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Om vår
hållbarhetsrapport 2020
Den här hållbarhetsrapporten är en sammanfattning av Svensk
Plaståtervinnings hållbarhetsarbete under verksamhetsåret
1 januari - 31 dec 2020 och är den första som redovisar klimatberäkningar enligt riktlinjerna för Greenhouse Gas Protocol
(GHG-Protokollet). Den utgör den lagstadgade hållbarhetsrappporten enligt kraven i Årsrapportslagen, 6 kap ÅRL.
Hållbarhetsredovisningen är granskad enligt FARs
rekommendation ReVR 12 Revisorns yttrande om den
lagstadgade hållbarhetsrapporten av Ernst & Young AB för
att säkerställa att kraven enligt ÅRL uppfylls. Utöver det har
ingen extern granskning utförts. Redovisningen är en del av
vår årsredovisning men presenteras som en fristående rapport
och går att hämta på vår hemsida.
Utöver rapportering av de lagstadgade kraven inom
områdena miljö, sociala och personalrelaterade frågor, respekt
för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption,
redovisar vi insamlings- och återvinningsmålen, resultatet för
året samt verksamhetens totala klimatpåverkan och utsläppsfördelningen i hela värdekedjan. Här beskriver vi också våra
ambitioner och strategier för att nå och överträffa de nationella
återvinningsmålen.

Frågor gällande hållbarhetsrapporten kan ställas till:
Mattias Philipsson, vd
Tel: 070-380 82 76
Mejl: mattias.philipsson@svenskplastatervinning.se
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Vd ord

På väg mot
ett cirkulärt plastflöde
2020 är ett år som går till historien. Coronapandemin har påverkat oss alla, både privat
och professionellt. Vi på Svensk Plaståtervinning har inte drabbats lika hårt som många
andra branscher men självklart har även vi tvingats anpassa oss. Samtidigt har trycket
på vår verksamhet ökat när svenska hushåll har använt fler plastförpackningar och
sorterat mer.
För första gången sedan sorteringsanläggningen i
Motala invigdes, för snart tre år sedan, har vi gjort
klimatberäkningar på vårt återvinningssystem samt
sammanställt verksamhetens hållbarhetsarbete i den
här hållbarhetsrapporten. Nu kan vi visa, svart på vitt,
att klimatutsläppen minskar dramatiskt när plastförpackningarna återvinns istället för att gå till
förbränning. De utsläpp som uppstår genom
återvinningskedjan från insamling, balning och
sortering till frakt, tvätt och granulering, står för
endast fyra procent av de totala utsläppen i vårt
system, medan energiutvinningen genom
förbränning står för 96 procent. Det betyder att vår
verksamhet gör verklig skillnad för klimatet och att
våra producentkunder har större chans att nå sina
hållbarhetsmål.
Vår vision är att alla plastförpackningar från svenska
hushåll ska återvinnas och bli till nya plastprodukter.
Vi har siktet inställt på att nå siffran noll, i flera
avseenden. Noll plastförpackningar ska gå till
förbränning, våra producentkunder ska ha Noll
utsläpp kopplade till återvinningen av sina
förpackningar och vi på Svensk Plaståtervinning
ska ha Noll utsläpp från vår egen verksamhet.
Under det gångna året har vi tagit flera steg på vägen
mot visionen. Vi har bland annat investerat i ett testlabb där våra producentkunder under 2021 kan testa
förpackningarnas sorteringsbarhet för att de ska
kunna återvinnas. Vi har också skrivit ett avtal med
avfallsföretaget Sörab som tillsammans med
Stockholm Exergi har byggt en helt ny typ av
anläggning som sorterar ut de plastförpackningar
som hushållen felaktigt sorterat i hushållsavfallet.
Avtalet innebär att dessa förpackningar kommer till
vår anläggning för att kunna återvinnas istället för att
eldas upp.
Även om vi har tagit flera kliv framåt under 2020 så
finns det mycket kvar att göra innan vi har ett
cirkulärt plastflöde i Sverige. Idag sorteras hälften av
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alla plastförpackningar fel av konsumenterna. Det
betyder att mer än 50 procent av alla plastförpackningar hamnar i hushållsavfallet och eldas
upp. Dessutom är hälften av de förpackningar som
kommer till vår anläggning inte designade för att
kunna återvinnas och skickas därmed till förbränning.
Återvinningsgraden för hushållsförpackningar, det
vill säga de plastförpackningar som går genom hela
återvinningskedjan och blir nya plastprodukter, låg
på 15,4 procent för våra producentkunder under
2020. Insamlingsgraden, alltså de förpackningar som
källsorterades av hushållen, låg på 45,4 procent och
har därmed stigit med nästan 30 procent de senaste
fem åren. Tidigare har mätningen utgått från
insamlingen men enligt EU:s nya direktiv är det återvinningsgraden som ska räknas, vilket också är ett
mer rättvisande värde då den visar den verkliga andel
som faktiskt blir återvunnen till nya plastprodukter.
När vi nu har fått bevisat att det är vid förbränningen
som de mesta utsläppen sker bör vi alla göra vårt
yttersta för att skapa förändring och styra bort
förpackningarna från förbränning och mot
återvinning.
Det betyder att alla producenter måste börja designa
för återvinning och ta ansvar för utsläppen som deras
icke-återvinningsbara plastförpackningar genererar
när de eldas upp. Vi på Svensk Plaståtervinning kan
nu genom vår spårbarhet visa våra producentkunder
exakt hur stor andel av deras förpackningar som blir
återvunnet och hur mycket utsläpp de genererar.
Vår förhoppning är att den kunskapen, tillsammans
med vårt nya testlabb, ska få ännu fler att designa för
återvinning.
I kedjan har även konsumenten ett viktigt ansvar.
Idag källsorteras endast 45 procent av plastförpackningarna, resten går direkt till förbränning.
Genom att sortera förpackningen halveras klimatavtrycket. Vi är många som behöver utbilda
konsumenterna att ta sitt ansvar.

Vd ord

Tänk vilket arv vi kommer att
lämna efter oss. Ett cirkulärt
system som möjliggör att vi
även i framtiden kan nyttja
plastens positiva egenskaper.

Även vi som hanterar återvinningen har givetvis en
viktig roll. Både för att minska utsläppen och
samtidigt hjälpa våra producentkunder att bli
klimatneutrala. Framgent behöver vi utveckla såväl
verksamhet som teknik för att fler plastfraktioner
ska kunna sorteras och återvinnas och kvaliteten på
återvunnen plast öka. Just nu skissar vi på en
betydande uppgradering av vår anläggning i Motala.
Den är idag effektivast i Europa, men vår
målsättning är att den ska bli bäst i världen. Vi har
nämligen bestämt oss för att inte vara nöjda med
en återvinningsgrad på 15,4 procent. Vi tror att vi
har goda förutsättningar att nå 55 procent i återvinningsgrad redan under 2025, det vill säga fem år
tidigare än EU:s uppsatta mål.

Vi kallar vår målsättning och strategin för att nå dit
för ”Plastsprånget”. Vi ska nu göra allt i vår makt för
att växla upp vår del i kedjan, men vi behöver hjälpas
åt allihopa. Tillsammans kan vi minska förbränningen
för att på sikt skapa cirkulära plastflöden.
Jag har nog aldrig känt en sådan kämpaglöd som
jag känner inför att nå Plastsprångets mål. 2021 och
åren därefter kommer bli intensiva, men tänk vilket
arv vi kommer att lämna efter oss. Ett cirkulärt
system som möjliggör att vi även i framtiden kan
nyttja plastens många positiva egenskaper. Plasten
är ju trots allt en förutsättning för vårt moderna liv.

Mattias Philipsson,
VD Svensk Plaståtervinning
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Om oss
Vi erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning
av plastförpackningar i Sverige för företag med producentansvar.
Producentansvaret är reglerat i en svensk förordning och innebär
att producenterna har en skyldighet att samla in och återvinna de
plastförpackningar som de har satts på den svenska marknaden.
Svensk Plaståtervinnings uppdrag är att erbjuda ett kostnadseffektivt insamlings- och återvinningssystem för förpackningarna,
och vi utgör således en viktig del i våra producentkunders värdekedja. Genom att välja Svensk Plaståtervinning har de även lättare
att uppnå sina hållbarhetsmål. Vi erbjuder våra producentkunder
maximal återvinning för förpackningsavgiften.
Svensk Plaståtervinning driver Europas största och mest
effektiva anläggning för återvinning av plastförpackningar och
har kapacitet att ta emot alla förpackningar från svenska hushåll.
Med helt automatiserad teknik sorteras de olika plastsorterna
med maximal precision och högsta kvalitet. Detta minskar svinnet
och säkerställer att så mycket som möjligt kan användas till nya
plastprodukter. Att återvinna förbrukade förpackningar och skapa
cirkulära plastflöden är en stor vinst för klimatet.

Nettoomsättning 2020

616 MSEK
Antal ton material
som har sorterats i Motala

87 952

Antal ton plastförpackningar
som har sorterats i Motala

51 452
58 st anställda
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Innovations och
Kemiindustrierna
(IKEM)

Svensk
Plastindistriförening
(SPIF)

Dagligvaruleverantörers Förbund
(DLF)

Svensk
Dagligvaruhandel

Svensk handel

Företag inom
läkemedel, kemi,
gummi & plast,
raffinaderi och
cement

Mindre och
medelstora företag
inom plastindustrin

Företag som
säljer varor till
dagligvaruhandeln

Dagligvaruhandelsföretag

Företag inom parti-,
detalj- och e-handeln

Våra ägare

Affärsmodell

Differentierade
förpackningsavgifter

Svensk Plaståtervinning i Motala

Under 2020 omsatte Svensk

För att påskynda omställningen

AB är ett kundägt materialbolag.

Plaståtervinning cirka 616 MSEK.
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förpackning som sätts på den
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återvinningsbara förpackningar.

Svensk Handel.

avgifter de betalar.

Samtidigt är det en konsekvens

Vi är 100 procent kundägda och

av att förpackningar som inte är

IKEM och SPIF äger sina andelar

har inga vinstkrav från våra ägare,

återvinningsbara är förknippade
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vi gör heller inga vinst-
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Vårt återvinningssystem
Återvinningssystemet för plastförpackningar från
svenska hushåll
Värdekedjan för plastens cirkulära
flöde består av flera olika aktörer
och processer. Plastens resa börjar
med att våra producentkunder
sätter förpackningarna på
marknaden och att
konsumenterna nyttjar dem.
Därefter kan förpackningarna
antingen källsorteras för att sedan
återvinnas eller felaktigt slängas
i hushållsavfallet där de går till
förbränning. Vi på Svensk
Plaståtervinning ansvarar för
sorteringen av plastförpackningarna men arbetar

löpande med de områden där
vår påverkansmöjlighet och
effekten av vår insats är som
störst, både uppströms och
nedströms. I figuren syns vår roll i
systemet tillsammans med övriga
aktörer och intressenter.
Framförallt har vi möjlighet att
påverka i producentledet där vi
utbildar producentkunderna i
design för återvinning. Målet är
att alla plastförpackningar som
sätts på den svenska marknaden
ska fungera genom hela kedjan
och sedan materialåtervinnas för

att bli nya plastförpackningar eller
plastprodukter. Som figuren
illustrerar uppstår svinn på
plastens resa genom systemet
vilket innebär att vissa plastförpackningar går till förbränning.
Det största svinnet sker när
konsumenten inte källsorterar.
Svinn uppstår också i sorteringen
om förpackningen inte går
att återvinna eller vid tvätt
och granulering.

Återvinning
Återvinningsstation
(ÅVS)

Producent

Marknaden,
plastförpackningar

Konsument,
källsortering

Fastighetsnära
insamling (FNI)

Balning

Sortering

Tvätt/Granulering

Eftersortering

Energiutvinning
(förbränning)
Energiutvinning
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Vårt återvinningssystem

1. Producenter

3. Konsumenten

Producenter är de som producerar
eller använder plastförpackningar
till sina produkter och livsmedel.
Producenterna är skyldiga att se
till att de förpackningar de
sätter på marknaden samlas in
och återvinns. Det är det som kallas
producentansvar. Producentansvaret är en konsekvens av EU:s
så kallade förpackningsdirektiv och
har implementerats genom
förordning om producentansvar
(SFS 2018:1462).

Konsumenten har en stor möjlighet att påverka
hur stor del av förpackningarna som återvinns. De
påverkar flödet dels vid valet av produkt vid inköpet,
dels när förpackningen är förbrukad och antingen
källsorteras eller slängs i hushållssoporna. I Sverige
har alla, hushåll som företag, en skyldighet att lämna
förbrukade plastförpackningar till återvinning. Idag
källsorteras endast hälften av alla plastförpackningar,
resterande går till förbränning där det eldas upp och
ger upphov till utsläpp.

2. Marknaden
Under 2020 satte våra producentkunder cirka 120 000 ton plastförpackningar på den svenska
marknaden. Till plastförpackningar
räknas både mjuk- och hårdplast.
Plast används framförallt för att
det är ett flexibelt, slitstarkt och
lätt material som underlättar
transporter och minskar
mat-svinn tack vare dess
skyddande egenskaper.

4. Insamling
På Svensk Plaståtervinnings uppdrag hanterar FTI
(Förpacknings- och tidningsinsamlingen) insamlingen
av plastförpackningar i vårt återvinningssystem.
Utöver insamlingen via cirka 5000 återvinningsstationer
(ÅVS) över hela landet finns den fastighetsnära
insamling (FNI). Idag kan drygt två miljoner svenska
hushåll lämna sina plastförpackningar i anslutning till
hemmet, antingen via återvinningsrum i flerfamiljshus
eller i flerfackstunnor vid villan.

Energiutvinning
(Förbränning)
Plastförpackningar som
inte källsorteras eller inte
kan sorteras för att sedan
återvinnas skickas till
energiutvinning i Sverige.
Där blir avfallet istället till
el och värme.
07. Hållbarhetsrapport 2020

Vårt återvinningssystem

5. Eftersortering

8. Tvätt och granulering

Under 2020 driftsattes Sveriges första anläggning för
eftersortering av avfallsbolaget Sörab och Stockholm Exergi.
Eftersorteringsanläggningen är ett komplement till hushållens plastsortering. Det innebär att de plastförpackningar
som av misstag slängts i hushållsavfallet i Stockholmsregionen sorteras ut i eftersorteringen och skickas sedan
direkt till oss på Svensk Plaståtervinning. Det innebär att
de istället för att gå till förbränning kan sorteras hos oss och
därefter återvinnas.

När plasten är sorterad skickas den till
någon av våra certifierade slutkunder
inom EU. Där tvättas och granuleras
den och blir återvunnen plastråvara
som kan användas för tillverkning av
nya plastförpackningar eller andra
plastprodukter. Vi har alltid full
spårbarhet och har rätt att genomföra
regelbundna revisioner hos våra
kunder. Ingen plast från Motala
skickas utanför EU och hamnar
därmed varken på deponier eller
i naturen.

Plasten från eftersorteringen håller dock inte samma
kvalitet som den som kommer direkt från återvinnings.
stationer eller fastighetsnära insamling. Därför är det
fortfarande viktigt att alla konsumenter i så stor
utsträckning som möjligt källsorterar plastavfallet.
Samarbetet vi har med Sörab är unikt och det första i
sitt slag i Sverige. Det möjliggör också att vi på Svensk
Plaståtervinning minskar volymen plast som förbränns
och därmed bidrar till en mer fossilfri energiproduktion.

7. Sortering
Vår sorteringsanläggning är Europas största med
en kapacitet på över 100 000 ton per år. Den är
också mycket effektiv och ungefär dubbelt så bra
på att identifiera och sortera plasten rätt i
förhållande till äldre sorteringsanläggningar på
marknaden. Dessutom är den sorterade plasten
som skickas vidare för återvinning renare och har
en bättre kvalitet vilket gör att mer plast kan
återvinnas i slutändan.

6. Balning
Innan plasten kommer till vår
anläggning komprimeras den till
stora plastbalar på cirka en
kubikmeter på någon av FTI:s
38 balningsstationer.

Vår anläggning är helt automatiserad och kan
sortera 500 förpackningar i sekunden. Vi har 20
infraröda (NIR) läsare som identifierar och
sorterar plasten rätt. Totalt finns 1,5 km
transportband i anläggningen.
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Vårt hållbarhetsarbete
Alla plastförpackningar i Sverige ska återvinnas och bli nya plastprodukter – det är vår
vision och grunden i vårt hållbarhetsarbete. Dessutom ska de återvinnas med minsta
möjliga miljö- och klimatpåverkan. Vårt uppdrag är att i nära dialog med producentkunder, konsumenter, myndigheter, FTI, slutkunder och andra intressenter arbeta för
en ökad återvinning i Sverige.

Intressenter
Svensk Plaståtervinnings huvudsakliga intressenter har identifierats utifrån de aktörer
som har störst behov av hållbarhetsinformation om organisationen. Dessa sammanfaller
av naturliga skäl med de aktörer som påverkas av Svensk Plaståtervinnings verksamhet.

•

Producentkunder

•

Staten och statliga myndigheter

•

Anställda

•

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)

•

Motala kommun och Östergötland

•

Energiutvinningsbolagen

•

Konsumenter

•

Slutkund

De aktörer som sätter plastförpackningar på marknaden har en skyldighet - och vill - att dessa återvinns
för att på så sätt framför allt minska deras indirekta klimatpåverkan. De ser spårbarhet som väldigt viktigt
för att försäkra sig om att plastförpackningarna hanteras korrekt efter användning.

Staten sätter upp mål för återvinning av plastförpackningar och Naturvårdsverket är den statliga tillsynsmyndighet som vi rapporterar till.

Våra anställda har ofta ett stort intresse i de miljömässiga fördelarna med återvinning samt vill ha en
jämställd, hälsosam och säker arbetsplats med bra villkor och en långsiktig verksamhet

Vi, tillsammans med de övriga materialbolagen, äger FTI. På uppdrag av oss ansvarar FTI för insamlingen
av plastförpackningar från de svenska hushållen. De handhar även förpackningsavgiften. Då FTI ansvarar
för kommunikationen med såväl konsumenter som våra producentkunder har de ett stort intresse av hur
vi bedriver vår verksamhet, vilka mål vi satt upp och hur vi lyckas uppnå våra mål.

Arbetstillfällen med bra villkor och hälsosamma medarbetare. Lokala miljöfrågor som buller och lukt från
verksamheten.

Ju mer plastförpackningar som återvinns desto mindre plast behöver förbrännas och därmed minskar
också energiutvinningsbolagens klimatpåverkan.

Vi tror att de flesta konsumenter vill göra så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Spårbarhet, då
konsumentens vilja att källsortera förväntas öka med tilltagande förtroende för att sorterad plast kommer
till största möjliga nytta i återvinningssystemet.

De aktörer som tar emot den plast vi sorterar är intresserade av spårbarhet, effektivitet och låg klimatpåverkan. Långsiktig aktör med stabil finansiell ställning.
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Väsentliga
hållbarhetsfrågor
Utifrån våra intressenters behov av information kring hållbarhetsfrågor
och vår bedömning av den hållbarhetspåverkan vi har som återvinningsföretag, har vi identifierat följande hållbarhetsfrågor som särskilt viktiga
för oss att följa upp, kommunicera och arbeta med.

Särskilt viktiga hållbarhetsfrågor:

Miljö- &
klimatpåverkan

Återvinning

Arbetsmiljö
& hälsa

Spårbarhet

Andra avgörande frågor som vi också måste arbeta med för att kunna
bedriva en verksamhet med hög kvalitet och positiv hållbarhetspåverkan:

•
•
•

Vattenanvändning, vattenrening och
avfallsminskning
Lukt och buller från verksamheten
Långsiktigt hållbara finanser (se svensk
Plaståtervinnings årsredovisning 2020)

•
•

Jämställdhet och mångfald
Mänskliga rättigheter och motverkande
av korruption
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Återvinning
Mål – Plastsprånget

Vårt mål är att 55 procent av hushållsförpackningar från Svensk Plaståtervinnings producentkunder ska
återvinnas redan under år 2025. Det är fem år tidigare än EU:s tidplan. Att nå målet redan under 2025 är en
tuff utmaning, men vi tror att vi, tillsammans med övriga i återvinningskedjan, kan ha Europas bästa förutsättningar att nå dit. Men vi behöver ta ett rejält språng, därför kallat vi det här initiativet för Plastsprånget.
För att nå Plastsprångets målsättning krävs innovation och investeringar. Vår ambition är att Plastsprånget
ska fungera som en modell för hur andra länder kan genomföra en snabb omställning till en cirkulär
ekonomi för plastförpackningar.
Plastsprånget innebär också att:
• Sverige säkrar nödvändig sorterings- och tvättkapacitet på en osäker framtida europeisk
marknad.
• Vi minimerar behovet av energiutvinning och
bidrar till en fossilfri energiproduktion.
• Vi minskar våra producentkunders klimatpåverkan från förpackningar med ytterligare
ca 200 000 ton CO2e per år.

Strategi för plastsprånget

Strategin för att uppnå 55 procent återvinning av
plastförpackningar består av flera åtgärder i hela
värdekedjan, med tre huvuddelar; Design för återvinning, Ökad insamling och Investeringar i
sorteringsanläggningen i Motala.
Design för återvinning.
Minst 95 procent av alla förpackningar som sätts på
marknaden måste vara återvinningsbara till 2025.
Idag är ca hälften av förpackningarna återvinningsbara.
• Svensk Plaståtervinning stöttar producentkunderna med utbildning och kunskap i
seminarier och workshops, samt genom
Plastmanualen som beskriver hur en förpackning
ska designas för att kunna återvinnas.
• Differentierade förpackningsavgifter används
som ett verktyg för att styra mot återvinningsbara
förpackningar.
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Ökad insamling.
Minst 80 procent av alla plastförpackningar som
sätts på marknaden ska samlas in. Idag källsorteras
knappt hälften av hushållens plastförpackningar.
• Med investeringar i framtidens insamlingssystem
kan vi underlätta källsorteringen ytterligare för
konsumenten genom att göra det enklare och öka
tillgängligheten.
• Plastförpackningar som inte källsorteras och av
misstag hamnar i hushållsavfallet kan sorteras ut
innan förbränning med hjälp av eftersorteringsanläggningar. Det innebär att förpackningarna kan
återvinnas och klimatutsläppen från energiproduktionen minskar.
Investeringar i anläggningen
Svensk Plaståtervinning driver redan Europas största
och mest effektiva sorteringsanläggning i Motala. Men
det krävs fler investeringar i infrastruktur, sorteringsoch återvinningskapacitet för att vi ska kunna göra
plasten till en del av den cirkulära ekonomin i Sverige.
Under 2021 kommer ett flertal större investeringar
som inkluderar en omfattande utbyggnad och
uppgradering av anläggningen tas upp för beslut.
Aktiviteter eller investeringar som går i linje med EU:s
klassificering av en hållbar investering kan få statsstöd
enligt EU:s taxonomi. Svensk Plaståtervinning beviljades statliga stöd för tre projekt från Klimatklivet under
2020. Utöver den egna verksamheten bidrar Svensk
Plaståtervinning till att andra aktörer lättare kan
uppfylla kraven i taxonomin genom att erbjuda
kvalitativa återvinningstjänster.

Design för återvinning

I Plastmanualen som egentligen heter
Plastförpackningar – En återvinningsmanual samlas våra erfarenheter och
kunskaper om vad som är återvinningsbart i vårt återvinningssystem. Eftersom
den slutgiltiga återvinningsgraden är
beroende av vad som faktiskt är
återvinningsbart i systemet, blir designfasen för förpackningarna ett avgörande
steg mot ökad återvinning. Att som
förpackningsutvecklare göra rätt val
utifrån ett hållbarhetsperspektiv
grundar sig i kunskap om hur återvinning
fungerar i praktiken – det vill vi bidra till
med Plastmanualen.
Manualen uppdateras och publiceras
årligen i samarbete med FTI. Den riktar
sig huvudsakligen till förpackningsproducenter och förpackningsutvecklare.
Vad som gör en plastförpackning återvinningsbar är komplext och inbegriper
många olika designaspekter, till exempel
vilket plastmaterial som används, färgval
samt etikettens material och utformning.

”Manualen hjälper oss ta rätt beslut kring
materialval tidigt i designprocessen.
Jag brukar citera den till inköpare och
leverantörer. Den har även hjälpt i
argumentationer kring varför man ska välja en
viss typ av plastmaterial framför en annan.”
Zsófia Koinberg,
Hållbarhets- & kvalitetssäkringsansvarig Förpackningar,
Martin & Servera

”Plastmanualen har gett oss bättre förståelse för vad
som krävs för att nå hög återvinningsbarhet. Den har
fungerat som en katalysator för viktiga diskussioner
kring hur vi ska hantera och värdera komposit- och
multilaminat av förnybar råvara.”
Madelene Breiling, Head of Supply
Chain Development, Löfbergs

Hållbarhetsrapport 2020
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Återvinning

Återvinningsresultat 2020

Svensk Plaståtervinnings huvuduppgift är att säkerställa kostnadseffektiv återvinning av plast. Under 2020
satte de producenter som är anslutna till Svensk Plaståtervinnings återvinningssystem för hushållsförpackningar knappt 120 000 ton plastförpackningar på marknaden. Ju bättre vi lyckas återvinna den här
plasten desto mer resurseffektivt blir samhället, med mindre klimat- och miljöpåverkan som följd. De två
viktigaste mätpunkterna för vår återvinning är Insamlingsgrad och Återvinningsgrad. Dessa är vi skyldiga
att rapportera vidare till Naturvårdsverket som är producentkundernas tillsynsmyndighet.

Återvinning
Återvinningsstation
(ÅVS)

Producent

Marknaden,
plastförpackningar

Konsument,
källsortering

Fastighetsnära
insamling (FNI)

Insamlingsgrad

Balning

Sortering

Återvinningsgrad

Tvätt/Granulering

Eftersortering

Energiutvinning
(förbränning)
Energiutvinning

Insamlingsgrad

Insamlingsgraden definieras som den andel plastförpackningar som samlas in i förhållande till den
mängd plastförpackningar som rapporterats satta
på marknaden. Under 2020 låg insamlingsgraden på
45,5 procent. Det betyder alltså att 45,5 procent av
plastförpackningarna som är anslutna till Svensk
Plaståtervinnings system samlades in, vilket är en
markant ökning från 2019 då insamlingsgraden låg
på 41,7 procent. På fem år har insamlingsgraden
stigit med nästan 30 procent, med en stigande
ökning de sista åren, se figur under. Att insamlingen
har ökat det gångna året beror på konsumenternas
förbättrade källsortering, det väl utbyggda insamlingssystemet och införandet av eftersorteringsanläggningen i Stockholmsregionen.
Insamlingsgrad av plastförpackningar från hushåll
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2019

2020

Återvinningsgrad

För verksamhetsåret 2020 redovisas för första gången
återvinningsgraden för plastförpackningar enligt
EU:s nya definition av mätpunkt för återvinning. Den
nya mätpunkten mäter andelen plast som har återvunnits, till en tvättad återvunnen råvara, i förhållande
till hur mycket plastförpackningar som har satts på
marknaden. Sverige är bland de första inom EU att
redovisa enligt den nya mätpunkten.
Återvinningsgraden för 2020 var 15,4 procent. Det
betyder att 15,4 procent av plastförpackningarna från
svenska hushåll återvanns till nya råvara och därefter
en ny plastförpackning eller plastprodukt.

Återvinning

Återvinning av verksamhetsförpackningar
Svensk Plaståtervinning hanterar primärt plastförpackningar från de
svenska hushållen. De plastförpackningar som förbrukas av verksamheter
tas om hand av kommersiella återvinningsaktörer. Dock har vi på Svensk
Plaståtervinning, tillsammans med FTI, åtagit oss att samla in statistik och
rapportera återvinnings- och insamlingsgrad för dessa förpackningar till
Naturvårdsverket. För att inhämta och sammanställa statistiken har vi tagit
hjälp av en extern oberoende konsult. Upplägget har skett i dialog med
berörd tillsynsmyndighet.

Insamlingsgrad för verksamheter

Insamlingsgraden definieras som den andel plastförpackningar som
samlas in i förhållande till den mängd som producenterna rapporterat att
de satt på marknaden. Enligt beräkningarna uppgick insamlingsgraden
från verksamheter till 48,8 procent under 2020. De senaste fem åren har
insamlingsgraden från verksamheter ökat med 4,6 procentenheter.

Återvinningsgrad för verksamheter

Återvinningsgraden mäter andelen plast från verksamheter som har
återvunnits till en tvättad återvunnen råvara, i förhållande till hur mycket
plastförpackningar som har satts på marknaden. Enligt beräkningarna
uppgick återvinningsgraden från svenska verksamheter till 46,4 procent
under 2020.

Total återvinningsgrad
– både för hushåll och verksamheter

När man summerar återvinningsgraden för hushåll och verksamheter
uppgår den totala återvinningsgraden till 28,1 procent. Dock har
beräkningen av återvinningsgrad inte gjorts enligt samma metodik
för verksamheter som för hushåll.
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Miljö- & klimatpåverkan
Klimatpåverkan från Svensk Plaståtervinnings verksamhet

Att sluta cirkulära materialflöden genom återvinning av plast till hög kvalitet är både en resursmässig och klimatmässig vinst. I återvinningsprocessen uppstår dock utsläpp som är viktiga att belysa för att kunna arbeta med
förbättringsåtgärder i den egna verksamheten samt påverka resterade delar av värdekedjan i rätt riktning.
2020 är det första året som ett fullständigt klimatbokslut har tagits fram. Klimatpåverkan redovisas enligt riktlinjerna i Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet).
Den största delen av klimatpåverkan ligger utanför Svensk
Plaståtervinnings direkta verksamhet och uppgår inom scope 3,
till 14 596 ton CO2e, se värdekedjans utsläpp i figuren. Utsläppen
uppströms kommer framför allt från transporter vid insamlingen av källsorterade plastförpackningar, både från fastighetsnära
insamling och återvinningsstationer. Uppströms utsläpp innefattar
också balning av insamlad plast, vidaretransport av balad plast till
anläggningen i Motala och underhåll av återvinningsstationerna.
Klimatutsläppen inom den egna verksamheten och de utsläpp som den förbrukade energin ger upphov till (scope 1 och
2) uppgår till knappt nio ton CO2e sammanlagt. Här ingår dels
utsläpp från tjänsteresor med bil, dels utsläpp från inköpt el och
fjärrvärme. All el som köptes in under 2020 gick under avtal om
ursprungsmärkt förnybar el. Utsläppen från vår egen verksamhet
står för 0,03 procent av värdekedjans totala utsläpp.
Nedströms Svensk Plaståtervinnings anläggning står energianvändning i tvätt- och granuleringsanläggningarna för den
största klimatpåverkan, följt av transporter av sorterad plast till
dessa anläggningar. Den mest betydande klimatpåverkan i
värdekedjan uppkommer utanför scope 1-3, i samband med
energiutvinning av rejekt från återvinningsprocesserna samt
förbränning av de förpackningar som konsumenter felaktigt
slängt i restavfallet.
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Greenhouse Gas Protocol

GHG-protokollet är den internationellt sett mest använda redovisningsstandarden för klimatpåverkan. Det används av både
företag och offentlig sektor som
ett ramverk för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av
växthusgaser från verksamheten.
Vid redovisning enligt GHG- protokollet delas utsläppen upp i tre
olika scope:
Scope 1: Direkta utsläpp från
den egna verksaheten.
Scope 2: Indirekta utsläpp från
inköpt energi.
Scope 3: Övriga indirekta utsläpp
både uppströms och
nedströms den egna
verksamheten.

Miljö- & klimatpåverkan

Ton CO2e

Omfattning

Scope 1

5,2

Köldmedieläckage från anläggningen i Motala, transporter och tjänsteresor
med företagsägda fordon samt tjänsteresor med hyrbil och egen bil i tjänst.

Scope 2*

3,5

Inköpt el och fjärrvärme till anläggningen i Motala.

Scope 3

14 596

Externa och inköpta transporter både uppströms och nedströms (kat. 4 och 9),
tvätt och granulering av sorterad plast (kat. 10), bränsle- och energirelaterade
utsläpp (kat. 3), bortforsling av avfall (kat. 5) och tjänsteresor med flyg och tåg
(kat. 6).

Avfallsbehandling
utanför
Scope 1–3

312 416

Utsläpp från avfallsbehandling (energiutvinning) av förpackningar som
hamnar i hushållens restavfall samt rejekt som uppstår vid anläggningen i
Motala och vid senare steg i återvinningsprocessen.

*Utsläpp från inköpt energi redovisas enligt ”market-based method” som till exempel innebär att energi från förnybar el räknas som noll klimatpåverkan. Med ”location-based method”, där nordisk medelmix används för beräkning av påverkan från elförbrukningen uppgår utsläppen
i scope 2 i stället till 436 ton CO2e.

De utsläpp som faller inom scope 1-3 (markerade i grönt) står tillsammans för fyra procent av utsläppen i
värdekedjan nedan. Det rejekt som uppstår vid sortering och vid efterföljande behandlingsprocesser utgör
36 procent av utsläppen och resterande 59 procent av klimatpåverkan uppstår alltså till följd av att förpackningar som borde källsorteras i stället hamnar i hushållens restavfall (markerade i rött).
I relation till den mängd plastförpackningar som Svensk Plaståtervinnings producentkunder har rapporterat
att de satt på marknaden under 2020 uppgick klimatpåverkan till 2,66 kg CO2e/kg plastförpackningar.
Nyckeltalet innefattar även utsläppen från energiutvinning av de förpackningar som konsumenterna felaktigt
slänger i restavfallet och det rejekt eller spill som uppstår vid sorteringen, tvätt och granulering.

Avgränsningar i beräkningen

Utsläpp från råvaruutvinning och tillverkning av plastförpackningar (Producent) samt utsläpp kopplade till
konsumentbeteende (Marknaden, plastförpackningar) ingår inte i bokslutet på grund av komplexiteten och
osäkerheten i nödvändiga antaganden. För tillverkningen av förpackningarna rör det sig om en mängd olika
produktionsmetoder och geografiskt ursprung för olika förpackningar. Gällande konsumenternas transporter
finns stora osäkerheter i nödvändiga antaganden kring genom- snittliga transportsträckor, allokering av förpackningarnas del av utsläppen i förhållande till den förpackade produkten och hanteringen av förpackningsavfallet innan det källsorteras.
0,25 %
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Hållbarhetsrapport 2020

16.

Miljö- & klimatpåverkan

Klimateffekten av återvinning

Utsortering och separat återvinning av olika plastfraktioner är en förutsättning för att bibehålla
plastens högsta möjliga värde, och möjliggör att
plasten i återvinningsbara förpackningar kan recirkuleras. Utsläppen från plast kan minskas både
genom att högkvalitativ återvunnen plast
ersätter jungfrulig fossil plast och genom att styra
bort plasten från förbränning. Ju fler förpackningar
som samlas in och materialåtervinns i stället för att
gå till förbränning, desto större är klimatvinsten.
Faktum är att en förpackning som samlas in för
återvinning, och som är designad för återvinningssystemet, bara har hälften så stort klimatavtryck vid
sluthanteringen av förpackningen, jämfört med en
förpackning som inte är återvinningsbar. Här har
både konsumenten som hanterar plastavfallet och
producenterna som sätter plastförpackningarna på
marknaden en central roll; att skapa återvinningsbara
plastförpackningar, och att källsortera dem så att de
kan återvinnas.

Exempel på designval som styr mot ökad återvinning
är:

Av de plastförpackningar som sätts på marknaden
idag är det bara hälften som är designade för att
kunna materialåtervinnas, trots att återvinningsbara
förpackningar bara ger upphov till hälften så stor
klimatpåverkan som de som måste eldas upp
(se figur). Dessutom kan mer än hälften av plastmaterialet återanvändas i nya produkter, och på så
sätt bidra till undvikna nya utsläpp från framställning
av jungfrulig fossil plast.

Våra klimatambitioner

Utsläpp från avfallshantering av plastförpackningar
(kg CO2/kg plastförpackningar som sätts på marknaden).

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
Serie1
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Förpackningar som
förbränns

Förpackningar som
materialåtervinns

3,10

1,51
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• Att byta ut en svart förpackning av PE eller PP till
en transparent eller ljust infärgad förpackning av
samma material.
• Att byta ut en heltäckande krympetikett på en
transparent PET-flaska till en PE- eller PP-etikett
som täcker maximalt 60 % av flaskans yta.
• Att ersätta en förpackning bestående av ett
multimaterial (t.ex. ett tråg PET-multilayer) med ett
återvinningsbart monomaterial (t.ex. tråg av PP).
På samma sätt är det viktigt att alla konsumenter tar
sitt ansvar och källsorterar sina plastförpackningar.
Förutsatt att förpackningarna är återvinningsbara möjliggör en konsument som käll sorterar sitt
förpackningsavfall att klimatavtrycket för sluthanteringen kan halveras jämfört med om
förpackningen slängs i hushållssoporna.

2020 års hållbarhetsrapport är Svensk
Plaståtervinnings första, det är också första gången
vi gjort beräkningar på vår klimatpåverkan. Vår a
mbition är att utifrån basåret 2020 sätta vetenskapsbaserade mål för minskad klimatpåverkan, både
för den egna verksamheten (scope 1) och för hela
värdekedjan (scope 2 och 3). I våra indirekta mål ingår
också avfallsbehandlingen utanför scope 1-3, det vill
säga energiutvinning då plast förbränns.

Miljö- & klimatpåverkan
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Spårbarhet
Som nämnts innebär producentansvaret att producenterna ansvarar för att deras
förpackningar samlas in och återvinns. En återvinningskedja kan vara lång och
involverar många aktörer vilket gör det svårt för producenterna att själva följa vart
plasten tar vägen och hur mycket som återvinns.
Svensk Plaståtervinning erbjuder tjänster som gör att våra producentkunder kan
uppfylla sitt producentansvar, samtidigt som vi tar ansvar för hela värdekedjan.
Varje producentkund ska kunna följa sina plastförpackningar genom hela kedjan
och veta exakt var de tar vägen och hur mycket som återvinns. Det kan vi erbjuda
genom vårt arbete med spårbarhet genom hela värdekedjan, från insamling till
återvunnen plastråvara.
I insamlingsledet har vi full kontroll på plastförpackningarna genom vårt ägarskap i
FTI. Den insamlade plasten kommer till vår anläggning i Motala där vi själva sorterar
den. De sorterade fraktionerna skickas därefter till våra certifierade återvinningsanläggningar inom EU. Certifieringen innebär bland annat att återvinnarna måste
följa EU:s avfallslagstiftning och avfallshierarkin. De är också skyldiga att rapportera
hur mycket av vårt material som har återvunnits. I vissa fall vet vi till och med vad den
återvunna plastråvaran används till, som till exempel i IKEAS produktserier Hållbar
och Fniss samt i Samsonites resväskor, modellen S’Cure ECO edition.
Våra avtal med slutkunderna, det vill säga återvinningsanläggningarna, ger oss rätt
att löpande utföra revisioner för att säkerställa att allt sker enligt överenskommelse.
Det gör också att vi minskar risken för att plast från vår anläggning hamnar i naturen
eller på deponier.
Det material från vår anläggning som inte kan sorteras eller återvinnas skickar vi
till energiutvinning på svenska anläggningar för maximal resurseffektivitet och
spårbarhet.
Med vår spårbarhet kan vi inte bara visa våra producentkunder exakt hur stor andel
av deras förpackningar som faktiskt blir återvunnet. Vi kan också visa hur mycket
utsläpp deras plastförpackningar genererar – något vi är ensamma i Europa om att
kunna erbjuda. Vår förhoppning är att den kunskapen ska få ännu fler att designa för
återvinning och bidra till klimatnyttan.
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Ikea

Vissa av produkterna i produktserien HÅLLBAR är I producerade av återvunnen plast
som kommer från vår anläggning.

Den återvunna plasten från
vår anläggning används bland
annat vid tillverkningen av den
här resväskan från Samsonite.
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Vatten, avfall, lukt & buller

Viktiga miljöfrågor som
kräver systematiskt
förbättringsarbete
Vatten

Svensk Plaståtervinning använder vatten främst för att rengöra golv som
blir kladdiga av vätskan som pressats ut från det insamlade plastmaterialet.
Restvattnet tillsammans med vattnet från golvtvätten samlas upp och levereras
för särskild rening och återvinning.
Själva plasten som sorteras tvättas i dagsläget inte i Svensk Plaståtervinnings
lokaler. Det går emellertid åt stora mängder vatten och en del kemikalier för
rengöring av den sorterade plasten hos våra plastrengöringspartners. En stor
mängd vatten används också av slutkonsumenter i de fall de sköljer plastförpackningarna alltför noga. Vårt råd till slutkonsumenten är att tömma förpackningen så gott det går och att skölja av matresterna med lite kallt vatten.
Då minskas inte bara vattenåtgången för hanteringen utan även lukten från
avfallet i hemmet och vid sorteringsanläggningen.

Avfall

För Svensk Plaståtervinning är det självklart att arbeta även med det egna
avfallet som uppstår i verksamheten. Det avfall som återvinningsanläggningens
verksamhet ger upphov till består främst av smörjoljor från oljebyten samt
vanligt kontorsavfall.
En hel del avfall som uppstår beror på det osorterade plastavfall som kommer till
anläggningen. Ju bättre sorterad plasten är som läggs i sorteringsbehållarna
i hemmen och på arbetsplatserna desto mindre avfall kommer ut från vår
anläggning. Dessutom minskar vårt plastavfall som går till förbränning om förpackningarna är producerade med hänsyn tagen till plaståtervinning. Vi arbetar
med denna fråga dels genom Plastmanualen som producentkunder kan ta del
av, dels genom FTI som arbetar med information om avfallssortering.

Lukt

Det insamlade plastavfallet luktar inte så gott då matavfall och andra rester följer
med plasten som slängs. Plasten kommer i form av balar och när de öppnas och
sorteringshanteringen påbörjas förstärks dofterna. Genom kraftig ventilation och
bra partikelfilter minskas lukt till omgivningen. Vårt arbete med den här frågan
består främst av att säkerställa att filteranläggningen är i bra skick och att så
mycket luft som möjligt filtreras genom den. Det görs bland annat genom att
hålla portar stängda så mycket det går för att undvika att lukt kommer ut fel väg.

Buller

Då cirka 90 000 ton plastavfall årligen transporteras till Svensk Plaståtervinning
med lastbilar uppstår buller från transporterna in till anläggningen. I dagsläget
hanteras det genom att säkerställa att transporterna sker på dag- och kvällstid
då omgivningen störs som minst.
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Arbetsmiljö & Hälsa
Det är avgörande för oss att skapa
en arbetsplats och arbetsmiljö
där alla medarbetare kan känna
sig trygga, trivas och ha ett högt
engagemang. Vi vill ha ett
arbetsklimat som genomsyras av
samarbete och teamkänsla där
medarbetarna har möjlighet att
utvecklas genom eget ansvar.
Vårt mål är en skadefri verksamhet
där faror och risker för ohälsa och
olycksfall i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt.
Medarbetarna ska inte bara veta
vilka risker som kan finnas utan
också kunna undvika dem med
förebyggande arbete. Vi ska alltid
agera så att vi tar det säkra före
det osäkra när det är oklart vilka
risker en aktivitet rymmer. De
största hälsoriskerna i vår
verksamhet rör ergonomi, framför
allt truckkörning. Dessutom
hanterar vi tunga material och
stora maskiner som utgör
riskfaktorer i arbetsmiljön.
Vi har ett systematiskt arbete för
att förebygga och åtgärda risker
och händelser inom hälsa och
säkerhet. Det omfattar
skyddsronder, riskbedömningar,
säkerhetsbesiktningar och
utbildningsinsatser för att
upptäcka, åtgärda, följa upp och
förebygga risker. Vi agerar på
och utreder ohälsa, olycksfall och
tillbud när det inträffar för att
avhjälpa skada och förebygga
att det händer igen. Vi använder
IA-system (Informationssystem
om Arbetsmiljö) för löpande rapportering och åtgärder. Resultaten
(händelser, åtgärder och statistik)
följs upp dels vid skyddskommittémöte fyra gånger per år, dels vid
den dagliga styrningen med
information till personalen vid
tillbud/olycka.
Under 2020 inträffade 50 tillbud
och 6 olycksfall på vår anläggning.
Vid olycksfallen rörde det sig om

enstaka händelser, exempelvis i
samband med handhavande av
verktyg eller halka. Siffran kan
jämföras med 2019 då vi hade 30
tillbud och 3 olycksfall. Skillnaden
i statistiken beror delvis på att vår
anläggning inte var i drift under
hela 2019 men också på att vi har
blivit bättre på att rapportera.
Det är naturligtvis viktigt i vårt
systematiska arbete för att kunna
informera, åtgärda och förebygga.
Vi följer också upp sjukfrånvaron
varje månad med statistik
uppdelad på tjänstemän/arbetare,
korttid och långtid samt total nivå.
Vi jämför med den senaste
12-månadersperioden och på årsbasis. Statistiken presenteras och
diskuteras på ledningsgruppsmöten, i möten med skyddskommittén och i andra forum.
Det mätetalet är viktigt för att
uppmärksamma eventuella
förändringar och utreda orsaker
till förändringar.

Covid-19 präglar
sjukfrånvaron

Under 2020 såg vi en mycket
tydlig koppling av sjukfrånvaron
till covid-19 och hur hög smittspridningen var i samhället, med
toppar i mars, september och
december. Vi har varit noga med
att informera ofta och mycket om

vilka riktlinjer som ska följas i vår
verksamhet, och detta inkluderade
också att stanna hemma vid
minsta tecken på symtom. Det
visade sig vara framgångsrikt då
vi har haft höga sjuktal i perioder
trots att vi enbart haft ett fåtal
konstaterade Covid-fall. 2020
var den totala sjukfrånvaron
3,9 procent av den tillgängliga
arbetstiden med en markant topp
i december då siffran låg på
8,5 procent. Det var första året
som sjukfrånvaron följdes upp
på det här sättet vilket gör att vi
inte har någon jämförbar data
från tidigare år.

Rehabiliteringsarbete

Vårt rehabiliteringsarbete ska
präglas av att vi agerar tidigt på
signaler om ohälsa och sjukdom.
Målet vid sjukfrånvaro är att
medarbetaren ska kunna komma
tillbaka till arbetet så snart som
möjligt. Vi samarbetar med
företagshälsovården i förebyggande
insatser och rehabilitering.
I de årliga medarbetarsamtalen
lyfts arbetsmiljöfrågor och
cheferna ska alltid finnas nära i
den dagliga verksamheten.
Vi utökar nu antalet skyddsombud
för att ha en ökad tillgänglighet
för alla typer av arbetsmiljöfrågor.

Tillbud och olycksfall
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Mångfald, jämställdhet
och diskriminering
I allt vi gör värnar vi om att alla medarbetare ska ha
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet/uttryck,
etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning,
funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
Vi värdesätter våra medarbetares olikheter och är
övertygade om att vårt resultat förbättras när vi har
dynamiska arbetsgrupper som tar tillvara alla
medarbetares fulla potential, kreativitet och
olikheter. Vid 2020 års slut var fördelningen bland de
anställda 73 procent män och 27 procent kvinnor. Vår
ambition är att öka mångfalden bland de anställda så
mycket vi kan. I ledningsgruppen hade vi lika många
kvinnor som män under året vilket vi strävar efter
att fortsätta ha. Styrelsen består i dagsläget av 89
procent män och 11 procent kvinnor, det är något vi
behöver arbeta med framåt.
Chefer ska vid rekrytering och planering arbeta
aktivt för att sätta samman arbetsgrupper med
mångfald avseende bakgrund och kön. Vid
rekrytering ska sökande från en underrepresenterad
grupp ges företräde om de sökande har lika meriter.
Att skapa väl sammansatta arbetsgrupper ingår i
chefsuppdraget och är en viktig del i vår kompetensförsörjning och vårt likabehandlingsarbete.
Vårt arbete med mångfald och jämställdhet
grundar sig inte bara i våra värderingar. Vi ser dem
som strategiska hörnstenar för att vi ska kunna
erbjuda marknadens bästa produkter, tjänster. Det
är också viktigt utifrån ett arbetsgivarvarumärke där
vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för alla i samhället.

Diskriminering

Om det uppstår en situation där någon medarbetare
upplever sig diskriminerad eller trakasserad, direkt
eller indirekt, ska företaget omgående vidta åtgärder
för att utreda vad som har hänt och agera utifrån
situationen. I första hand ska den medarbetare som
upplever sig diskriminerad eller trakasserad vända
sig till sin chef. Om inte det är möjligt eller
lämpligt vänder sig personen till chefens chef eller
HR. Skyddsombud eller annan facklig kontaktperson
kan också involveras. Alla former av trakasserier ska
aktivt förebyggas och förhindras. Under 2020 har
inga fall av fall av diskriminering eller trakasserier
blivit upptäckta.

Fördelning mellan män och kvinnor.
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Vid lönesättning tillämpar vi samma lönepolicy och
lönekriterier för alla medarbetare. Lönekartläggning
genomförs årligen för att säkerställa att inga osakliga
skillnader finns, varken i lönestruktur eller anställningsvillkor och andra förmåner. Årets lönekartläggning
visade inga osakliga löneskillnader.
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Mänskliga
rättigheter &
motverkande
av korruption
Personer som utför arbete på uppdrag av oss, eller som
producerar varor eller tjänster åt oss, är också Svensk
Plaståtervinnings ansvar. Vi arbetar mot alla former av
korruption, inklusive utpressning och mutor, samt arbetar
proaktivt för att utveckla strategier och konkreta program
för att hantera korruption internt och inom våra leveranskedjor. Vi genomför kontroller av hela värdekedjan – från
att producenten sätter plastförpackningar på marknaden
till att plasten blir ny plastråvara eller energiutvinns.
Svensk Plaståtervinning sätter krav på att leverantörer och
deras underleverantörer följer, respekterar och främjar de
tio principerna i FN Global Compact. Vi uppfyller grundläggande ansvar inom de fyra områdena Mänskliga
rättigheter, Arbetsrätt, Miljö och Antikorruption.
Vi arbetar med att samla våra riktlinjer och arbetssätt
inom detta område i en Code of Conduct. Detta för att få
en samlad överblick över området och på ett mer effektivt
sätt kunna utbilda vår personal, men också enklare kunna
följa upp och korrigera eventuella avvikelser. Vi känner inte
till och har inte heller några indikationer eller farhågor att
vi har varit utsatta för, inblandade eller delaktiga i, något
som skulle strida mot vår Code of Conduct.
När det kommer till risker för brott mot mänskliga
rättigheter bedöms risken att leverantörer eller kunder
skulle bryta mot dessa som låg. Våra största risker för
korruption bedöms vara om oseriösa transportörer
kontrakteras eller om utbetalningar skulle ske på icke affärsgilla grunder. Dessa risker hanterar vi genom att enbart
kontraktera transportörer med tillstånd och att fakturor
enbart godkänns enligt av VD signerad attestlista.
Dessutom kan inte anställda som hanterar utbetalningar
lägga upp nya leverantörer eller ändra bankuppgifter.

25. Hållbarhetsrapport 2020

Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstyrning
En tydlig styrning av hållbarhetsarbetet säkerställer att vi lägger
kraft på rätt aktiviteter där vi kan göra mest nytta.
Viktiga frågor
Återvinning

Styrning/Policy

Uppföljning

Resultat

Ansvar

Uppföljning av
resultatindikatorer,
se avsnitt om
materialåtervinning

Se avsnitt Återvinning

VD

Uppföljning av
resultatindikator
er se avsnitt om
klimat

Se avsnitt Klimat och
miljö.

VD

Ingen systematisk
uppföljning uppsatt

Mindre störning för
Motalaborna

Upprätta en
Code of Conduct

Korruptionsincid enter
rapporterade till
ledningsgrupper.

Inga indikationer på
korruptionsincidenter

VD

Arbetsmiljöpolicy,
alkohol- och drogpolicy, Mångfaldsoch jämställdhetspolicy.

Infört 140 olika
åtgärder för
förbättrad arbetsmiljö med minskade
risker.

Uppföljning av
resultatindikatorer
se avsnitt om
arbetsmiljö och
hälsa

Se avsnitt Arbetsmiljö
och hälsa

Personalchef

Styrning utgår från
klassisk modell för
systematiskt
förbättringsarbete.

Ökat antal skyddsombud.

Kravställer att
leverantörer följer
FN:s Global
Compact ifråga om
mänskliga
rättigheter. Arbete
enbart med väl
etablerade kunder
och leverantörer
inom EU
(övervägande
svenska) som
skriver under Code
of Conduct

Inga särskilda
aktiviteter
under 2020.

Ingen uppföljning
då risken för brott
mot mänskliga
rättigheter i värdekedjan anses låg

Inga resultat att
rapportera

Verksamhetens
uppdrag från
styrelsen

Huvudaktiviteter
under 2020
Lanserade
Plastsprånget.
Ny mätpunkt för
uppföljning

Klimat

En miljöpolicy avses
att upprättas under
2021.
Klimatmål avses
fastställas under
2021.

Övriga
miljöfrågor

En miljöpolicy avses
att upprättas under
2021

Beräknat klimatpåverkan.
Arbetat för ökad
återvinning av plast.

Minimerat lukt
genom rutiner.

Head of
Operations

Hanterat buller
genom att transporter
görs under
dag- och kvällstid.

Motverkande
av korruption

Kravställer att
leverantörer följer
FN:s global
compact i fråga
om antikorruption.
Code of Conduct

Arbetsmiljö
& hälsa

Mänskliga
rättigheter

VD
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Hållbarhetsrisker
Vår verksamhet och värdekedja är materialintensiv, med personal som arbetar med
eller i anslutning till stora maskiner och fordon. Det innebär att det finns risker för
hög påverkan på både miljö och människors hälsa och rättvisa.
Vår riskanalys identifierar följande hållbarhetsrisker som relativt höga.

Område

Risk

Riskhantering

Miljö (Klimat)

Klimatutsläpp i energiutvinning och
återvinningsprocess

Identifiera källor för utsläpp och därefter arbeta
strategiskt mot klimatneutralitet

Miljö
(Klimat & partiklar)

Utsläpp av partiklar och växthusgaser
i samband med transporter

Nulägesanalys för att förstå utsläpp från
transporterna. Arbeta systematiskt med frågan vid
inköp av transporter

Miljö (Cirkularitet)

Plast som konsumeras slängs i
naturen utan att nå ett återvinningssystem.

FTI (ett samägt intressebolag) arbetar uppströms för
att påverka konsumentbeteende.

Miljö (Cirkularitet)

Plastförpackningar som samlas in och
sorteras förbränns.

Arbeta kontinuerligt med sorteringsanläggningens
prestanda så att maximal utsorteringsgrad uppnås.
Arbeta uppströms med producentkunder, bland
annat genom Plastmanualen. Säkerställa kapacitet
för plaståtervinning.

Miljö (Cirkularitet)

Material som skickas för återvinning
dumpas.

Återvinning enbart med
etablerade, certifierade plaståtervinningsleverantörer
inom EU. Revisionsrätt av leverantörer.

Sociala förhållanden
och personal
(Jämställdhet &
mångfald)

Orättvis lönesättning eller olika
behandling på grundval av kön, ålder,
sexuell läggning eller religion

Årlig lönekartläggning.

Sociala förhållanden
och personal (Hälsa &
säkerhet)

Arbetsmiljön orsakar kritisk ohälsa
och/eller allvarlig olycka på arbetsplatsen

CE-märkt anläggning. Säkra stoppsystem som utlöser
vid fara. Systematiskt arbetsmiljö arbete.

27. Hållbarhetsrapport 2020

Intern policy om motverkande av kränkande
särbehandling.
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