
Forum för kemikaliesmart handel:
Kemikalier i plast – biobaserad, 
nedbrytbar eller återvunnen 



Praktiskt

• Vi spelar in, länk till film och presentationer kommer via mejl inom kort.

• Vänligen stäng av mikrofonen (mute) och kameran (stop video)

• Klicka på view - högst upp tre prickar, ställ gärna in side by side: speaker 

så ser ni presentationen och den som talar

• Frågor i chatten – tas i samband med respektive presentation eller i 

slutet



8:35 Vi som arrangerar detta forum
Ann Christiansson, Svensk Handel, och Anna Jacobs, Substitutionscentrum, RISE

8:40 Biobaserad, nedbrytbar och återvunnen plast: 
vad innebär det och hur får vi rätt plast på rätt plats
Åsa Stenmark, Naturvårdsverket

9:00 Kemikalier i plast för livsmedelskontakt – vad ska 
man tänka på i strävan efter mer hållbara material
Susanna Andersson, Normpack

9.20 Så arbetar Coop med ansvarsfull plastanvändning
Lena Nohrstedt, Coop

9.40 Summering och tid för frågor (avslut ca 10:00)

Agenda



Event och utbildningar från Substitutionscentrum

21/9: Kursstart Grundkurs i Alternatives assessment

6/10,  11/10, 14/10: Kurser i SCIP

20/10: Grundkurs - Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier

28/10: Kemikalieforum för offentlig sektor

6/12: Grundkurs - Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier

Läs mer på substitutionscentrum.se



Nationellt Center för Hållbar Plast

• Ett nationellt center och en drivande kraft i utveckling av nya 
hållbara och cirkulära polymera material, produkter och processer 
för stärkt svensk konkurrenskraft både nationellt och 
internationellt.

• Initierat av industrin och baserat på industrins uttalade behov kring 
att realisera omställningen mot hållbarhet och cirkularitet

• One-stop-shop för material-, produkt-, och processutveckling utifrån 
hållbarhet och cirkularitet.

• Plattform för samverkan, nätverkande och kunskapsutbyte mellan 
kedjans alla aktörer, för långsiktig hållbarhet genom hela 
värdekedjan.

• Planerad lansering: Q1 2023

Kontakta oss för mer information!

Anna Wiktorsson
anna.wiktorsson@ri.se

010-516 51 34

Conny Gustavsson
conny.gustavsson@ri.se

010-228 49 21

mailto:anna.wiktorsson@ri.se
mailto:conny.gustavsson@ri.se


Forum för kemikaliesmart handel
Nästa tillfälle – info kommer!


