
UPPSALA KLIMATPROTOKOLL 

1  I  ALL PLAST PÅ SAMMA PLATS  

All plast på samma 
plats 

- en sammanställning av aktuell  

   plastkunskap  
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Förord 

99 procent av all plast som tillverkas idag är baserad på olja eller naturgas som är fossila 

råvaror. Plasten bidrar med betydande koldioxidutsläpp både vid tillverkning och när den 

går till energiåtervinning efter användning. Men det finns flera sätt att gå tillväga för att 

minska klimatpåverkan från användningen av plast.  

 

Denna sammanställning av plastkunskap är framtagen av det Uppsalabaserade projektet 

Klimateffektiv plastupphandling. Projekt var ett samarbete mellan Uppsala klimatproto-

kolls medlemmar Fresenius-Kabi AB, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, 

Region Uppsala, Uppsala pastorat, Uppsala kommun och Vattenfall Värme AB mellan 

mars 2017 och februari 2019. 

 

I denna sammanställning hittar du alla de utredningar, rapporter och forskningsartiklar 

som projektet kommit över under dess två år. Du hittar även en sammanställning av rele-

vanta organisationer, föreningar och företag inom plastvärlden. Detta är med andra ord 

en riktig gottepåse med alla plastkarameller du kan tänka dig! 

 

 

Materialet är finansierat av Klimatklivet. 

 

 

 

 

 
 
 

Uppsala klimatprotokoll 
klimatprotokoll@uppsala.se 
www.klimatprotokollet.uppsala.se 
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Ett värdebeständigt svenskt materialsystem. En rapport om materialanvändning ur ett 

värdeperspektiv. (2018) Material Economics Sverige AB. 
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www.ftiab.se/1860.html 

 

 

http://www.ftiab.se/1860.html
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SPIF: s rapport Bra Plastförpackningar - Manual för hur bra plastförpackningar blir återvinnings-

bara till ny råvara och kan ingå i en cirkulär ekonomi. Svensk Plastindustriförening, SPIF.  
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Re-plast. Cirkulär ekonomi i praktiken (2017). Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB. 

 

 

Pathways to sustainable plastics – A discussion brief (2018). Sustainable Plastics and Transition 

Pathways (STEPS). 
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vårdsverkets rapport 6844.  

 

Onlineresurser 

Avfallshantering och sortering 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen  

https://www.ftiab.se/ 

 

Uppsala Vatten och Avfall  

https://www.uppsalavatten.se/sorteringsguide 

 

Sopor.nu  

https://www.sopor.nu/ 

 
 

Plast och kemikalier 

Kemikalieinspektionen  

https://www.kemi.se/privatpersoner/material/plast 

 

Kemikaliecentrums plastinfo  

http://www.stockholm.se/ByggBo/Giftfri-stad/Kemikaliecentrums-plastskola/ 

 

Plastguiden - en app med allt du behöver veta om plast  

http://www.plasticguide.se/ 

 

Naturvårdsverkets "Frågor och svar om plast".  

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Plast/fragor-och-svar-om-plast/ ) 
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Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering https://

www.avfallsverige.se/ 

 

 

Svensk plastindustriförening (SPIF), en intresseorganisation för mindre och medelstora företagen 

inom plastindustrin  

https://www.svenskplast.org/ 

 

 

Återvinningsindustrierna, en branschorganisation för återvinningsföretag  

 http://www.recycling.se/ 

 

 

Plastics Europe, handelsförening som representerar plasttillverkare i Europa https://

www.plasticseurope.org/en 

 

 

Plastkretsen  

https://www.ftiab.se/plastkretsen/ 

 

 

Pantamera  

https://pantamera.nu/ 

 

Förebygg avfall i Göteborgs Stad https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%

3a201682712530538&id=5036  
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Uppsala klimatprotokoll 
Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk där företag, föreningar och offentliga 

organisationer med cirka 38 000 anställda samverkar för att bidra till en hållbar 

värld. Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar 

till Uppsala kommuns miljö- och klimatmål och ett hållbart Uppsala. Medlemmarna 

jobbar för att hitta lokala lösningar på ett globalt problem. Lösningar 

som underlättar för alla att leva och verka klimatmedvetet. Arbetet 

har bland annat bidragit till att Uppsala kommun utsetts till Årets klimatstad 

av Världsnaturfonden 2013 och 2018. 

 

klimatprotokoll@uppsala.se 

www.klimatprotokollet.uppsala.se 


