
2021-11-29

Till 
Kommunstyrelsen 
kommunstyrelsen@stockholm.se

Yttrande över handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-
2026, diarienummer KS 2021/1121

Stockholms Naturskyddsförening (nedan föreningen) har tagit del av remissen Handlingsplan för 

hållbar plastanvändning 2022–2026. Y$randet är framtaget av föreningens Kemikaliegrupp. 

Sammanfattning: 
• Föreningen ställer sig generellt posi(v (ll handlingsplanen och förslagen i den
• A$ minska användning av engångsplast ska all(d vara det första alterna(vet
• Det är vik(gt a$ inkludera livscykelanalyser när det kommer (ll åtgärden som sy,ar (ll 

ersä$ning av plastar(klar
• Det är vik(gt a$ kommunen arbetar ak(vt med a$ minska inköp av plast som innehåller 

hälsoskadliga kemikalier 
• Föreningen vill poängtera vikten av a$ arbeta ak(vt med handlingsplanens första punkt 

“Undvika onödig användning av förbrukningsar(klar i plast” då all plast har sina problem
• Föreningen vill poängtera a$ kommunen som byggherre bör ställa långtgående krav på a$ 

plast ska minimeras vid nybyggna(on och renovering
• Föreningen skulle önska a$ handlingsplanen innehåller tydligare uppföljning och 

avstämning för varje delmål

Föreningen uppska$ar a$ Stockholms stad har sa$ upp denna handlingsplan för a$ minska 
plastanvändning inom staden. De$a är vik(gt då plast är dåligt ur såväl klimat-, miljö- och 
hälsoperspek(v. Föreningen ställer sig generellt posi(v (ll handlingsplanen och förslagen i den, 
men har några synpunkter:

1. Föreningen vill understryka a$ det vik(gaste av era åtgärden under 1.1. är arbetet a$ 
minska användning av engångsplast, och a$ det all(d ska vara det första alterna(vet. A$ 
ersä$a engångsplast med andra material har andra konsekvenser, så det är vik(gt a$ 
inkludera livscykelanalyser när det kommer (ll åtgärden som sy,ar (ll ersä$ning av 
plastar(klar. T.ex. så leder träbaserade material (ll mer skogsavverkning.

Föreningen förstår a$ plast behövs i flera avseenden inom staden, och då vill vi poängtera 
a$ plast som köps bör vara kemikaliesmart plast, så långt det går. Plast kan innehålla 
hälsoskadliga kemikalier som t.ex. bisfenoler och ,alater, och det är vik(gt a$ arbeta ak(vt 
med a$ minska inköp av t.ex. PVC och PC-plast. Det kan vara svårt a$ veta vilken plast som 



är bra, så vi ser gärna a$ de$a arbete prioriteras. När alterna(vet finns bör all(d 
miljömärkta produkter köpas in. När plast innehåller skadliga kemikalier går det dessutom 
inte a$ få (ll en god materialåtervinning då dessa kemikalier på sikt måste fasas ut ur 
systemet för a$ kunna producera miljövänlig och hållbar materialåtervunnen plast i 
fram(den.

2. Under avsni$ 2.2 vill föreningen poängtera vikten av a$ arbeta ak(vt med 
handlingsplanens första punkt “Undvika onödig användning av förbrukningsar(klar i plast” 
då all plast har sina problem (kostar energi a$ producera, är svår a$ återvinna och kan 
innehålla skadliga kemikalier). Föreningen ser även gärna a$ kommunen tar in 
kemikalieaspekten under användning, även om det även är med under 1.1. samt behandlas 
i “Stockholms stads kemikalieplan 2020–2023”. A$ minska exponering för skadliga 
kemikalier via plastanvändning bör vara en vik(g del i arbetet med plastanvändning. Under 
avsni$ 2.3 vill föreningen poängtera a$ kommunen som byggherre bör ställa långtgående 
krav på a$ plast ska minimeras vid nybyggna(on och renovering. Som exempel borde golv 
och väggar av PVC bytas ut mot kakel, klinker och linoleum.

3. Åtgärderna som presenteras i handlingsplanen innehåller förslag men inga mätbara mål 
med uppföljning, vilket gör det svårt a$ mäta effek(viteten. Föreningen skulle önska a$ 
handlingsplanen innehåller tydligare uppföljning och avstämning för varje delmål.

För Stockholms Naturskyddsförening  
Anders Tranberg, ordförande 

I remissen har följande personer deltagit från Kemikaliegruppen i Stockholms Naturskyddsförening
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