket
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börjanSedan 1980-talet har krav avfallsförbränningställts på innebärav som att
utrustning för neutralisering rökgasema måste installeras. Vid dagens avfalls-av
förbränning måste sådan utrustning finnas ingårPVC i avfallet elleroavsett om

det s.k. våtaI kyls rökgasema till °Csystemet och klorvätet35 kommer dåca
i vâtskefasen. Kondensatet måstetvättas visserligenatt ut neutraliseras, men

överskott neutralisationsmedel behöver tillsåttas. Bildad kalciumklorid följerav
med det renade kondensatet i recipient.ut

En kalkyl kostnader för neutraliseringöver redovisas i bilaga

Sammanfattningsvis kan förbränningsägas PVC iatt därett systemav torr
neutralisering tillämpas medför nettokosmad, medan i våtadeten systemetman
får nettovinst på grund PVC har högre värmevärdeatt genomsnittligten ett änav
hushållsavfall.

Ett helt klorfritt skulle medföra lägre investeringskostnader.system Klorföre-
komsten medför korrosionsbestândiga material måste väljas, vilket kostsamt.att är

Bidrar saltsyran till försumingen

Samtliga avfallsförbränningsanlâggningar försedda med neutraliseringsutrust-är
ning.
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frånUtsläpp HPsbenungsund

1993 1992 1991 1989 19881990 198
VCM-fabriken mätt
etylklorid diskont 1 1 1,7 2,2 9 0,7 z
dikloretan diskont 1,5 1,5 1,9 3 12,3 4,4 1 i

diskont 4,8 7,8 8,6 7,9 2,8 3,6eten
vinyiklorid diskont 0,7 0,5 0,03 0,06 0,3 0,1 v

7HCI diskont 0,2 77 7 7 7i

PVC-fabriken mått
vinylklorid 100 89kont 77 77 98,5 86,7 67,1
vinylklorid 2,8diskont 6,7 8,3 6,8 3,5 10,47

Tankager ber
dikloretan O 16 85 86 85,6 77

Hamn ber
dikloretan 3,5 74,4 3,4 2,9 3,5 7

Reningsverk berl
dikloretan O 0 0,4 0,2 77 7
vinylklorid 3 3,3 75 1 7 7

Området mätt
dikloretan 607 2007 1907diffust 7 7 7

diffust 257 40 407 7vinylklorid 7 7 7

TOTALT 204 189miijörapp 132 190 219 7 7enl
119 131 187 190 219 99Jfr 111summa

redovisar samtliga utsläppssiffror för sju årenTabellen kolväten och klorkolväten de senaste
kraftiga ambitionsökningen i års miliörapporter framgår, också betydandeDen attsenare men

beräkningarråder inte minst diffusa utsläppet. Bolagetosäkerheter det totala attom anser
reningsverkpå i första omsättningen i tanklager. hamn och bättre måttbaserade hand ettger

i siffrorna för fortfarandefåtal mätningar Spridningen 19925ärberäkningar med bas.än ett som
besvärlig från industrier, därförmättekniken är är väl känt andra BATmycket Attstor. anses

för hålla följerregelbunden läcksökning läckage Hydro Plastinternationellt att ettnere.vara
är drygtläcksökning. källorna till dessa gasutsläpp, tanklagret, sedan ettför En avprogram

därför relativt kraftigt är dock svårtförbränningen, och utsläppet reducerat. Det attår tillansluten
diffusa för området medel-i utsläpp ärmätdata. värden tabellendetta med Debelägga angersom

punktutsläppen. samtligamätningar, inkluderar kända Attfåtal och devärden ett summeraav
totalutsläppetför 1993 kundeöverskattning. bättre sättdärför Ett attvärden varaangeenger

85 120 ton.-

78-06-07Villkor: beslutl
minskapåkontinuerligt arbetasamråd Naturvårdsverket atti medskall21 Bolaget

tekniklämpligpasta-Pvctillverkningen och närvinylklorid frånutsläppen av
befintliga anläggningar.påinföra densammaföreligger

diffusa utsläpputreda storlekenNaturvårdsverketi samråd medskallBolaget22 av
nödvändiga åtgärder.vidta eventuelltPVCrfabrikema ochfrån ochVCM-

information motsägeringenverket haruppfyllt dessa krav ochsig haBolaget somanser
utvecklingsverksamhetintensivpäomprövningen ställai kravkandetta. Däremot merenman

minska desäkert delar att storaambitionen bolagetmätteknik, sommedavseende
Högströmsförhandsinformation utvecklinggivitBolaget den 25harosäkerhetema. avom

ärinstallationsarbete, detutvecklings ochUppenbarligen återstårstaketmetod. men
finnsfaktiska utsläppen 1995.dekunskapbättrerimligt att anta att omen

UNÅK94-05-02HYDRLUFLXLS:1
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FÖRSÖKSPLAN

Problemställningar:

Bildas kortkedjiga1. klororganiska föreningar inkl. dioxin
återvinningvid frånupprepad kabelPVCav

Katalyserar liten2. mängd koppar nedbrytningenen

Litteratursökning1.

Experimentellt2.

Provmaterial2.1.

typisktEtt recept för PVC-mantel tillsatsutan och med avfinmalen0,1% koppar.

Bearbetning2.2

Materialet granuleras i dubbelskruvspruta MaffeiKrausen KMD
vid laboratoriet25 för PVC-Teknisk Service i Porsgrunn.

Provtagning2.3

vidGasprover uttas ivakuumzonen sprutan.

Granulat extraheras lösningsmedelmed utprovas.som

Förförsök2.4

Pulverkompound utgångsmaterialgranuleras till2 ggr som
sedan gångeromgranuleras till i tre steg:upp 2, och4sex 6
ggr.

flexibilitetTermostabilitet på utgångsmaterialoch mätes och
varjeefter försteg att fastställa tillsatsbehovev. av av

stabilisator mjukgörare.resp.

Metodik uttagningför extraheringoch granulatav gasprov av
utprovas.



Huvudförsök2.5

Bearbetning2.5.1

stabilisatortillsatsereventuellaochMaterial granuleras av
omgranuleringar.mjukgörare göres 4efter 2och resp.

Analyser2.5.2

Extrakt granulatav

masspektroskopi.Metoder: ochG C

analyserasExtrakt

påomgranuleringartvå, ochKvantitativt fyraefter1. sex
aromater:följande kloreradeutvalda,

Hexaklorbensen
Pentaklorbensen
Oktaklorbensen
Dekaklorbifenyl

innehållandematerialpåPå Dioxin. omgranuleratEndast 6 ggr
koppar.

två, omgranuleringarSemikvantitativt ochfyraefter2. sex
på:

föreningarKlorerade

karakteriseras huvudkomponenter.Därtill

analyserasGasprover

semikvantitativ analysPå görs avengasprover
föreningar.flyktigasemiflyktiga klorerade
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kostnadUppskattad för neutralisering HCl från PVC vidav avfallsförbränninsz

För neutralisering 1 HCl vidton 3stöav åtgår 3,06 CaOI-l2 vidtortton systemKostnad för l CaOH,ton till 1000 kranges
vid vått 1system HClton åtgår 1,8 kalkstenton Ca Co,
Kostnad 1 kalkstenton 333 krca
Halt HCL i rökgas 900 mgnm3ca Antag 450 mgnm3att kommer från PCV, detta.innebär 450mgnm3 nm35000 2,25 kg HCl avfalltonperBränd mängd avfall totalt 1,7 Mton inkl 0,4ca Mton industriavfall
Fördelning l Mton rökgasreningtorr och 0,7 Mton våt rökgasreningDeponeringskostnad 300 kr ton avfallca
Transportkostnad 100 krca avfallton

Nedanstående kalkyl inkluderar kapitalkostnad för investering, då klorhalten irökgasen PVC-klorutan förutsätts så hög sådanvara att utrustning ändå behövs, och attkostnad för utökning år ytterst marginell.

Torrt system

Mängd HCl är l Mton avfall 2,25 kgton 2250 ton

Kostnad CaOH2 2250‘3,061000 6,89 MkrDeponeringskostnad 22504,06300 2,74Transportkostnad 22504,06l00 0,91

Summa 10,54 Mkr

Detta då 10,54 krtonger avfall

Energivärde PVC
Mängd PVC -plast bränns 22502som 4500 ton
Vårmevärde PVC 20 MJkg
Värmevårde olja 40 MJkg
Oljepris 3000 krton
4500 PVCton då 2250motsvarar olja och dåton har värdeett 6,75 Mkrav

och då 6,75 krtonger avfall

Kostnad för HCl-neutralisering blir då 10,54 6,75 3,79 kr avfallton-eller totalt 3,79 Mkr således minusposten

Vått Göteborgsvariantsystem

Mängd HCl 0,7är Mton 2,25 kg 1575ton ton

Kostnad CaCo, 15751,8333 0,94 Mkr
Vid neutraliseringen bildas CaCl CO,+ Kalciumkloriden inte istannar
vattenreningssteget släpps iutan recipient varförut inget slam erhålls måstesomdeponeras och följdaktligen inte innebär sig deponerings ellervare transportkostnad.

Detta då 1,34 krton avfallger

Samma energivärde för 6,75 krton avfallsom torrt



således pluspostavfallkrlon5,4l1,346,75dåblirHCl-neutraliseringförKostnad -

våttochkostnad systemTotal torrt

3,79 MkrMton1 -
Mkr+5,4l0,7 Mton

1,62 Mkr+

inkomstavfallkr0,95 ton1,7 Mton1,62 MkrkostnadTotal

hälftenandraförkostnadenkommerPVCfrånkommaklorvåtethälftenDå antogsav
utrustningen.investeringförkapitalkostnadenavfall plus avkr0,95också kosta ton

årdetavfall och200 krgenomsnitt än toniavfall ärför brännaKostnad meratt
förkostnadentill detta ärförhållandeiochrökgasreningförkapitalkostnaderinklusive

liten.från PVCHCL-klorvâtetneutralisering av

fall inteiochPVC-plasten vartnödvändighet utsorteradärför attinteDet ensomsyns
fråga änekonomisk enDet årvåtaharanläggningar mer ensystem.för de som

miljöfrâga.
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ArbetetPVC-plast.frånmiljöpåverkanspecifiktintePVC,handlar ommenporten om användervarförteknosvären,PVC-flödet ikartläggasig maninriktatistället at:
objektivtsådettaRksöktVi har görafinnsmån detvilkenPVC och i

informationvärdefull och intressantinnehållerarbetetförhoppningmöjligt. Var är attsom
åtagandenöverensstämmelse medioch är

telefon. Viviainhämtadinformationen ärtid och mycketunder kortArbetet har sken av
villdärförhärtatilltälletiaktanbeommsäktñárevertmellafelstavadepersormamnoch

kunskap kringsinsigdelat medalla depå tackavill samtidigtföretag. Vi avatt sompassa
PVC.användningen av

94.03.31Linköping
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Teresia IsraelssonGärdströmPetter TomasNorrthon
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Inledning1

Bakgrund1.1

Regeringen 1993-05-27 handlingsplan föruppdrog lcretsloppsdelegationcn utarbetaatt en
minska miljöpåverkan Handlingsplanen skullefrån PVC andra klorerade plaster.ochatt

redovisas juni 1994 för långlivadeden l januari 1994 för kortlivade och lsenast
år.produkter. Kortlivade livslängd till 15 Dåprodukter innebär produkter med en upp

gränsdragningen har krets-mellan kortlivade långlivade produkter svår dra, såoch är att
loppsdelegationen PVC-allavalt redovisa plan omfattande typeratt avgemensamen
produkter. Denna 1994.kommer den junilatt presenteras senast

Åtgärder1993 PVCl november gjordes utredningen för minska miljöpåverkanatt av
andra klorerade åtgärder.och plaster. Ekonomi och konkurrenskraft vid olika former av

arbete kring PVC-produkterna civilingenjörernaDetta de kortlivade utfördes Petterav
Norrthon och Gärdström vid avdelningen Miljöteknik, Linköpings TekniskaTomas
högskola.

Den 182 1994 ñck avdelningen Miljöteknik förtroendet utföra kart-ånyo att ett
läggningsuppdrag åt Kretsloppsdelegationen. Föreliggande behandlar uppgiften:arbete
Kartläggning PVC. användningföretag använder ska studieArbetetav som avvara en

kartläggning kortlivadelånglivade produkter sammandrag redan gjord deettsamt avav av
utförs civilingenjörerna Gärdströmprodukterna. Detta arbete Norrthon, TomasPetterav

Teresiaoch Israelsson.

Syfte1.2

övergripande bild PVC-flödet i teknosfären. Arbetet skaSyftet med arbetet är att ge en av
varför PVC användas idag och vilka alternativa material möjligaockså belysa är attsom

använda.

Översikt PVC-flöde1.3

tillPVC-flödet från producentöversikt övergripnade beskrivningI denna avges en
koksalt. Vid dennapetroleumprodukter ochñgur PVC tillverkasse 1.1.konsument av

Hydro Plast AB,PVC-tillverkare,framställs finnsockså N aOH. I Sverige storprocess en
totalt i100.000 PVC användsCirkahar 50% svenska marknaden.den tonsom ca av

produkterkortlivadeanvänds tillvarje år ungefär 20% mängdSverige och dennaav
livslängd år.15kortare än

bestårcompound, till 10-50%kolika tillPVC blandas i allmänhet med additiv avsomsen
PVC rad olikahelmöjligtPVC. Additiven detandra ämnen görän att en egen-geren

eller plast-contpounderare,kspeciella företag,Compounden tillverkaskanskaper. avsav
själv.produktdllverkaren
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slutprodukter.halvfabrikat ellertillverkaantingenProducenter olika kanplastprodukterav
antal företag,omfattar begränsathalvfabrikatochTillverkare PVC-råvara, oompound ettav

verksarnhets-företag inom olikaantalmedan tillverkare slutprodukter omfattar stortettav
områden.

olika produkt-antalsammanförts inomslutprodukterI har mängd ettrapporten en
förädlingskedjanfall flera ii vissaområden. respektive produktområde kanInom steg

slutpmdukter.olikaiprodukterna ingår komponenterinnefattas typeratt avsomgenom
möbler.i bilar ochkomponenterPVC-detaljer kan användasEtt exempel är tatt exsom

ofta någonproduktområden hanteras deslutpnodukter inom olikaNär det gäller typav av
grossistdetaljist innan nårde slutkonsumenten.

PVCRen

Compound

Halvfabrikat

l
Produktomráden

Översikt praduktomrddePVC-flödetfrânPVC-rdvaratillFigur I av

Avgränsningar1.4

belysas iintePVC, kommeraktörerdelar ingår också i flödet närmareFöljande attmenav
rapporten:

Petrolcumindustrin
vid PVC-produktionBiprodukter

Additivtillverkare
konsumenterEnskilda

Återanvändning
tervinning

Förbränning
Deponering

studien.Vidomfattasinteför aktörerkonsekvenserPVC-användning kan ha även avsom
åtgärdas HCl-Idagproblemhushållsavfall kloretförbränningexempelvis är ettav

insprutning kalk.medbildning tex av

studeras.intedessa kommermaterial och tillverkarna närmareAlternativa attav
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specificeradDirektiv1.5 och
undersökningsuppgift
Enligt direktiv ska följande uppdragspunkter belysas i uppdraget:

Företag användertillverkar och halvfabrikat.PVC-produktersom
Mängd PVC inom respektive företagbransch.användssom
Alternativa material kan PVC inom respektive företagbransch.ersättasom
importerade produkter halvfabrikat: användningsområden och branscher.och
Igxportrnarlmad.
Översiktlig bild PVC vidkostnader nuvarande användning övergångmellan samtav av— till alternativa material.

I första hand omfattas produkter livslängd 15 år samordning medmed överen men en
kortlivade produkter krävs.

någraEfter förändringar fungerar givna direktiv väl specificerad under-smärre som
sökningsuppgift. Det bör dock enskilda företag inte, i undantagsfall,ännoteras att mer
kommer Det väsentliga istället belysa områdesspecifrka och generellaäratt tas attupp.
tendenser. specificerade undersökningsfrågor blir därmed:

vilkaI produkterlproduktornråden används PVC. Antal tillverkande företag och omsättning
Till vilka produktområden vissanvänds halvfabrikattypen av
Vilka och i vilka mängder importeras och halvfabrikatprodukter ochexponeras

vilkaI mängder används PVC inom respektive område
Vilka alternativa material kan PVC inom respektive områdeersätta
Vilken skillnad i kostnader och kvalitet finns mellan PVC och alternativa material

Metod1.6

I huvudsak har sekundärrnaterial från databassökningar frånoch branschorgan använts
skaffa baskunskap. har telefonintervjuerför I övrigt töretagsrepresentantermed ochatt en

ornrådeskunniga för fram information. Uppgifter PVC-mängder har,använts att ta omom
i PVC-råvaraså varit möjligt, mängd 1992och basår har Näranvänts.angetts ren som

mängderna finns tillgå omräkning, gjorts medi PVC har annatatt anges,omren
additiv innehållerantaganldetmjukgjord och PVC 15%PVC innehåller 40%att att styv

additiv.

följande nyckelord: PVC,Datasökningar har gjorts i medantal databaserett
polyvinylchloride, alternatives. Vi har också låtitprofiles,environment, pipe, floor,

efter följandesökningenByggdok sökning. Vi skulleönskade degöra göraatten
frågeställningar:

i Sverige PVC,vilka använder byggsektornFör ändamålprodukter i vilka mängderoch
inkluderat industriella installationer.

förändamål finns och vad har dessaVilka föralternativa material respektive
perspektiv.fördelarnackdelar tekniska och ekonomiskaur

3. Vilka företag tillverkar PVC produkterna.
datasökningen 31 träffar.Byggdoks gav

Omräkningssiffror branschintervjuer.på informationfrånbaseras

-3-
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Företag i tidigare angivit långlivadestudier plastbranschen har de bearbetarattsom av
PVC-produkter kommer har företagkartläggas. första hand medI störreatt en
omsättning överstigande 10 intervjuats.MSEK

förFöreträdare företag i PVCtillverkaranvänder halvfabrikat eller produkterstörre som
intervjuaskommer via Varje intervjutelefon. första hand kommer VD kontaktas.Iatt att

kommer kvalitativ försöka förstådär tyngdpunkten kommer läggasatt art attattvara av
varför visst Till intervjuerna intervjuguideunderlag för kommergör sätt.ett attman en
användas. Frågorna kommeri möjligaste mån skickas till företaget innan självaatt
intervjun se bilaga l.

Felkällor1.7

Kartläggningen har mål övergripande och generell karaktär. Utredarnaattsom vara av av
vill peka följande möjliga felkällor.

Vissa produkter, eller företag kan ha undgått utredarna.-
PVC-innehåll i produkter kan okänt hos importörer och grossister.° vara
Tillgänglig infomration för kartläggningen hari vissa fall varit begränsad. Givna-
uppgifter kan härröra från olika basår.tex
En önskan från utredarna har varit alla PVC-mängderi PVC. Dåatt presentera- ren
demia information inte har varit tillgänglig i offentlig statistik har omräkningar varit
nödvändiga.
En del berörda personeraktörer har inte kunnat nås.°
Olika företag kan använda olika PVC, storlek.Uppskattademycket oberoende- av
värden baserade på data från fåtal företag inom bransch ochär denärett en av
anledningen osäkra.

Fellkällor vid intervjuerna är:
Feltolkrting och missuppfattning information kan ha skett eftersom dubbelkoll- av
med primär eller sekundär data inte alltid har kunnat vissEngöras.annan
begränsning finns i utredamas förkunskaper på området.även
intervjuade vi talat med kan ha speglar personliga åsikter, änc personer som snarare
företagets.
Intervjuade inom viss bransch tillhar tenderar endast besläktadeatt0 personer en ange
material exempelvis polymerer alternativa material till PVC.som
Intervjuade kan ha gjort felaktiga uppskattningar. I vissa fall kanpersoner tex-
uppskattningarna mängd PVC i produkt osäkra.av ren en vara
Intervjuade kan avsiktligen låtit bliha lämna vissa uppgifter eller harattpersoner-
avsiktligt lämnat oriktiga uppgifter.
Företagens beskrivningar vad gäller produkter har ibland varit svåra tolka.typ att- av

Arbetet sker under kort period inte alltidvarför det har funnits tillräckligt med tid fören
djupare förståelse olika berörda tillverkningstekniker och material. Tidspressentexav
bidrar till ovanstående felkällor. För få så korrekta uppgifter möjligt har strävanatt som
varit intervjua på chefsnivå inom företagen.att personer
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2 Identifiering PVC-av
Hödet

arbetet med identifieraI till vilka halvfabrikat inom vilkaoch produktområden PVCatt
används i omfattning har källorstörre antal De källor har föranvänts. använtsett attsom
kartlägga PVC-flödet är.

Information från Norsk Hydro se figur 2.1 och 2.2 bilaga 2.samt-
Listning PVC-produkter från Arbetsrapport 18 1993 PVC and Alternativeav- nr.
Materials, Appendix B se bilaga 3.
Listning PVC-produkter från Miljøprojekt 132 se bilaga 5.avo nr.
Användningsområden för PVC och användning PVC i förpackningar i Sverige- av
1988, Källa: Tomas Rydberg bilaga 6se och 7.
Produktion och handel med produkteri PVC. Källa: Utrikeshandel 1992 och Industri-
1991, SCB bilaga observera denna källa inte PVC.att anger ren
Nordbergs branschsammanställning i Plastbranschen-struktur och verksamhet.
Skandinavisk Plastindustri 92 och 93.
Plast Forums lista svenska plastbearbetare Plastforum Nr. 6 1993.
Till förgrund kartläggningen PVC-flödet ligger också gjorda telefonintervjuer.av

SWEDISH PVC-MARKET 1992

FLEXIBLE 52$ RIGID 439;

Plpeflttlngs en

Flex.FIlrn.shoolli
coating 6-

m9Hsh°°‘ 67Tubes,Profllu 41.
RigidPromo: 6-

Oman Ilexlble 41. omen, gu 21,

2.1Figur Användning PVC Sverige NorskHydrai 1992.Källa:av
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kton
2°° Totalt

125
Ror100

80 ---------
6° Kobe
40

Golv
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20 Bestrykmng

å .’:{‘:°_

6 profilerStyva
4

2
£2‘:33°3«%:i’K:‘2’f3:‘£;‘i:8:&#39;t:°3r‘l’8553£&#39;o’«‘:‘§«&#39;3’8£Ba&#39;3a%&#39;c.i.6‘:

1965-1992.Källa: NorskHydro2.2Användning PVC SverigeFigur iav

PVCi vilka mängdertill tillämpningar ochfrån Hydro visar vilkaInformation Norsk ren
2.2. Deproduktion i Sverige figur 2.1 ochcompound används föroch tre storase

ochanvändningen. Rör, golv69% PVCkabel står för helaområdena golv ochrör, av
i övrigainnefattasVilka slutprodukterkaraktäriseras slutprodukter.kabel kan somsom

1970-talet legatsedanPVC-användningen i Sverige harsvårtolkat. Totalområdena är mer
2.2.100 000 tonår. Se figurpå nivå kringen

hari Sverige,PVC-användningen och antal tillverkarefå detaljerad bildFör att aven mer
utifrån branschsamman-uppskattning gjorddatarnaterialomfattande bearbetats. Enett en

cirka93 det finnsplastindustri61993 Skandinaviskställning i Plastforum Nr och attger
halvfabrikat ochtillPVC-plast något slagi Sverige bearbetar170-200 företag avsom

slutprodukter cirkafrångrundar sigbranschsammanställningenUppgifterna i svar
Totalt ñnns 173plastbearbetare.totalt 1100 tillfrågade700 tillverkare av

Sverigeplastvaruindustrifdretag ioch 837plasthalvfabrikatindustriföretag

kanPlastforums listaPVC-plastbearbetamaiföretaguppskattning cirka 95En är att st av
producerarår. företaglivslängd under 15 Dprodukter medhänföras till somsven

40 hadeCa dessamöbler eller kontor.förpackningar, tryck,förprodukter ent avex
företag tillverkarhel delBedömningen försvåras10 MSEK.påomsättning över att enav

produkter.kortlivade och långlivadebåde

omsättningcirka 80 styckenlista hari Plastforurnscirka 170 företagendeAv somen
inneburitvilket harbilden,dock kompletteratkällor harMSEKår. Andraöverstiger 10 att

har kunnat10 MSEKomsättningmedungefär 20 tillverkare större änytterligare
PVC harochanvänderstycken tillverkareungefär 100dettaTotaltidentifieras. ensomger

MSEKår.överstiger 10omsättning som

återförsäljareimportörer,företaginriktats dessa störreundersökning harVår samtmot
muntligaunderåterfinnskontaktadevaritochföretaganvändare. Deoch personer som

källor.

2 PVC.meddelvisarbetareller177 angivit dehelt61993 plastbearbetareNr harPlastforuml au
3 SCB.företagsregistret,tabeller93.Basfakta ur
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konsumtion i figur 2.3.En PVC-flödet I figurenfrån tillråvara presenterassyntes av
pmduktområden PVC används itill vilka halvfabrikat vilkaoch inom störresomanxrgåsattning.o

halvfabrikat produktområdendetaljerad figur, in- eller utgåendeEn samtmer som anger
i kapitel 4typiska marknaden, ñnns för varje område ocheller produkter till svenska

företag, omsättning ochVidare PVC-mängder, antal plastbearbetande derasuppskattas
storleken på företagen harantal anställda for respektive område. de områden därFör

omsättningssiffror ochvarierat kraftigt ocheller PVC-användning varit mycket liten har
för produkter iantalet anställda inte angivits. siffra för typisk andel omsättningenEn av
PVCPVC också. Denna siffra inte korreleras med vilka kvantiteterkan mananges

PVCanvänder, ska tolkas mått hur del omsättningen ärutan storett somsom av
specifiktSiffran inte för någotberoende. typisk, d talande för branschenär s menv

företag.

PVCRen

Compound

Halvfabrikat

TekniskaBgstfukgnFOIIOI. Profiler Slang Kabel Färg. detaljerväv

Produktomráden

Siukvlrds- ma;am:,’:fi.° amFa. anldarodt Husgeråd Elektriska ochnu,,won maskinanläggningpackningnrllkemedeb ommöbler producermd IMIbtpadwnw detaljer

användningsområdena ochgolv har2.3 PVC-flödetfrân råvara till konsumtion.Observera deFigur råratt stora
placeratsunderbyggochanläggning.
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3 Ren PVC och
compound

Ren PVC3.1

Plfgiläm Klorgas

cgmpound

l tillverkare i Sverige med 480 anställda.omsättning drygt 1000 MSEK ochen ca
Typisk andel omsättningen for produkter i PVC 70%.ärav

Uppskattade mängder i PVQ 1992:ton ;en
Produceras lill marknadenExponeras Imponeras

VCRen P 98.0004I 30.000 84.000 52.000

Beskrivning område3.1.1 av

svenska marknaden för PVC 1992 98.000 blygsam delDen ungefär vilket ärton,var en
Mton5.Europas 5 Från varit på 125.000 beräknades den svenskahaatt tonav uppe minskande berottmarknaden minska till 95.000 1993. Främst har den marknadenton

dåliga byggkonjukturen förpackningsindustrin eliminerat delarden haratt storasamt av
sin 1992 från Hydro Plast iPVC-användning. Cirka 40% PVC-råvaran i Sverige kornav

130.000 från någon de andraStenungssund, totalt tillverkade Resten komton. avsom ca
PVC-tillverkama. PVC i Sverige 30%15 europeiska Produktionen större änärav ren ca

tillförseln till marknaden.

Vidkoksalt.Vid tillverkning PVC krävs klorgas, vilken fås från elektrolys avav
omsättningen medan PVCtillverkas också NaOH. står för 13elektrolysen lut, Lut ca av

anläggning iNorsk Hydrosfor 23. Om PVC inte får tillverkas i Sverige blirstår ca
värde,miljarder SEK i principStenungssund med nyanskaffningsvärde 1,5 utanett

flytta7produktion och inte lönsamdå anläggningen inte kan användas till är attannan

4 viaPVC tillförsdensvenskamarknadenPLASTnordica 8 1993,siffrantolkas mängdtotal somnr ange renPVCochimportörer ochcompoundtillverkare avren5 1992.PVC environmentMedia, andtheHydro
6 8 1993PLASTnordicanr7 VD. NorskHydroWejdlingSven Stenungsund
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Ren PVC denär vanligaste plasten efter polyeten, består till 56 viktsprocentnästsom av
klor. Detta PVC många billigare degör gånger plaster till högreän gradäratt som
härstammar från olja.

3.2 Compounderare

Ren PVC Additiver

Halvfabrikat

2 tillverkare i Sverige med omsättning på I 20 MSEK och 65 anställda. Typisken ca ca
andel omsättningen för produkter i PVC 100%.ärav

Uppskattade deri PVQ 1992:män ton ggn
Produceras Exponeras Imponeras Till marknaden

Compound 3.0008 s.ooo91o-13.ooo 12-15.ooo

Beskrivning3.2.1 områdeav

PVC-råvaraRen levereras i pulverform, harts, blandas olika additivermed till ksom s
compound i form granulat. Typiskt 10-15% additiv i PVC för ochär rörav styvca en ca
50% i mjukgjond PVC för kabel. Genom additiver kan PVC precis så mjukgörasen man
önskar och det just möjligheten tillföra tillsatser olikaär mängder PVC sågöratt som
användbart. Varje tillverkare kan blanda ihop additiver så han finner bäst och mångasom
tillverkare har compoundering.egen

Tillverkning färdig compound står för liten del tillförseln PVC till halvfabrikat-av en av av
tillverkare. Endast l2-15.000 PVC tillförs viamarknaden compound. I Sverigetonca ren
finns det antal företag levererar PVC-compound. Av dessa Hydro Sydplast ABärett som

Thevinyl tillverkareoch AB och deras produktion år 1992 i storleksordningsammavar
totala inmängden svenska marknaden.som

Compoundcringsforetag i allmänhet helt beroende PVC råvara. Någonär av som
beredskap eller planer för alternativ produktion finns inte i dagsläget Att sigägna
alternativ produktion inte möjligteftersom affärsidé, kunnande och maskinellanses vara

PVC.‘utrustning ofta helt knutna tillär

8 Utrikeshandel1992. 39.04.210Ur 39.04120 till PVCej mjukgjord15%additiv.omräknalnr ren40% additivmjukgjord
9 Utrikeshandel1992. 39.04.2l0 39.04.220 PVC 15%additiv,Ur omräknattill ej mjukgjordnr ren40% additivmdukgjordl ABK. HydroSydplastLindgren
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Halvfabrikat4

Folier i PVC4.1

För-
FritidKontorpackning

2 tillverkare i Sverige med omsättning på 310 MSEK och 340 anställda Typisken ca ca
andel omsättningen för produkter i PVC 100%.ärav

Uppskattade mängder i mnLV£§ 1992:ton
Produceras lillExponeras Imponeras marknaden

Folier 3.000 12.800I 9.200 16.500

Beskrivning området4.1.1 av

I produktgruppen PVC folicr ingår olika halvfabrikat folietyp. Huvudsakligentyper av av
indelas folien i och mjuk PVC-folie. uppskattning PVC-användningenEn forstyv grov av
produktion folie 13.000 tonår och 16.500 tillförs årligen den svenskaär tonav ca
marknaden. Tillförseln således 25% produktionen inom landet. Av deär större änca ca
100.000 PVC kap 3.1 halvfabrikaxse går till står produktionen folier förton nen som av

13% vilket bra med figur 2.1 flcx.fi1m,shect rig.film,shcct 10%.stämmer överens +ca

Styv och mjuk PVC-folie återfinns i Styv folie tillmängd olika produkter. användsen
förpackningar exempelvis for livsmedel mjuk folieoch läkemedel medan har otal olikaett
tillämpningar. I tabell 4.1 exempel användningsområden för halvfabrikatges av

volym.folietyp. storleksordning förbrukad PVCProduktområden i vad gälleranges

11Jämförmedbilaga4
‘Z 85%PVC 60%.Utrikeshandel1992. 3920.410 3920.420omräknattill mjukaUr styvanr ren

FolieABL.. GislavedKällor:Olsen. RieberFolieAB Kjellander.för svenskaLillverkarc. LW. ochGäller

-10-
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Produktområde Typ halvfabrikat Exempel påav produkter
B hr na sc
Förpackningsindusuin Styv folie Margarinfdrpackningar,

blisterförpacknin förgar
läkemedel

Fritidmöbler, Dekorativ beläggningsfolie AudioVideo, inredning i t exinredning m m husvagnar, båt, fartyg,
Fordon Inredning i bilar, Fordonsfolie Instrumentpaneler,
bussar, lastbilar, tåg, flyg dörrsidor, innertak,

solskydd, mattor
Fritidmöbler Mjuk PVC folie, Luftmadrasser,inflatablcs,

industrifolic simbassiingcnutemfibler
Hygienprodukter Mjuk PVC-folie Blöjsnibbar m rnMöbler Väverifolie Vävda plastmattor
Ovrigt lndustrifolie Pärmar, hörselskydd mmTabell4.1Exempelpdprodukter folieför

De två största svenska tillverkarna har relativt exportandel, 50-90%, vilketen stor demgörberoende utvecklingen på exportmarknaden.av Exportandelen har också ökat under de
åren. Totalt harsenaste halvfabrikatexporten plattor, duk, filmav och foliertypen ökatavkraftigt från 5.595 1988 till 15.917ton 1992, samtidigt importenton har minskat frånsom30.989 1988 till 20.164 199214ton Observeraton siffrorna angivnaär i PVC.att renAnledningen kan efterfrågan halvfabrikatatt har sjunkitvara i Sverige under tid.senareVår bedömning tillverkarnaär med andraatt ord har denmött minskade efterfrågan

PVC i Sverige med öka sin exportandel,att bytaän till alternativa material.snarare att

Substituerbarhet4.1.2

Tillverkarna PVC billigtär materialattanger med flertalett goda egenskaper. Viktigaett
fördelar PVCär tryckbarär ochatt dess mjukhet kan varieras.att Dessutom har PVC
goda brandegenskaper, kräver låg resursanvändning och medger flexibilitet istor recept-utvecklingen. I tillämpnin för de mjuka foliema det i allmänhetgarna är svårare hittaattalternativ för foliema.deän Möjligastyva alternativ för de foliema PP, PETärstyvaoch lamminerade 15temroplaster. Möjligheten PVC kommerersätta behandlasatt attlängre fram under respektive produktområde.

Produktiontekniken idag används vid folietillverkning ksom kalandrering.är Teknikensär speciellt anpassad till PVC, vilket det svårtgör övergå till alternativa polymereratt medutrustning.befintlig Kostnaderna för maskiner och övriga omställningskostnader
bedöms mycket vid övergång till material.alternativasom stora en

14 Ur Utrikeshandel1992. 39.20.410 3920.420 3921.120nr15Johansson,T.. RieberFolieAB ochOlsen.LW. RiebcrFolieAB15TerseliusBjörn1994
17Olsen.J.w. RieberFolieAB

Burge.S..GislavedFolieAB

-1]-
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vävBestruken4.2

Bestruken
väv

OWE‘Kapellonstläder

och350 MSEKomsättning påSverige medimindre tillverkare1 och 2 castörre caen
25%.PVCifor produkter äromsättningenTypisk andel340 anställda. av

1992:n:nE1gUppskattade mängder i ton
marknadenTillImporterasProduceras Exponeras

75019Bestruken 1.150VäV 600I.000

områdeBeskrivning4.2.1 av

konstläderfortolika formerbelagdbestruken ivävHalvfabrikat inom denna är exgrupp Sverigeibelagdbestruken3 tillverkare vävfinnseller kapell. Detregnkläder varavav
Antiphon störst.Perstorp är

inomPVC-användningenfrån intervjuer,utgångspunktuppskattning, medEn att attger
inomliggeroch import1.000 tonår. Exportunderstigerbeläggningområdet vävav

tonår.1.150marknadentilltillförseln ärstorleksordning den totalaoch casamma

Substituerbarhet4.2.2

med polyuretan ärNackdelarpolyuretan.vid beläggningalternativt material väv ärEtt av
tål lika högadetfuktbeständighet ochintelika slitstarkt, harintedet är attsammaatt

alternativ, vilketPVC. läderkonstlädertillämpningen äktaFör är etttemperaturer som
dyrare.dock är avsevärt

produktionsprocesscma,förändringaromfattandePVC skulle innebäraSubstitution avav
medPVC. redan idagdocktillverkare arbetardclEnanpassade tillspecielltdå dessa är

akrylat-silicon.ochexempelvis polyuretanmaterial,andra typer av

19 produktvikt50%PVCtillomxfllcnad59.03.l0l 59.01109.UtrikeshandelUr rennr20 S.Nordberg,
21 ABFoVFabricsSvensson
22 ABFoVFabric:Svensson
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4.3 Profiler

ÖvrigtFordon

Ca IS tillverkare i Sverige 600 MSEKomsätter 10 med omsättning underca st en
10 MSEK. De har 600 anställda och typisk andel omsättningenca för produkter ien av
PVC 60-90%.är

Uppskattade mängder i PVQ992:ton ren
Produceras Exponeras imponeras Till marknaden

Profiler 1O-I 3.000232.000 1.5-3.00024 I 0.000ca

Beskrivning4.3.1 områdeav

Tillverkningen profiler i PVC halvfabrikatkomponenterutgörav inom mängdstorenproduktområden. Typiska tillämpningsområden är; och tätningslisterstöt- till verkstads-
industrin, våtrumslister, utomhusliggande lister, karmar till byggsektorn kabelkanaler,samtProfiler för displaylistergörs även och vägmaterial. Stora företag Primo Sverigeär AB,
Thorsman Co AB och HL Display AB.

Produktion profiler och tillförsel till marknaden bådaav 10.000är tonår. Export ochcaimport ligger 3.000 Av den totala mängdenrunt PVCton. står profiler för l0-12% vilket
något högreär den siffraän finns i figur 2.1. Profiler inklusive slangsorti därmotsvarar10% tubes, profiles rigid profiles. Slang kan till viss del+ eventuellt återfinnasäven

under others flexible i figur 2.1.

Substituerbarhet4.3.2

PVC används på grund materialets mångsidig-litetoch låga pris. Kunderna villav med
andra ord ha billigt och funktionellt material. Det betonasett också materialvaletatt styrs

kunderna och inte leverantören. Vissa leverantörerav dock de har möjlighetav attmenar
hjälpa kunden fram proñler i alternativaatt materialta och del kunder efterfrågar idagenhalogenfria alternativ. På Plastex AB undersöker idag, till skillnadt från för 5 årex man

sedan, råvara funktion.kan uppnånoga om annan samma

Tillverkarna hävdar PVC med dess speciella styvhetatt bearbetningsvänligtär material.ett
Det går både lättare och snabbare profilergöra PVC i andra material.att än Till PVCsav
fördelar hör bl god ytñnish, UV-beständighet, underhållsfrihet, svårbrännbarhet,a
isolerande förmåga, enkelhet kapa och det låga priset.att

23 Profiler svåra finnai statistik.är Utrikeshandel1992att enligt 39.16300 545 i vårsiffranr. ton.gerinkluderasprofiler formi färdigaprodukter.av24 Utrikeshandel1992enligt 39.l6.300 1156tonnr. ger
Wiman.L.,PrimoAB

26MäkiThorePlastexAB
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detmaterialet förstärks kanochPVCmedprismässigtPolyoleñner kan konkurrera om
på försöks-tillämpningar. profiler dockär ännuDessaalternativ i vissa typer avettvara alternativabedömstillämpningarmångaarbeta. Förstadiet och kräver sättnytt attett

på alternativexempelNågra ärgånger.2-5medråvarukostnaden ökarmaterial innebära att
så dyrt och2-3 gångertilluppskattasPolycarbonataluminium.stål ochpolycarbonat, trä,

PVC i vissamjukalternativ tillPVC. Ettså dyrtgångeraluminium till tre som TPE.elastomerer,termoplastiskakunna ktillämpningar skulle vara s

teknisktExempelolika krav.profiler ställerforanvändningsområden ettRespektive
profilexempelvis frambilindustrin detTillfastbarhetsFömrågan.ställs enkrav är togssom

skulle skemonteringenkrav,klarade allaalternativt materiali somuppsatta utomett som
med tape.

hundrahandlarpolymerproduktionen till ettför anpassningKostnader paromannanav
måste bytasextruderstilloch skruvarverktygmiljonbelopp.tili Detkronor är somtusen

produktområde.respektiveunderutförligareAnvändarnas krav kommer presenterasattut.

Slang4.4

Sverige.tillverkare i3-5

PVC 1992:iUppskattade mängder ton ren
marknadenTillImporterasExponerasProduceras

2.000Slang 1.5-3.000

områdeBeskrivning4.4.1 av

Sverige. osäker dånågotSiffranislangimportörertillverkaretiotalfinnsDet ett av
trädgårdsslang,Sjukvårdsartiklar,tillanvändsPVC-slangmindre företag.mångafinnsdet

industrin.tillämpningar inomi antalochtryckluftsslang ett stort

10årtiädgårdsslangmiljoner8 samtanvändermarknaden casvenska meterDen perca
svåraPVC i slangtryckluftslang.3° äranvändningtotal attSiffrormiljoner renavmeter

svårighetenanledning tillEn atttillämpningama.mångapå deberoendeuppskatta, annan
slangtillverkarespecifikafåtalfinnsdet baraPVC-användningen äruppskatta ettatt

ofta ihop-slangstatistikenI ärtillverka slang.ocksåprofil kantillverkarmånga som
medräknat rör.

uppgå tilli slangPVCmängdenuppskattadesi DanmarkgjordundersökningEnligt en 1992användes3-4.000Hydrotonår31. Norskinformation från tonI att4.040 anges ca

27 ABProñlspccialistenSidney.Martinsson
23 ABL.. PrimoWiman.
29 Plastindustri1992Skandinavisk
30 AB. UnoplastVD SvedbergDrisEl-Alami
31 5bilagaSc

-14-
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till flexible tubes profiles se figur 2.1. Eventuellt kan slang ingå i othersäven
flexible vilket står för 4.000 Vi tillförseln tilluppskattar marknaden till 2.000ton.ca ton,
då slangtillverkare finnsäven representerade under profiler.

Substituerbarhet4.4.2

För man tillämpningar finns alternativa material, främst gummi och polyuretan. Dessaga
blir 3- 10 gånger dyrare och slangkvalitén, vad gäller beständighet eld,t motex ozon,

och varierande PVC.försämras troligtvis jämfört medvatten, temperaturer,

Tillverkning slang i andra plastmaterial kan ske i dagens maskiner efter vissaav
modifieringar. För gummislangstillverkning behövs däremot helt maskinpark.en annan
Problemet med ersättning PVC-slang i olika tillämpningar sjukvårds-exempelvisav
produkter i kapiteltas upp

Kabel4.5

Kabel

ÖvrigtFordon

Ca tillverkare6 i Sverige med omsättning på 3.000 MSEK och 1.500 anställdaen ca ca
Typisk andel omsättningen för produkter i PVC 60-80%.ärav

Uppskattade mängder i PVC 1992:ton gm
Produceras Exponeras Tillimporteras marknaden

Kabel 13-15.000 2-3.000344-5.000 I 2.000ca

Beskrivning4.5.1 områdeav

Kabel kan delas i tele-, installations- kraft6verfdringskab1ar.35och PVC främstärupp
i installationskablar kV.35vilket innebäranvänt kraftöverföring under 1 Kabel räknas ien

allmänhet långlivad produkt livslängdenoch 30-50 år. Stora tillverkare kabelärsom en av
i Sverige Ericsson Cables, IKOär Alcatel ABBs kabel företag.samt

Produktionen kabel 14.000 tonår 14% vilket väl medöverensstämmermotsvararav ca
siffran 13% i figur 2.1 under Cables. Den svenska marknaden tillförs 12.000 tonca

PVC i form kabel vade år, alltså något mindre tillverkningen inom landet. Mellanänren av
2-5.0O exporterasimporteras årligen.ton

32El-AlamiDrisvo SvedbergplastAB, Uno
33 VDEl-AlamiDris Svedberg AB. Unoplast
34Jämförbilaga4
35 Miljöstyrelsen. 18arbetsrapport 1993nr36 PVCandtheenvironment1992
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tillz37gårExperten

Norden 29%
Qviga 56%Västeuropa

2,5%Qsteuropa
12%Ovriga världen

föreskrivs. EttPVC-kabelmånga dettillämpningar och ifinns för olika ärNormer som
4240231. och tillnationellabådeSS Normema, ärSvensk Standard,exempel är som

rökutvecklings-isoleringsfomiåga, brand- ochhållfasthet,internationella, omfattarviss del
kabelnsegenskaper. olikadet kravanvändningsområde finnsBeroende

UV-beständighet ochsvårantändbar,PVCs brandegenskaperisoleringsmaterial. Det är
uppnå deattraktiv. Försådenmekaniska påfrestningarförmåga klara gör attatt som
PVC. Kravenmjukgörare tillfrämstadditivertillsätts 50%önskade egenskaperna renca

PVC kabelofta användsinomhusinstallationer,i allmänhetPVC-kabel gäller men
slippa skarvar.överallt för att

Substituerbarhet4.5.2

korrosiva ochmedrökutvecklasPVCs den väl brinnerTill nackdel hör när svan suraatt
gaser. finns mycketdär deti produktertunnelbanor ochFör vissa miljöer, t ex

mindredct ellerIdag finnshalogenfria kablar.elektronik, finns efterfrågan på mer
lcrfivs.materialproduktionsutrustning ochalternativ, utvecklingacceptabla avmen

mindrehar valtmekaniska dkravenofta fått vika för deAlternativen har ens manvge
sträng norm.

plastmaterialpriset skullefördubblingockså generellt dyrare. EnAlternativen är sett av
genomslagetvarför15-20%,skulle öka medkabelpriset endastdock innebära av enatt ca

kostnadsökning skulle bli begränsat.

framoch hoppas kunnalcraftöverföring används ofta lyetentele- ochFör taman
2 krav räknartillämpningar med lägreinstallationskabel. Förkablar förPEPEX även mam

alternativ. Ettacceptabeltmed tillsatserframtid ha polyeteninommed ettatt somen snar
redovisasindustristatistikgummi. Iockså används isolatormaterial ärsomsom spänningsintervall.lör samtligagummiisolerade kablarproduktion av

finnaintresse förnågotochför producentema störreOmställningama är attstora
normerad.PVC-kabelninte så ärtill PVC ñnns längealternativ som

37 Kvnrtalsstatislik1992.Utrikeshandel
33 SEKMalmsten.
39 SEMKOStefan.Borg
40 1990Michael alTaylor. et
41 18 1993Miljöstyrelsen.arbetsrapportnr42 18 1993arbetsrrpponMiljöstyrelsen. nr3 SCBIndustri1991.
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4.6 Färg

Bygg
plåt

2 tillverkare i Sverige med omsättning på 450 MSEK och 280 anställda. Typisken ca ca
andel omsättningen för produkter i PVC 35%.ärav

Uppskattade mängder i PVC 1992:ton ren
ExponerasProduceras Importeras Till marknaden

Färg 3.500 1.000 soo 3.000ca

Beskrivning4.6.1 områdeav

Nobel Coatings och Becker Industrifärg AB tillverkar plastisol. Plastisol färgär en som
används bl hos SSAB för täcka plåt med skyddande färg. Platenatt kan sedan bockasa en
till hängrännor färgen skadas. Det unikat med PVC-systemetutan detex att är att
möjliggör tjockt materiallager fungerar bådeett färg och plåtskydd i kraftigtsom som
korrosiv miljö. 2.500 PVC användes till lackering byggplåt 1992.ton Ytterligareav ett
användningsområde törsvarsprodukterär exempelvis kamouflagenät.

Produktionen färg 3.500 PVC vilket 3,5%motsvarar totalaav ton ärca ren ca av
användningen. figurI 2.1 återfinns färg tillsammans med bestruken under rubrikenväv
coating och andelen den totala PVC-tillförseln äri figuren 5%. Mängden de tvåav avhalvfabrikaten tillsammans enligt vår undersökningär 4.500 d 4,5%.tonca v s

Substituerbarhet4.6.2

Man arbctar på hitta alternativa for tärgñlmer har inteatt lyckats.ännu Desystem men
alternativa mycket film, 25-30systemen avsevärt istället för de 200ger en tunnare pm um

PVC-systemet Ett material mjukgjord akiylat.är Kunden måstesom använtsger. som
dock använda akrylatet inom vecka då det åldras mycket fort.en

SSAB har anläggning speciellt för plastfilmspåläggning. Anläggningen tillanpassaden är
PVC och alternativa material fungerar tillfredsställande. Alternativa material bådesom

råvaruprisetökar och tvingar fram nyinvesteringar inte möjliga alternativ. I detses som
fallet skulle helt andra korrosionsskydd, förzinkad stålplåt,typer användas.texav snarare

44 Siffrornabaserarsig främstpåuppskattningarfrån Plaslisolförbranschen. ochgolvräknasintein ile tapetxsiffror.dessa

-17-
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och porösdetaljerTekniska4.7
PVC

Tekniska
detaljer

1-3 tillverkare i Sverige.

PV§§ 1992:Uppskattade imängder ton ;en
marknadenTillProduceras ImporterasExponeras

PVCPorös 1.2501.0509oo 700

områdeBeskrivning4.7.1 av

PVC-halvfabrikat plattor,i Sverige importerarfinns antal företagDet typenett avsom
olika ändamålfor raddetaljerna bearbetastekniskastång, skummad PVC, bult Deetc. en

PVC säljs iskummadporösför maskiner.industrin,går till detaljer inomoch mycket t ex
sig välockså och lämparlättatill reklamtryckare. Plattornaform plattor är styvamenav

exaktPVC möjlighetenskummadskyltar. fördel medEn är att styrasom annan
InternationalDivinycelltillämpningar.inom vissakan önskvärtdensiteten, vilket vara

lättviktskonsmiktioner,PVC för främstkonstruktionsdetaljer i skummadtillverkar styv
transportsektom.45detaljer tillundervattenpipelines ochtillt ex

siffror ochinte kanirnportöremadelvissvåra uppskattaMängdema är att angeatt g ap
ocksåsistnämnda lederprodukter. Detolikahandlar mångadelvis for det typeratt avom

PVC uppskattarbilaga 4. Vad gällerhandelsstatistiken se poröstolkatill svårigheter att
marknaden.tillförs den svenska1.250 årligenoch900 tonår producerasvi tonattatt caca

Substituerbarhet4.7.2

användas förinte kananläggningar,PVC-anpassadeidag iPVC tillverkasSkummad som
kräverandra plasterför porösa,Teknik finns dock göraandra plaster. en nyatt men

PVCmaterialandrabörja jobba med änidagredanTillverkamaanläggning. överväger att
Medanvid brand.gasutvecklingrisken fortermiska stabiliteten ochbegränsadedenp g a

användas vidPC60-80°C beroende tid kantillgår användaPVC bara att caupp
bra.47gånger fungeraskulle mångapolyoñnerAven125°C problem.utan

45 bilaga41991.39.2l.l20.industristatestik1992Handelsstatistik och85% seav46 Divinycell InternationalMikael.Danielsson
47 Mikael.Divinycell InternationalDanielsson
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Produktområden5

Förpackningar5.1

Folier

4
Förpackningar

F|Livsmedcls Omg-förpackningar film

Ca I5 tillverkare i Sverige.

U pskattade derimän 1;¢nflC 1992:ton
Produceras Exponeras imponeras lill marknaden

Förpackningar 4.500 4.000 1.ooo-1.soo 1-2.ooo

Beskrivning5.1.1 områdeav

I produktgmppen förpackningar ingår olika i första hand livsmedels-typer av
fdrpackningar exempelvis flaskor, askar, vakuumpack och fdrpackningsfilm till livsmcdcl.
Léikemedclsfdrpackningar behandlas i kapitel 5.2.separat

Det finns tillverkare15 förpackningar. Andel total PVC-användningca i formav av avhalvfabrikat hänföraär till fdrpackningsindustrinatt har sjunkitm m som från 13% 1989
till 1992.43ungefär 4% Genom frivillig branschöverenskommelse 1991en attombegränsa användningen PVC i förpackningar har konsumtionen Sverigei sjunkitav
mycket kraftigt under de åren. Enligtvissa källor har konsumtionen PVCsenaste avförpackningar sjunkitnästan 9till 0% 1993.

SverigeI har tillverkningen flaskordunkar, i PVC, i ha upphört. Ingen deav stort sett avtvå tillverkarna PLM AB och Kullcbom Stenströmstora AB använder längre PVC i
produkter.sina Mönstret pá för imponerade flaskor.sätt DUMA AButser samma

impoxgtâlirflaskor endast fåtal imponerade flaskor innehållerav attanger ett numera
PVC.

48 HydroPlastAB
49 PLASTnordica8-93
5° RosDer 1.. PLMAB ochSkantze KullcbomSlenslr6mc. AB51RosendahlL. B..DumaAB



använderPVCföretagKartläggning somav

En produkttillämpning PVC fdrpackningsfilmdär användsdet fortfarande till kött,är ost
PVCâr.och grönsaker. i Sverige till cirka 1.000Totalt uppskattas användningen ton

KF imponerar all forpackningsñlm vilket ungefär 330 tonår.PVC, I övrigtmotsvararav
har både KF och ICA i användningen PVC i förpackningarelimineratstort sett av

verksamhet.emballage inom sin också fortfarande utsträckningPVC används i viss vid
tillverkning förpackningar till margarin, smältost, delikatesserglass, sallad,smör,av m m

Substituerbarhet5.1.2

PVC används till livsmcdelsfdrpackningar materialets baniäregenskaper ochgodap g a
relativt låga pris. Ravaran utgör allmänhet eller halvstyv PVC-folie. PVC istyv
förpackningar kan flertal olika material exempelvis polyeten, polypropen,ersättas ettav

PET.polystyren och

Material kan PVC i tillämpningar baniäregenskapema olikadär viktigaersätta är ärsom
lamina:flerskiktsmatcrial.55 Ett laminat ofta används polyesterpolystyren. Fler-ärsom

produkt.skiktsmaterial innebär ökade råvarukostnader på mellan l0-100% beroende av
För byta från PVC till flerskiktsmaterial krävs verktygverktygsanpassninatt ett gnya

Några alternativa material till PVC sammanfattas i tabell 5.1.m m.

Material Pris Fördelnackdel
PVC 13-14 krkg
Polypropen Relativt bra baniäregenskaper+

Kräver produktionsteknikannan-
Polystyren 12 krkg -Mindre bra barriäregenskaper, gäller

speciellt för livsmedel med höga
fetthalter

.Flerskiktsmaterial Polyester baniäregenskaper25 krkg +Bra
polystyrenpolyester Priset-FVCTabell5 Alternativ till i förpackningar. Vedberg,Källa: R..LiveredsFörpackning.:AB

problemEtt särskilt tycks ersättandet PVC i förpackningsfilm för kött och utgöra.ostav
Alternativet förpackningsñlm polyeten, dock leder till problem medär av som

förpackningen.förpackningsmaslciner inteoch kondens i Uppfattningen det idagär att
finns något bra alternativ till PVC i denna applikation.

52 EhingerL.. KF
53 ICAEhingerL.. KF Kohl,L..och
54 L. B..DumaABRosendahl
55 ÅkerlundåtRausingB..Nilsson
56 Åkerlundåkausing ABNorström.B..TorstenleppsonNilssonB.. och
57 L.. DUNIABBredhe
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5.2 Sjukvårdsartiklar och
Iäkemedelsförpackningar

ÖvrigtFolier Slang

Sjukvårdsartiklar
och läkemedels
förpackningar

Handskar Urinpåsar packningar

Ca I 0-1 tillverkare5 i Sverige. Många produkter till andra produktområden.gör även

Uppskattade der i PVg 1992:män ton ren
Produceras Exponeras importeras Till marknaden

ukvårsd art. 1000
Läkemödels 1.000 I00-500
förpackningar

Sjukvårdsartiklar5.2.1

Till produktgmppen Sjukvårdsartiklar räknas rad produkter används inom vården.en som
flestaDe produkter engângsartiklari olika former.är Exempel på produkter kansom vara

tillverkade i PVC undersöknings- och operationshandskar,är infusionsaggregat, katetrar,
dialysprodukter, urinpåsar, salivsugar m m.

Beskrivning område5.2.1.1 av
SLF Svenska Sjukvärdsleverantörers Förbund uppskattar tillförseltotal PVC,att av

ton5.1253ingående i sjukvårdsprodukter, ligger under 1.000 Uppskattningen grundar sig
snabbenkät bland SLF:s tillförsel PVC tillmedlemmar deras den svenskaen avom

marknaden, vilken följandegav svar:

3 leverantörer tillför 700.000kgårtillsammans
3 leverantörer tillför 90.000 kgårtillsammans
8 leverantörer tillför 45.000tillsammans kgår
26 leverantörer tillför 1.000 kgárvardera under

SLFs medlemmar täcker in tillverkare till cirka 80-90%. Utanför SLFoch importörer
finns exempelvis Gambro fl. Ovanstående nämnda undersökning resultatet totaltattm gav
cirka 40 företag tillverkarimporterar i PVC.sjukvårdsprodukter

vilka PVCAtt produkter volymmässigt tillför i utsträckning svårt. Iavgöra störst ärsom
Landstinget i Östergötland infusionsaggregatbedöms produkterna handskar, och

58 Rydins.. su
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PVC-tillförsel. Urtiversitetssjukhuset ienbartVidurinpåsar källor tillstoravara
Linköping kvantiteter:förbrukas följande

000 står000Handskar 3
står200 000Infusionsaggregat
står200 000Urinpåsar

Landstingsförbundet indikerarinompågående utredningdehesultatEtt attenav
infusionsaggregat,undersökningshandskar,produkternaLandstingen sugset,anser

PVC-fria. översiktlig bedömningfå En ärurinpåsar angelägnaslangar och attmestsom
PVCår500maximaltPVC-handskar tillföranvändningen tonatt av

Substituerbarhet5.2.1.2
80%ungefäruppskattningochPVC, ärSkyddshandskar tillverkas i latex eller att aven

PVC. med latex-i Problem20%undersökrtingshandskarna tillverkas i latex och
reaktionen därföroch tendensenallergiska ärtillhandskar de kan upphov attär att ge

idag.latexPVC ñnns intetillNågra alternativandelen PVC-handskar ökar.

dialys-Sjukvårdsartiklar,i mängdSlangar tillverkade iPVC komponenterär texen
tillämpningPVC i denna ärhävdarutrustning olika Tillverkamaoch atttyper.sugar av
PVC-slangkan ärmjukhet enkeltmaterialetssvår framföralltersätta styras.att attg ap

exempelvisknickning.54 finns dock,materialAlternativaböjlig tendens tillutan
PVC-slang.‘- iUrinpdsar finns idagbetydligtsiliconslagbg,dessa dyrare änärmen

polyeten.

intematione11t.57 InomgodkäntsSjukvårdsartiklarPVC material iär ett utprovat som
detharoch säkerhetskravmedicintekrtisk utrustningför EG:s direktiv vad gällerramen

miljöfrågor. Resultatetpatientsäkethetangåendenyligen diskuterats frågor avgentemot
fårprodukter intemedicintekniskamiljöanpassningdessa diskussioner är att en av

patientsäkerhet.innebära försämraden

Läkemedelsförpackningar5.2.2

områdeBeskrivning5.2.2.1 av
blisterförpackrtingr förkalladePVC såtillverkas iLäkemedelsförpaclcrtingar är asom

blodblodersfittningsmedcl.59 finnsSverigeIförcylinderampuller påsartabletter och samt
finnsdessaläkemedelsförpackrtingar. Utövertillverkare läkemedel ochdominerandetre av

läkemedelsförpaclatinenbartunderleverantörerantal gar.ett av

tillverkarefrån svenskamarknadensvenskaPVC-tillförseln tilluppskattningEn avgrov
tonår. produktgruppema uppskattasnämndade100 Avunderstigersiffranatt ovanger gruppen. Till dennadenläkemedelsprodukterblisterförpaclcrtingar för utgöra storatorra

utgångspunktenläggas. Medläkemedelsförpaclcrtingarockså importeradesiffra måste att

59 ÖstergötlandM.. LandstingetiArwidsson
° Landstingsförbundet.EnglundE..

61 MölnlyckeABs.Sollmcus
62 MölnlyckeABS..Sollmeus
63 ÖstergötlandLandstingetM..MölnlyckeAB ochArwidsson.Hlbom J..
64 TechABo..Buchel Astra
65 ABGambroLundinU..Mattisson
5 ÖstergötlandM.. LandstingetArwidsson
7 LundinABU..GambroMattisson

63 ABJ..MölnlyckeHåbom
69 ABs.,Mellsuand Astra
7° ABs..Lanfeldt Astra
71 ABLanfeldts.. Astra
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exportandelen för läkemedel tillverkade Sverige överstiger 90%,i kan vår tillverkning avläkemedel totalt flöde PVCår.1.000cirkaettgenerera tonav

En utredning initierad LIF Läkemedelsindustriföreningen har påbörjats och kommerav
inom framtid kunna siffor.en snar att presentera nogrannare

Substttuerbarhet5.2.2.2
Råvaran till produktionen blisterförpacbxingar halvstyv PVC-folie,utgörsav av somdragesformas så inrede for tablettkapselatt ett skapas. Förpackningenutrymme fylls
varpå aluminiurnfolie på baksidan.svetsas

Anledningen till ofta använder PVC i blisterförpaclmingaratt hållbarhetsaspekter,ärman
anpassning till produktionsteknik prisaspekter.och Möjliga alternativ till PVC blär apolypropen, aklar teflon aluminium.och Polypropen håller vattenånga,tätt mot meninte Svårigheter har ocksåmot uppstått medsyre. maskinerproduktionsteknikatt anpassa
till polypropen då dagens fdrpackningsmaskincr anpassade till PVC.är Bl harapolypropen tendens skrynkla autoklavering.sig vid Ett möjligten att alternativ är att
använda aklar teflonmaterial eller blister helti aluminium, vilket dock blir mycket
dyrare. Enligt branschen pågår omfattande forskning och utveckling för hittaattalternativa material.

Råvaran till produktion blod- och infizsionspdsar i allmänhet mjukär PVC-folie.av
Orsaken till väljer PVC möjlighetenatt är materialet och fåman svetsfogar.att tätasvetsa
Svenska och internationella standards föreskriver PVC blodpåsar75material isom mendet finns blod- infusionspåsaräven i polyeten.

Fordonsprodukter5.3

Profiler B :mk Ömgtesväven °Kabel

Fordons
produkter

Lister Konstläderpaneler

2 fordonstillverkare och ISstora underleverantörer till dessa i Sverige hälften medca enomsättning under 10 MSEK. Typisk andel PVC-produkters andel omsättning förav av
underleverantörema liten.är

Uppskattade der imän PVC 1992:ton ren
EporterasProduceras Importcras Till marknaden

Bilar 4-6.000

72Mellstrands.. ABAstra73Lanfeldts.. ABAstra
74Lanfeldts.. ABAstra
75Lanfeldts.. AstraAB

LanfeldtS.. AB. RefererarAstra till Läkemedelsverket,Uppsala.
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områdeBeskrivning5.3.1 av

PVC iföranvändningsområdenolikaradfinns tpersonbilar och andra fordonI exen kablage.ochkabelkanalerlister,tätningar,konstläder,paneler, handtag,underredsmassa,
vidspecielltPVC,användningenminskamedSAAB har arbetatoch ny-Både Volvo avatt

fåtal dcEndastutomlands.ochi SverigefinnsUnderleverantörer ettkonstruktion. av
mängder.relativt småioch dåPVC,använderunderleverantöremasvenska

på mellan 15siffraPVC i bilmängdenuppskattning totalatillförsökEtt engerenaven
Sverige svensk-bilar ikg. såldaantalettotalainnebär dettaGrovt räknat35och att

SvensktillverkadePVCår.6.000maximaltbidraga tillimport skulletillverkade och ton
genomsnittligjämfört medPVC bilmindre delförstår då i allmänhetbilar enperen
PVC-baseradanvänderintebiltillverkaresvenskaAnledningenimporterad bil. är att

underredsmassa.

Substituerbarhet5.3.2

SAAB79 de komponentermajoritetenmöjligt bytaPå det mmär att ut avattmenar man
eller kommerhartekniska problemenflesta attinnehåller PVC i personbilar. De man

kostnadsfråga.övervinna främstkunna och det är en

underreds-allmänhetbilindustrin ikorrosion använderskydda underredetFör enmotatt
gåttemellertidkgbil.3° och SAAB harVolvoBåde12motsvarande cirkaPVC,massa av

PVC, därhotmelt-metderasVolvoHorkebyifrån metod. Ingedenna attmenar
PVC-baseradkorrosionsskydd änbättrebiturnenprodukt,medhar ettersatts geren

högkrävdekvalitetsskäl ochi första handgjordesunderredsmassa. Bytet enav
teknik.för alternativinvesteringskostnad

iformspntasoch handtagenPVC-folie ipanelerkänsla användsläderaktigFör att enge ut målatspaneler900 harSAABoch ibyttsmaterialet i handtaget850PVC. Volvo harI
medpanelpolyuretanlackü. SkaraplastPerstorpJohan Vinbergmed attmenar en

frånskillnadhård tillblirbilligare,ochhållbarhetpolyurctanlackpar bättre är att ytanmen
och bilordinärPVC ikanbilensitterPVC-folie. listenAven enrunt vara avsomen

prydnadslist. lister.material tillalternativafinnsDet9 kgñnns det ca

ochbakstyckendoldaull. Tplysch ochi läder,kantill bilarKlädslar göras ytor,tyg, ex
materialet lättpriset ochmed konstläderFördelen äri konstläder.oftast attsidor görs

ersättningsmaterialidag ingeti PVC finnsgjortkonstläderFör ärgöra rent.att som
bereddkundenanvänds ärbetydligt dyrare, attläder. Dettariktigt ärförutom ommen

betala.

bil.35 skyddaTätningen skavarjefinns påPVCtärningsmarerial motkilogramNågot av
inte hittats.material harAlternativaljud.ochfukt, syre

SEBSikablarocksåSAAB finnsPVC. lisoleringhai fordon kanKablage enav
Styrenbuten.35

77 Inge.VolvoHorkebySAABPer-Ame,Larsson samt
78 VolvoHorkebyInge,
79 SAABPer-Ame.Larsson
80 VolvoInge,Horkeby
81 BL PlastKrantzHans,
82 ABSkaraplastPerstorpVinbergJohan.
83 VolvoInge.Horkeby
84 frånGreenpeaceMaterial

Inge.VolvoHorkebySAABPer-Ame,Larsson samt
86 SAABPct-Ame.Larsson
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5.4 Kontor och produkter med tryck

Bestruken PlattorFo rerväv Porös

Pärmar Skyltar.Mappar Märken
g i

Ca 25 tillverkare kontorsartiklar 700 MSEKomsätter ca 20 medav omsättningca st en
under 10 MSEK. Ca 20 tillverkare tryckta produkter 400 MSEK.omsätter Typiskav ca
andel omsättningen för produkter i PVC varierande,av är mellan mycket liten till
mycket stor.

Uppskattade mängder i mug 1992:ton
Produceras Exponeras Irnponeras Till marknaden

Kontor 1.500 1.500-2.000

5.4.1 Beskrivning områdeav

I produktgruppen kontor ingår diverse kontorsartiklar bl pärmar, ñckor ocha mappar. tapetillverkade i PVC. Förr kunde andraäven slcrivbotdsprodukter tillverkadetyper iav varaPVC. Idag används alternativa material utsträckning.polystyren itexsom stor

Produkter med tryck är transaktionskort, skyltar och märken. Marknaden i Sverigea
for självhäftande folier, används till märken, har uppskattats till 400 tonår ochsom ca avdetta 100%.importeras nästan Mängden PVC i transaktionskort och skyltar okänd.är

I Sverige finns antal importörer, grossister och tillverkandeett företag kontorsartiklar.avStora grossister inom området exempelvis Esselte,är Dorab AB och Björsells. Utöver
dessa finns totalt cirka 25 tillverkare kontorsartiklari PVC. En del små företagärav stor

producerar kundanpassade produkter i PVCsom fordralpärmar, och fickor. Någrasom
tillverkande företagstörre Esselteär Wennsbo, fabrikerBongs AB och Specialplast i

Gislaved.

En uppskattning konsumerad volym och kontorsartiklar ipärmar PVC tapeav
exkluderad mindreär 1.500än PVCår. De grossisterna ocksåton stora attanger
importen liten.relativtär

Enligt utredning PackForsk 1989 Sverige.1988användes 1.150 i Viden av ton tape
kontakter med företag inom branchen har framkommitdet användningen PVC iatt av
kontorstape minskat packtape.91medan PVC fortfarande används i ks

87GuneriussonGöran.Esseltedymo KarlssonMagnus.Dorabsamt
källaanonym

GuneriussonGöran.Esseltedymo
90BergstetStig.PackForsk

GöranssonInga.3M
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Substituerbarhet5.4.2

fickorfordra ochPärmar,5.4.2.1
tillverkning iförsigPVC lämparPP.i PVC eller i polypropen,vanligenPärmar görs

serier. förVerktyg kanför längrealternativ enpolypropenmedanserier, ärkorta ett
fördelocksåPVCPVC. harförverktygdyraretio gånger än enserie i polypropen vara

tryckbarhet.ochkulörervariationer,önskadegällervad detframför PP

elleri polypropenkanvolymer görasitillverkas störreoch fickorFordral, sommappar upprätthållamaterial intealternativapolyeten. dessavissa tillämpningarFör attuppges
PVC-produkterantalharhävdasgrossisternaproduktkvalitet Hos ettatt mansamma

önskar det.del kunderpå grundfrämst att enav

Tape5.4.2.2
polypropentillverkad i ärTapeeller PET.med polypropenPVC går, i ersättatape, att

utmärkttryckbarhet,exempelvisfördelarvissadockPVC-tape harPVC-tape.billigare än
fárgvariationbredmöjlighet tillvärmekrympningsförtnåga, samtutomhusbeständighet,

tillkemikalier. alternativKF harInomfukt ochmotståndskraft provatmanmot
fästegcnskaper.den harupplevtPVC, sämreförpackningstapei attmen

vidmåste bytasmaskinparkeninnebärPVC vilket uttillanpassademaskiner attDagens är
specialiseradeidagtillverkarnasvenska ärmaterial. Deandraövergång tillen tillverkarnaEnligtserier.i kortamarknadensvenskaför denprodukterkundanpassade

kundanpassadegäller kortadetmycket dyrtbli näralternativet polypropenskulle
verktyg.väsentligt dyraretillverkningsserier p g a

tryckmedProdukter5.4.2.3
enligtKortgällerpunkt 2SIS 6143- 11Enligtstandardiserade. att:Transaktionskort är

vinylldoridvinylacetatPVCpolyvinylklorid ellertillverkatstandard skalldenna avvara
AB95 någontillintekännermaterial. På lD-kortlikvärdigtACCN ellerV man

imaskiner,i dagensanvändasskulle kunnamaterial utomAlternativaalternativ.fullvärdigt
PVC.97specialanpassad förtryckeridelen ärsom

UV-strålnings-töjbarhet,krav påindustrin ställs högatill främstdekalerochPå märken
iklararfoliesjälvhäftandei formPVCtryckbarhet.fuktbeständighetoch samt av inte.finns idagsamtliga kravuppfyllerErsättningsmaterialkrav.dessaallmänhet som

normkrav.99specifikadatorer har ävenvissa produkterpåMärken t ex

92 GislavedSpecialplastKennet.Annehl
93 GislavedSpecialplastKennet.Annehl
94 GmbHEurope3M Laboratoriesfrånsäljmaterial3M
95 KFAmi.Lindkvist
96 AB1DP-O. kortAndersson
97 ABID konTord.Burge
98 Text ABSystemHans.Dittlau
9 Åke.ICL UtvecklingPerLund
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Husgeråd5.5 och möbler

Bestruken ---Folier Övrigt-
väv

Husgeråd
Möbler

Soffor Plastmattor

5-10 tillverkare i Sverige.

Uppskattade mängder i PVC 1992:ton ren
Produceras Exporteras Importeras Till marknaden

Soffor 225

5.5.1 Beskrivning områdeav

I produktgruppen ingår mängd olika artiklar där PVC ingå ikanstor antalen ett
tillämpningar. IKEA och KF tvåär grossister på området möbler och husgeråd.stora
Bägge arbetar med fram varianter till PVC.1°°sina produkter iatt ta

IKEAs sortiment kortlivade PVC-produkter importcrat.1°1till delenär största Exempelav
kortlivade produkter duschdraperier,är lampskärmar, elkablar, vaxdukar, konst-

läderrnöbler, underlägg, persienner, plastmattor, etc.1°2beläggning spånskivorav

När det gäller tillverkande företag inom produktgruppen husgerådmöbler kan nämnas
Kinnarps kontorsmöbelsidan, Scapa tillverkar soffor och Horredsmattan AB,som som

denär tillverkarenstörsta plastmattori Sverige.av

få framAtt siffra vad gäller total PVC-användning inom produktgmppen möbler ochen
husgeråd har inte varit möjligt. En andel produkter tillverkade i PVC inom områdetstor av

också importerade.är IKEA cirka 70% deras produkter innehåller PVCattanger av somimporteradc.1°3 För produktenär soffor 3OO.O0O1°4uppskattas konstläderatt meterca
PVC-belagd väv används år i Sverige PVCår.1°5vilket 225per motsvarar tonca

Substituerbarhet5.5.2

IKEA har plan där i ska alla PVC-produkter.ersätta Planen innebär allttre stegen man att
förpackningsmaterial innehållande PVC används inom IKEA ska ha till 19-som ersatts
1993. Det andra innebär awecklin PVC i övriga produkter det teknisktsteget ären g av om

100FritiofsBjörnochBergGunnar,IKEA LindkvistAmi, KFsamt101BergGunnar.Kundservicechef,IKEA
102Fritiof: Björn.IKEA LindkvistAmi. KFsamt03 Gunnar.Berg IKEA
104LindkvistAmi. KF
105JohanssonMagnus.Scapa
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alternativhittat tillha19-96 hoppastillinnebärmöjligt till l9-94. De tredje att mansteget
i så allaPVCbör kunna ersättaIKEA gottprodukter. Idagsamtliga somatt mananser

haIKEAövergångstid kommer19-94.105 Under attkablar tilltillämpningar enutom
Produkterna kommersortiment.alternativ i sittoch dessgamla PVC-produktenbåde den

innehållsdeklaration.medmärktaatt vara

PVC. På kontors-medockså arbetat ersättaharåterförsäljaretillverkareAndra att
iplastdetaljer ingårangivit: I demiljödeklarationi sinhar Kinnarpsmöbelsidan som

delenistället tilldetaljer störstaingen PVC-plast. Dessa ärfinnsprodukterKinnarps
nylonp1aster.1°7polyeten ochtillverkade av

lösningen, avgöratekniskaalternativ inte denframsvåra med attär utan omDet att ta
ärdetmiljöforbättringlm PVCmedarbetet ersättaIalternativet verkligen innebär atten

alternativetverkligensåalternativen,förlivscykelanalys attviktigt vetgöra att manatt
kortarealternativenmångahävdasrniljöanpassning. Vidareinnebär ger enatt aven

PVC.livslängd än

läder-påOmprisetförkonstlädermöbeltillverkningen användsI enmanatt ner
medpriset änminskarbakstycket,för lädersoffa konstläder iställetanvänder mer

hälften.1°9 har förordat.IKEAvilketEtt alternativ spaltläder,är

och tvättbart.hållbartmaterialetPVC dåanvänds ärtillverkning vävda plastmattorVid av
med.plastmaterial vävaalternativasaknasABHorredsmattan attEnligt Ingvar Larsson

produkterElektriska5.6

Kablar Ömgt-
Profiler

Elektriska
produkter

Darnm- Övrigt
sugare

PVQ 1992:iUppskattade mängder ton mn
marknadenTillimporterasExponerasProduceras

500Hushålls-
maskiner

områdeBeskrivning5.6.1 av

ochdatorerbelysesexempelochelektroniskarad olikafinnsDet apparater somen ivarje årskrotas100.000 datorerochkylskåp köps500.000Cahushållsrlnâskiner.
Sverige.

105 IKEABjörn.Fritiofs
107 3utgåvamiljödeklarationKinnarps
103 IKEAFritiofsBjörn.
109 M.. ScapaJohansson
110 ABTechnoworldfrånInformationsmaterial
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På dator kan märken, kablar PVC.höljen i Teknoworld återvinnerochtexen vara som
97% dator har problem med delar i PVC, speciellt materialetär ärav en omsom
uppblandat med plast. iExempelvis måste all kabel, sig den PVC eller inte,ärannan vare

och deponeras inga återvinningsanläggningar idag vill dennasepareras att ta emotp g a
blandade restprodukt.

På hushållsmaskiner kan packningar på kylskåpsdörrar, lister, Stötfångare påt ex
dammsugare och kablage i PVC. På kylskåp har räknat 2 hg PVC,ärett attvara utman

kablagemexklusive En uppskatning 500 PVC, exklusive kablage, tillförsär att tongrov
den svenska marknaden via hushållsmaskiner varje år.

Substituerbarhet5.6.2

Allt fler kunder, datorerkommuner, ställer miljökrav vid ICLköp har arbetata av
med minska mängden PVC i sinaatt datorer och idag finns inget PVC i höljet. I kablar
finns i dagsläget fortfarande PVC kvar det inte något problem ersättaattmen anses vara
dem i datorer. Dagens ytmontering med höga kräver dessutom PVC skatemperaturer att

ut.3bytas Aven i del komponenter kan finnasdet PVC. tillverkareProblemet ären att av
komponenter föredrar vad de inte har,säga har förvad de material iänatt sägaattsnarare
sina komponenter.

På Electrolux arbetar med fram alternativ till PVC och för vissa tillämpningartaattman
har också börjat använda alternativen. I diskmaskiner PVC-slanghar medman tex ersatts
gumrnislang miljöskäl. För andra tillämpningar nöjd med alter-är ännup g a man
nativen. Kablar i PVC speciellt svåra i denna tillämpning.ersättases som att typ av

Fritid5.7

Bestruken Övrigt- .väv

ÖvrigtLeksaker Presenningar

tillverkareCa 15-20 i Sverige. De flesta omsättning under 10 MSEKmed eller mycket
liten PVC andel.

Beskrivning5.7.1 områdeav

Området fritid innefattar Sportartiklar, väskor, presenningar ochskor, leksaker, regnskydd.
I alla kategorierna pnescnningarmcgnskydd importen färdiga produkter mycketärutom av

och tillverkningen i Sverige liten.stor

111 RosénRutger.ElectroluxAB
112 Åke,LundPer lCL Utveckling
13 Tommy,lCL UtvecklingArna
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skor sulor.PVC i konstläderväskor, ochEnligt finnsdansk undersökning 5bilagaseen
sulor. Ett problemoch 400 i ochskor ärPVC i väskorI Danmark användes 1988 490 ton

PVCinnehåller ellerproduktentillåtertörsäljarna i Sverige ofta inte känneratt om

85%SEKår och detta änmiljarder ärLeksaksbranschen 3,5omsätter meravca
oklart.leksakeröstem.114 PVC finns imängder ärVilkaimporterat från fjärran soma
artiklar.3-30% allamellanPVC finnas ikanGunnar Kastegnen, konsult, uppskattar avatt

1.105Sverigetilltotalt imponeradesartikel vinyldockor ochexempelEtt är tonen
användes15. Danmarkofta i PVC. Iockså1992 Olika leksakerdockor uppblåsbara är

1988 1.450 PVC bilagatotalt i leksaker,ton se

Substituerbarhet5.7.2

och väskorRegnställ, Sportartiklar, skor5.7.2.1
imaterialet blir steltrelativtSportartiklar har PVCFör nackdelen samt atttungtatt vara

välja lättareintressantfritids- därför varitkyla. I och sportutmstningar har det att
material iförutombranschen,ABSacci RyggsäckarKlaes Nidebom attmenar

Mjukamaterial.väljer alternativaoftabilliga tillämpningar,regnställ och vissa specifika
PVC-skum.innehållaflytvästar produkt kanexempelär somen

i Sportartiklar,PVC. Delararbetat medPå Samhall Fomtell har ersätta texattman
alternativamed elastomerer. Andragjordes i PVC, harstavhandtag förr ersattssom

produktion ctcn och buten.material för PE och EBAderas är

Leksaker5.7.2.2
tekniskaleksaksbranschen,PVC i ävenfrämst det låga prisetDet är styr mensom

ochBadbollarmaterial påverkar materialvalet.alternativaproblem orsakade vatten-av
17dagsliigct.‘ PVC kantill PVC inte finns idär alternativmadrasser produkterär sarmnan-

materialet.unikt förlufttättbåde ochfogas och sätt ärgöras ettvatten- som

regnskyddPresenningar5.7.2.3
i sinvilketoch kan lagasfördelarna: tål sol, kyla, slitagePVC dePresenningar har attav

år. polyeten.PVC i presenningar15-20 alternativ tillEtt ärtill livslängdledertur en

Alternativi PVC.parasollkapell tillverkas de ärhammocktak ochRegnskydd ävensom
mycket dyrarePlast blir dessaenligt Josefsson på EbåLeoneller polyuretan, omtyg men

vidPVC måste helt bytasanpassad till ochMaslcinparkenupprätthållas. ärkvalitén ska ut
alternativa materialen.nämndadetillverkning i någon av

114 leksaksbranschsäkerhetKastegrenGunnar,konsult
115 95.02.1001993Uuikeshandelssmistik.Sverige.scn grupp116 RyggsäckarABKlaes,SacciNidebom
117 132Miljöprojektnr.113 ABJärvenPlast SmideNordinomm
119 ABPer.JonseredsGodsskyddGrymnevall
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5.8 Bygg och anläggning

Övergripande5.8.1 beskrivning områdeav

finns SverigeDet i entreprcnéircrbyggarc.12°4.000över De Skanska, NCC,största är
BPA och SIAB vilka tillsammans 60%1991 hade marknadsandel på Det finnsen ca
två entreprenad, generalentrepenad ochtyper totalentreprenad lågkonjukturIav är
generalentreprenad det vanliga. 80%,Skanska har idag gener-alentreprenad till vilketca
innebär beställaren anlitar konsult bestämmeratt vilka material ska användas.en som som

högkonjukturI totalentreprenadär vanligt. Konsulten då anlitadär entreprenörenmer av
därmed har tillsäga Stora konsulter VBBNIAK, AB JW ochsom att är ABmer om.

ngpanneföreningen. Vare sig det byggherreär eller anlitarentreprenören en som enkonsultarkitekt så har konsulten mycket till SPKssäga I bokserieatt om. om
branschbeskrivningar konstateras, Byggsektom, arkitekten har betydelse förattom stor
konkurrensen mellan olika leverantörer byggmaterial. Vidare konstaterasav att enbetydande del byggmaterialföretagens marknadsföring just därför inriktadärav
arkitekterna

Uppskattningar 80%123har gjorts all PVC används i bygg- och anläggnings-att ca av
material. Siffran säkert lägre idagär då byggnationen så låg,är så också denär totalamen
användningssiffran PVC lägre för år sedan.än För Europa, därav ett västpar mananvänder förhållande vis PVC till kortlivade 55%.17‘produkter, andelenär Förmer
byggindustrin blir användningen ändå litenmycket i jämförelse med användning andraavmaterial. Intresset för PVC baserar sig får mycket funktion för liteatt Förman pengar.vissa tillämpningar, för golv och Våtrum, PVCär mycket konkurrenskraftigt.tex
Användningsområden för PVC inomhus:är golv, kablar, lister och profilerrör, förtapeter,
olika Utomhus kan PVC användas i takplast, fasader, fönster, tak ocht ex styva
takrännor. Som referensmaterial används den danska PVC and Alternativerapporten
Materials, bilagase

Kablar och belagd stålplåt har redan diskuterats under respektive halvfabrikat och kommer
inte belysasnärmare här. De områden kommernämnareatt belysas golv,är rör,som att

talcplast och vissa PVC-profiler.tapeter,

120SPK 1991:2,Byggsektom
121SPK 1991:2.Byggsektom
122SemelinTommy. Skanska
123SvenskaRenhållningsverks-Föreningen.1992 92:12rapport124PVC Environment.andthe NorskHydro
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Rör5.8.2

PVC-råvara

Typisk470 anställda.MSEK och850tillverkare i Sverige med omsättning5 cacaen
70-90%.omsättningen PVCandel för produkter i ärav

PVC 1992:Uppskattade mängder i ton mn
Exporteras Till marknadenProduceras Importeras

Rör 3.5001266.000125 27.500-3o-32.ooo
30.500

Beskrivning område5.8.2.1 av
förmåga motståformstabilitet,dessi mycket mängder tillPVC används rör attstora g ap

hållaförinte behöverpris. Formstabilitetenkemikalier och låga gör rören svetsas attatt
gummipackningar. Form-muffsystem meduppnås med hjälpdettatätt ettutan av

inteförutsatt detlutning självfallsledningarmöjliggör också exakt forstabiliteten atten
uppstå. PVC har dådocksättningari viss ovalisering kanfinns risk för marken. En

spänningsfritt efterblirsig så materialetandra termoplaster,förmåga attåttizslom anpassa
antalett .

telekabel,för el- ochVVS, avlopp, till skyddtill trycksattaPVC-rör används vattemör,
markavloppsrör därgår tillanvändningenbrunnardränering, Den störstavägtruuunor, etc.

förbrukningentotalatillverkningsmaterial. 50% denDrygtPVC dominerar avavsom
oanade avloppsledninnylagdatotala längdeninom detta DenPVC-rör omsätts gar var

tidigare årstorleksordningärii PVC 441 vilket1.076 km, km,1992 somsammavarav
4.1.129 PVC.mängdensiffror dock lite80-talet figur Dessaunder se säger om

40-50%strukturväggsrördet på tid har lanserats ärAnledningen är att somsenare
Ca %lättarem å 80dimensionenberoendeanvänd PVC rören.och mängden är avatt av

31300 och dämnder.dimensionläggs haravloppsrören av mmensom

Wavin ochSvenska, SvenskaPVC-rör Davinyl, Uponor, Ma-BoStora tillverkare ärav
användertillverkningeni Sverige dåPVC-användningenför 30-35%stårHafab. Rör av

siffran 34% pipe,2.1siffror i figurHydros30.000-35.000 tonår. Enligt Norsk ärmellan
relativt liten.importanspråk ochiprodukten volymerfittings. Då är exporttar stora

125 1992.39.17230:6616Handelsstatistik ton
12° 39.17230:3880Handelsstatistik1992 ton
127 WavinBengt,SvenskaMartell
128 1991:2.ByggsektomSPK
119VAV statistik
13° 61993Ingmar1993. CirkulationBjörklund nr.131 ByggsektomSPK1991:2,

32



Kartläggning PVCföretag använderav rom

Export och import sker främst inom företag nordiska ländernamellan och dåde speciellt
specialprodukter. Experten tillgårav

Norden 90%
Qviga Västeuropa 4%
Osteuropa 5%
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Figur 4.1Nylagd ledningslfintd.Källa: VAVstaasalz

5.8.2.2 Substituerbarhet
Beroende på tillämpning och dimension kan PVC-rör med olikaersättas material se figur
4.2, 4.3 och 4.4 med betong-, polyeten-, segjärnsgt polypropen-,ex glasfiberarmerade
och rostfria Valetrör. har främströr varit beroende vilketav prlsmässigtrör:av sominklusive installering varit konkurrenskraftigt, vilketmest också beror på val avdimension se ñgur 4.4. Valet också de.rör miljöerstyrs där de skaav användas medav
avseende inre och påverkan tryck, kemikalieryttre och biologisk aktivitet.av Cement-
och jämbaserade rörmaterial kan påverkas negativttex mark medan tennoplasterav surinte temperaturenmklarar höga Enligt figur 4;2 och 4.3 trenden användningenatt avpolymera material PE och PVC ökar, medan betonganvändningen och gjutjämavminskar. Vidare ökar de alternativaspolymerema PP idagPE sinaoch marknadsandelar
snabbare PVCän i Skandinavicn}

Livslängden på viktigrör ärett och uppgifter talar för den 100 åren är överparameter att
for PVC-rör, troligtvis längre. Att den skulle for andra framhållskortare inte,rörvara
däremot hävdas betong inte likaäratt och kan svårt klara sigtätt det blir vissaatt omförändringar i marken. Långa livslängder för de alternativa polymerema uppnås med olika

additiv.typer av

132Uuikeshandel1992,Kvartalsstatistik
133JansonLars-Eric1987 Hurgammaltkan bliptaströrett134TerscliusBjörn1994
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Det finns hel del aktörer vilket kompliceratmarknaden, förståelsen för varfören man
väljer det materialet framför det andra. Producenterna säljer i allmänhet till någonena av
de grossisterna säljer Grossistematill kommuner. Ahlsell VVS, Fosseliusstora texsom

marknadcn.135Alpen och Skoogs för 90%VVS AB svarade 1991 den svenskaca av
Kommunen låter ofta projektörkonsult anvisningar vilka ska väljrören ge om som as.
Konsulten minstpåverkas samtliga aktörer, inte vad VAV Svenska ochvattenav av

haravloppsverksföreningen rekommenderar. VAV med anledning Greenpeaceav
i PVC-frågan rekommendationen:agerande gått med Sammanfattningsvis föreligger iut

dagsläget helst saklianledningenligt VAVs åsikt ingen för avståkommunerna attsom
VA—fdrs‘5rjningen.13från PVC-röranvända i I den mån rekommenderatharatt ettman

tekniska ellermaterial har detta främst gjorts ekonomiska aspekter.annat p g a

vissainomFör de vattensidan hartrycksatta rören kommuner frångått PVC.r5r,man
PE-rör rullastill dimensioner kanförmån för PE. I smala och blir därförut ett

flexiblakonkurrenskraftigt PEalternativ. Vidare därförochrörmer svetsasger som
upplevs säkrare. finns PVC kylsprött ochDet vissäven kritik är attattsom en mot
materialet riskerar spricka lciitik frånvid Dennaomgrävningar vintem.att anses
producentema efter 1973.oberättigad för tillverkatsde PVC-rörsom som

Inomhusrör i PPJ37PVC upplevs ha bättre lysterkunna PVCersättas med a enanses
till PVC inteoch används delen för inomhusplaströr. skillnad från kan PPstörsta Till

återgå tillomformas omformning till viss delenkelt Polypropen kommersätt vidett att
vid PVC.ursprungsformen. Tillverkningsmetoden den använder Förblir än manen annan

flerfamiljshus speciellt för ståendeanvänds, brandrisk, till jämsrör, rör.delstorp g a seg

harde PE eller PP. HärAven används för skydda telekabelrör har ersattsattsom av
från 100 tillrördimensionermodern telekommunikation gjort nerikunnatatt mmman

konkurrenskraftiga. De alternativa40 och därmed har alternativa material blivitmm
de någotmaterialen enklare placera och därför väljs ofta dessa även ärär systematt ut om

135SPK1991:2Byggsektom
136VAV orienterar1992
137 inlemalionalisering1993 KWHPipe hårtJacobsonAme satsar
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blåsa igenomska kunnaförrundaheltdyrare. förblirKravet dock attär rören enmanatt
PVC.133användabehövakommer5 årinomkabel. På Telia räknar med attatt manman

konkurrenskraftigaprismässiframsvårttill avloppsrören det kanDet är att tavarasom
årialternativ PE ochlängemarknaden finns detalternativ i plast På ettsen parsen
mycketMarknadsandelen for PP är4.4.figuralternativ i PRAGMA setillbaka PP tex
intehar detPVC. Tlika brainte, producentema,liten. Materialet exsomvaraanses av
skadiken därutgrävning de rörenökade kravlängdstyvhet, vilket ställer avsamma

i år.har baramed PP och det prövatstraditionFramförallt finns det ingenplaceras. ett par
tillräckligtdärför inteDet utprovat.varaanses

konkurrenskraftig4.2figuri polyeten se äravloppsrör tillverkasCa 15% alla ettsomav
tryckbelastade.avloppsrörför de äri mindre dimensionerna ochalternativ de som

Idärför välPVC ochungefär lika länge ärMaterialet har använts utprovat. ensom
PVC.lämpligt Imindreskulle äninte visa PEundersökningar har kunnat att varaman

Lars-EricProfessorskriverför plaströrKontrollrådetPE- och PVC-rör förrapporten om
alltsåledes konstaterakansammanfattning1987: SomJanson attsyntesen manav

markavloppsrörhögkvalitativalivslängd för dagenspekar minst 100 års praktisk avmot
vissanvisningar. Eni enlighet medanvändsPVC och polyeten, förutsatt de gängseatt

material-vilkaoch föranvänds i lös leraförsiktighet i uttalandet bör tillmätas rör som
i figur 4.2statistikuppmärksamhet. Denringahållfastheten hittills ägnats gessom

förvilkafrån hus,till ochvattenavloppförexkluderar servicesystem de rörsystem som
PVC.139igjordaför avloppi huvudsak gjorda i PE ochfärskvatten ärär

intedockDeti andra polymerer. äri allmänhet tillverkaPVC-rörtillverkama kan rör även
Nyaolika mycket.då olika plaster krymperPVC-rörformar för dessa,möjligt användaatt

sigskiljerTillverkningssättetkostnadernatid få fram ochformar kan lång stora.ta att vara
alternativövergå tillAttpå PP och PEexempelvis måste muffar rör.också åt, svetsas

kostnader.meddärför förenatproduktion bedöms storavara

Golv och5.8.3 tapeter

+ Golv ochC råvaraPV - tapeter

anställda och2.000MSEK. har3.000 DeSverigeitillverkare5 omsätter encastora ca
PVC 25-100%.iför produkterandel omsättningen ärtypisk av

PVC 1992:mängderiUppskattade ton ren
marknadenTillImporterasProduceras Exponeras

10.000141 22.500601V 00h 2.50014025.000 1 ca
tapeter

138 TeliaBengt.Olsson
139 WavinBengt.SvenskaMartcll
140 Årsstatistik 50%PVCtill3918.105omräknat39.l8.l0239.l8.lOl1992. avUtrikeshandel rcnnr
produktvikten41 Årsstatistik PVC50%till3918.105omräknat39.18.1027.39.18.101å.1992. avUtrikeshandel rcnnr
produktvikten
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5.8.3.1 Beskrivning områdeav
Det finns fem Sverige med ungefärligtillverkare omsättninggolv och tapeteristora enav

3.000på 25.000Mkr 1992 tonår, d 25%och PVC-användning påca sca v ca aven ren
den totala användningen väl med ñgur 2.1 där andelenPVC. Siffran stämmerav ren

till 22%.upskattas Tillforseln till 22.500 tonår vilket någotsvenska marknaden ärär ca
mindre den totala produktionen. Tarkett, Forbo-Forshagaän De företagen ochstörsta är

Golv.Holmsunds TypiskDessutom ñnns återförsäljare och importörer. andelantalett avÅromsättningen för produkter tillverkade 25-l00%. 1992i PVC mellanär exportenvar
golvväggtakbeklädnad i PVC.12.500 och 10.000 Drygtimportenton tonav ca renca

tillhälften allt tillverkas inom gärlandet går således Exportenexport.av som

Norden 30%
ga 43%Västeuropa
Qsteuropa 1%
Ovriga världen 26%

Golv och tillverkas i mjukgjord PVC vilket innehåller 50% additiv mjukgörare,tapeter ca
stabilisator, fyllnadsmedel etc. Holmsunds Golv fram plastgolv PVCAB har tagit ett av

mjukg6rarc.143med betydligt lägre mängder additiv, främst då Ur hälsoaspekt detär
avdunstningen mjukgörare mjuka PVC-materialel sämre Plast-gör änav styva.som
golv indelas i homogena golv i offentliganvänds miljö och heterogena golvmestsom som
till delen används i bostäder.största Vad gäller det främst struktunapeter ochä:tapeter

till Våtrum och tillverkas i PVC.tapeter som

Substituerbarhet5.8.3.1
Fördelar med PVC-golv kemikalienesistenta,de slitstarka, vattentåliga, billiga,är äratt
enkla lägga och de har god ytñnish vilket i sin leder till de lättstädade. Idagatt äratt tur att

trägolv.tillverkas 10 plast- änca ggr mer

Alternativa material kan linoleum och figurträ. 5.1. Varken linoleum- ellertvara ex se
trägolv vattenbeständiga. De också dyrare, svårstädadeär är och besvärligareärmer att
lägga i alla fall trägolv. Linoleumgolv alternativ tillär främst homogena PVC-golvett

milj6er.145offentliga Trägolv liksom textil- och korkrnattor kan PVC i bostäder.ersätta
Korkrnattor ytskikt PVC-foliebrukar dock förses med textilmattor oftaoch harett av

undersidanl.plast- gummibeläggningeller Aven laminatgolv möjligaeller ärsten-
substitut. marknadsandelaroch Forbo-Forshaga harTarkett på golv tillverkade i destora

undantaget..147alternativa materialen, och laminatgolvsten-

142Utrikeshandel1992.Kvartalsstatistik
143Bygg 789teknik
144Olofsson 1993Peter
145Byggsektom.SPKsbokserie1991:2
146SvenskaRenhállningsverksföreningen.Rapport92:12
147 1991:2ByggsektomSPKsbokserie
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Onion
Lanünatqolv
Textilematerial

Vinylplattol
Linoleum
Parken

1905 199119551960 1965 1975 19!1970
golvbeldggningarsFigur 5.1 Olika 1955-1991.Källa: Svenskamarknadsandelarmellan

RenhdllningsverksffireningenRapport92:12

Ett alternativt plastgolv miljöerbaserat på polyolefmer för främst offentliga har
Tarkett143introducerats på marknaden Materialet kan PVC-golv iersätta tonaav

mjukg6rare.149och fördel det innehållermed golvet ärutrymmen stor atten
Polyolefingolvct har dock inte prestanda PVC-golvet vad gäller asamma som
städmöjligheter vissa modifieringarböj- och reptålighet. Det krävs by standardsamt

våtutrymmenJutläggningsteknikoch för materialet ska kunna användas iatt

Polyoleñner häver vid tillverkningen bcarbetningstempcratur ochenergi högremer p g a
valstryck i kalandreringsstegct. finnshögre Dct idag inga direkta fördelar med denna typ

i tillverkningsstegetgolv varken eller arbetsrniljösynpunkt. gäller fognin kanVadav ur g
lirnrner användas vid PVC-golv, för krävs svetstrådskarvamaatt svetsasamma mensom

polyoleñner. Dessutom vidgår det energi svetsning polyoleñngolvav p g amer av
temperaturbehov högreav

där PVC materialet i båtar,En golv det dominerande objektgolv golv bussar,är ärtyp av
dagslägetetc. Här används bådehalksäkra golv finns inga bra alternativ i I Våtrum

egentligen PVC pågolv och mjukare plastrnatta tillverkade i delvis grund detapeter aven
vattentätaVåtrum Livs-rörande ñnns. måste material och fogarBlnormer som a vara

ocksåbör finns inga alternativa plastmaterial för Våtrumlängden 15 år. Idagvara ca men
material kakel, eller klinker möjliga substitut.andra ärtyper av som marmor

S material PVC, då funktionen blirk stmkturtapeter svåra i någotär göra änannatatt
Tandinsamtidigt produkten blir Enligt Ingemar Eco Tapeterdyrare.sämre som

och kollektionerde från med 1994 inte några strukturtapeterkommer att ut avge nya
PVC.i Andra tapetmaterialtillverkade är t papper.ex

två olika för tillverkning golv ochfinns i tillverkningsmetoderDet stort sett tapeter,av
sig påeller plastisol. tillverkningsprocess grundarkalandrering användning Den somav

materialplastisol vid övergång till alternativtanvändning spociñk för PVC ochär ettav
tillKalandrering däremot lättaremåste delar maskinparken bytas är attstora ut. anpassaav

siggolvtapeteri Sverige grundarEn produktionenandra material. övervägande del avav
p1astisol.154användning av

148 1993OlofssonPeter
149 1994TerseliusBjörn
150 Magnus1992Hedenmark
151 1993OlofssonPeter
152 NordicAltro ABNilssonLeif,
153 1987YvonneNenander
154 HolmsundsGolvABLundströmMats.
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Takplast och profiler5.8.4

Bestruken Profiler
väv

V

°5t°Takplast
hangrannor

soltak

Uppskattade i PVC 1992:mängder ton En
Exponeras lill marknadenimporterasProduceras

Takplast 900155 goo
Fiinsterprofilcr 2.ooo-2.5001.soo

områdeBeskrivning5.8.4.1 av
återförsäljare. Takplasten läggsI finnsSverige produceras ingen takplast det antalettmen

sidornabåda ochbestryksskydd tak och bestmken Denär väv.typsom en av
Takplasten måsteuppnår tjocklek på 1,2 presenning 0,6 tjock.en är varammen mm ca

i PVC beräknasväderbeständig och hålla också lätt anlägga. En takplasttätt varamen
m2år takduk 1,2hålla 30-40 högkonjukturen användes 11 miljonerUnder varavca

m2 takduk, miljon ilmiljoner i plast främst PVC. Idag används S miljoner varavcavar
AB lyftervilket 1.500 mjukgjord PVC. På företaget Protanplast motsvarar ton manca

dukcn.‘57fram använder återvurmen PVC för undersidanatt avman

PVCi och den totalaFönsterbågar, och soltak profiler tillverkadehängrännor är typen av
Hängtännor, soltakPVC 2.000-2.500mängden till den svenska marknaden är ton.ren ca

relativt litentönsterpnofilema i PVC hardel im nerade. Fönsteroch är enaven
3%.1 betydligt vanligare.Sverige, 3-4 andra länder PVC-fönstermarknadsandel i I ärca

Substituerbarhet5.8.4.2
beräknas hapolyetentill tjärpapp eller klorerad polyeten. KloreradAlternativ takplast är

klorerad for kunna40 år, PVC. Polyetenenlivslängd dyrareär än är atten ca men
PVC-takplasten. Tjärpappvarmluftsanläggningfogas ihop med ärsättsamma somen

Ytterligare fördel medPVC kortare livslängd.20% billigare beräknas haän enca men en
PVC brandtekniskaframför aspekter.takpapp är

kombinationer mellan dei aluminium, och iförutom i plasttillverkas även träFönster tre
långa livslängdennäfönster denPVC-fönster l5-20% dyrarematerialen. änär men p g a

blir materialet ändå intressant.underhållsfrihetenoch

plåt. Soltakplastbelagd kani Sverige ochkonkurrerar med zinki PVCTakrännor
det blir kylspröttPVCnackdel medeller glas. En äralternativt polycarbonatgöras attav

fabrikatSverige. Detiblivit typgodkändagjort många fabrikat inte harharvilket somatt
taken detingen är10 års garanti och så länge närSverige säljs med ärifinns uppe

ungefär dubbeltmaterialet ärpolycarbonatorolig. Nackdelen med-40°C inte ärär attman
så dyrt.

155 produklviktPVC60%numjukgjordPVCområknad1.500 avton ren
156 Byggnadsvllrlden
157 ABPeter.ProtanSundqvist
153 i Sverige.PVC-fönsterNu satsningSverige. skerSondexblir Primo1993JacobsonArne
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5.9 Industri- och maskindetaljer

TågSlang Rör

Industri- och
ggskindetaljer

Kemikaliebeständig Övrigt
cisterner, rör m

Ca 20-30 tillverkare i Sverige 425 MSEK.omsätter De har 400 anställda ochca ca en
typisk andel omsättningen för produkter i PVC 5-15 %.ärav

U skattade derimän PVC 1992:ton gu
Exponeras Importeras Till marknadenuceras

Industri- och 2.ooo 2.ooo
maskindetaljer

Beskrivning5.9.1 områdeav

Processindustrin och speciellt cellulosaindustrin har behov korrosions- ochav
kemikaliebeständigt material. PVC fyller god funktion till lågt pris. Då PVC-etten
halvfabrikat också lätt går bearbeta till valfri form används det för byggaatt att upp

tillverka cisternerrörsystem, och andra detaljer till industrin. PVC används många gånger
komplement till andra robusta material inte harsom mer som samma

kemikaliebeständighet PVC.mot t ex syror som

En nackdel med PVC den harär relativt och måste undvikassnävtatt ett temperatursparm
överstiger 60°C.temperaturenom ca

Substituerbarhet5.9.2

Tillverkama de skulle kunna föreslå alternativ, hänvisar till kunderna oftaattmenar attmen
önskar produkt i visst material. Alternativ har PP, teflon,PE, PEEKnämnts äretten som
och glasfibcr, och för vissa speciella tillämpningar. PEEK kemikalieresistentärvar en mer

PVC 30 gångerän dyrare.men ca
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6 Resultat

6.1 Flödet

Resultatet kartläggningen PVCär i huvudsakav används inomatt de halvfabrikat- och
produktgmpper visas i figur 6.1. Halvfabrikatomrédcnasom relativt väldefinieradeär till
skillnad produktområdena. Varjemot produktområde omfattar antal olikaett stortslutprodukter. Produktområdet fritid innefattar exempelvis joggingskor, blöjsnibbar,
prescnnm gar m m

Vissa halvfabrikat i figur 6.1 också slutpmdukter,är exempelvis vissa profiler, slangar ochÅkablar. andra sidan vissaär slutprodukter, ochrör golv tillverkade PVC-råvaratex avvia halvfabrikat följutan att pilen längst till i figurvänster 6.1 från Ren PVC till
Produktomráden. Slutsatsen PVC-flödetär i samhälletatt mycket komplext.är

Ren PVC

Compound

Halvfabrikat

[ Foltefvävm II IB struk I I detaljer]Tekniska- Profiler Slang Kabel Farg..

Produktområden

spkvards- Z3mkFbr- anldarodt Husgeråd Elektriska ByggoehFordon Fmpackningarläkemedels- odumtbler producer anläggning maskinmedwck5P3‘&#39;98&#39; detaljer

6.1Figur PVC-flodelfrån råvara till konsumtion.Observera de användningsømrådena ochgolvatt rör harstoraplaceratsunderbyggochanläggning.

6.2 PVC-bearbetande företag
Flödet kan också beskrivas i figur 6.2, där PVC-flödet indelat vilkenär råvarasom mananvänder vilkenän produkt tillverkar. För kategorisera företagensnarare i PVC-man att
flödet blir detta bättre indelning. Flödet i samhället här indelat iär tillverkareen PVC-avråvara, användare PVC-råvara, bearbetare halvfabrikat, användare PVC-produkterav av av
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ikartlagts denna studieför produktion och slutanvändare. företag närmare ärDe som
halvfabrikat.tillverkare bearbetare Användareoch användare PVC-råvara samt av avav

kvantitativaPVC-produkter intei produktion slutanvändningeller presenteras t ex
vitvarutillverkare kvantiñerade.eller byggare såledesär

Tillverkare av
PVC-råvara

Användare av
PVC-råvara

B°a’b°tar.°av Användare av

för produktion
eller installation

§

slutanvändare av
innehållandeprodukter

PVC

Figur 62 PVC-flddeti PVC-råvara,bearbetaresamhälletindelat tillverkare PVC-råvara.användarei av av
halvfabrikat,användare PVC-produkterjörproduktionochslutanvändare.av av

Tabellen nedan visar omsättning och antalantal plastbearbetande företag derassamt
anställda for respektive exklusive användareområde enligt uppställning i ñgur 6.2 av
PVC-produkter för produktion och slutanvändare. Tillverkare golv ochrör, tapeterav

ihop dåräknas med de material halvfabrikat figur 6.1tidigare deñnierats sesom som
PVC-råvara används vid tillverkning Samtliga siffrordessaprodukter.även ärav
uppskatmingar baserade på uppgifter från basår 1992.

Område företa Omsåttnin AnställdaAntal Mkr
PVC-TILLVERKAREAVRÅVARA

PVCRen 48010001
Compound 120 652
SUMMA l l 0 5 53 2 4

PVC-REARBETAREAV
VARA

Bestmken
Profiler

ochTekniska
Rör

och
4UMMAANV AV cacaca

PVCREN
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Område Antal företa Omsättnin Mkr AnställdaHALVFABRIKATBEAR-

C8-BEARBETARE
SUMMATOTALT 190ca
De 190 nämnda företagen alla bearbetareovan är PVC i någon form. Alla företag haravbara räknats gång, flertal arbetaren inomettmen än produktområde. AnvändarnaettmerPVC-råvara relativtärav väldefinierade medan företagen bearbetar halvfabrikat oftasom ärsmå och många till antalet. I halvfabrikatbearbetare ñnnsgruppen också några störreföretag, i dessa fall tillverkningenärmen PVC-produkter liten i förhållande tillav övrigverksamhet. Ovanstående förhållanden har lett till del problem med få framen attjämförbara siffror. En slutsats är omsättningen och antaletatt anställda enhet PVC förperhalvfabrikatbearbetarna kraftigt understiger de för råvarubearbetama.

Totalt finns tillverkare PVC-råvara,tre 45 råvarubearbetareav av och 143 bearbetareca cahalvfabrikat. Slutsatsenav är antalet företag divergeraratt kraftigt förädlatmermaterialet blir.

Beroendet PVC varierar beroende påav produkttyp och med vilka produktionsmetoder
arbetar. Generellt kanman sägas högre i förädlingskedjanatt PVC-beroendetäruppFöretagstörre. också blir berördasom eventuell begränsning PVCav en användningenavär återförsäljare, importörer och användare. Deras beroende har kvalitativt undersöktsmeroch tidigarehar berörts under respektive område.

6.3 PVC-mängder
l följande tabell uppskattas de mängder produceras i Sverige, ochsom exporterasimporteras fråntill landet totala tillförseln tillsamt svenska marknaden för respektive
område enligt uppställning i figur 6.2 och tabellen i kapitel 6.2. Samtliga siffror äruppskattnin baserade uppgifter från basår 1992.gar
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Till marknadenImporterasExporterasOmråde Produceras PVCtonPVCtonPVC rentonPVC renton renren
TILLVERKARE

PVC-RÅVARAAV 98.00052.00084.000130.000PVCRen l2-15.0005.0003.000l0-l3.000Compound

BEARBETAREAV
-RÅVARA

Bestruken

Rör

PVPorös
Golv och

UMMA
ANVÄNDAREAV
PVC-RÅVARA

HALV
BEARBETARE

S.
Låkemedels

B

T

H

T

1

tillverkare:DessaPVC-användningen.står förgolvtillverkareochkabel-Rör- merparten av
slutanvändare.tilldirektgårprodukteroftatillverkarPVC-råvara ochsiganvänder somav PVC-AnvändarefråndirektPVC-flödet75%ordmed andra avfigur 6.2 gårI avca

installation. MedellerproduktionforPVCprodukteriAnvändareråvara till av halvfabrikatbearbctarcvissamängder föruppgifteravsaknadendettabakgrund är omavav
betydelse.mindreav

förmarknadensvenskadenPVCtillfördmängdentotalafram denfåFör att PVC-produkter.och importförföljaocksåmåste mönstretslutanvändning export avman handelnbliranläggningochbyggområdetgår tillmängdemapå detankeMed stora som PVC iMängdenmarginell.mycketsammanhangi dettaTV-apparatermed etct ex år.100.00090-uppskattningsvis tonmarknaden är persvenskaför denslutprodukter
svenskatilltillförselmedjämförelseproduktion isvenskvisavilldiagramFöljande

6.3.figurproduktslag seochhalvfabrikatvissamarknaden av
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tonårtusen omräknat i Ren PVC
35

E Ren PVC till svenskI30 : produktion tot 100.000ca
: tonår

25
TillförseLiren PVC, till:

20 pj W svenska marknaden tot
I 95.000 tonårca15 j

f10

is

oj m

E E åä
°-9 ac å0- 5

E Oo5 0- .
d OCD 0

Figur 63 Produktionoch tillförsel halrfabrikat ochproduklrlag tillverkas PVC.av som av ren
Slutsatsen halvfabrikatproduktslagär kanatt relateras till området Bygg ochsom
anläggning dominerar Siffrorna överenstämmer också med Norskston. Hydros uppgifter

PVC-användning i Sverige 1992, figur 1.1. Figurom 6.3 också tillverkningsc attanger
och tillförsel till marknaden volymmässigt i överensstämmer.stort sett

6.4 Export och import
I tabellen i kapitel 6.3 framgår handel med PVC sker i omfattning.att Handel medstorren
produkter från användare PVC-råvara skeri mindre utsträckning. Exportandelenav
varierar dock från område till område. Det kan den anledningen intresseav attvara av sedet finns vissa områden är eller irnportberoendeom andra. Följandeänsom expon-mer
diagram visar hur förhåller sig till produktionen och hur importenexporten förhåller sig
till den tillförda mängden till svenska marknaden.
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PVCtonâr omräknat i Rentusen
35

PV. produktion iSvensk ren30
E från SverigeExport25

20

15

10

55

m0;..
as ssa

3 m ° å äE I u9 UC U Ex 0-2n. c x3 8åa
åä å
h:n g

produktslag.halvfabrikatoch6.4Produktionoch vissaFigur exportav

litenhargolv undantaget,kabel, färg ochbyggmatcrialcn profiler,Dc typiska rör, en
myckethar däremotförpackningarñgur 6.4. Folier ochexporterad andel se storen

exportandel.

PVCtonâr omräknat i Rentusen
3° till svenskaImportI.f marknaden
25

svenskaTill;
marknaden i ren-go
PVCI

j15

10

: m
åo-

produklslag.halnfabrikatochmarknaden vissatillförsel till svenskaoch6.5ImportFigur av
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Även vad det gäller import se ñgur 6.5 har byggmaterialen liten utrikeshandel, golvenundantaget. Att produkten golv har exportandel inteär så förvånandestoren med tanke påde koncerner finnsstora i Sverige. Detta faktum kan ocksåsom påverka importen vissomproduktion sker utländska fabriker inom koncernen.

6.5 Substituerbarhet
PVC förhållandevisär billig plasten med många specifika egenskaper. Valet material iavolika tillämpningar baseras på avvägande mellan prisett och egenskap. I många fall finnsalternativt material i prisklass, vilket dock intesamma väljs sämre egenskaper.p g aAlternativa material med alla önskade egenskaper har generellt varit från 30% till flerasettgånger dyrare PVC.än Valet PVC konstruktionsrnaterialav berorsom de egenskaperkan få fram med hjälp olikaman additiver. Följande listaav de material-presenteraregenskaper för respektive tillämpning den främsta anledningenuppgettssom till valetvaraPVC.av

ens 8

märken
en presenmngar, ,tät

att

styv
PVC

ICSISICIIImot

V

tÖ

Andra viktiga anledningar till varför idag använder PVC inom industrinman är:

Industrin har viss produktionsutrustning- och kunskapen lämpar sig försombearbetning PVC. Omställningskosmader varierarav från hundra förett tusenpar t exextruderskruv till helt formaren och maskiner för mångmiljonbelopp.nya Företag
maskinellt skulle kunna läggasom produktionen måste också läggaom tid påner attskaffa sig kunskap hur på bästa bearbetarsätt alternativaom man material för attdagensersätta PVC-tillämpningar.

Vissa tillämpningar är normerade för tillverkas- i PVC. Exempelatt på områden där
PVC i vissa fall föreskrivs material kabelisolering,är kreditkort,som läkemedelsfor-
packningar och blodpåsar.

Det finns även tradition i använda PVC.- Mångaen kunderatt har sedan lång tid varit
nöjda med PVC och vill därför inte ha något Aven andra material erbjudsannat. ärom
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många PVC-sikt. Fördugeralternativetanvändaredet svårt rör avgöraatt omen
Då livslängdPVC intressant. ärlivslängden görlånga enprodukter det denär som

beprövatPVCförfördelar ärdettaskaparsvår mäta, somär attparameter som
material.

därförgårDetviljaskulle ersätta.PVCvilkenvarierar medalternativValet typ manavav dettaPVC. Förkanmaterial ersättavilketpå frågangenerelltinte somettatt omsvarge itidigarehar gjortssig vilketför rapporten.tillämpningvarjediskuteramåste varman
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Slutdiskussion7

Strukturen PVC-branschen karaktäriseras begränsat antal tillverkare PVC-ettav avråvara och användare PVC-råvara. När det gäller bearbetare halvfabrikatav divergeraravantalet företag och produkttillämpningar kraftigt. Bearbetare halvfabrikat ofta mindreäravföretag tillverkar mängd olikasom produkter. I utredningenen har försöktyper tillav ettklassificering i olika produktområden gjorts se figur l.

Det absolut dominerande området byggär och anläggning, står för 80 %som ca avanvändningen all PVC. Det kan också konstateras för denav delen PVC-flödetatt stora avgår till byggsidan är och importandelensom liten. En slutsatsexport- väsentligavbetydelse dockär företag inomatt har exportandel. Detta gällerstorenexempelvis tillverkare PVC-råvara, folie, golv och förpackningar.av; För vissa enstaka
tillverkare beroendetär den svenska marknaden litet. Exempel företagav är med speciella
produkter, förpackningar, teknisktex konstruktionsplast, displayer och kabelkanaler.

Beroendet PVC råvaramaterial längreär större bakav i förädlingskedjan.som Vad gäller
användarna PVC-råvara hari allmänhet tillverkarna folie,av bestruken kabel,väv, röravoch golv PVC-anpassad tillverkning övriga.än Beroendeten mer PVC råvaraav somvarierar mycket mellan olika företag.annars

Aven inom olika produktområden varierar beroendet PVC. Inom området läkemedels-avförpackningar blister och vissa Sjukvårdsartiklar beroendetär PVC materialav som stortLivsmedelsförpaclcningar däremotär område där användningenett och beroendet PVCavminskat kraftigt under de åren. Beroendet för enstaka tillverkaresenare inom produkt-
kan Exempel tillverkaregrupperna är kontorsartiklarston.vara och transaktionskortav

Offentlig statistik sammanbinder företag och produktersom med PVC har varit svår fåattfram. Detta med arbetet har bedrivitssammantaget underatt relativ kon tid har gjorten attområdesuppskattningar just uppskattningar.är Undersökningen har bedrivits attgenomantal telefonintervjuerett gjortsstort med företag representerande olika i förädlinstegkedjan. Resultaten avspeglar således i mångt och mycket den PVC-relaterade industrins
åsikter och bedömningar. Utredningen visar påockså behovet fördjupad kunskap inomavområdet, har vi kunnat konstatera kunskapentex vilkaatt råvaror viss produktom eninnehåller minskar längre fram i förädlingskedjân. På grossistsidan har i vissa fall,
exempelvis fritidsområdet, kunskapen varit liten produktervilka innehåller PVC.om somProblematiken gäller också i större utsträckning importerade produkter.

Den största delen PVC-flödet går till bygg- anläggningssidanochav och därför är
substituerbarheten speciellt intresse diskutera för område.av detta Vad det gälleratt
substituering PVC på bygg- och anläggningssidan följandeav faktorer viktiga:är

Tradition och upphandlingssystem. Man haro kunskap och verktyg för arbetavana, attmed PVC. Vidare sker upphandlingen ofta olikamånga aktörer,med varför inget
entzeprenörföretag kan in och på frivillig materialvalet.väg Materialvaletstyra uppidag till delenstörsta konsulter.styrs Förhållandena i byggbranschen i dettaav är
avseende annorlunda i andraän branscher. ICA,Företag IKEA eller Volvo kan isommycket större utsträckning påverka vilka material önskar ha i sina produkter.manFrivilliga åtaganden från vissa företag i byggbranschen får därför liten genomslags-
kraft.
Priset är vägande skäl för väljaett tungt det materialet framför° det andra.att Detenafinns för de flesta tillämpningar antal konkurrenskraftiga material vilkaett alla
uppfyller önskade funktioner. Valet kan stå fallaoch med priset.
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lufttättochmekaniskt slitstarkt,det vatten-matcrialcgenskaper, ärPVC har goda tex- materialVåtrum ärärtillämpningar, somvissa texkemikaliebeständigt. Församt
dyramycketPVC oftalikvärdiga medegenskapsmässigt

nej. heltDetoch ärbådeblirtillämpningari alla svaretPVC gårfrågan ersättaPå attom kostnadsintervall detvilketoch inomprestandafurtktiondefinitionenpåberoende av
Exempelvis:skaalternativa material vara. PVCvikanSjälvklart ersättaochaluminium nä.PVC,fönsterñnns idagbyggnaderI0 30 år.underhållsfri iprodukt ärinte uppnåmed trä, somenmen istället.användaskandyrareKlinkers ärinredning i Våtrum.PVC används mensomo kallablir sågolv inteexemepelvis attocksåinnefattar dockPVCmedFunktionen att

på.
väsentlig,kemikaliebeständigheten ärdärtillämpningartill PVC, imaterialAlternativa-

till 30 gångerkostahar mer.uppgetts upp

gårinte ersättanågon,tillämpningar, atthävda detvill ändå somVi är ensomytterstatt
gällerVad detförändringar.kostnadsmässigafunktionella ochför vissaär öppenom man miljön,förbättreintebehöveralternativAktuellavi inte uttalarniljöaspekten kan varaoss.

livslängdproduktersforlusterimed avseendespeciellt

halvfabrikatssidan,ochråvaru-framförallt påmaterial,alternativaocksåDet bör attnoteras
BeroendePVC-bearbetare.dagensindustrier änhelt andraframskulletill viss del tas av material alltolikaradblandalternativåterfinnsegenskapervarierandePVC har så enatt andeldockTroligt ärpolymerer. stortill andra attmetaller avgummi, englas,från papper, möjligheterna ersättaärVilka attpå polymerer.baseratmaterial kommeralternativa att vara påblberorDet attavseenden,i mångavi, outrett. apolymererandraPVC med somser frånointresseochärPVC, på de ettnöjda med uppsattaidagkunderna är normer som
utvecklakommernågoneller attPVC-bearbetare,svenskaOm dagensindustrin. annan,

låteralternativ osagt.vara
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8 Källor
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Formell,BodenSamhallKalonijemen,
ABViljar, KandreKandre

ABHelly-HansenKarlsLena,
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KabelABLabolalxricchef,ABBGöran,Liljenström
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ABCollorWilsonArne,Revelle
GreenpeacePer.Rosander
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SLFRydin B..

ProtanPeter,Sundqvist
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Presentationsbrev Bilaga lföretagtill aktuella

MiljöteknikIFM

postadress

Bäste Ni

Kretsloppsdelegationen har enligt regeringsbeslut i uppdrag plan förupprättaatt attenundvika miljöpåverkan från polyvinylklorid PVC och andra klorerade plaster. De har
därför upphandlat konsulttjänster för belysa användningen PVC.att a av

Jag har tillsammans med kollega fått i uppdrag Kretsloppsdelegationenen göraav att enkartläggning företag använder PVC. Ansvarig på Kretsloppsdelcgationen,av vidsom
Miljö och Naturresursdepartementet, Anitaär Aspegren.

Den metod vi har valt för lösa uppgiften tillär del baseradatt telefonintervjuer.stor
Dessa frivilliga intervjuer kommer ske v10-12. Med anledning kommeratt attav attintresserade kontakta företag skrivervara jag dettaatt brev.av ert

Vi kommer i första hand försöka nå VD.att Finns inte VD tillgänglig kommer vi via VD-
sekreterare eller växel försöka nå någon i chefspositionatt kan frågorsom svaraangående ÖnskarPVC användning hos Er. eller rekommenderar Ni vi ska kontaktatt tamed någon speciell det bra Ni faxade eller skrev till mig innan v10.person, vore om

De frågor kommer ligga till grund för kvalitativ intervjusom att är:en
Vill Ni ska behandlas med sekretess,att d Era givna uppgiftersvaren ska barasvligga till grund för branschuppskattning.en

Vilken omsättning hade företaget basåret 1992. Antal anställda idag.
PVC användning tonår 1992 ocheller 1993 om möjligt i PVCren. Andel importerad PVC-råvara %

Vilka produkter tillverkadeär i PVC
PVC produkters andel total omsättning %av
Exportandel för produkter tillverkade i PVC % omsfittningav
Vilka företagetsär köpare PVC-produkterstora av

0 Varför har Ni valt PVC materialsom.l0. Finns alternativ till PVC för Er produkttyp av
l Har Ni eller något företag FoU för fram alternativ till PVCannat att ta

Med vänliga hälsningar

Petter Norrthon
Civilingenjörgenjör

N thor ‘m B g
korridorÅ lFMlMljbtoknik vxl: 01329lo °°LINKÖPINGingång23, Bhus seraa 01329direkt: 27asEmail:pno@ofln.lI|...s9 013-1225B7



2BjlagaPVC-produkterolikaförlivslängdPraktisk

FÖRLIVSLÄNGD OLIKA PVC-PRODUKTERPRAKTISK

hållbarhet,Andel total Beräknadav
%konsumtion, år

lFörpackningar 4

10mjuka produkter 13Div. ca

20folier, plattorStyva 4

2022Golv

30proñler 6Styva
50Fönster

5012Kabel

39 100Rör, rördelar



Listning PVC-produktcr.av Kalla: Miljøstyrclscn, Axbctsrappon Bilaga 133181993 Apcndix Bnr.

2. SUHARY CONCLUSIONSAND

widelyisPVC material withinused buildinga
and construction. Product development has made
it suitable applicableand for many purposes.
Table consumptionshows the annual1 of PVC

withinused building materials in 1985.

PVC PVC % of
resincompound the total

tonnes tonnes amount
Pipes 27.400 24.500 64

Lcable sheathings 7.000 3.500
Egindows, doors, etc. 3.300 3.000

Flooring and wall cove-
lring 5.300 2.700 7
Gutters, 2.300 2.100 6Lwindows,

LTubes 3.700 1.850 5
[Profiles 400 200 0.5
rsundry articles 500 250 0.7

[Sum 49.900 38.100 100

‘able 1. The supply of PVC compound, PVC resin, and ofa survey
sercentage application inof PVC 1985

The properties of the PVC material becan
varied additionby the of materials.other
These materials influence thecan e.g.
strength, toughness, formability, priceand of
the product. PVC be transparentcan colou-or
red.

It should itbe mentioned isthat technically
possible significantto substitute proportiona
of the buildingwithin thePVC used and con-
struction in thissector, but willsome cases

technological reversal, inandcause othera
it will increase costs.cases

By technically possible substitution isa meant
that existsproduct already the marketa on or

be manufactured to replacecan the PVCso as
product. financially viable substitutionA is
the alternativeof product that doesuse notan
contain chlorine other halogens and beor can
acquired within pricethe same range.

The obvious alternativesmost variousto the
PVC products inscheduled Table 2.are

ICAppendix B
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AlternativesresinPVCcompoundPVC
tonnesyeartonnesyear

28,00031,000Pipe products
total sum

clay, PIE, con-2,0003,000Drainage- cretepipes
PIN,concrete,12,00014,000pipesSewage- iron,cest

3steel, ABS

PERPEH, 3ABS9,00010,000Pressure- steel, castpipes iron

P382,0003,000llectricity- pipes

Guttersdown- :inc2,0002,200pipes
steelPE,90100Ventilation-

ducts

sheath-cable
inga

15,0002total sum
prnxrubber,s,ooo12,000Installation-

cebles
PEPEI4001,000Tblecomm.- cables

Power- PlP81,0002,000cablessupply
aluminium.wood,2,0003,000Window

profiles 1
root-PolymericRoofing inc

PE,felt, CPI,
IPDH, etc.

Skylight GUPHMÅ: PC,win-
dows, light
panels etc.

alumi-wood,listsProfiles, steelnium,
etc.

etc.:PhuPE,toils
alu-PC,PHHA.Sign boards etc.rsminium

etc.PSPUR,Insulation
GUP,PEMA,coveringWall etc.linoleumflooringand

and alter-likelyinformationproducts onof PVCestimated supplyTable 2. The from CUP’informationbased1988construction inbuilding and onwithinnatives
manufacturers.pliers and

4



Listning PVC-produkter. ArbctsrapportKälla: Miljøstyrclscn. Bilaga 33av 3
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windowinformation profiles isThe1 on
from 1985.

difference between quantitytheThe2 of
incompound consumed and is1985 1988 due

increase into heavy consumption anda
different inmethods used the calculation

preparationand of data.

hasABS not been3 yet approved drin-for
king pipes inwater Denmark.

will difficultbeIt at indicatepresent to an
alternative halogen-free plastics material for

products. it willIn most requiremany cases
considerable research and development work for

materialsboth productionand equipment. The
conversionof from PVC toprocess alter-an

native type of plastics is, in many cases, es-
timated requireto development period in thea

of 2-5range years.

it isIf to develop plasticsnecessary mate-
rials that unknown today, the developmentare
period will considerablybe longer, normally at
least 5-10 years.

In respect of large number of thea very pro-
ducts whichfor there plastics alter-are no
natives today, there other alternativeare
materials. substitution will therefore mean
that the willproducts be manufactured in sec-
tors other than plasticsthe sector.

For 60-70% of the PVC products within buil-the
ding and construction it issector, assessed
that they substitutedbe withincan 3-yeara
period with products of alternative materials.
This is based the assumption that theon neces-

materials available.sary raw If theare raw
material price remains theat pricecurrent
level, the substitution will pnly minorcause
economic consequences. ‘~

remainingFor the 30-40%, substitutionthe can
be effected, in within 3-5some cases, years,

it be to undertakeor may productnecessary
development and approval of materials. Thisnew

last to approximatelycan 10up years.

In substitution ofmany PVC productscases a
with products of other materialsknown will

inresult product in technicala terms,poorer
e.g. drainpipesconcrete not durableare so as
the pipesPVC and they supposed leaktoare

than those made of Furthermore,sooner PVC.
alternatives will into PVC result highermany

maintenance lifetimes.costs and shorter

PVCAppendix B



Produkti hh dlmcd rodsam.§nau§§§°§5§1V§;1’§f§‘¢,‘,’lggloccach22x2. -mm 12B11388. 4.handcl

PVC omhalvfabrikatochhei-produktion medochHandel av
SCB.Kaila:PVC.OBSton,anges Sverigeinte renannat -

1.9.9.2H51.9.9.1.13.9.01.2.8.91.9.3.3

32,95,29931003243Import
pa basisLackar7324 av7570Produktion

vinyl-ellerakryI-19951,529Export
1205 polymerer1623Impon-Expon

85549832I
Lackar4898061371P

1.0.0.098185E
-14551047I-E

39,93,1995234452675I
PVCRenP
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Sammanfattning

Rapporten syftar till samhällsekonomiska konsekvenserbeskriva vilkaatt en
PVC-avveckling få påskulle form effekter sysselsättning, handel och ökadei
kostnader svåraför överblicka.Vi harsamhället. Konsekvenserna är att
fokuserat vår på ståranalys för cirka 23kabel, golv tillsammansochrör avsom
den svenska PVC-användningen.

Vi har utifrånhar beräknat priserden samhällsekonomiska kostnaden dagens
alternativmaterialen. då därmed inteDetta kan worst case vi tarettses som
hänsyn till teknikutveckling, material.skalfördelar framkomstenoch av nya
Förutsättningen för för PVC ianalysen generellt förbud användningenär ett av
Sverige och med förbud PVC-andelgenerellt import medett mot av varor en
överstigande PVC-råvara25 och produkter% materialet. Exportav av
innehållande PVC tillåtes. miljö- ochVi värderat de minskadehar inte
hälsokostnader PVC-avveckling medför förutsatt attsom en
alternativmaterialen miljöpåverkanhar och inkluderat denlägre som enen
plusport vid skillnader i livslängdsarnmanräkningen. Vi har heller inte tillsett

underhålloch för de alternativen.ersättande

Resultaten i korthet för respektive bransch;är

Kabel PVC.Cirka 65% försäljning kablar gjordadagens är avav av
ViMarknaden för miljarder.PVC-kablar 1,7omsätter ca

bedömer tjugo kommerPVC-kablarna till procent attatt
utomhusbruk. Föri första hand vidmed PE,ersättas

halogenfriainomhusbruk generationensbedömer vi andraatt
marknaden.delplastmaterial kommer att ta stor aven

vi enligtMerkostnaden vid PVC-avveckling bedömeren
påår. Effekternaworst case till drygt 400 Mkr per

ochmycket ringasysselsättning bedöms som
200 Mkr.handelsbalansen beräknas försämras med drygt

Rör MarknadenPVC-rör.Cirka 50% rörbranschen utgörs avav
uppgår 450-500till mellanför PVC-rör i tillverkningsledet

fallandeimaterial bedömsmiljoner kronor. Ersättande vara
rostfritt.ochgjutjäm, polypropen, betong,skala polyeten,

installationmaterial ochmerkostnaden förDen sammanlagda
Importen290 miljoner kronor. väntasberäknad till drygtär

på sysselsättningeneffekterna150 miljoner ochöka med
från PVC-jobbomfördelningförväntas leda till aven

småmed endastmaterialtillverkare till andra men
förändringar totalen.

PVC-golv.säljs i Sverigegolv är50% allaDrygtGolv somav
miljoneruppgår till 725cirkaför PVC-golvMarknaden

vidlinoleummaterial idagErsättande ärkronor. torra
våtutrymmen. Denförklinkerapplikationer och

materialinstallation ochförmerkostnadensammanlagda
material tillverkasDessamiljoner kronor.uppgår till cirka 200



ivilket resulterarnästan utomlandsuteslutande en
importökning 500 miljoner kronor.på maximalt cirka

sådanEffekterna på skulle vidsysselsättningen en
På några årsutveckling förluster. siktleda till betydande är

det emellertid PVC-golv i utsträckningsannolikt högatt
skulle funktioniplastmaterial dessa ochersättas av nya om
pris kan konkurera tillverkare liggermed linoleum. Svenska

långtredan idag framme material.i utvecklingen Medav nya
hjälp plastmaterial torde effekterna sysselsättningav nya
och handel bli begränsade.

Kostnadsökningar på samhällsnivå
Den genomsnittliga påmerkostnaden för kabel golv ligger cirka l6 250ochrör,
kronor PVC tillskall bytas Detta worst case blir omräknat helaton ut.per som
PVC-förbrukningen Mkrår Då400 PVC-användning.l vid nuvarande en
avvecking PVC försannolikt skulle ske successivt och lämna utrymmeav
teknikutveckling och material kan det intresse bestettattnya vara av se
case. Ett tänkbart best tillräckligtcase olika plastmaterial med braär att
egenskaper kommer fram och kan PVC i maskinparker. Omdagensersättasom
de materialen i genomsnitt PVCskulle bli 15 % dyrare skulle den totalaännya
kostnaden för PVC-avvecklingen årbli drygt 100 Mkr vid nuvarandeper
användningsnivå.

Sysselsättning och handelsbalans
Det svårtmycket uttala sig effekter Arbeten skulleär sysselsättning.att om

förlorade inom tillverkningen PVC-råvara bland användarna PVC-ochav av
råvaran. Jobb skulle skapas inom tillverkning bearbetning andra materialoch av
Vi uppskattar förändringen antalet ligger mellansysselsatta iatt spannetav
+- 1000 jobb.
En sammanvägning påhandelsbalanseffeken olika branscher pekarav en
försämring handelsbalansen på år falletmiljard i worstkronorruntav en per
case.

Övriga effekter på svenskt näringsliv
Generellt råvaruberoendekan företag ochhar högtsäga att ettman som en
försäljningsmässigt hårdasthög andel PVC-relaterade produkter skulle drabbas
vid lågt lågaavveckling. Företag beroende andelar skullehar ochen som
självklart drabbas lindrigare, läkemedelsföretagen PVC i sinahart ex som
förpackningar. Ungefär 80% PVC användning inom ochall kommer till byggav

på föranläggningssektorn. Utslaget produktionskostnaden den svenskahela
årliga litebygg- och anläggningssektom den merkostnaden änutgör enmer

effekterna byggandethalv i scenariet varför kanworst caseprocent anses
som sma.

Återvinning
PVCåtervunnentillverkningDanska och tyska erfarenheter visar äratt caav

småvidgäller dock mycket20 % dyrare nytillverkad PVC. Dettaän
in ochåtervinningsgrader alltså samlaför PVC billigastoch den är attsom

Dååtervinningsgraden kostnaden högre.högre blirbearbeta. Om sätts tonper
det delånglivade innebäri produkterhuvuddelen PVCn används attav

påeffekternavarförbörjan blygsammatill mycketinsamlade volymema ären
sysselsättning försumbara.handel och är



Slutdiskussion

PVC-avveckling ärUtifrån de branscher vi studerat bedömningenvi attgör en
kostnadsberäkningaroch ekonomiskt möjlig genomföra.tekniskt Vi tairatt upp

och 1400best casepåpå årliga merkostnader miljonermellan 100 kronor
PVC-användning. Enpånivåkronor vidmiljoner worst case nuvarande

Deersättningskostnader.användning PVC tillförväntad högre leder högneav
då denna1400 Mkröverstigaårliga kostnadsökningar torde inte komma att

tillhänsyninteochpå övergång alternativbygger till dagenssiffra taren
övergång tordesuccessivVidteknikutveckling och material.nya en

övergångockså mjukarekostnaderna kunna minska betydligt. Viktigt är att en
PVC-råvara klaraöka möjligheterna för dagens användareskulle att enavav

omställning.

ochsvåra bedöma ärmycketEffekterna handel och sysselsättning attär att
övergång tillmedavvecklingVid snabbbetrakta uppskattningar.som grova en

något.minskasysselsättningensannoliktde befintliga alternativen skulle
Då det ijobb.på 1000+-så vi villOsäkerheten dockär ettattstor spannange

ochkunnandetordePVCflertalet fall förväntasandra plaster ersättaär som
PVC-råvara siktlitemånga användarefall för nuvarandemaskiner i tala att av

vårapekarhandelsbalansendet gällertillverka alternativen. Närskulle
import.undersökningar ökaden



Inledning

Kretsloppdelegationen har enligt regeringsbeslut i uppdrag planupprättaatt en
för undvika miljöpåverkanatt från polyvinylklorid PVC och andra klorerade
plaster. Kretsloppsdelegationen har givit EkoEko AB i uppdrag utredaatt
samhällsekonomiska konsekvenser PVC står-avveckling I fokus effekterav en
på sysselsättning, handel och ökade förkostnader samhället.

Problemställningar och syfte

Bakgrund

En begränsning eller avveckling PVC-användningen i Sverige skulleav
påverka verksamheten för många aktörer, såväl tillverkare användare.som
Konsekvenserna svåröverblickbara.är Vissa tillverkare och användare skulle
drabbas fördyringar och drastiska omställningar, i vissa fall iresulterandeav
nedläggning verksamheten. Andra skulle finna ökad föravsättning sinaav
produkter och ökade forskningsinsatser påskyndar utveckling bättreav nya,
material. Hastigheten i eventuell avveckling betydelsefull faktor förären atten

hur kostsamavgöra omställning blir.en

Företagen i sitt agerande sin omgivning. påverkanstyrs Gradenav av som
aktörerna i omgivningen på företagenutövar varierar. Som följd utaven
politiska beslut, till exempel CFC-avveckling eller drastiskten genom
förändrade kundkrav, icke klorblekt kan företag och branscher tvingasmassa,
till omställningar. Effekterna svårförutsägbara.stora Erfarenhetenär visar att
försök bedöma konsekvenser framåt iatt tiden olika förändringar oftaav
hamnar fel såväl i beräkningar kostnader i förutse vilka deattav som nya
lösningarna problemen kommer att vara.

Icke desto mindre det viktigtär försöka uppskatta konsekvenseratt
sysselsättning, handel och kostnader förenade med exempelvis avveckling av
PVC-användningen.

Nästa fråga diskutera dåblir hur avveckling ska utformas.att Som tidigareen
poängterats hastigheten iär avveckling betydelse. En komplicerandestoren av
faktor vid eventuellt PVC-förbud frågan importett och Vidavser export.om
sidan handelstekniska frågor måste ställning tillrent mätproblematik.av taman
När det gäller produkter innehållertill övervägande del PVC, golvrör,texsom

gränsdragningsproblematikenär tämligen lätthanterlig. Det blir betydligtmm
svårare dra småför innehållergränser produkter mängder PVC. Ska viatt som

importen bilar innehåller PVC Omvänt frågaoch datorer kan vistoppa av som
vad ska hända PVC-råvaramed och PVC-innehåll.medoss som export varorav



Syfte

Syftet i föreliggande uppskatta:ärrapport att

övergångvidpå kostnadsförändringar-effekter handel, sysselsättning och en
användning tillPVC förtill de alternativa produktermaterial skulle ersättasom

två produkterkortlivadelånglivade kabel förde produkterna golv ochrör, samt
Utifrån översiktligvinylhandskar och tablettblisterförpackningar. detta görs en

vid PVC-på sysselsättningtotalbedömning effekterna handel och enav
avveckling.

bearbetningmedsysselsatta-antalet anställda i svenskt näringsliv är avsom
PVC.

på några delar det-positiva PVC-avvecklingoch negativa effekter avav en
svenska näringslivet.

ochsysselsättningåtervinning betoning-övergripande effekter medav en
handelsbalans.

1992i SverigeFigur PVC-användningennedan visar uppskattningl en av
golvindelat användningsområden. områden beskriverefter vi rör,De närmare

uppgåroch till cirka 23 marknaden.kabel av

på marknadenAndelar pvc-anvândningen den svenskaav

RörÖvrigt
32%34%

Kabel Golv
%13 21 °o

Siffrorna 1992.Sverige.PVC-användningeniFördelningFigur 1 avserav
Miljöteknik LinköpingIFMKälla:

marknaden.svenskadenanvändsPVC-innehållet iFiguren somvaroravser
innehåller PVC harproduktertillverkningensvenskadeninnebärDet att somav

PVC.importeradrespektiveexporteradmedkorrigerats



Förutsättningar

Förutsättningen PVC i Sverigeför användningutgörs generellt förbudettav av
och med generellt förbud med PVC-andelimportett mot enav varor
överstigande 25% PVC-råvara och produktermaterialet. Exportav av
innehållande tillåtes.PVC

Gränsdragningen vid högsta materialandel 25% PVC vid import har valtsen
för vi i denna studie ska undvika problematiken till bilimport,med exempelatt
datorer och få områdensamtidigt klara riktlinjer för de vi behandlar.mm
Utformning nivåer liggereventuellt avvecklingsbeslut, lämpligaettav mm
utanför den här studien.

Kostnadsförändringar PVC-innehåll påvid denersättning produkter medav
svenska påverkasmarknaden förrelativt lite gjorda antaganden export.av
Däremot får tillåtavalet ochkonsekvenser för handelsbalansenatt export stora
sysselsättningen. Effekter på exportförbudhandel och betydelsen ettav
diskuteras nedan.

Rapporten fokuseras på effekterna förbud PVC-beskriva vidatt ett av
användningen i Sverige. två dels förbudDetta kan tolkas sätt, om
användning den PVC isvenska marknaden, dels förbud hanteringett mot av
Sverige. Vad skiljer förstaalternativen möjligheten i enlighet medär attsom
tolkningen bedriva tillverkning ingårdär PVC för export.

Den frivilliga från vissaöverenskommelsen 1991 mellan
förpackningsintressenter ibegränsning PVC-användningenom av
förpackningar ikan värdefull för förbud för användningvägledning hur ettge
Sverige med möjlighet fråntill skulle utvecklas. Erfarenheterna dennaexport

påöverenskommelse företagenpekar skulle det svenskamötaatt
användningsförbudet kraftigt ökad export.genom

Om förbud PVC-användning Sverige omfattar kani ävenett mot export
effekterna bli blandtillverkare idag expoitandel. Det gällerhar högstora som

flera kabeltillverkare fall tilloch golvtillverkare. I de där byte andraannat ett
material svårt upprätthållablir dyrare kommer företag sindessa ha att exportatt

minskadmed uppenbar risk för tillverkning, personalneddragning ochminskad
export.

Avgränsningar

nödvändigt begränsaUppdragets tidsramar, fem gjort detveckor, harsnäva att
effekternaredovisningområden. fullständigundersökningen rad En aven

för varjetillämpningvarje ochvid PVC-avveckling förutsätter analysen aven
förenkla verkligheten.varför tvingaspraktiken omöjligt viprodukt. Det iär att

såpå dragen. Detfår på de ärVi avkall detaljer och inrikta storaossge
uppgifterna i utredningen skall tolkas.

totalförrelevantaaktörerrad aspekter eller ärNedan ensomanges en
inte närmarekonsekvensernasamhällsekonomiskabedömning de men somav

belysas ikommer att rapporten.



Miljö- hälsokostnaderoch
.Diskussionen begränsning i samhället sinPVC-användningen tarom en av

utgångspunkt materialetsi fullständig samhällsekonomiskmiljöegenskaper. En
bedömning ska värdera skulle följade hälsokostnaderminskade miljö-och som
på PVC-avveckling sammanvägningenoch viddetta plusposten ange som en

alla effekter. Den PVCdiversifierade användningen gör attav av
ersättningsmaterialen först detvarierar mycket. fordrasDet görsatt en
omfattande kartläggning hälsoaspekter och vidhängandemiljö- ochav
kostnader för tillverkning, dessa material.användning kvittblivningoch av

gårDärefter det skatta minskningen och hälsokostnader. Dettamiljö-att av
frånarbete ligger utanför viktigdenna vi bortserstudie vilket innebär att en

pluspost.

Kvalitetsaspekter
När PVC kostnadsmässigaandraersätts material resulterar det i andraav
konsekvenser Viktigade framkommer installation.vid materialinköp ochän som
kvalitetsaspekter påverkar totalkostnadsbilden behovmaterialval och är avsom
underhåll vidprodukternas särskilt viktigalivslängd. Dessa aspekter ärsamt
inköp lång står 80% PVC-med livslängd vilka för närmareav varor av
konsumtionen. En dansk 1 ekonomiska aspekterstuderatrapport av ensom
PVC-substitution för några betydandeavloppsrör inte redovisatoch elkabel har
skillnader i livslängd funktion gäller golvoch för ersättande material. När det
kan dock för offentligmaterialkostnad installation golvochnämnas att ettav
miljö återstodenendast 10% totalkostnaden,utgör utgörsrunt av av
underhållskostnader, gårstädning. Uppgifterna isär storlekendet gällernär

för mellan Omerkostnaden skötsel linoleumgolv. Merkostnaden tillav anges
m2och år.20 kr för PVC uppgick till cirka 3,5och Marknaden golv under 1993

miljonerm offentlig för skötselinom miljö vilket skulle merkostnadmotsvara en
m2.miljoner år35 vi merkostnad 10 krantarper om en

Underleverantörer
vårI vi inte konsekvenserna underleverantörsledetundersökning har studerat i

PVC-råvaruleverantörer. Med i dettaunderleverantöreränannat avses
stålindustrin,petroleumindustrin, Andrasammanhang cementindustrin osv.

underleverantörer skulle beröras konsekvenser vi utelämnat ärmen varssom
additivtillverkare maskiner.och leverantörer av

Vi användare vid PVC-har heller inte belyst hur lut, biproduktav en
PVC-avveckling.påverkas Varifrån skulletillverkningen skulle av en

lut Tilltvättmedelsindustrin köpaanvändarna inom bla aluminium ochmassa-,
industrierspåverka dessaskulle inköpenpriser detvilka och hur skullegöras

konkurrenskraft frågor dennaexempel iberörsär rapport.som

lMiljöstyrelsen 1990anlaeg,byggerioch133,PVCMiljöprojekt ii Danmark, nr
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Metod

En PVC avveckling innebär både tillverkarledetförändringar i och
Dåanvändarledet. PVC inte medhomogen produkt givnaär en

användningsområden och substitut har vi valt uppskatta deatt
samhällsekonomiska kostnaderna utifrånför PVC-avveckling etten
användarperspektiv. Med användare den vilketavgöravses som
materialprodukt ska väljas för viss tillämpning, till exempel den tekniskasom en

påavdelningen VA-verk bestämmer byggherreneller avgörrörtypett som som
vilka golvmattor ska läggas in i bostadshus. Det innebär vi fokuseratett attsom

bedöma effekterna i användarledet och inte i tillverkningsledet.att

Vårt tillvägagångssätt kan illustreras figur 2 nedan.av

InformationKällor:

-Omsättning
Stora tillverkare. Marknadsöversikt Delmarknader

-Tillverkare
L

Användare Uppskattning ersättandeavK°5l‘°’ material och marknadsandelar

l
Grossister M°i°1PS°&#39;PrisförhållandenAnvändare -Material+insta.llationInstallatörer

1
Handelsstatistik samhänsavIFM Miljöteknik ekonomiska- effekterTillverkare

SamhällsekonomiskS sselsättnin gy
kostnad

Principskiss tillvägagångssätt.Figur 2 över

frågeställningarna således:medDe konkreta vi arbetat är
tillämpning-Vilka material skulle PVC i respektiveersätta

-Hur fördelningen ersättande materialenmellan deutser
-Vem skulle leverera de ersättande materialen

uppstår på materialsidanförändringar-Vilka i prisbilden
uppstår installationssidanförändringar prisbilden-Vilka i

förutgångspunkt iutifrånarbetatVi har använts rapportensomsamma
studier1990 enligt vilkenanlaeg,byggeri ochi Danmark, PVC iMiljöstyrelsen



förändringen kostnader bra bild depå användarsidanav av ger en av
samhällsekonomiska konsekvenserna. 2

Ur infonnationsmängddenna effekter sysselsättning,har vi kunnat uppskatta
handel och bedömning inom de undersöktagöra kostnadsfördyringaren av
branscherna. Uppgifter i användarledet kanavseende förändrade kostnader
rimligen de följaskulleutgöra maximala användaromkostnaderanses som en
PVC-avveckling. Det beror förutgår kostnader ersättandevi från dagensatt
material. Vid markant efterfrågan andra materialökad produkterkanen av
förväntas oli relativt tekniskbilligare längre serier ochtill följdatt sett av
utveckling

För uppskattning däreftergöra effekterna har visamhällsekonomiskaatt en av
utgått från de undersökta branscherna internationella studie,och jämfört med en
CRA, 19934.

I vi användgör sammanställningar fördyringar uttrycktrapporten över tonper
PVC-råvara. Uppgifter pvc-råvara har viden användningensvenskaom av
hämtat från IFMMiljöteknik siffrorDerasi Linköping parallellutrett detta.som

årsdock 1992 Nedgången 1993användning. mellan 1992 och liggeravser
5-15 för% kabel, frånoch Siffrorna i enlighet medgolv. 1992har korrigeratsrör
den nedgångenuppgivna i respektive bransch. Ovrig PVC-användning antas
ha minskat imed genomsnitt 10%.

Det ligger fara i siffror vad förväntas inträffa i framtiden.överatten ange som
Siffrorna kan lätt falsk känsla exakthet och förutsägbarhet. Vi villge en av
understryka siffrorna påbara ska indikationer vilkaatt ses som
storleksordningar det handlar Under den korta undersökningstiden har viom.

efter såsträvat kunna bild möjligtkorrekt ersättande materialatt ge en som av
och deras prisrelation PVC-användning. Vitill dagens medvetnadockär attom
det kan förekomma uppgifter.felaktiga bedömningar och Vår bedömning är
emellertid prisförhållanden ochde uppgifter ersättande materialatt om som
ligger till våra tillräckligtgrund för resultat bra case.bild worstöver ettger en
Värdet frågai i dagens prisrelationer ersättandeexakthet ochstörreav en om

vårtmaterial då sannoliktbör inte det högst viöverskattas den bildär att genom
tillvägagångsätt idag de ersättandekan teckna materialen, väsentligtöver
kommer genomfördfrån PVC-avveckling.avvika utfalletatt av en

Diskussion metodkring vald

1993Associates.RiverEn amerikansk framställd Charlesrapport av
PVC-avveckling iblandanalyserades ekonomiska konsekvenserannat av en

innehålla femKanada. DenUSA och metod de valde kan steg.sägas
Identifiera ersättande material

zMiljösiyrelsen konkurrens1990.Bristandeanlaeg,i Danmark,Miljöprojekt 133.PVC i ochbyggerinr
produktionskostnadervidprissättningtillstrategisk exempelpriserocheller täcker ensom

ochkostnadersamhällsekonomiskamaterial kanbidraintroduktion till skillnadermellanett nytt
användarekonomi.
3lbid 108sid
Charles Unitedthechemicalschlor-alkaliofeconomicbenefitsRiver Associates, of the toAssessement

1993.Canadianeconomies, ChlorineInstitute,Statesand The



Beräkna volymökningen jämföra med befintligpå ochmaterialersättande
a produktionskapacitet i USA och Kanada.

Uppskatta investeringsbehovet tillräckligtillverkning mängdför av
ersättande material.

. Uppskatta hur mycket förtillverkningskostnaderna skulle öka ersättande
material i jämförelse med PVC.

Uppskatta fördyringen vid installationskostnader föranvändning, till exempel
alternativen.

. Vi har utgångspunkt någradenna modell och sedan gjortanvänt oss av som
väsentliga förändringar. De viktigaste är:
-vi import investeringarersättande material kommer komplettera iantar att attav

anläggningar och bättre utnyttjande befintlig kapacitet.ettnya av
-vi undersöker inte investeringskostnader för anläggningar. Istället viantarnya

priset till kund indikatorde tillräckligt godersättande materialenatt ärav en
altemativkostnaden.

I tillverkningsledet ikan avveckling delas inkostnadsökningar till följd av en
två områden.

Driftskostnader
Till denna produktion.kostnader vidhör material och lönekostnadergrupp av

Omställningskostnader
Inom återfinnsdenna förenade omställning tillkostnader medgrupp annan

såsomutrustning, investeringskostnader för utbildningskostnadermaskiner,nya
och inkömingskostnader.

Genom utifrånvi våri undersöker prisförändringaratt ettansats
användarperspektiv fånga bådakan vi dessa kostnader i sammaupp
inforrnationsbärare, dvs priset till kund material.ersättandeav

.förfaringssättliknandeEtt i danskahar, tidigare tillämpats denomnämnts,som
studien till Miljöstyrelsen, PVC i byggeri 1990.och anlaeg,

Den huvudsakliga information för materialvi använder aktuella priser deär
alternativinkl. installation möjlighet välja idag, dvsanvändarna har attsom

på påpekatsfinns tak förredan marknaden. Detta pris tidigareutgör ettsom som
kostnadsökningar till följd driftskostnader omställningskostnaderökade ochav

påfölja sammanställningskulle avveckling. Nedan finns kort översom en en
faktorer minska sikt.talar för dessa priser skulle öka respektiveattsom

Prishöjande faktorer Prisdämpande faktorer

-otillräcklig kapacitet inom befintlig -möjlighet till import
-möjlighet för materialproduktionsapparat nya

seriervid längre-lägre kostnader
-teknikutveckling
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Vid PåPVC-avveckling vissaskulle material öka.ersättandeefterfråganen
marknader skulle efterfrågan medanmaterialpå växaersättande stort
förändringarna på andra marknader obetydliga.skulle vara

Den efterfråganökade tillgodosesersättande material skulle av:
Högre kapacitetsutnyttjande i Sverigevid befintliga anläggningar-
Import-
Kapacitetsutbyggnad i Sverige ocheller utomlands-

Okad efterfrågan på påskulle uppåtkort sikt för priset deleda till pressen
ersättande Nivånmaterialen. på prishöjningen avgörs av
tillverkningskapaciteten i tillverkarebranschen, mellangraden konkurrensav
och möjligheten till import. nivåVid viss prishöjningen till utbyggdlederen
kapacitet.

Importmöjligheten således faktormotverkar ytterligareprisökningar. En som
talar för dagens alternativkostnader fördyringarförtak ärutgöratt ett nya
material. Inom flera tillämpningar materialen betydligt dyrarede ersättande änär
PVC. Vid PVC förbud blir idag inte kandet intressant fram materialett att ta som
konkurrera med PVC klara konkurrensen övriga alternativ.skullemen som av
Framtagning material fordrar investeringar forskning ochistoraav nya

Råvaruleverantöremasutveckling. framtagningbenägenhet bekostaatt av nya
material främst följande faktorer:avgörs av
-marknadens storlek
-priskonkurrens från andra material vid respektive tillämpning
-uppskattning fåkostnader för fram materialattav nya

Därav följer potentialen för material betydligt svensktär störreatt ettnya om
PVC förbud uppfattas till viktigainledning serie PVC-förbudsom en aven
marknader fåisolerad företeelsedet uppfattas inte förväntasän om som en som
efterföljare på andra marknader.



Branschstudier

Läsanvisning

områden PVC-därgenomgångRapporten börjar demed treaven
ochFöroch kabel.användningen i Sverige nämligen golvrör, ettär störst, var

fördyringar,områden samhällsekonomiskadessa översiktligaredovisasav
påtvå produkterpå exempeleffekter Därefter följerhandel och sysselsättning.

sjukvården del materialet,där PVC hela, vinylhandskar för ellerutgör aven
sammanräkningblisterförpackningar för Avslutningsvisläkemedel. görs aven

på kortlivadetvå exemplensiffrorna inom olika för dede branscherna samt
PVC-användning.Utifrån för allprodukter. totalbedömningdetta görs en

Kabel

Inledning

frånVåra uppgifterfrånkällor handelsstatistik SCBhar varit viss ett stortsamt
återfinns bluppgifterantal i branschen. har lämnatBland de apersoner som

kabeltillverkarna,marknads- och produktionschefer vid de större
plasttillverkaren Borealis kabelgrossister.samt

kablar. DetSverige tillUnder 1992 PVC-plasten ianvändes 13 %ca av
PVC idag detPVC-plast.förbrukning 12 000 ärmotsvarar tonen ca

isoleringvanligaste används delsmaterialet i kablar. Plasten runtsom
de mindremetalltråden håller och skyddarihopoch dels i det hölje som

också Polyetylenanvänds idagkablarna, vilket kallas Förutom PVCmanteln.
används förPEså tvärbundenPE och PEX kalladäven är somsom en

skhälftenkonstgummi cahögspänningskablar. används bl irDessutom a
iplastmaterialhalogenfrittoch hälften konstgummi ochEDPM kloreratär ett

del fall.en

Kabelmarknaden Sverigei
itillverkades50 %Cirka1993 miljarder kronor.Kabelmarknaden 2,7omsatte ca

65 %cirkabedöms2,7 miljarderSverige och importerades. dessaAv vararesten
fastigheter,industrin,elverk,in femPVC-kablar. Kunderna kan delas i grupper;

kanmanufacturers. Kabeltyperequipmentstatliga verk och sk OEM Original
starkströmskablar,telesignal,kablar,in i följande huvudgrupper: optiskadelas

in idelaskanhögspänningskablar. Starkströmskablarnamellan- och
installationskabel, ochanslutningskabel,kopplingskabel,undergrupperna

jordkablar bilaga l.se

ikabeltillverlareanvändsPVCdenPlast säljer idag delHydro stor avsomaven
halogenfriaPEX ochPE,plastmaterialenSverige. Avseende de andra

samgående NesteBorealistillverkarensvenskaplastmaterial den störstaär av
iKonstgummiråvaran importerasPolyolefinanläggningar.Statoilsoch

huvudsak.
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Ersättande kabelmaterial vid PVC-användningförbudett av

De flesta vi eventuelltalat påpekat PVC-med har attpersoner som en
avveckling bör i fleragöras måsteländer byggnorrnersamtidigt och att mm
samordnas. En avveckling måste också samarbete mellanske ettgenom
myndigheter, slutanvändare, kabeltillverkare materialleverantörer.och

För vissa tillämpningar kan PVC PEPEX-kablar; detmed gällerersättaman
framförallt utomhuskablar. svårareAvseende inomhuskablar utbytet grundär

höga flamskyddskrav. PEPEX-kabel dåliga vilkethar brandegenskaper iav
praktiken utesluter användning inomhus. dåDe huvudsakliga alternativen är
halogenfria plastmaterial eller någramöjligtvis fall.konstgurmni i enstaka

Utvecklingen halogenfria plastmaterial har i första drivits framhand grundav
de problem PVC-plasten har vid brand; kraftig utveckling giftig rökav som av

korrosionsproblem för kringliggande utrustning. halogenfria plastensamt Den
innehåller inget klor. Fyllmedlet i förstaden generationen kablar olikavar
metaller, ofta aluminiumhydroxid, vilket innebär kabelmaskinema oftastatt
måste köras med lägre produktionshastighet.

Borealis säljer dock sedan -93 halogenfritt plastmaterial, kallat Systemett nytt
Denna sk andra generationen halogenfria plaster har fyllmedelandra ärsom
billiga och där maskinerna inte behöver köras med lägre produktionshastighet.

Vi bedömer 10 30 % PVC-kablarna skulle kunna till PEbytas ochatt ca utav-
70 90 % skulle kunna bytas till Halogenfriaatt bilagaplastmaterial,ut se-

Detta gäller under förutsättning övergångstidviss Dessutom deäratt en ges.
materialen långtidstestadeinte lika avseende åldringsbeständighetnya t ex som

PVC. Gummikablar har armorlunda egenskaper plastkablar varförän vi bedömer
gummi inte kommer öka sin marknadsandelatt nämnvärt.att

Kostnader för ersättande material

Priserna på kabelmarknaden har sjunkit till följd hård importkonkurrens ochav
den låga investeringsnivån. för PE-kablarPriset ungefär fördetsammaär som
PVC-kablar. Gummikablar 30% dyrare PVC-kablar.är ängrovt sett

Kabeltillverkare kablarpriset andra generationens halogenfriaatt avmenar
idag cirka 15plaster 30 PVC-kablar. För vanliga enklaär % högre än-

installationskablar prisökningen idagvissa kabeltyper kanär cirka För20 %.
generationensinte andra billiga prisökningen iplaster användas, detta gör att

fall kan bli högre priset kablarvissa 30 %. Vi bedömningän gör att aven
halogenfria idagplaster i för PVC-kablar. Dettaär genomsnitt 25 % högre än
kan worst case.ettsomses

plastmaterialet för 20 30 % dyrareSjälva andra ängenerationens plasterär ca -
videnligt tillverkaren sjunka ytterligarePVC idag Borealis skulleoch priset en

Plastråvaran står för mindre delstorskalig produktion. dessutom endast av enen
ochförsäljningspris. fortsätterOm tekniska utvecklingenkabels den man
så skulleuppnår halogenfria plastemalika goda förprocessegenskaper de



PVC-kablar. Dettanågra kantotalpriset blir dagensendast få högre änprocent
best case.ses som .

generationensanvända för förstaAldre kabeltillverkningsmaskiner går att
Utvecklingenfyllmedel.halogenfria plaster har aluminiumhydroxid avsomsom

möjligtför det dockprocessegenskapema plasterandra generationens gör att
normalt tekniskharanvända de gamla maskinerna. Maskinernaäven en

på år. modifieringar docklivslängd 15-20 Merkostnadema för de mindre som
krävs vi täcks det högre priset.antar av

frånfåttviuppskattningar kostnaderDe ersättande material och derasom
Kunderna harkabeltillverkare, följande bild.plasttillverkare och grossister ger

då måste följa demindre möjlighet bedömningar derelevantagöraatt normer
finnsområdet. den tabellgäller Uppskattningarna nedan bygger somsom

samtal medbilaga efteri Bilagan uppskattningarbygger sammanvägda ett
antal inom branschen.stort personer

1993.Omsättningen kronorPVC-kabel cirka 1,7 miljardersettgrovtav var

FördyringPrisdifferensErsättande PrisdifferensAndel
installationmaterial

-10till+10% OkrPE 20% ca+-0%
Mkrår425till +10 %Halogenfria 80 25 10% %+ca -

plaster

Mkrår425Summa 100 %

PVC-kabelTabell Materialochfördyringarfor material bedömsl ersättasom

blirgenomsnitt 20 %. RäknatFördyringen blir enligt vägt tonett per
fördyringen 37 300 kr.ca

på handelEffekter och sysselsättning

kabelhälften denförhållandevis CirkakabelHandeln med är stor. somav
Vidbetydandevi haranvänds i Sverige importeras, samtidigt ettexport.som en

förpå marknadenfrågan denleverantörernaPVC-förbud denär stora nyaom
utländska.ellerkabeltillverkaresvenskamaterial kommerkablar i andra att vara

BICC ochAlkatel,de koncememaKabelindustrin i världen i domineras treav
specialiserar sinkoncerngår respektiveinomUtvecklingenPirelli. mot att man

Omolika saker.tillverkarså olika ländernafabrikerna i detillverkning att
fabrikersvenskascenarie det ärPVC-förbud tänkbartinförSverige är attett ett

faktorEnmaterialen. ärspecialisera sig de attkommer att annannyasom
material.komplexaför andraför PVC-kablarhögre änimportandelama är mer

Detminska,skulle50 %importandelför dagenstalarDessa argument att ca
sådantEttförsämras.handelsbalansenockså förtalarskälfinns dock attsom

svårare konkurrerakankabeltillverkarnasvenskade attskäl kan attvara
denblir kortarekanske närdå seriernaPVC-kablarexportmarknaden av

försvinner.PVC-kabelmarknadensvenska
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Vi dock ingen anledning importandel bedömer iställetser ökadatt utananta en
det realistisk importandelen innebär effekternaatt bibehålls Dettavara att.handel och sysselsättning blir ringa eller obefintliga.

Den enda effekt på handelsbalansen vi bedömer sannolik uppkommersom som
på grund kostnadsökningen för påde falletkablarna 425 Mkr i worstav nya
case. Om hälften denantar kablarna kommer importerasattman attav nya
kommer handelsbalansen försämras med 212 Mkr.att
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Golv

Bakgrund

ochbyggherrarinstallatörer,på från tillverkare,uppgifterDetta avsnitt bygger
Sverige omsätteriGolvmarknadenfrån SCB.handelsstatistikgrossister samt
kvadratmeterlagdaantalettotalatvå i tillverkarledet. Detmiljarder varcirka

50%,för drygtPVCplastgolvstodmiljoner 1993. dessacirka 24,5 Av
laminat,mellandelasåterstoden10%till drygttill 20% ochlinoleum läggs trä

textil och klinker.

frånsigskiljerdelmarknaderföljandein iGolvmarknaden kan delas som
kundrelation.ochellerfunktionshänseendevarandra ur

cirkaMarknaden omsätterupphandling.proffessionell-Bostäder, golv,torra
PVC-golv.miljoner500 miljoner kronor 125 avservarav

kronor,miljoner800cirkaMarknadengolv. omsätter av-Konsument, torra
miljoner.225-250står förPVC-golv mellandessa

kronormiljoner650cirkaMarknaden-Offentlig miljö, golv. omsätter varavtorra
kronor.för cirka 275 miljonerPVC-golv svarar

miljoner kronor.100-Våtrum, PVC cirkagolv. omsätter

sidanVidvärden.estetiskaochprisfunktion,golvmaterial avValet styrs avav
förviktig faktorunderhållskostnaderinstallationför material ochpriset är en

endastdet ärsigkommersidan. Detoffentliga attfrämst denanvändarna av
polishbehandling.för städning ochbetalarde som

exportvärdetplastgolvgällerdetNärgolvmaterialmedHandeln är varstor.
exportöverskottetreducerarimportomfattandemiljoner4321992 hela men en

ibelägnaanläggningarfånågravidbaratillverkasLinoleum170 mkr.till
användningensvenskadenhelavarförItalienHolland ochTyskland,

klinkeranvändningenochexportöverskottTrägolv harimporteras. ett stort
tillverkning.från svensk20%tillkommer

materialErsättande

textilochlaminatlinoleum, trä,medapplikationerikonkurrerarPVC-golv torra .iinnebärtextilfunktioniskillnaderochelleroch trälaminatPrisskillnader
medskulle ersättasanvändningarflertaletiPVC-golvpraktiken torraatt

ocksåuppfattasNovaTarkettexempeltillplastmaterial,PVC-friaNyalinoleum.
våtaIlinoleum.nivå medhållas ikanprisetrealistisk ersättare omsom en entréer utgörsslitage,medmiljöerandra mmi vissaoch stortutrymmen

klinker.idagalternativet utav

förtill mötainteräcker attlinoleumtillverkarnaeuropeiskahos deKapaciteten
iiläggsPVC-golv utrymmentorraallaefterfrågan för ersättaökad somatten vilket ärkapacitetenutbyggnadår. skulle krävasDet avunderSverige ett en

på linoleumprisetmöjligtDetkapitalkostnader. är attmycketmedbehäftat stora
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skulle något påöka kort sikt på lång kan dagens prissikt sägas utgöramen enrimlig nivå. Behovet linoleumsidankapacitet på det samtidigtgörav ny
intressant med utveckling råvarubasplastmaterial med exempelvisav nya av
poloyoleñner. Dagens tillverkningskapacitet dessa golvmaterial dockärav nya
mycket begränsad. De golvens egenskaper enligt Tarkett idagärnya
jämförbara med linoleumgolv, det innebär till exempel de inte kan ersättaatt
PVC-golv våtutrymmen.i

Kostnader för ersättande material

Vi har gjort bedömning ökade kostnader övergångvid tillen av annaten
material uppstår dels till följd ökade materialkostnader dels till följdsom av avökade installationskostnader. De uppgifter fåttvi ersättande material ochom
deras kostnader följande bild. Alternativen linoleum iutgörsger torraav

och klinker våtautrymmen i Det finns mångaPVC-golv i olikautrymmen.
prisklasser beroende önskad kvalitet, priset på linoleum varierar beroende
tjocklek.
Prisrelationerna ungefärliga prisförhållanden.anger

Omsättningen PVC-golv cirka 725 miljoner kronor 1993.av var
Piisdifferensema jämförelse med PVC-golv.avser en

Ersättande Andel Prisdifferens Prisdifferens Fördyring,
material material % installation, % Mkr
Linoleum 85% 10-15 0 77
Klinker 15% 30 55 118
Totalt 195

Tabell 2 Material och fördyringarför material bedöms PVC-golversättasom

Fördyring vid övergång särskilt våtrumssidan,är såväldär materialstoren
installation väsentligtär mycket dyrare. Närsom det gäller ärtorra utrymmen

prisskillnaden tämligen påliten materialsidan och ingen vid installation.

Effekter på handel och sysselsättning

En PVC-avveckling skulle bakgrund dagens fåersättande materialmot storaav
påkonsekvenser handelsbalansen. Linoleum importandel påidag 100%,har en

cirkaklinker 80% och PVC 45%. Vid oförändradantagande importandelett om
till svenska golvmarknadendlen innebär importendet ökning med cirkaaven
500 Mkr.

Dessa antaganden innebär det inte marginellt inom klinkersidanänatt annat
kommer skapas jobb i Sverige. försvinna mångaSamtidigt skulle detatt nya
jobb hos de svenska PVC-golvtillverkama fålängre skulle sälja tillinte densom
svenska marknaden. Antalet anställda inom PVC-golvtillverkning mellanär
1000-1500.

Ovanstående statiska till PVC-golversättande material förefallerresonemang av
dock inte realistiskt. Ett avvecklingsbeslut kommer med sannoliktstörstavara
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medkonkurrensenförplastgolvutvecklingen att tadriva fram uppatt nyaav liggerPVC-golvtillverkningförtillverkningslinjepåLivslängdenlinoleum. en
enligtfordrarmaterialtillmaskinparkår. Omställning20-30mellan nyaav

nuvarandedelarbetydandeinvesteringarfrån tillverkare avuppgifter stora men
plastmaterialUtvecklingenframledes.användasmaskinpark kan nyaäven av

handelseffekter.ochsysselsättnings-såvälinflytandehakommer stortatt ett



Rör

Bakgrund

PVC flitigtär använt påett rörmaterial. Rörmarknaden materialsidanomsätter
omkring 910 miljoner kronor omsättning i tillverkningsledet. De material som
används plast främstär PVC och PE och i mindre utsträckning PP betong och
gjutjärnsegjäm. dettaAv branschen miljoner465 kronor irörattuppger avser
PVC. Handeln med rör liten.är Import och huvudsakligenutgörsexport av
internhandel mellan de företagensstörre olika tillverkningsenheter i Norden.
Plaströrsmarknaden domineras fyra tillverkare med kring 90%storaav av
marknaden. Flera dem tillverkar både PVC-rör och andra polymerer.rörav av
Generellt dominerar dock tillverkarnas PVC-andel stort.

Följande indelning rörbranschen kan göras.av

-Vatten och avloppsrör
Här återfinns tryckrör för vattendistribution och markavloppsrör för
avloppsvatten. Rören installeras huvudsakligen inom det kommunala VA-nätet

påoch tomtmark. Materialkostnaden vid markläggning uppgår till mellanrörav
5-20%. Omsättningen 1993 cirka 550 miljoner kronor försäljning allavar av
rörmaterial stårPVC för 270 miljoner kronor.varav

-Dräneringsrör
Här återfinns för dräneringrör jord- och skogsbruk för vägdränering.samtav
Omsättningen 1992 uppgick till cirka 100 miljoner kronor alla rörmaterial

PVC står för cirka 20 miljoner.varav

-Byggnadsteknik
Hit hänför sig installerasrör i hus med undantag främstelrör dvssom av
inomhusavlopps- och Omsättningen 1992vattenrör. cirka 150 miljonervar
kronor alla rörmaterial PVC står för cirka 130 miljoner.varav

-El och telekommunikation
I denna återfinns elrör inom byggnader, kabelskyddsrörgrupp samt
telekabelrör. Omsättningen 1992 cirka 10 miljonerl kronor alla rörmaterialvar

PVC står för cirka miljoner.45varav

Val materialav

påFunktionskraven varierar utifrån användningen.rör kraftigt Val av
rörmaterial därför lång föravgörs Pris material ochfaktorer.radav en
installation generellt denär viktigaste delsegment marknadeni varje avmen
finns andra aspekter påkan inflytande materialvalet.ha avgörandeettsom
Korrosionsbeständighet, täthet, brandegenskaper och användarvänlighet är
viktiga vid olika applikationer. Inom Vatten ochdet största segmentet

påverkasavloppsrör valet inte kunden traditionelltminst vilka material harav
arbeta med. Det finns också mångavalt använda olikaoviljaatt attmoten

material. Har förvalt bygga kompetensatt t svetsningman ex avupp en
avspeglas Skillnaden förpolyetenrör det i kommande materialval. pris enl



på rörläggarensberoendepåtagligtinstallation PE-rör ocksåvarierarav
svetskunnande.

dålitentämligenmaterialkostnader ärkänslighet för förändradeAnvändarnas
10%.liggerkommunalavid va-rörmaterialkostnader läggning runtav

tillkomplexitet ökar,arbetetskostnaderna minskarMaterialets andel omav
gatuarbeten inne iexempel vid tätort.en

Kostnader

ochbeställare entrepenörermaterial ochUtifrån kontakter med tillverkare rör,av
Iuppskattats.kostnadermaterial och dessersättandegrossister har desamt

rörapplikationer.för allabedömningsammanvägdfinnstabell 2 nedan en
bilagapå uppgifterUppskattningarna bygger ur

FördyrinPrisdifferensAndel Prisdifferens,Ersättande g
installationmaterial material

Mkr%% %
100+2060 +30PEH

50+20PP 5
15+250-208Betong

125+5019 +100Gjutjärn
4108 +100Rostfritt

286100Summa

kronormiljoner465PVC-rör,cirkaOmsättningför PVC-rörapplikationer.ErsättandematerialTabell 3

PVC. Detskulleplastmaterial ersättafrämst andravisar detTabellen äratt som
främstplastmaterial,Generellt kandelmarknadema. sägasinomgäller attäven

vidoch betong ersätterdimensioner storamindrePVC vidPE kan attersätta
PVC irostfritt kan ersättaGjutjärn ochvid avloppsrör.dimensioner, till exempel
på litekanManbyggnader.inomavloppsledningarförvattenledningar samt

medkonkurrerarplastinstallationeralternativalanseringensikt somavse
förpolypropen-röranvändsInternationelltgjutjärn.ochbetong

däremoti NorgeSverigeiintefinnsavloppsinstallationer. PP-avlopp nästan
PVC-avlopp.medkonkurreraprismässigtkanmarknaden. Rörendominerar de

idagVP-rör,sk ärbyggnader,ledningsdragning iföranvändselrörDe som
TillverkarePP.i atttillverkasPVC. Dessa kangjorda iuteslutande uppgert ex

konkurrenskraftiga.prismässigtprisnivån på iprodukter PP är

lösning.valetmaterialolika avgörpris förinte baranaturligtvisDet avär som
delenden störstai markgrav ärinstallation VA-rör avgällerNär det av

ochsig brunnarfördelarresterande80%cirkaför markarbetenkostnaderna
rörinstallationenpå ärTillförlitlighetenmaterial.inklusiverörläggning

mindretillOmställningentotalekonomin.förviktigmycketnaturligtvis
långsam.relativtdärförlösningarochmaterial ärbeprövade

vidundantagetbetongframgår detmaterial enbilligtPVC attAtt är ett av
påFördyringarnafördyringar.uppståskullematerialandraövergång till

20-30%.PEförminstoch100%drygtför gjutjärnmaterialsidan är störst
kraftig ökademedfördebilligaredimensioner äriBetongrör grövre men
uppgår 210tillmaterialsidanfördyringentotalaDeninstallationskostnader.

45%.cirkamedmaterialkostnadenökningkronor,miljoner aven
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När det gäller prisförändringar framgå: tabellen det förför detinstallation attav
betong och gjutjäm blir betydande PVC installations-arbetsfördyringar. är ur
synjpunkt, generellt lättarbetat angivna fördyringarna vidmaterial.ett De ovan
instzallation medför cirka 76 miljoner kostnader för beställaren.kronor ökadei

total kostnadsökningAv på ungefär hänför sig såledesmiljoner kronor286en
huvruddelen till ökade återstodenmaterialkostnader till ökadeoch
instzallationskosmader, främst arbetskostnader.

Tilllverkare PVC-rör svårt ställadet mycketärattav attuppger om
procduktionslinjerna för produktion med alternativa plastmaterial,. Vid samtal
medi plasttillverkare har det framkommit inom finnasdet kort bordeatt
förmtsättningar till småmycket kostnader produktionslinjer för PVCatt anpassa
till rpolyoleñnmaterial.

Effekter på handel och sysselsättning

Hamdeln med förhållandevisrör liten.är Det beror bland rör ärannat att en
lågförädladrelattivt produkt Det förplats. talar svenskatar stor attsom

levearantörer skulle ha goda förutsättningar leverera i de materialröratt som
skullle PVC. Effekterna påersätta små.handeln skulle bli relativt Av de
ersäittande materialen har gjutjäm hög importandel medan betongtillverkningen
endzast skulle ske lokalt. Sammantaget skulle dock importen öka med cirka 150
miljconer kronor.

När det gäller sysselsättningen skapas svenska jobb främst inom polyeten-nya
och betongrörstillverkning. Antalet sysselsatta inom PVC-rörstillverkning är
knajppt 400 Det osäkert bedöma vilken måni klaraär de skulleattpersoner. en
omställning till plaströrstillverkning. Flera PVC-rörstillverkarnaannan av
tillverkar emellertid exempelvis polyeten- eller polypropenröräven och torde
därmed ha goda möjligheter utöka denna verksamhet.att



kortlivadenågraavvecklingpå konsekvenserExempel vid av
produkter

fångaförvaltskabel haroch attbranscherna golvbeskrivna uppDe rör,
PVC-tillämpningarnaviktigastevolymmässigtinom dekonsekvenserna av

tillhänförassamtligaoch kanlång livslängdkarakteriseras allaråvara. De av
viharperspektivetbreddakunnasyfteanläggningssektom. Ibygg- och att

användningenkortlivademångfacetteradetvå i dengjort nedslag avdessutom
representativt föranspråkprodukttillämpning intePVC. Valet gör att varaav

kortföraexempelutifrån dessaSyftetPVC.kortlivadanvändningen är enattav
produkter.kortlivadebäringmedallmän karaktärdiskussion av

PVCsjukvården ochförskyddshandskarobjekten somDe studerade är
tablettblister.läkemedelsförpackning,ikomponent en

Skyddshandskar

såPVC,skyddshandskaranvändningsjukvården utbreddfinnsInom avaven
och blirstunderkortaunderanvändsundersökningshandskar. Dessakallade

tilluppgår årligensjukvårdensvenskadenAnvändningen inomavfall.tillsedan
kronor.miljoner50cirkavärdetillhandskarungefär 175 miljoner ett av

Prisetlatexhandskar.marknadenalternativ utgörsBefintliga av
PVC-handskar.nivå priseti medliggerlatexhandskar

förkostnaderökadei formnågra effekterinte blirdetDet innebär avatt
påverkas varkenuteslutande importerasDå bådasjukvården. produkterna

sysselsättningen.ellerhandelsbalansen

Tablettblister

Deblisterförpackningar.så kalladeläkemedelförpacka ärvanligtEtt sätt att
tabletterna.formaslockoch runttvå slätbestår komponenter, ettyta somenav PVC-PVC.delendenochaluminium övre utavdelenundre ärDen av uppgårblisterförpackningaranvändningenden svenskavidanvändningen av

dendelöverväldigandeingår densiffraton5. avI denna200till drygt
importeradesiffrornainbegriperdäremotproduktionensvenska exporteras,som

såsom polypropenmaterialandramedPVC kanblisterförpackningar. ersättas
förpackninglitenmycketmaterialkostnaden ärDenaluminium. peroch rena

prisjusteringarmindredekänsliga för somsärskiltintetillverkarna ärvarför
till.upphovmaterial skullealternativabefintliga ge

främstkostnaderskullePVC-användningenavvecklingeventuellVid aven kanmaskinutrustningendelmindreEndastinvesteringssidan.uppstå aven
andelenökarbytsmaskinergamlamed utråvara. I takttill attställas annanom övergångvidkostnadytterligarematerial. Enandraklarar enmaskiner avsom läkemedels-omfattarreglerdematerial utgörsalternativatill somav

ochmaterial-omfattandetilltillverkaretvingarReglernaförpackningar.
funktionstester.

5Läkemedelsindustriföreningen,1994



I detta fall såledesdet inteär ska substitueras. Detprodukten, läkemedlet, som
handlar istället Svårighetenersätta liggeratt del inteförpackningen. iom en av

hitta ersättandeatt material eller förpackningstekniker. Den störstanya
trögheten iställetutgörs investeringarna förpackningsmaskiner. Detbundna iav
innebär omedelbaratt avveckling och kostnadenblir mycket kostsamen att
faller allteftersom maskinerna byts Uppskattningar kostnader vidut. av en
avveckling PVC-användningen påalltsåberor takten ihelt avvecklingen.av
Utifrån uppgifter branschföreträdare kan vi bedömninggöraav attgroven
investeringarna vid omedelbar avveckling medföraskulle investeringar påen
mellan 100-150 miljoner kronor förbudet inkluderar export.om

Allmän diskussion
Dessa två exempel visar svårighetentydligt i hitta typfall kanatt ett som ge
vägledning för vad skulle hända vid eventuell avveckling. Enskilda fallsom en
skulle skilja sig från varandra frågai påtillgänglighet och priser ersättandeom
material, flexibilitet i maskinparken och förutsättningar för import eller
tillverkning i Sverige.



Återvinning PVCav

Inledning

eventuellkonsekvensernasamhällsekonomiskaför deAvgörande enav
lågaMedväljer.insamlingsgradvilkenåtervinning PVC-produkter är manav

PVC-produkter.materialflödetmålet slutauppnås inteinsamlingskrav att av
ochinsamlingförkostnaderhögatill mycketinsamlingskrav lederHöga

påverkas iskullehandelnsysselsättningen. Hureffektervilketsortering, ger
PVCåtervunnenmånvilkeniberoendesådant minstscenario inteär avett

PVC-råvara.importersätter av

införst delaPVC kanåtervinningfråganFör behandla manatt avom
produkter.långlivaderespektiveåtervinningsmarknaden kortlivadei

sig.förbehandlasbörvarför dessamarknadernaOlikhetema mellan är varstora
25%år cirka2-1510%,år cirka0-2Kortlivade PVC-produkter, dvs utgör av

PVC-65%cirkaPVC-produkternalånglivade utgörmarknaden; de av
enligt Hydro Plast.marknaden,

Återvinning PVC-produkterkortlivadeav

plasthandskarförpackningar,PVC-produkterKortlivade mm.utgörs t exav
tillmotsvarighetendanskasnabbt. Denavfallblir tillfort, dvsDessa omsätts

reduktionplastindustrinmedavtalfrivilligtNaturvårdsverket slutithar avomett
delmåletuppnått förstadetförpackningsområdet. harManpåPVC-avfallet

basåret 1987.medjämförtavfallsmängderminskning50%1993, drygt aven
PVCharuppnåttsavfallsmängder har ersattReduceringen att mangenomav

ochpolypropylen trä.polyeten,förpackningsmaterialmed andra t exsom
försökaPVC än attord valt ersättamed andraPlastindustrin har att snarare

Resonemangetresurseffektivt.ochdå blir billigareåtervinna det ärdet mer
tillkommit fram1992HalbekathMoser,undersökningtyskstyrks somenav PVC-kortlivadehuvudsakhushåll, ifrån dvsPVCåtervunnenpriset föratt

PVC.nytillverkadsåungefär dubbelt högtprodukter, är som

detinnebärvilketSverige, attöverförasbör kunnaerfarenheternadanskaDe
PVC-kortlivadekostnadseffektivt ersättai Sverige attförmodligen äräven mer

återvinningsannoliktdetSverigeåtervinna dem. I är att avprodukter enän att
Plastkretsenregi.Plastkretsensföretagetnybildadeiske detPVC kommer att

rationelltekonomisktskerplaståtervinningalltillse ettförhar attattstartat
PVC inteåtervinningochinsamlingemellertid viktigt avDet är attsätt.

produkter.kortlivadefokuseras

vissamellanöverenskommelsefrivillig1991sedanfinnsSverigeI en
PVCanvändningenbegränsa 1avförpackningsintressenter attom
minskatharSverigeiPVC-förpackningarKonsumtionenförpackningar. av

drastiskt..



Återvinning långlivade PVC-produkterav

Bakgrund
Långlivade PVC-produkter framförallt inom bygg-används och
anläggningsbranschen, golv, profiler.rör, kabel och Dessa produktersom styva

långhar livslängd, dvs blir till mångaavfall år.först efter Den danska
motsvarigheten till Naturvårdsverket frivilligthar slutit avtal medett
plastindustrin återvinningsplan Måletinom byggsektorn. 1995 skaärom en att
41% allt PVC-haltigt byggnadsavfall återvinnas.av

Erfarenheter från Danmark visar för PVC-rör, hälften allutgöratt t ex som av
PVC-konsumtion inom bygg- och anläggningsbranschen, insamlingsgradenär
låg. En rörtillverkare räknar uppgårstor med den till 2-3 promilleatt av
konsumtionen. Det beror i sin på delövervägande PVC-rörentur att en av
lägges i jord. När de inte används längre, låter liggade kvar. PVC-golv,man
kablar och profiler har lång livslängd mångastyva åroch det dröjer innan de

avfall. Så småningom måstegenerarar emellertid bostäder byggas ellermm om
rivas och då kommer PVC-avfallet från långlivade PVC-produkter uppstå. Iatt
det skedet uppkommer kostnader för insamling och sortering, effekterstora
sysselsättning och handel.

Kvaliteten på återvunnen PVC i likaär hög för nyproduceradstort sett som
PVC. Men i förebyggande syfte återvunnenanvänds PVC idag framförallt i
avloppsrör, där det förutsätts tiyckbelastning. framtidenstörre I harnär man
hunnit förfina tillverkningen återvunnen PVC, någrabör det inteav vara
problem återvunnenanvända PVC inomatt alla applikationer inom
rörbranschen.

Allt insamlat byggmaterial innehåller PVC återanvänds. Huvuddelen detsom av
insamlade avfallet överskottsdelar frånutgörs nedläggningen Rentrör.av av
tekniskt kan återanvända PVC-plast fem gånger. Men denna begränsningman

inte något dåutgöra problem huvuddelen PVC-rörenanses läggs under jordav
och förblir där de tjänatnär Det för kostsamtär jorden.ut. gräva rörenatt upp ur

Under perioden 1960-1991 har cirka 1,7 miljoner PVC i Sverigeanväntston
inom bygg- och anläggningsbranschen. Det finns inga uppgifter hur delstorom

denna mängd blivit till avfall, huvuddelen PVC-användningenav som men av
inom denna bransch långlivade produkter,utgörs varför övervägande delav en

den använda mängden PVC bör finnas kvar i byggnader och mark.av Den
ackumulerade PVC befintligamängden i byggnader och tillhörande mark bör

uppgådärför till 1-1,5 miljon ton.

Det varit omöjligt fåhar fram något långlivadevolymer PVC-huratt storaom
produkter blir till avfall år. kvalificeradIngen vågarsom per en gissning.ens ge

Samhällsekonomiska konsekvenser

I låtitDanmark har kostnaden för PVC-återvinningen förstaitas stegetman av
producenten, dvs kostnader för omställningskostnadinsamling, sortering och

Återvunnenvid tillverkning. Dessa kostnader kunden. PVCbelastar i nästa steg
cirka 2 Dkrkg dyrareär i total tillverkningskostnad, inklusive insamling,
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ökadei totala20%cirkanytillverkad vilketPVC,sortering motsvararänmm PVCför densannoliktgällerkostnadsökningtillverkningskostnader. Denna
så Eninteemellertidblir stor.Effektensamla in bearbeta.ochbilligastär attsom

år, vilka belastas20-30mellaninräknar samla tonmedrörtillverkare perattstor
med derasdå jämförasskaDettatillverkningskostnader.ökade20%med cirka

cirka 10 000årsproduktion ton.
medjämförtmarginellbyggmaterial ärPVC-haltigtmängdeninsamladeDen av

PVC-rörför ärkostnadsökningengenomsnittligaDennytillverkad.volymen ‘ochbygg-inomlitetmaterial ärersättandeBehovetblygsam. .av ,handelsbalansen äreffekternainnebärvilketanläggningsbranschen, att
marginella.

HalbekathMoser,undersökningtyskstyrkserfarenheternaDe danska enav
PVC-långlivadehuvudsakindustrin, ifrånåtervunnen PVCvilken1992, i

.PVC.nytillverkad20% dyrareprodukter, cirka änär

förhållanden.svenskatillöverförassåledes kunnabördanska erfarenheternaDe
PVC-återvinning attvidkommerföreträdareEnligt Plastkretsens enman

ochavfallsbolagkommunalasåsominsamlingsorganisationeretableradeutnyttja
byggaslippaför egenetablerade entransportörer uppatt

ochplastindustrinförstaiinsamlingsorganisation. Kostnaderna stegettas av
till kunderna.iskjuts övernästa steg

tillberorPVC-produkterlånglivade storåtervinningförKostnaden ton avper
Sättskostnader.lågt ingablir det störremålenSättsåtervinninsggraden.del
ochinsamlings-framföralltocksåmålen skenarhögtdäremot
förDanmarkirörtillverkningfrånUppgifternaiväg. gersorteringskostnaden

mindreförsumbar,branschviktiga ärinom dennaåtervinningsgradenhanden att
mellantecknatsavtaldeteffekternainnebärvilket somattän avprocent,en

begränsade.Miljøstyrelsen ärdanskadenplastindustrin och

långlivade, ärkortlivadesåvälPVC-produkter,återvinningMålet med somaven skadettaPVC. Förkretsloppetsluta attdvsmaterialflödena,vill sluta avatt man ackumulerasdet inteså högåtervinningsgradenmåste attåstadkommas vara
därmedåtervinnas ochaldrig kommervilkabiosfaren, attPVC imängderstora

kretsloppet.återföras ialdrigheller

fråganockså sigställamåstePVC,återvinnamöjligtteknisktDet manär att men
PVC-produkter ärlånglivadeåtervinningsgradhög avom en marken,ikvarliggauttjänta rörlåterIdagrimligt.samhällsekonomiskt man

medkommerDet storgolvlagerytterligaremedbeläggesgolv ett osv.gamla
Diskussioneråtervinningskrav.med högakostsamtoerhörtblisannolikhet att

konsekvenser ärsamhällsekonomiska enoch dessinsamlingsgradlämpligom en imöjligtvaritvadänstudera närmareutredningsuppgift somangelägen att
denna rapport.
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Konsekvenser på samhällsnivå PVC-av en
avveckling

I detta avsnitt sammanför vi från branschstudiema. Detta innebärresultaten steg
dock osäkerheten då områdenökar på gällaerfarenheter helavissaatt antas
PVC-förbrukningen. Kostnadsökningar, sysselsättningoch ochhandel

påkonsekvenser det försvenska näringslivet behandlas sig.kommer att vai

Kostnadsökningar

En sammanställning ökade för tidigare redovisadekostnaderav
branschemaproduktema följande bild uppdelat ton.ger per

ÖkadeKategori vid Fördyring enlig worstkostnader
ersättning PVC krton caseav

Rör 10 500 286
Golv 11 500 195
Kabel 37 300 425
Handskar ingen -Tablettblister - -

ÖkadeTabell 4 kostnadervid förersättning PVC de undersöktabranscherna, fördyringarav summa ca
900Mkr

Inom de undersökta branscherna sprider sig kostnaden mellan cirkatonper
drygt 10 000kr för och golv till dryft 37 000 för kabel. Skyddshandskarrör
innebär ingen fördyring alls för tablettblister hittaoch har det varit omöjligt att

siffra kvalitativa bedömningar materialkostnaden inteän utgörannaten attom
problem.ett

För möjliggöra jämförelser redovisas danska kostnaderberäkningarävenatt av
för PVC i kabel- och avloppssammanhang, PVC i byggeri och anlaegersättaatt
1990 föroch amerikanska skattningar kostnader PVC-kabel och helarör,av
användningen of economic benefitsAssessement the of chlor-alkali chemicals

the United States Canadian Economics, 1993.andto

Kategori Ökade vid ersättning PVC,kostnader av
krton

Danmarkö -8000 75000Avloppsrör till +
Installationskabel Danmark 32000064000 till

tillämpningar USAalla 16500Rör,
USAKabel 1750

användningUSA, all 13 000

Tabell Internationellaskattningar kostnaderför PVC5 ersättaattav

6Med huvudledningarfall avloppsserviserochi detta avloppsröri hus,avloppsrör sammantaget.avses
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Spännvidden mellan till del förklarasresultaten Det kanväldigtär stor. en av
olika samla in 1990sätt och Teknisk utveckling mellanberäkna data. ochatt
9394 torde bidragande till markanta skillnadenförklaring den ivara en
kostnader för kabel.ersättaatt

Kabel, ståroch golvrör för PVC-förbrukningen i Sverige. Den23ca av
genomsnittliga fördyringen år.inom dessa branscher 16 300 kr ochär tonper
Om vi denna fördyring för PVC-förbrukningengäller hela den svenskaantar att
innebär det årlig kostnadsökning cirka 1400 Mkr. Siffranen avser en
svenska användning PVC-råvara 000uppskattat till cirka 85 ton,av ensom
minskning från 1992 med 10%. PVC-användningen 1990 väsentligt högrevar
cirka 120 000 Vid fördyringdenna förbrukning genomsnittligochton. en
16 300 krton årligablir den kosmadsökningen knappt 2 miljarder.

Resultatet fårvi utgå från områdenaprisskattningar inom golvrör,attgenom
och kabel kan jämföras förmed de beräkningar gjordes kostnader ensom av
PVC-avveckling råderi iUSA och Kanada. Med de förutsättningar som
Nordamerika låg den degenomsnittliga 13 400. Om vi beräknarkostnaden
svenska kostnaderna utifrån miljonerdenna siffra blir resultatet knappt l 150
kronor vilket någotligger våraunder beräkningar.

Vårt beräkningssätt bygger priserliksom det danska amerikanskaoch det
befintliga alternativ. Då successivtavveckling PVC sannolikt skulle skeen av

årunder flera framåt finns det case.all anledning belysa bestävenatt ett

Best case

Vid samtal med olika plasttillverkaretillverkare ochPVC-produkterav
framkommer ofta inte.olikheter i idag tekniskt möjligt ellervad ärsynen som

mångaDet finns skäl till varför gåruppgifter isär, de bland andra:är
olika praktiska erfarenheter från alternativa material-
varierande önskemålkunskap slutkundemas krav ochom-
olika bra insyn i den utvecklingen; plasttillverkaretekniska är etttsenaste ex-

tidigare i förädlingskedjan tillverkare.kabel- och andraän rör-,steg
incitament vissa harolika PVC-avveckling;positiva till diskuteraatt attvara en-

skulle tjänamaskinpark avveckling, medan andra direktklarartex en som en
på avvecklingen

PVCkabelområdet till harVi kan Utvecklingen kring alternativexempel.ta som
drivits fram plasttillverkare säljer idaghär bl brandskyddskrav. Olikaav a

fungerande generationen dessaalternativ till PVC i kablar. Den första av
processegenskaper.alternativ finns idag dock och hardyra sämreärutesom
plasttillverkaregeneration kostar enligtNästa slagit igenomännusom
processegenskapemaBorealis 20 bil Dessutomidag endast 30 % ärmer, se-

PVC-altemativendocklika bra PVC. De flesta kabeltillverkare attmenarsom
också ytterligare vidfortfarande för dåliga. sjunkaPrisetdyra ochär enanses

storskalig produktion.mer

endastpåpekar PVC-förbudMånga med ärbranschpersoner vi talat ettattsom
bara defungerande alternativkostnadsfråga. hittaFöretagen kommer att omen

Borealisövergångstid. Enligt kommervisstill det ochtvingas om ges enman
kabelområdet.heller bli särskiltinte dyrtdet att
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Ett billigatänkbart best fram medcase plasttillverkarna kommerär att
plastmaterial medför samtliga golv etcanvändningsområden godarör,
funktionella egenskaper maskinpark. Omoch prisetikan användas dagenssom
på dessa i genomsnitt PVC-råvaruprisskulle skullehamna dagens15 % över
det innebära århela PVC-avvecklingen 100 Mkr . Tillskulle kostaatt perca
detta ocksåkommer kostnader för omställningarjusteringar maskiner,mindre av
utprovnings och utbildningskostnader kapitalförstöiinginte minst densamt som
det skulle innebära delar fickHydro Plasts läggasanläggningom ner.av

Sysselsättning

Inledning

Effekterna på svårasysselsättningen mycketPVC-avveckling är attav en
uppskatta. Med anledning svårigheter kapitlet endastdessa skall det här sesav

diskussionsunderlag.ettsom

Med utgångspunkt från genomförts vid IFMde undersökningar som
Miljöteknik i Linköping industrikan antalet inom plastbearbetandesysselsatta
uppskattas till 5000-70007. ingår förI dessa siffror inte anställda i företag som
vissa detaljer använder PVC Volvo fl.Astra, m

Tillverkare
Det finns fåtalendast tillverkare PVC-råvara compounds i Sverige.ochett av
Antalet sysselsatta uppgår till cirka 550.

Användare PVC-råvaraav
Bland PVC-råvara såsomanvändarna finns företagalla plastbearbetandeav
tillverkare långlivade ocksåprodukter golv, kabel, folieföretagrör,av som men
kortlivade produkter förpackningar kontorsmateriel.ochsom
Antalet sysselsatta i denna kategori 5000-6500 i Sverige.är

Resultat

Vid materialenprodukternabedömning huruvida ersättande kommerdeen av
tillverkas i antagit andelSverige eller utomlands har vi importens denatt att av

importeras vilket innebärsvenska användningen Betongrör intekonstant.är att
efterfrågan påökad Sverige.betongrör skapar jobb ien nya

Golw
nedgångpå betydandeuppskattningar inomVåra respektive bransch pekar en

dekonsekvensinomsysselsatta golvtillverkningantalet attavensomav
golvavsnittetIidag.materialenersätttande importerasuteslutandenästan

100 %skalllinoleumvi dockpoängterade antagandet importerad taatt avatt
PVC-inomjobbmarknaden Bortfalletorealistiskt.den är avnya

7Vi harmed Detarbetarlångt efter särskiljadeså det har varit möjligthia: strävat pvc.att somsom
70% omsättningenuppgivitgjort antagande företaginnebiurit vi avserpvcatt avett att tatt om som ex

företag inteltillverkning.pvc-relateradarbetskraften med angivithar 70% sysselsatt somäven setts avan anställdaviduppgifter antaletSamtligaomsättningan alla medhar arbetaamdel omansetts pvc.avpvc Miljöteknik.frånIMFpvc-råvarabygger uppgifteranvändrareochtillverkare av
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golvtillverkningen utvecklingtorde kunna betydligtbegränsas genom av nya
plastmaterial. nedgång medföraskulle förlusterEn 20%anställdaantaletav

200-300 jobb.av

Kabel och rör
På kabelområdet Närbedöms ringa. deteffekterna sysselsättningen som
gäller förefaller Ersättande produktioneffekterna också begränsade.rör att vara
skulle påtill små sysselsättningen totalt.delen ske i effekterSverige medstörsta
Utgående frånfrån övergångbefintliga alternativ ske mindreskulle det dock en
plasttillverkare till betongindustri.exempelvis

utgångspunktMed från rimligtförefaller det dockde studerade branscherna att
olika material. Dedet sker små omfördelningar mellan helttämligenatt anta att

Påplastmaterial.ersättande materialet övervägande del andratillutgörs av
påkabelområdet förväntas till 100% ochPVCandra plastmaterial ersätta

rörsidan står och dagensandra gäller golvplastmaterial för cirka 23. När det
alternativ betydligt.ökaplastandelen förväntas dock kunnaär negligerbar, den
Bedömningen förmöjligheternaPVC ökarhuvudsakligen med plastersättsatt
nuvarande PVC-plastbearbetare omställning.klaraatt av en

Det sysselsättningen vidomöjligt förutsägaär totala effekternade ettatt
PVC-råvara ochPVC-avvecklingsbeslut. Svårast försituationen tillverkareär av

PVC-råvara ochcompounds. Antalet tillverkningdirekt sysselsatta vid av
compounds cirka 550.är

Handel

Inledning

svåraEffekterna på sysselsättningeffektema myckethandel liksomär att
Därför diskussionsunderlag.uppskatta. skall kapitlet ettses som

PVC-avveckling kan inteDe samhällsekonomiska effekterna svensk sesenav
isoleratfrån PVC-användning. Ettisolerat hur förhåller tillandra länder sig

internationelltåtminstone brettsvenskt beslut blir sikt dyrarekort än en
debeslut avveckling. viktig förklaring till detta avsättsEn är att somresurserom

produktutvecklingför forskning och allmänoch utveckling materialnyaav
marknaden intepåverkas svenskamarknadens storlek. för vilka denAktörerav

på FoU.särskilt viktig tilltorde tveksammaär att satsa stora resurservara
tillverkareOmvänt innebär främst svenska ärdet det attär tvungnaatt som

utvecklingen.fram tekniskautveckla alternativ och driva den

uppfattasbeslutsvensktDetta gäller dock under förutsättning att ett som en
Kalifornienmarknader.få efterföljareisolerad händelse inte störreväntassom

på industrin. Intehårda miljökravgånger gått medflera tämligen isolerathar ut
så småningomkravenbedömningenminst bilindustrin förefaller gjortha att

prioritet.få givit kraven högökad spridning och därförkommer att



Resultat

För bedöma konsekvenserna på vi antagit importensatt handelsbalansen har att
andel den svenska användningen produkter konstant.olika Detärav av
innebär till exempel vi räknar linoleumgolv idagmed uteslutandeatt att som
importeras skulleäven sågöra i framtiden efterföljande effekter påmed
handelsbalansen minus 500 Mkr.

Våra uppskattningar inom pårespektive bransch pekar betydandeen
försämring handelsbalansen för påeffektergolv och mindre ochrörav
kabelsidan. Sammantaget uppgår den försämrade handelsbalansen för de tre
branscherna till cirka 900 Mkr, worst case.

I Förändring av
handelsbalansen

Golv O till minus 500 Mkr
Kabel minus 200 Mkr
Rör minus 200 Mkr

Tabell 6 Förändring handelsbalansenav

Det svårtmycketär någradra slutsatser hur handelsbalansen skulleatt om
påverkas inom områdenandra golv, ståroch kabel. förän Dessa branscherrör
23 användningen PVC. Om påvi effekterna handeln ärav antar attav
proportionella användningen blir de totala effekterna ökad importmot en
maximalt dryg miljard. Helt föravgörande handelsbalansen hurären en
eventuell förhålleravveckling sig till svensk PVC-råvara, hel ochexport av
halvfabrikat.

Effekter på det svenska näringslivet

Inledning

Ett beslut PVC påverkaavveckling skulle det pånäringslivetsvenskaom
tillverkarsidan och användarsidan. Med tillverkarsidan här leverantöreravses av
PVC-råvara och PVC-råvaracompounds och användare såsom;av
-föreetag i sin tillverkning i sinaanvänder PVC produkter, golv ochrör,som
kabeltillverkare
-företag använder PVC förpackningsmaterial, till exempelsom som
läkemedelstillverkare.

Användarsidan köparnautgörs till exempel byggherrar ochslutprodukter,av av
ocksåviVA-verk. Hit har hänfört PVC forföretag komponenterköper in avsom

sammansättning till komplicerade exempel fordonstillverkare.produkter, tillmer



Tillverkarsidan

ställtvipåverkas harSom för diskussion tillverkarnaunderlag huren om
bild.följandesamman

PVC-relaterat
försäljningsvärde

Å
G

LÅG HÖG

Råvamberoende

Figur 3 Matris för bedömaPVC-beroendeatt

PVC-tillbundenhetPå råvaruberoendeföretagens ix-axeln termer enavavses
PVCY-axelnPVC.tillmaskinpark kunnande knutetanpassad och anger

PVC-andel använtexempel högandelen försäljningsvärde tilltotalt avav
andelbåde högharmaterial. företagFörenklat kan sägas avatt ensom

kommerråvaruberoendehögtförsäljningsvärdet knuten till PVC och attett
låga andelarmedföretaghårdast gällerdrabbas avveckling. Motsatt attav en

fyraPVC-avveckling. Debåda klarautmed axlarna relativt lätt kommer att en
i fyrafälten indelningerbjuder möjligheter göraatt grupper.en

PVC-andelförsäljningsmässigt högråvaruberoende ochFöretag med högt av
relaterade produkter.

PVC-andelförsäljningsmässigt höglågt råvaruberoende ochFöretag med av
produkter.relaterade

PVC-låg andelförsäljningsmässigtråvaruberoende ochmed högtFöretag av
relaterade produkter.

PVC-låg andelförsäljningsmässigtlågt råvaniberoende ochmedFöretag4. av
relaterade produkter.

Stenungsund.iPVC-råvamtillverkningenförstaExempel den ärgruppen
kanförpackningar nämnasPVC ianvändningLäkemedelsföretagen med sin av

företagetsförpackningsmaterial ochPVCfyra,exempel är ettett gruppsom
förKabeltillverkarnaPVC.inriktadomfattningmycket litenikompetens är

hamnarledande kärnandenoch mantelisoleringPVC användsvilka runtsom
huvuddelenochför PVCavpassadeMaskinerbilden.någonstans mitten äri av

intekompetensföretagetsPVC-kabel. Däremot äromfattarförsäljningenav
tämligen högaharimligtviskangolvtillverkarePVC. Rör- ochinriktad anses

vikanföretagplastbearbetandemindregällerbåda När detaxlarna.andelar
ltillhänförasdärför kanPVC ochmedarbetarde enbart gruppskilja som

32



och företag arbetar någonimed hör hemmaflera därförochmaterialsom av
2 till 4.grupperna

En viktig faktor beakta frågavid PVC-beroende isidan företagensatt omav
kompetens och maskinpark styrka och ägarbild.gäller finansiell
Förutsättningarna för företag ställa vid PVC-skall klaraatt ett att om enav
avveckling ökar finansiellmed styrka.

Vi intehar analyserat lönsamheten eller finansiella styrkan i de branscherden vi
har studerat. När det gäller ägarbilden koncemtillhörighet vioch kan notera att

40% företagen råvarunärmare ej compoundtillverkare ägdaoch är storaav av
koncerner såsom ABB, Ericson, Neste och Norsk Hydro.

Användarsidan

PVC används överallt i samhället. Vi på någraska här delar näringslivetse av
berörs PVC-avveckling. Mot cirka 80%bakgrund PVC-utavsom atten av av

användningen sker inom bygg- och anläggningsbranschen det rimligtär att
prisökningarna kommer påverkan Påverkanha inom denna näring.störstatt
kan ske höjda kostnader för byggmaterial och installation minskarattgenom
byggandet. De uppskattningar fördyringar golvområdetkabel- ochrör-av

gjorts i tidigare kapitel pekar påökade kostnader knappt 900 miljonersom
kr. Ytterligare fördyringar långlivadeuppkommer för övriga PVC-produkter
såsom fönster och profiler. Den uppgårsammanlagda fördyringent styvaex
till cirka miljardl kr.

Under år produktionsvärdet inom bygg- anläggningssektomochsamma var
177,3 miljarder enligt nationalräkenskapema, SCB. En fördyring miljardmed l
kr ökning produktionsvärdet med 0,6%. Denna mycketmotsvarar en av
blygsamma kostnadsökning till följd påverkaPVC-avveckling torde inteav en
bygg- och anläggningssektom nämnvärt.

Omfattningen på byggandet i samhället bestäms faktorer allmännadetutav som
konjunkturläget, ränteläget, lönekostnader månoch i viss
byggmaterialkostnader. Det finns inget tydligt samband mellan byggkostnad
och byggande. I slutet 80-talet ökade exempelvis både byggandet ochav
byggmaterialkostnaderna.

Vid sidan gårbyggsektorn inte obetydlig del PVC-användningen tillav aven
fordonsindustrin. PVC-användningen ocksåinom fordonsindustrin kan ses som

påexempel användning PVC liten deldär förmaterialkostnaden utgörett en en
För avveckling inteslutproduktens värde. de biltillverkarnastora anses enav

något hot 3problem, förradirekt konkurrenskraft källaföretagensutgöra mot
påProblemen föraslink utsträckningkan i överhögrapporten.

undoerleverantörerna.

itillämpningar neutrala för näringslivetandra PVCFlera kan betecknasav som
leksaker ochgäller produkter på regnkläder,Det används fritiden,stort. som

på Kostnadshöjningar inom dessaeller kontor, plastmappar,möbler pärmar mm.
effekt.produktornråden slås litenoch haranvändareantalöverut ett stort

8Ur Åtgärder miljöpåverkan andrafrån ochKretsloppsdelegationen för minskaairbetsmaterialet att avpvc
Gärdström,plaster. Nomhon och 1993.klorerade
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Slutdiskussion

Utifrån PVC-avvecklingde branscher vi studerat vi bedömningen ärgör att en
tekniskt ekonomiskt kostnadsberäkningaroch genomföra. Vimöjlig att tar upp
på årliga ochmerkostnader 100 best case 1400mellan miljoner kronor
miljoner nivå PVC-användning.kronor Enworst vid nuvarandecase
förväntad ersättningskostnader. Dehögre användning PVC leder till högreav
årliga dåkostnadsökningar Mkr dennatorde inte överstiga 1400komma att
siffra påbygger övergång tillalternativ och inte hänsyntill dagens taren

övergångteknikutveckling tordeoch material. Vid successivnya en
övergångocksåkostnaderna kunna minska mjukarebetydligt. Viktigt är att en

skulle öka PVC-råvaramöjligheterna klaraför dagens användare att av enav
omställning.

Effekterna på svårahandel bedöma ochoch sysselsättning mycket ärär attatt
betrakta övergång tillmeduppskattningar. Vid snabb avvecklingsom grova en

något.de befintliga minskaalternativen sysselsättningenskulle sannolikt
DåOsäkerheten så det idock +- 1000 jobb.vi villär stor att ettange spann

flertalet fall kunnande ochandra plaster förväntas PVC tordeär ersättasom
maskiner många PVC-råvarai fall lite siktför nuvarandetala användareatt av

våraskulle tillverka pekaralternativen. När gäller handelsbalansendet
påundersökningar ökad import.en
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Kabeltyp Omsättning Tänkbaramaterial idagVanliga
1993 ersättningsmateñal

Optiska kablar utesluts
PVC används ej

Telesignal nytt materialsvagström 500 isolering 50-l00%PEca -80 Volt 700mkr mantelPE eller PVC-

Mellanspänning -24 kV möjlig200 PEX-isolering 100% PE-mantelca ev.-Högspänning 24 kV 400 mkr PVC-mantel 10-20%-
PE-mantel 80-90 %

Starkströmskablar
Kopplingskabel materialPVC-isolering nytt300 75-100%ca -

500 mkr PVC-mantel 75-100%

Anslutningskabel materialgummikabel nytt100 300 75 %ca ca-
PVC-kabelmkr 25%ca

både isolering och
mantel

materialInstallationskabel nyttPVC-mantel och800ca -
1000 isolering 95-l0O%mkr

möjligJordkabel PE-mantelPEX-isolering 50%200 ev.ca -
PVC-isolering 50%400 mkr
PVC-mantel

Summa 2700 mkrca

PVC-andel försäljningen 65bedöms till %av ca
Ca. 10-30 % PVC-kablama kan till PEbytasav
delar tele, mellan-högspänning jordkabelochav

polymererhalogenfriaCa. 70-90 måste material% PVC-kablarna till nytt tbytas exav
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Subject ersätta förPoiyoieliners PVCmöjligheten kabelindustrin

Refererande angåendefrågor ersättning PVC kabelsektomDina viii jagtill för några ytterligareav ge
kommentarer speciellt del kabelsektorn flamskyddskravrörande där råder.den av

Bakgrund

i några ar godEngland elektriska egenskaperuppfanns iöre världskriget. Pga dessPolyeten andra
kommersiellt Detsnabbt genombrott. framförallt isolering kommunikationskabei.fick det ett för varav

faktiskt haockså material kan avgörandenödvändigt för utvecklingen radar vilket haftett som var av
utgång.krigetsbetydelse tör

någon polyolelinerPâ kraftkabeistdan dröjde det ända till 1960-talet innan användningstor av
innebar kostnads-Vid tid uppfanns peroxidförnätningstekniken, vilketstartade. denna att en mer

papperskabelstekniken.kabeiproduktion komplicerade Idag heltän den polyeteneffektiv är det
då det högspänningsisoiering.dominerande materialet gäller ochmellan-

åttiotalet dålågspånningskabei tillsdominerade isolering ända sjuttioDå gäller isolering för PVCdet -
betydligt lägrekräver investeringarsiianer uppfanns teknikolika förnâta polyeten med Dennasätt att

fickockså peroxldtömâtningstekniken. Jämfört PVClägre produktionskostnader medänoch manger
bättre isoleringsegenskaper.kraftigt alternativ polyetenetskonkurrens-då ekonomiskt pgaett

ochnedgrâvd PVC polyeten.på har ersattsDå gäller mantling kabel liggerdet mer avmersom
lågtemperaturegenskaper.och bättrelägre vattendiftusionFramförallt pga en
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hglogenbaserag flamskyddgge polyolefinerIcke

Den heltSverige börjanhar tlamskyddsprodukter producerats sedan 80-talet.dennaI typ avav av
fylla aluminium-dominerande teknologin under 80-talet polyolefiner upptill %60 med50attvar -

200Caluminiumhydroxiden omvandlasFlamskyddsverkan erhålls vid tillhydroxld. att cagenom
avgår spårrsklktreaktion. Aluminlumoxidenaluminiumoxid varvid endoterm motvatten ettgergenom

till nedkylning brandhården.branden avspiälknlngsreaktionen lederspridning och avenav

låga Detta tillNackdelen teknologi reaktionslemperaturen. 200°C. leder lägremed denna denår att
måste Alumlnlumhydroxldpolyolelinerâr för användas.normaltextruderingstemperaturer vadån som

också extrudering krävspåverkar För dessa materiall sig ilytegenskaperna negativt. typerav av
extruderingsskruvar.däriör oftast speciella

uppgå lmaterial Idag till 000torde användningen denna 40Trots nackdelar typ tondessa caavav
Europa.

påtillräckligt intressant för underinte teknologi attBorealis bedömde denna 90-inom satsavara
våra teknologier nämndaintedärför till utveckla detalet. koncentrerathar att somresurser ger

nackdelarna vid extruderlng.

flamskyddsteknologlertvå halogenbaseradeicketid har marknadsintroduceratPå somnyasenare
extruderlngsegenskaperoch liknandefyllmedelpå oorganiska harbåda tillsatsbygger somsomav

kan användas.PVC extrudrarvanligen ochpolyeten och PEoch därnonnal polypropen

mängdlitentyllmedel tillsatsbestår billigt oorganiskt samttillsatsSystem 40 %1 20 av enen avav -
synerglst.

mängdliteneventuelltbestår fyllmedeltillsats oorganiskt samt40System 2 60 % enavenav -
synerglst. -

fullskaleproducerade trllsatsmedeloch Inteuppbyggda välkändaârBåda dessa som gersystem av
Bådahantera sätt.farliga annatavspaltningsprodukter systemennågra eller attgiftiga är gersom

baseradealuminlumhydroxidoch tidigare nämndavattenabsorption PVC delägre ändessutom
formuleringarna.

detpå installatlonskabelsidan, där noggranntårställsklara kravutvecklad delörår attSystem f som
lnstallationskabelsldan.föruppfyller alla kravkabeltillverkaresvensk ochtestad av

gissningsvis PåPVCs volymprls. sikt% dyrare änidag 20också billigt. 30jämförelsevisSystemet är - prissituatlonfördelaktigtänuppnås bordeproduktionstorskaligförhoppningsvisdå merenen mer
uppnås.

under 90-talet.flamskyddad utvecklatsockså polypropenpolyetenbaserade harsystemFörutom
bilkabel.tillkabelverk användningpå förmånga olikaförnärvarandematerial utvärderasDenna typ av

ledning ärPVC isoleraddärförsta bilarna.målet deårlovande ochmycket atthittills årResultaten
börja 1996.skall rullallamskyddad PP, kunnamedersatt

konsumtione-ochtill elinstallationerlormsprutade detaljerredananvänds iPPFlamskyddad
Deochmaterial prolller.rörintressant förockså mycketmikrovågsugn ärDet ettetc.produkter typ

nyligen.också introducerasbörjatpolyoleiinbaserade hargolvenlörsta
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områdeflexibeltmycket stortidagtäckerliamskyddad polypropen ettutvecklingenGenom av uppnås.på MPA kanmodul 5000flexibilitetsmycketgöras styvt,flamskyddad PP kaneftersom en
MPa.modul 100medflexiblar segmentetdet o mprodukterna enrepresenterarKabel mera

någonMPa MPa täckas utan5000nexibilitelssegmenlet 100kan helamodifikationerenklareGenom - till betydligt högreockså ntöjlighetPolypropenbaserade system enmiukgörare.användning gerav
smäiltpunkt, 165°C.

utvecklats. innebärDessa inteflamskyddsteknologlerintressantamycketharUnder början Qotaietav också erhållet bättreextruderingsegenskapemadåliga utanlöst de tidigareharbara an man flexibilitetsområde.och varlerbartbrettmycketinomelektriska egenskaper ettfysikaliska och

Med vänlig hälsning

Bernt-Åke DrSultan. Tech.

BorealisUtvecklingsansvarig av
övrigallamskyddsprodukter samt

Iågspaänningsmaterial

From H. Lennartsson BAB

D319’ 94-03-29 Total including thispages 3

5‘-bi‘9CI Ersättning PVC med alternativt materialav

PVÖfrågorFlefererande angåendetill Dina ersättning med alternativt material Hår år varav
bedömning.

teiktttisk synvinkelUr bedömer finnsatt det relativt möjligheter.stora 10075 % att ersätta den PVC-kabelaznvändsl idag.som

Alternativen är:

Polyetent framförallt för kabel för utomhusinstallation.-

Halogenfr2 material Materialen finns kommersiellt tillgängliga Introduktion harmen-
begrânsals kostnadsbiiden dåligaoch extruderingsegenskaper. Storapga framsteg har dock

Bernt-Åkeunder 90-talet. Se kommentargjorts Sultan, Utvecklingsansvarig.separat av

Nya material3 För tekniska kravatt möta specifika ovanståendemotsvarassom av-
materialgrupper.

För genomföra utbyte krävsett samarbete mellan myndigheter,att slutanvändare kabeltillverkare och
materialleverantörer.
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visadå PVC formuleringar kan betydandePVCmycket komplicerat typiskt pris,Det sättaär ettatt
på sammansättning.prisvariationer beroende

medså PVC-mantel PE-ersättningkonkurrenskraftigt PVC. vidjagPE-priset bedömer mot avsom
prispáverkanmantei liten.år

vår bedömningökar %.halogenfria kostnaden och ar mo 200med materialVid PVCersättning av -
ledakan till effektivare produktionkostnad Volymtillvâxtför additiver.högre priset hänför sig tillDet

och pris.lägre

prisnivån förkostnad rimligtmaterial kan det att tro attFör uppskattas ärhelt mennya
ovanståendei intervall.kommersiella material hamnar

utmstnlng.kräva investeringar Iiinjehastighel ellerkabeltillverkare kan material begränsaFör nynya
verktygextruderskruv. etc.investeringar i byteOftast mindre formrör sigdet avavom

Tillverknlnggmöiiigheter

poiymerproducerande företagen.inomtillgänglig debedömer tiliverkningskapacitet finnsvi att
sjäivkompoundering.kabeltiilverkareeller hoskompounderingsföretag

Kggkurrenssitgation

kabeitiilverkning. Materialmaterialdiskuterade förenda leverantörenBorealis denär av ovan
gunder.kommersiellapå tekniska ochkonkurrens bådefungerandeimponeras och finnsdet en
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VA, kommunalt vatten

Total 125omsättning material på denna marknad Mkr, 44av Mkr 35%varavför PVC-rör.

Ersättande Andel Material Installation Material Installation Fördyring
material % % % Mkr Mkr Mkr
PEH 100 20 -35 9 -3 5

Summa 100 9 -3 5

VA, kommunalt avlopp

Total omsättning material denna marknad 300 Mkr, 120 Mkr 40%av varavför PVC-rör.

Ersättande Andel Material Installation Material Installation Fördyring
material % % % Mkr Mkr Mkr
PEH 7 0 3 5 O 29 0 29
betong 30 -20 250 -7 23 16

Summa 100 22 23 45

Jord, skog och väg dränering

Total omsättning material denna marknad 100 Mkr, 20 Mkr 20%av varav
för PVC-rör.

Ersättan de Andel Material Installation Material Installation Fördyring
material % % % Mkr Mkr Mkr
PE 100 30 0 6 0 6

§umma IOO 6 6
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VVS, inomavlopp tomtgräns

material 90%Mkr108marknad 120 Mkr,Total omsättning denna varavav
för PVC-rör.

installation Fördyring;MaterialInstallationErsättande Andel Material
Mkr MkrMkr%material %% 1

32O320PEH 100 30

3232Summa 100

VVS, inomhusavlopp

85%Mkr128Mkr,pådenna marknad 150Total omsättning material varavav
för PVC-rör.

FördyringInstallationMaterialInstallationErsättande MaterialAndel
Mkr%material %%

9550gjutjärn 10770
410rostfritt 30 107

136Summa 100

EI teleoch

42%46 MkrMkr,marknad 110dennaomsättning materialTotal varavav
för PVC-rör.

FördyringInstallationMaterialInstallationAndel MaterialErsättande
MkrMkrMkr%% %material

201046PE
5O205PP 4

7100Summa
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