
Förenklingsförslag: Plastinsamling och 
återvinning av plast behöver förenklas

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Det finns problem med insamling av lantbruksplast i många delar av landet. 

Varför är det ett problem? 
Dagens struktur för insamling av lantbruksplast medför utmaningar med bland annat ansamlingar av stora 
mängder plast på lantbruksföretagen, krångel vid sortering och dyr hantering som i vissa fall leder till att 
lantbrukare ser sig om efter andra insamlingsalternativ eller till att plast eldas. 

Återvinningshanteringen av lantbruksplasten finansieras av en avgift vid lantbrukarens inköp av plasten. Vid 
inköp av plaster som inte ingår i detta system, betalas inte denna avgift och denna typ av plast omfattas inte 
av plastinsamlingen. Det handlar om annan mjukplast, exempelvis spånplast som inte brukar gå att lämna 
in. Därför är det angeläget att arbeta för att fler plaster ska ingå i samma system för att underlätta såväl 
hantering som insamling och möjlighet till återvinning.

Hur omfattande är problemet?  
Plastinsamling berör nästan samtliga lantbruksföretag i Sverige. Särskilt omfattande är problemet på företag 
som använder mycket plast, exempelvis för rundbalar. Inom lantbruket förbrukas stora mängder plast och 
förra året samlades cirka 25 000 ton plast in.

Vad är målet?  
Målet är att öka kostnadseffektiviteten och användarvänligheten i nuvarande plastinsamling. Målet är 
dessutom att göra fler medvetna om vikten av att välja plaster som ingår i återvinningssystem och att fler 
plastsorter ska ingå i återvinningssystemet.

Förslag på lösning
Idag finns tre olika möjligheter för återvinning av lantbruksplast

• Insamling på given plats några givna dagar per säsong
• Abonnemang för hämtning av plast på gården 1-4 gånger per år
• Hämtning av lantbruksplast på gården efter beställning. 

Idag är det: Förenklingsförslaget
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Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sveriges lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Abonnemang och beställd hämtning kostar för företaget, medan insamling på bestämd plats är finansierat av 
återvinningsavgiften.

För att gårdshämtningen ska fungera behöver den marknadsföras bättre. Det behöver utredas om även 
gårdshämtningen ska täckas av återvinningsavgiften. I vissa kommuner erbjuds en kostnadsfri hämtning per 
företag för att öka mängden återvunnen plast.

Fler plastsorter skulle vara möjliga att återvinna.

Nollalternativ
Om ingen förändring sker kommer det fortsatt upplevas besvärligt med plaståtervinning för företagen och 
risken finns att större andel plast inte lämnas till återvinning.

Regelverk  
Materialåtervinningen av lantbruksplast är en frivillig lösning och branschen jobbar tillsammans med 
återvinningen för att undvika framtida lagstiftning.

Kontaktperson
Maja Forssell, Hållbarhetsexpert, LRF
E-post: maja.forssell@lrf.se
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