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Samarbete krävs för en av vår tids stora miljöutmaningar
”Mängden plast i vårt avfall måste minska och vi måste använda den plast vi har mer resurseffektivt”.
Det skriver en rad skribenter i en debattartikel i Aktuell hållbarhet 3 juli. De lyfter en rad bra förslag.
Men vi saknar några, som skulle göra det möjligt att på allvar ta sig an plastfrågan ur ett cirkulärt
perspektiv.
Insamlingssystemen behöver utvecklas och materialåtervinningen behöver ökas. Vi håller med. Men
det behöver göras mer. Vi har länge arbetat för att ansvaret i själva insamlingsledet ska flyttas från
producenterna till kommunerna, vilket regeringen också föreslagit. Då blir det närmare och mer bekvämt för hushållen att sortera, och därmed ökar också återvinningen. Dagens system innebär i realiteten att bara var tredje insamlad förpackning faktiskt återvinns.
Ett förändrat insamlingssystem innebär dock inte att producenternas ansvar skulle minska, tvärtom.
Många förpackningar idag görs av flera material och ibland används olika plasttyper i samma förpackning. Det gör dem svåra att återvinna.
Samtidigt som vi måste öka återvinningen måste vi vara uppmärksamma på att farliga ämnen som
finns i förpackningarna inte kommer ut i kretsloppet igen. Det är nödvändigt för att få rena kretslopp
i den cirkulära ekonomin. Detta gäller så klart även själva produkterna inuti förpackningarna.
Men det räcker inte att tala om problemen i avfallsledet, vi måste börja tidigare, redan vid design och
tillverkning av produkterna. Därför är ekodesign, där både förpackningar och produkter produceras
så återvinningsbara som möjligt, en grundfaktor för att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. I
dessa frågor har producenterna ett stort ansvar.
Sist men inte minst behövs en strategi för att ta hand om alla plastprodukter som redan finns i våra
hem, byggnader, maskiner och som kom dit utan en tanke på att de skulle behöva återvinnas en dag.
Plast är en av vår tids stora miljöutmaningar och för att vi ska kunna hantera den krävs att vi vågar
agera nu. I detta arbete kan kommunerna bidra tillsammans med andra aktörer och inte minst producenter.
På tisdag håller Avfall Sverige ett seminarium kring ”Avfallspolitiken nu och i framtiden”. Plast är en fråga som kommer att tas upp. Varmt välkomna!
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44727
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