POLICYS FÖR BIOPLAST
Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU

Smart flerstegsanvändning
av biomassa

Bioekonomisk strategi

Resurseffektivitet & lagstiftning
om avfallshantering

FÖ RD EL A R MED B I O PL A S T & R A M V ERK FÖ R
M A RK N A D EN

Konventionella plaster erbjuder stora funktionella fördelar. De är lätta, hållbara och kan användas till många
applikationer, från förpackningar till elektronik och komponenter till bilindustrin. Tyvärr kommer de från fossila
råvaror och är därför i grunden begränsade. Bioplaster å
andra sidan härrör från, eller möjliggör användningen av,
förnybara råvaror. Det kan dessutom tilläggas att, eftersom många av dessa är biologiskt nedbrytbara, utgör de
ett viktigt steg på vägen till en hållbar utveckling i Europa.

Bioplast – ett viktigt steg på Europas
väg till hållbarhet
Den globala kapaciteten för produktion av bioplast har ökat
ca 20 procent varje år under det senaste decenniet och uppgår för närvarande till grovt uppskattat 1 miljon ton (2012).
Främjar denna snabbt växande nya industri Europa? Inte så
mycket som den skulle kunna göra, eftersom merparten av
nya, storskaliga produktionsanläggningar etableras utanför
EU. Vad kan man göra åt detta?

Ett stödjande ramverk är viktigt
Bioplasten, som är ung teknologiskt sett, har ännu inte
utvecklat full konkurrenskraft med etablerade industrier,
vilka har utvecklats och förbättrats under årtionden. Stöd
för ökad lansering på marknaden skulle hjälpa många bioplastprodukter att snabbare nå fördelar med stordrift och
skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i Europa.
Andra länder och regioner i världen har redan identifierat
bioplast som en mycket lovande möjlighet för en övergång
till en framtidsinriktad bioekonomi. Stödjande mekanismer
har skapats, som t ex ”Biopreferred programme” i USA och
nationella program för investeringar i flera länder i Sydostasien.
För att säkra EU:s konkurrenskraft vad beträffar bioplastindustrin behöver Europakommissionen snarast modifiera
befintliga handlingsplaner liksom de som för närvarande
håller på att utarbetas. Den inhemska produktionen och
spridningen av bioplastprodukter på marknaden behöver
klara stödåtgärder.

Bioplast är en viktig innovation som
• minskar miljöpåverkan i produktionen
• har ett högt värdeskapande
• skapar en potential för utveckling av landsbygden
• skapar nya kvalificerade arbetstillfällen

VÄ R D EK EDJ A N H OS B I O PL A S T
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Effektivitet genom flerstegsanvänd nin g av biomassa

Mål
Även om biomassa är förnybar är den ändå en begränsad
råvara. Flerstegsanvändning beskriver en strategi särskilt
tillämpbar på biogena råvaror och produkter i vilka biomassa används och återanvänds så länge och så effektivt
som det är möjligt. Biomassa används först för att producera applikationer för industrin såsom bioplaster. Dessa återvinns sedan så ofta som möjligt och i slutet av sin
livscykel omvandlas de till bioenergi, t ex genom termisk
återvinning via förbränning, eller, om de är biologisk nedbrytbara, till kompost.

Användandet av flerstegsanvändning
skapar hög avkastning och högteknologiska jobb.
Flerstegsanvändning genererar långa och komplexa värdekedjor, vilket skapar hög avkastning och högteknologiska
jobb, samtidigt som man minskar utsläppen av växthusgaser mer än vid direkt energianvändning av biomassan.
En klimatpolitik för en hållbar och effektiv användning av
förnyelsebara råvaror med syfte att minska den miljöpåverkan som produktionen i industrin och jordbruket svarar
för, bör stötta flestegsanvändning av biomassa.

Aktuella hinder för bioplast
EUs nuvarande politiska ramverksstrategi skapar störningar på marknaden och stöder inte utvecklingen av komplicerade värdekedjor med kaskadanvändning. Tillgången
till tillräckliga mängder av biomassa och biobaserade
byggstenar till globala marknadspriser och tillräckligt god
kvalitet garanteras inte för bioplastindustrin.
I stället är det den direkta energianvändningen av biomassa som har ett starkt stöd på samhällsplanet.

Tillgången till biomassa är viktig.
Vad bör man göra?
• Skapa lika konkurrensvillkor för en industriell och
maximal användning av förnybara råvaror för att garantera tillgången på förnybara industriella råmaterial
(biobaserade kemikalier) för tillverkning av bioplast i
EU.
• Förnybara råmaterial måste finnas i tillräckliga kvantiteter till lämplig och garanterad kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Detta kan uppnås via gemensam
jordbrukspolitik och genom anpassning av EU:s tullsystem.
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Mål
I februari 2012 antog Europakommissionen en ny ”bioekonomisk strategi” för att Europa ska växla över till en större
och mer hållbar användning av förnybara resurser. I
strategin ingår löften om att utveckla nya teknologier, processer och marknader. Dess syfte är att höja konkurrenskraften i bioekonomiska sektorer och att se till att politiska
beslutsfattare och företagare får ett närmare samarbete.

Alla EU-ansträngningar bör stödja
samma mål
Nuvarande hinder för bioplast
Medan den ”bioekonomiska strategin” i sig själv är en
god början, är Europa ändå långt ifrån att skapa optimala ramverksvillkor för bioplastindustrin. Erfarenheter
från tidigare program som t ex ”Lead Markets Initiative
for biobased products” måste omsättas i praktiken, och
andra EU-initiativ som löper parallellt måste harmonieras
och flätas samman med den bioekonomiska politiken.
Aktiviteter inom ramen för ”EU 2020”, som t ex ”Innovative Union” och det nya ramprogrammet för forskning
”Horizon 2020”, måste vara så avancerade att alla EU:s
ansträngningar stöder samma mål och gör det möjligt för
bioplastindustrin att växa i Europa.

Vad bör man göra?
• Verkställa de av rådgivarna i kommissionens expertgrupp (”Ad hoc-Advisory Group”) rekommenderade
prioriteringar för ledande marknadsinitiativ för bioproducerade produkter, inklusive förslag på åtgärder för
kommunikation, finansering av offentlig upphandling
och tillträde på marknaden.
• Stödja innovation och forskning inom området för
bioproducerade produkter och bioplaster genom finansieringsprogrammet i ”Horizon 2020”.Garantera
en relevant och balanserad budget för forskning och
demonstrationsaktiviteter som stöder en biobaserad
industriproduktion.
• Stödja all industriell utveckling för att frigöra potentialen hos nya konkurrenskraftiga lokala källor för
förnyelsebara råvaror, det s.k. ”bioraffinaderikonceptet” baserat på LC-biomassa (Lignocellulosa).
• Stödja offentligt-privat samarbete (Public Private
Partnerships,PPPs) inom området för bioindustrin
och teknikinitiativ inom relaterade områden såsom
bioteknik eller,”Key Enabling Technologies (KETs)”.

R esurseffektivitet & ramar för avfallshanterin g i samhället

Mål
EU:s avfallspolitik syftar till att minska avfallets inverkan på miljö och hälsa och att öka Europas effektivitet
vad gäller resurser. Det långsiktiga målet är att förvandla
Europa till ett återvinningssamhälle, att minimera avfall
och att använda oundvikligt avfall som en resurs där så
är möjligt.

Tillgång till system för avfallsinsamling
är mycket viktigt för en hållbar lösning
av uttjänta produkter.
Nuvarande hinder för bioplast
För att produkter av bioplast ska nå full potential vad gäller
hållbarhet, måste man också beakta hur de ska hanteras
när de är uttjänta. Vissa bioplaster kan lätt återvinnas i
existerande återvinningssystem tack vare deras strukturella likhet med konventionella plaster. Andra är mest
lämpade för förbränning, vilket skapar grön energi vid förbränningen tack vare hög, biobaserade kolhalt. Det finns
ytterligare en grupp som certifierats som komposterbara
i enlighet med den europeiska standarden EN 13432 och
dessa kan bidra till att mer matavfall kan gå till ekologiska
återvinningsanläggningar, exempelvis kan en komposterbar engångskasse användas för att samla ekologiskt avfall

i. För att utnyttja dessa fördelar till fullo, behöver bioplastprodukter tillgång till alla befintliga system för insamling
av avfall och inte särbehandlas i jämförelse med konventionella eller återvunna plastmaterial.

Vad bör man göra?
• Tillåta biobaserad plast att gå till alla insamlings- och
avfallshanteringsystem, inklusive mekanisk återvinning och energiåtervinning.
• Produkter som certifierats som komposterbara enligt
EN 13432 bör få obehindrad tillgång till insamlingssystem för biologiskt avfall. Förbättra direktiven för
förpackningar och förpackningsavfall (PPWD, 94/62/
EG) genom att förtydliga definitionen av biologiskt
nedbrytbar och komposterbar plast genom att stärka
kopplingen till den harmoniserade europeisk standarden EN 13432.
• Värdera innehållet i bioplast och återvunnen plast lika
i alla åtgärder som främjar en ökad återvinning av
plast och användingen av återvunnet material.
• Införa en skatt på bärkassar av plast med undantag
för bärkassar av bioplast för att både driva på målen
för att minska utsläppen och främja den allmänna utvecklingen av bioplastindustrin.

KO N TA K T & MER INFO RM AT I O N
Vill du veta mer om fördelarna med bioplaster och applikationer?
För frågor angående bioplaster och företaget, kontakta:
European Bioplastics e.V.				
Marienstr. 19-20				
D-10117 Berlin		
Telephone: +49 30 28 48 23 50				
Email: info@european-bioplastics.org		

Nordisk Bioplastförening
Drottninggatan 184
S-254 33 Helsingborg
Phone: +46 42 29 80 33
Email: info@nordicbioplastic.com

För mer information besök vår websida:		
www.european-bioplastics.org				

För mer information besök vår websida:
www.nordicbioplastic.com
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