Att ändra vårt sätt
att använda plast

Plast är lätt och billigt, det finns överallt och vi kan
inte klara oss utan det. Plast är fantastiskt – men har
också stora nackdelar.
Det är dags att tänka om när det gäller plast – och
ställa några besvärliga frågor.

EUROPA PRODUCERAR ENORMA
MÄNGDER PLAST:
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40 %

förpackningar

22 %

konsument- och
hushållsprodukter

• Hur kan vi sluta använda engångsplast?
• Kan vi underlätta plaståtervinning?
• Och hur kan vi se till att plast inte hamnar
på fel ställe?
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Källa: PlasticsEurope, 2014.
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EU-initiativ som högre återvinningsmål och bättre lagstiftning
för dricksvatten (för att minska behovet av buteljerat vatten)
förbättrar situationen, men det behövs kraftfullare åtgärder.

3%

jordbruk

Större delen av plasten är gjord av fossila råvaror. Om den nuvarande trenden håller i sig fram till 2050 kan plast stå för 20 %
av oljeförbrukningen och 15 % av växthusgasutsläppen, och då
kan det finnas mer plast än fisk i havet.
Källa: PlasticsEurope.

Miljö

Mer än 60 % av plastavfallet kommer fortfarande från förpackningar, men endast 40 % av förpackningarna återvinns.
Källor: PlasticsEurope och Eurostat.

Plaster är mycket beständiga material, vilket leder till att de ackumuleras
i naturen och skadar ekosystem som vi är beroende av. I havet bryts plast ner
till små fragment som kommer in i näringskedjan. Dessa mikroplaster äts av
plankton som blir föda för fisk som i sin tur konsumeras av människor.
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Källa: IP-13-1017.
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Källa: Rapport från Gemensamma forskningscentrumet.

Många av dessa föremål är förpackningar för mat och dryck, och de flesta är utformade för att användas endast en gång (engångsplast). Detta är ett slöseri med värdefulla resurser.

Det är dags att tänka om när det gäller plast
Det är dags att ändra vårt sätt att utforma, producera, använda och göra oss av med plast . Låt oss
återuppfinna plasten!

EU har en ny strategi som tar hänsyn till plastens
hela livscykel. Syftet är att göra plasten

MER LÅNGLIVAD

LÄTTARE ATT
ÅTERANVÄNDA
OCH ÅTERVINNA

LÄTTARE ATT
SAMLA IN

Dessutom måste vi sluta använda plast där det finns bättre
alternativ, och se till att den plast som vi använder behåller sitt
ekonomiska värde så länge som möjligt och inte hamnar på
deponi (soptipp).

Senast 2030 bör alla plastförpackningar som
släpps ut på EU-marknaden kunna återanvändas
eller återvinnas. Detta innebär att industrins koldioxidavtryck blir mindre samtidigt som mängden plastavfall och
marint skräp minskas och spridningen av mikroplast bromsas.
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Källa: Eurobarometer.

Vad gör du för att minska mängden plastavfall?

Sverige

87 %

61 %

34 %

79 %

sorterar
avfall för
återvinning

undviker engångsprodukter
av plast, t.ex.
bestick och muggar

undviker att
köpa överförpackade
produkter

använder
färre
engångsplastkassar
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Genomsnitt för EU
Källa: Eurobarometer.

Vad vill du göra
åt plastproblemet?
De flesta svenskar vill att mer görs för att minska
plastavfallet. 94 % av svenskarna är oroliga för
plastens miljöpåverkan och 66 % för hälsoeffekterna.
De vill att man tar itu plastproblemet, men hur?

97 %
97 %

anser att produkter bör utformas
för att underlätta återvinning

anser att industrin och handeln bör försöka
minska mängden plastförpackningar

89 %

anser att lokala myndigheter
bör ordna fler och bättre insamlingsplatser för plastavfall

88 %

anser att människor bör få information
om hur de kan minska sitt plastavfall

Källa: Eurobarometer.

74 %

anser att konsumenterna
bör betala mer för engångsprodukter, t.ex. plastbestick

#PlasticsStrategy
#CircularEconomy
https://twitter.com/EU_ENV
https://www.facebook.com/EUEnvironment
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy
http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
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