
Välkomna!
Stäng av bild och 
mikrofon när du inte 
pratar.

Ställ frågor i chatten.

Lena Stig
lena.stig@naturvardsverket.se

Margareta Bergh
margareta.bergh@uhmynd.se

mailto:lena.stig@naturvardsverket.se
mailto:margareta.bergh@uhmynd.se
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En bra livsmiljö för 

människan och allt annat 

levande, nu och för 

kommande generationer.
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Nationell plastsamordning 
1. Samla och bygga upp objektiv och faktabaserad 

kunskap om makro- och mikroplast.

2. Sprida kunskapen genom lämpliga kanaler och 
genom insatser riktade till relevanta aktörer: 
myndigheter, regioner, kommuner och näringsliv.

3. Samordna och driva frågor i syfte att öka den 
hållbar plastanvändningen. 

• Drivande

• Samlande

• Helhetsperspektiv



https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6900/naturvardsverkets-fardplan-for-hallbar-plastanvandning


Syftet med 
färdplanen

Enad 
förståelse 

för den 
förändring 

som 
behöver      

ske 

Gemensamma 
prioriteringar 
kring vad som 

bör göras

Gemensam 
målbild
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Plast används på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, 
giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage

Resurssmart 
användning

Råvara med minimal 
miljöbelastning

Minimera 
läckage

Kraftigt ökad och 
högkvalitativ 
återvinning



Vi vill skapa skiften

Engångsplast

Linjära 
affärsmodeller

Onödig 
användning

Slit & släng

Flergångs av olika material

Resurssmarta affärsmodeller

och designprinciper

Optimal livslängd

Mindre resursanvändning 
för  samma funktion

Produkter återanvänds



Råvara med 
minimal 

miljöbelastning

Övergå till förnybar 
och återvunnen 

råvara. 
Centralt att plast inte 
innehåller oönskade 

ämnen

Resurssmart 
användning

Plast används rätt 
och ibland inte alls. 

Förlänga 
användningstid 

och undvika 
engångsplast

Inget läckage

Förhindra att plast 
sprids till miljön är 

en förutsättning 
för hållbar 

plastanvändning 

Kraftigt ökad 
material-

återvinning 

Viktigt att 
plastprodukter 
utformas för 

materialåterv., kan 
samlas in och 

återvinnas



Framtidens återanvändning
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• Hur ser den ut?

• Hur tar vi oss dit vi vill?

• Fokus på 

– Plastprylar (elektronik, 

leksaker, husgeråd, sport och 

fritid)

– Byggprodukter

– Möbler och inredning

• Ramboll genomför uppdraget

• Webinar i december
Foto: Hauke-Christian Dittrich/TT



Designval och krav för hållbar 

plastanvändning
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• En guide med principer för 

hållbara val för de som 

utformar plastprodukter och 

de som köper/handlar upp 

dessa plastprodukter

• IVL tillsammans med Profu

genomför uppdraget

Foto: Johan Alp/Johnér Bildbyrå AB



Reviderad plastkartläggning
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• En uppdatering av den 

kartläggning av våra svenska 

plastflöden som är baserad på 

data från 2016/2017.

• Befintlig kortversion hittar du här.

Foto: Plainpicture/Johnér Bildbyrå AB

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/8800/plast-i-sverige-fakta-och-praktiska-tips/


Innovationstävling för grönare städer

2021-10-20Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 13

• För naturbaserade lösningar 

och ekosystemtjänster i 

utemiljöer

• IVL Svenska Miljöinstitutet 

arrangerar tävlingen

• Den 17 december 

presenteras vinnarna på ett 

slutseminarium

https://www.ivl.se/projektwebbar/utmaning-gronytor-med-mervarden.html


Zero Microplastic Challenge 2020
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En internationell 

innovationstävling som RISE 

genomförde tillsammans med 

IVL för att främja lösningar som 

minskar mikroplast från 

textiltvätt.

Slutrapporten hittar du här

https://www.ri.se/sites/default/files/2021-06/Final%20report%20Zero%20Microplastics%20Challenge%202020%20Eng.pdf
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Innovationstävling som tacklar
globala plastutmaningar kopplade

till mat 

- ett samarbete mellan det strategiska 
innovationsprogrammet RE:Source och 

Naturvårdsverket

April 2019 – mars 2020

NV-publikation på svenska

Foto: Bodil Johansson/Johnér Bildbyrå AB

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6900/innovationstavling-for-hallbar-plastanvandning/
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• Miljöledning som verktyg för hållbar 

plastanvändning 

• Hållbar plastanvändning

• Plastsatsningen – ett fritt formulerat uppdrag

• Kartläggning av plastflöden i byggsektorn

• Plast i byggsektorn

• Ekonomiskt stöd för omställning genom 

utbyte av fossil jungfrulig plast

• Förbättrad styrning av plastförpackningar 

från verksamheter

• Kemisk återvinning av plast

Nya publikationer under 2021

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6900/Miljoledning-som-verktyg-for-en-hallbar-plastanvandning
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6900/hallbar-plastanvandning/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/plastsatsningen--ett-fritt-formulerat-uppdrag/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6900/kartlaggning-av-plastfloden-i-byggsektorn/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/8800/Plast-i-byggsektorn/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6900/ekonomiskt-stod-for-omstallning-genom-utbyte-av-fossil-jungfrulig-plast/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6900/forbattrad-styrning-av-plastforpackningar-fran-verksamheter/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6900/kemisk-atervinning-av-plast/


Ökad materialåtervinning av plast 

Föreslå åtgärder för att materialåtervinningen av plast i giftfria kretslopp ska öka i 
Sverige

Genomförande av engångsplastdirektivet 

Ta fram en plan för hur myndigheten ska arbeta med information, vägledning och 
tillsyn av de nya krav som genomförandet av engångsplastdirektivet

Avfall som resurs 

Nationella kriterier för när avfall upphör att vara avfall (end of waste-kriterier) samt analysera 
och lämna förslag på produktgrupper eller materialflöden där kvotplikter för användningen av 
återvunnen råvara.

Grovavfall och farligt avfall 

Föreslå hur servicenivån för kommunens insamling av grovavfall från hushåll kan förbättras och 
om avfall från verksamheter bör omfattas.

Regeringsuppdrag kopplade till plast 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/plast-och-mikroplast/engangsplast#E951055602


Vill du få information 

om vad som är på 

gång inom Nationell 

plastsamordning?

Vill du vara med ?
Delta i 

plastsamordningen 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/nationell-samordning-for-en-hallbar-plastanvandning/delta-i-plastsamordningen


Hållbar plastanvändning vid 
offentliga inköp
Upphandlingsmyndighetens stöd och verktyg

Margareta Bergh

2021-10-21



Sunda offentliga 
affärer för en 

hållbar framtid

Upphandlingsmyndighetens vision



Vår roll

Utvecklar, förvaltar och stödjer 

offentliga upphandlingar

Verkar för en rättssäker, effektiv samt 

socialt och miljömässigt hållbar 

upphandling. 

Bidrar till den offentliga 

upphandlingens strategiska betydelse 

tas till vara och att den bidrar till att 

främja innovativa lösningar.

Ger vägledning i statsstödsfrågor till 

kommuner och regioner

Kunskapsnavet för                          
offentliga affärer



Antal ANNONSERADE
upphandlingar

782miljarder kronor*

Värdet av OFFENTLIG UPPHANDLING 
i Sverige

*Baserat på statistik från 2017

18379
stycken**

**Baserat på statistik från 2018

18% av BNP



Mål 12 – Hållbar 
konsumtion och 
produktion

 Hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster är 

nödvändigt för att minska vår 

negativa påverkan på klimat, 

miljö och människors hälsa.

 Offentlig upphandling är ett 

viktigt styrmedel för att bidra till 

denna utveckling.  



Vårt stöd och arbete med hållbar 
plastanvändning och cirkulär 
ekonomi för att främja hållbar 
offentlig konsumtion



Hållbar plastanvändning

 2019 Förstudie

 Kartlägga potential med 

upphandling i olika områden

 Intervjuer med kommuner, regioner 

 2020 Utveckling av stöd

Vägledning, filmer, kriterier;  

”Minska, cirkulera, tänk nytt”

 Webinar ”Upphandla för klimatet”

 2021 Lansera stöd, inspirera, bidra i 

Naturvårdsverkets färdplansarbete



Förstå behov av stöd i 
plastfrågan  

 Kunskap, erfarenhet och 

perspektiv på plastfrågan?

 Hur kan man jobba med plast i 

varor och tjänster som köps in? 

 Vad är svårt?

 Vilken typ av stöd behövs?

 Vad görs redan nu och hur kan vi 

samverka?

• ~30 intervjuer hösten 2019





Skapa 
förutsättningar 

för hållbar 
plastanvändning 

och tillvarata 
råvara/resurs

Mer 
kunskap 
om plast 

Dialog och 
samverkan.

Driva 
marknaden

Stöd och 
verktyg. 

Innovativa 
lösningar

Vad vill vi uppnå



Stödet utgår från 
inköpsprocessen
 Förbereda

 Styrdokument

 Mål och strategier

 Behovs- marknadsanalys

 Vilka resurser behövs?

 Upphandla

 Upphandlingsdokument

 Utvärdering

 Realisera

 Uppföljning

 Avtalstrohet



Vägledande stöd för 
cirkulär ekonomi

Hållbar plastanvändning

Cirkulär ekonomi i 
inköpsprocessen

Strategiskt arbete för  cirkulär 
verksamhetsutveckling 

Verktyg för omställning

Cirkulär ekonomi genom 
Upphandling

Vad är cirkulär ekonomi, CE?

Affärsmodeller som främjar 
cirkulär ekonomi

Hållbarhetskriterier för 
cirkulär ekononi
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Begrepp
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-

upphandling/upphandling-for-att-framja-cirkular-ekonomi/

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/upphandling-for-att-framja-cirkular-ekonomi/


Stöd för hållbar plastanvändning i offentliga inköp

• Syftar till att ge ökad kunskap om hållbar plastanvändning och hur 
offentliga inköp kan styra mot en ökad återanvändning av material 
och främja cirkulär ekonomi.

• Vägledande stöd - Minska, Cirkulera, Tänk nytt

• Stöd för stora inköpsområden med stora plastflöden; 
livsmedelssektorn, bygg och anläggning, vård och omsorg, 
event och konferens

• Tre filmer för sociala medier och lärande exempel har tagits fram

• Utveckling av hållbarhetskriterier 

• Avfallsförebyggande kriterier inom bygg. Under färdigställande

• Förpackningar/emballage inom vård och omsorg, livsmedel, 
bygg & anläggning. Publicerades i juni



Vägledande stöd för 
hållbar plastanvändning
• Landningssida för Hållbar 

plastupphandling.

• Länkning till följande innehåll:

• Plastanvändning - en stor del av 
den svenska klimatpåverkan

• Vårt stöd för hållbar 
plastupphandling

• Plastupphandling i 
inköpsprocessen

• Plastupphandling per 
inköpsområde

• Lärande exempel inom plast TIPS! Här hittar du även 
exempel och inspiration från 

andra kommuner:



Stödets innehåll

Landningssida
Hållbar plastupphandling

• Plastanvändning och 
klimatpåverkan

• Vårt stöd för hållbar 
plastanvändning

• Förbered hållbar plastupphandling

• Genomför och realisera hållbar 
plastupphandling

Landningssida
Plastupphandling för olika 
inköpsområden

• Inspiration från andra organisationer

• Relaterade länkar till andras arbeten, 

EU:s plaststrategi, Delegationen för 

cirkulär ekonomi m.fl.

• Naturvårdsverkets stöd och uppdrag 

som plastsamordnande myndighet



Inspirera via andras arbete och lärande exempel

?

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.mynewsdesk.com%2Fse%2Fgoteborgsstad%2Fpressreleases%2Fupphandlingskrav-ska-bidra-till-mindre-avfall-inom-byggsektorn-2833479&psig=AOvVaw2NU-HV_ytqKQIP-0y6pA-q&ust=1589285245091000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjooofjq-kCFQAAAAAdAAAAABAD


Hållbarhetskriterier för 
förpackningar inom vård, 
bygg och livsmedel

1. Lösningar för mer cirkulära förpackningar 

2. Materialåtervinningsbara 

plastförpackningar. Design för återvinning

3. Plastförpackningar av materialåtervunnen 

plast

Kommande krav

 Utveckla krav för avfallshantering och 

återvinning

 Förslag på nordiska krav. Plast i vården



Hållbarhetskriterier 
inom 8 områden

 IT och Telekom

 Bygg och fastighet

 Städ och kemikalier

 Fordon och transport

 Kontor och textil

 Livsmedel och måltidstjänster

 Sjukvård och omsorg

 Giftfri förskola



Hållbarhetskriterier

Mer än 900 kravtexter som kan 

användas vid offentlig 

upphandling

https://www.upphandlingsmyndi

gheten.se/kriterier/



Tips för att jobba med plast i dina inköp! 

 Sätt mål för hållbar plastanvändning!

 Lyft behov av tid och resurser i organisationen för att arbeta med 

behov och förberedelser inför upphandling!

 Fokusera på att ändra beteende- och konsumtionsmönster!

 Härma, kopiera, tänk funktion och använd våra verktyg och 

hållbarhetskriterier!

 Minska plastanvändningen, cirkulera mera och tänk nytt!

 Mer dialog och arbeta tillsammans för att driva innovation!

 Se vår kunskapsbank med lärande exempel



Inspirera i våra nyhetsbrev
via sociala medier



Via våra lärande exempel







Mer inspiration och vägledning 
hittar du på vår webbplats 

upphandlingsmyndigheten.se

Tack!
@uhmynd

Upphandlingsmyndigheten

@upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

Frågeservice
Telefon, måndag – torsdag kl. 9-12

Frågeportalen, dygnet runt
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Tack för oss!

Margareta Bergh

margareta.bergh@uhmynd.se

Lena Stig

lena.stig@naturvardsverket.se

mailto:margareta.bergh@uhmynd.se
mailto:lena.stig@naturvardsverket.se

