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Förord 

Projektet bygger vidare på de tester som genomförts i steg 1 för att kunna utveckla en 
cirkulär affärsmodell för plastprodukter. Projektet har vid sidan om RE:Source 
finansierats av Mälarplast AB och delvis av Biesterfeld och Martin & Servera. 
Mälarplast AB har på grund av coronapandemin och på grund av att European Food 
Safety Authority (EFSA) återkommit med ytterligare begäran om kompletteringar 
under projektets gång, finansierat större del än planerat men projektdeltagarna 
Biesterfeld och Martin & Servera har bidragit i viktiga delar. 
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Sammanfattning 

I projektet har kunnat konstateras att cirkulära affärsmodeller för de undersökta 
produkterna medför avgörande miljöfördelar. Detta har gjorts genom att beräkna 
koldioxidutsläppen, energikonsumtionen och råvarukonsumtionen i ett 
livscykelperspektiv för tre olika produkter i fyra olika cirkulära system jämfört med 
samma produkter i konventionella linjära affärsmodeller.  

Projektet har tagit fram material för att sprida denna kunskap och inom projektet har 
deltagande i flera seminarier spridit information och kunskap till upphandlare, 
måltidsansvariga, andra plastvarukonsumenter, miljöstrateger, verksamma inom 
plastvaruindustrin och företagare intresserade av cirkulära affärsmodeller. 

Projektet har vidare utfört utökade migrationstester för att säkerställa matsäkerheten 
vid användande av den cirkulerade plasten. Detta har skett i två omgångar, istället för 
i som planerat, en omgång. Detta på grund av att EFSA återkommit med ytterligare 
begäran om kompletteringar efter första testerna. Andra testomgången väntar 
fortfarande på svar från EFSA. Resultatet av migrationstesterna visar att 
cirkulationen inte medför risk för matsäkerheten. 

I januari 2018 lanserade EU sin strategi för plast i en cirkulär ekonomi. Plast kan 
återvinnas i flera återvinningscykler men mindre än 30% av plastavfallet i Europa 
samlas in för återvinning. Vid förbehandlingen av den återvunna råvaran är 
förlusterna stora och endast en del av materialet används i nya, ofta enklare 
applikationer. Ett grundläggande problem är att den insamlade mängden är en 
blandning av många plastsorter som så att säga förorenar varandra. Slutna loopar 
däremot håller isär en, av producenten, önskad kvalitet som på det viset kan undvika 
att bli kontaminerad av andra plastsorter.  

Vårt projekt har sökt, och funnit, praktiska affärsmässiga lösningar på det stora 
behovet av att bromsa flödet av fysiska resurser och skapa slutna, thighta loopar för 
plastmaterialen och genom det skapa förutsättningar för materialet att stanna i 
samhället och göra nytta med bevarat värde länge. Detta har varit möjligt genom att, 
tvärt om mot den avfallsorienterade synen på återvinning som fått råda, ta hänsyn till 
möjligheten till cirkulation redan i designen av produkten och affären. 

En stor utmaning för de tre produkter vi analyserat i detta projekt är att de har 
kontakt med mat, något de delar med många andra plastprodukter. Vid kontakten 
med mat måste återvinningsprocessen godkännas av Europeiska matsäkerhetsorganet 
EFSA. Omfattande tester måste genomföras och riskfriheten bevisas. För jungfrulig 
plast bärs dessa kostnader av de få globala plastråvaruproducenterna men för en plast 
i closed loop måste den mindre, ofta nationella, plastproduktproducenten stå för 
dessa omfattande tester. Matsäkerheten ska inte kompromissas med men en mycket 
viktig erfarenhet från projektet två första etapper är att ärendehanteringen hos EFSA, 
och därmed möjligheten för mindre aktörer att skapa cirkulära flöden för 
plastmaterial, skulle underlättas av en standardiserad ansökningsprocess. 
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Bild (från Helena) 

Summary 

In the project, it has been established that circular business models for the products 
examined entail decisive environmental benefits. This has been done by calculating 
carbon dioxide emissions, energy consumption and raw material consumption in a 
life cycle perspective for three different products in four different circular systems 
and compare those with the same products in conventional linear business models. 

The project has produced material to disseminate this knowledge and within the 
project, participation in several seminars has disseminated information and 
knowledge to purchasers, meal managers, other plastic product consumers, 
environmental strategists, operators in the plastic products industry and entrepreneurs 
interested in circular business models. 

The project has also performed extended migration tests to ensure food safety when 
using the recycled plastic. This has happened in two rounds, instead of in as planned, 
one round. This is because European Food Safety Authority (EFSA) has returned 
with additional requests for information after the first tests. The second round of 
testing is still awaiting a response from EFSA. The results of the migration tests 
show that the circulation does not pose a risk to food safety. 

In January 2018, the EU launched its strategy for plastics in a circular economy. 
Plastic can be recycled in several recycling cycles, but less than 30% of plastic waste 
in Europe is collected for recycling. In the pre-treatment of the recycled raw material, 
the losses are large and only a part of the material is used in new, often simpler 
applications. A fundamental problem is that the amount collected is a mixture of 
many types of plastic that, so to speak, pollute each other. Closed loops, on the other 
hand, keep apart a quality desired by the manufacturer, which in this way can avoid 
being contaminated by other types of plastic. 

Our project has sought, and found, practical business solutions to the great need to 
slow down the flow of physical resources and create closed, tight loops for the plastic 
materials and thereby create the conditions for the material to stay in society and 
benefit with preserved value for a long time. This has been possible by, contrary to 
the waste-oriented view of recycling that prevailed, taking into account the 
possibility of circulation already in the design of the product and the business model. 

A major challenge for the three products in four business models that was analyzed 
in this project is that the material is in contact with food, something they share with 
many other plastic products. In contact with food, the recycling process must be 
approved by the European Food Safety Authority EFSA. Extensive tests must be 
performed and risk-free proven. For virgin plastic, the costs for these extensive tests 
are borne by the few global plastic raw material producers, but for a closed-loop 
plastics system, the smaller, often national, plastics product manufacturer must bear 
the cost for these extensive tests. Food safety should not be compromised with but 
one important experience from the project is that the administration at EFSA could 
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be hold simpler with some kind of standardized application process for smaller 
businesses that want to create circular flows. Clearer described conditions in a 
standardized application process would increase the possibilities for manufacturers to 
be able to bear the cost of creating alternative sources of raw material and circular 
systems. 
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Inledning och bakgrund 

I projektet har vi sökt och funnit praktiska affärsmässiga lösningar på behovet att 
bromsa flödet av fysiska resurser i samhället samt att sluta och thighta till loopar för 
att resurserna ska stanna i samhället och göra nytta med bevarat värde så länge som 
möjligt. Tvärt om mot den avfallsorienterade synen på återvinning som hittills fått 
råda, ser vi på materialet i produkten som en resurs och tar hänsyn till 
tillbakatagandet och cirkulationen redan i designen av affärsmodellen och produkten. 

Plast kan återvinnas i flera återvinningscykler men mindre än 30% av plastavfallet i 
Europa samlas in för återvinning. Vid förbehandlingen av den återvunna råvaran är 
förlusterna stora och endast en del av materialet används i nya, ofta enklare 
applikationer. Ett grundläggande problem är att den insamlade mängden är en 
blandning av många plastsorter som så att säga förorenar varandra. Samtidigt är plast 
en relativt billig råvara vilket inte inbjuder till sparsamhet. 

I januari 2018 lanserade EU sin strategi för plast i en cirkulär ekonomi. Strategin 
säger att plastavfallet ska begränsas och nya samarbeten skapa samtidigt som 
ekonomin stimuleras.  

Slutna loopar däremot håller isär en, av producenten, önskad kvalitet som på det viset 
kan undvika att bli kontaminerad av andra plastsorter. Den cirkulära ekonomin har 
allt att vinna på att olika plastslag hålls skilda från varandra i kvalitetsbevarande 
slutna loopar och kunskapen om de stora möjligheterna måste bli större. 

Miljömyndigheter och regeringar världen över har identifierat att samhället behöver 
ställa om från dagens linjära materialflöde till ett cirkulärt. Naturvårdsverket slår fast 
att stora förändringar behöver göras på flera områden – produktdesign, 
distributionssystem, nya företags- och marknadsmodeller och nya 
finansieringsmetoder för investeringar och produktion/utförande. Forskning visar att 
avfallsperspektivet behöver ersättas av ett perspektiv där hänsyn tas till bevarande av 
produkt- och materialvärden redan i designstadiet. Återvinning av plast sparar 
resurser och energi men den faktiska återvinningsgraden är låg.  

Återvinningen i en affärsmodell som bygger på en sluten loop erbjuder en strategi för 
att öka återvinningen, kraftigt minska värdeförlusterna och råvarukonsumtionen, 
något som finns i många organisationernas målsättningar. I projektet har 
möjligheterna till flera slutna loopar vidareutvecklas, deras miljömässiga fördelar 
analyserats och kunskap om affärsmodellen spridits.  

 

Genomförande  

Projektet har innehållit tre huvudsakliga arbetspaket. I paket 1 genomfördes utökade 
migrationstester på plastmaterialet som cirkulerat i sluten loop, i paket 2 togs 
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informationsmaterial fram och i paket 3 analyserades miljö- och resursfördelarna 
med slutna loopar.  

Paket 1: Analyserna av eventuell migration har fått större omfattning i projektet än 
planerat eftersom EFSA återkom ytterligare en gång med begäran om 
kompletteringar. EFSAs ytterligare kompletteringskrav gjorde att en ansökan om 
förlängning av projekttiden med ett halvår till halvårsskiftet 2021 skickades till 
RE:Source i slutet av 2020. Då projektet inte erhöll något svar på ansökan, inte 
nekande eller jakande, valde projektledningen att arbeta vidare som om förlängd tid 
erhållits. I projektet genomfördes alltså två omgångar av migrationstester av flera 
parametrar och i samarbete med RISE. Redovisning av svar på de kompletterande 
frågor som kom in i omgång två lämnades i maj 2021 och EFSAs beslut om 
godkännande eller avslag kommer efter den förlängda projekttidens utgång. 
Analyserna har skett genom analys av totalmigration, screening med GC-MS och 
med LC-MS. I paketet har Mälarplast, RISE, Biesterfeld och Miljö & Avfallsbyrån 
varit engagerade. 

Paket 2: Ett omfattande material för spridning av den information och kunskap som 
erhållits i projektet har tagits fram. Information om möjligheterna med den cirkulära 
affärsmodellen har spridits genom deltagande i flera seminarier med upphandlare, 
måltidsansvariga, andra plastvarukonsumenter, miljöstrateger, verksamma inom 
plastvaruindustrin och företagare intresserade av cirkulära affärsmodeller. Paketet 
har på grund av Corona-pandemin fått något ändrat genomförande jämfört med 
planen i projektansökan då mässor inte arrangerats och resor inte kunnat genomföras. 
I paketet har Mälarplast och Martin & Servera varit engagerade. 

Paket 3: Projektet har vidareutvecklat de miljöanalyser ur livscykelperspektivet som 
gjorts tidigare genom att bredda antalet analyser samt genom att arbeta in fler 
jämförelseprodukter i analyserna. Beräkningarna har gjorts med LCA-metodik av 
energi och klimatprestanda samt materialförbrukning för tre olika produkter i fyra 
olika cirkulära affärsmodeller. De cirkulära systemen har i samtliga fall jämförts med 
produkter i konventionella linjära system. I paketet har Mälarplast och Miljö & 
Avfallsbyrån varit engagerade. 

 

Resultat och diskussion 

Samtliga analyser i arbetspaket 1 har gjorts av RISE enligt gällande standarder. I 
analyserna framkommer att ingen totalmigration uppstår från det cirkulerade 
materialet. I tidigare tester har en totalmigration kunnat uppmätas men inga 
migrerande substanser hittats. En teori som växt fram tillsammans med RISE är att 
plastproverna som tidigare klippts innan analys släppt små, små plastpartikar i 
brottytan som givit utslag i analysen av totalmigrationen. I den senast genomförda 
testomgången klipptes inte provet och då erhölls ingen totalmigration. För säkerhets 
skulle söktes ändå efter substanser som genom plastens sammansättning och 
erfarenhet av plaståtervinning skulle kunna finnas i materialet och läcka till mat. 
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Sökningen gjordes med både GC-MS och med LC-MS. Samtliga dessa tre analyser 
presenteras i bilaga 2, 3 och 4 till denna rapport. LC-MS screeningen gjordes ned till 
en koncentration av 0,01 μg/l. I en av de tre duplikaten analyserades ett ämne i en 

koncentration av 0,03 μg/l i etanol som medium. I GS-MS screeningen och 

headspace GC-MS screeningen hittades inga signaler. Slutsatsen från RISE är att 
inga substanser kunde detekteras i screeningarna. Detta är en grundläggande och 
mycket viktig kunskap som är en förutsättning för att gå vidare med den cirkulära 
affärsmodellen. Det är också mycket viktig information om plastmaterialet (en ny 
och högkvalitativ plast) i sig. Att PCTG har så positiva, nu fastställda, egenskaper är 
mycket viktigt för andra användare än Mälarplast och ger stora möjligheter till 
utveckling av cirkulära resursflöden.  

Resultatet från paket 2 är det omfattande informationspaket som tagits fram för 
kommunikation av resultaten och möjligheterna med affärsmodellerna. Ett resultat är 
också spridningen av kunskap på de seminarier där resultaten och upplägget kunnat 
presenteras. Behovet av vidare information och kunskapsspridning är dock mycket 
stort eftersom cirkulära affärsmodeller fortfarande är något nytt och till exempel 
upphandlare i offentlig verksamhet upplever många hinder för att handla upp från 
cirkulära affärsmodeller. 

Resultatet från LCA beräkningarna är samstämmig. Klimatpåverkan är lägre i den 
slutna loopen jämfört med andra system. Likaså är förbrukningen av fysiska 
resurser/naturresurser mindre vid en kvalitetsbevarande sluten loop. När det gäller 
energi ger en del system med engångsanvändning eller konventionell (en-loops) 
återvinning av plast eller papper ett stort bidrag till energisystemet genom 
omfattande förbränning men tillverkningen har i de flesta fall konsumerat mer energi 
och den energi som utvinns är, när det gäller plast, dessutom fossil. I bilaga 5, 6, 7 
och 8 presenteras analyserna i form av PM där resultat, antaganden och 
beräkningsförutsättningar beskrivs. I Figur 1 visas ett litet urval av resultaten från 
samtliga fyra analyser. För full beskrivning av det cirkulära systemet och 
jämförelsesystemen hänvisas till bilagorna 5-8. I samtliga analyser har den cirkulära 
lösningen med produkt tillverkad i plasten PCTG, i vissa fall också i polypropylen 
(PP) jämförts med andra, konventionella linjära system. 
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Figur 1  I figuren visas resultatet för koldioxidutsläpp från de fyra analyserna (för fullständiga 

resultat se bilaga 5-8). Analyserna är gjorda i ett livscykelperspektiv. Figur 1a visar 
utsläppen genererade av olika system för kantin i butik, figur 1b för kantin i 

restaurant, figur 1c för användningen av skärbräda i storkök och figur 1d för 

tallrikar i skolmatsalar och kantiner. 

 

Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg 

Projektet har givit viktiga resultat både genom att visa att användningen av 
plastprodukterna kan ske utan risk för matsäkerheten, vilket är en grundläggande 
förutsättning för att bygga det cirkulära systemet, och genom att visa de betydande 
miljöfördelarna med de cirkulära systemen trots tillkommande aktiviteter som 
diskning i användningen och kvarning/torkning av den recirkulerade råvaran inför 
reproduktion. 
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När det gäller spridning och kommunikation har projektet tagit fram viktigt 
informationsmaterial och också börjat informera till exempel upphandlare i offentliga 
organisationer om fördelarna och möjligheterna till att välja ett cirkulärt system och 
minska miljöpåverkan och resursförbrukningen markant.  

Informationsspridningen är dock bara i sin linda, det behövs stora 
informationsinsatser för att skrida kunskapen om fördelarna med och möjligheterna 
till cirkulära lösningar. 

 

Projektkommunikation 

Information om möjligheterna med den cirkulära affärsmodellen har spridits genom 
deltagande i flera seminarier med upphandlare, måltidsansvariga, andra 
plastvarukonsumenter, miljöstrateger, verksamma inom plastvaruindustrin och 
företagare intresserade av cirkulära affärsmodeller. 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Mälarplasts sammanställda ansökan till EFSA 

Bilaga 2 RISE rapport 2021-0049 totalmigration 

Bilaga 3 RISE rapport (inkl appendix) Report GCMS Screening migration 
samples 

Bilaga 4 RISE rapport Extractables and leachables-RISE 

Bilaga 5 Cirkulärt systems påverkan på klimat och resurs - kantin i butik 

Bilaga 6 Cirkulärt systems påverkan på klimat och resurs - kantin i restaurang 

Bilaga 7 Cirkulärt systems påverkan på klimat och resurs - skärbräda 

Bilaga 8 Cirkulärt systems påverkan på klimat och resurs - tallrikar 
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