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Cathrine Suter Ossborn, Nestlé
Nestlé tar täten för hållbara konsumentförpackningar
Nestlé är ett av världens största företag för snabbrörliga konsumentvaror.
Cathrine Suter Ossborn kommer att berätta om hur Nestlé ska ta täten för hållbara
konsumentförpackningar med en global nollvision. Inga förpackningar ska hamna på deponi
eller bli skräp. 100% ska vara återvinningsbart eller återanvändbart 2025.
Vad kommer att krävas för att nå dessa mål? Hur långt har man kommit och vilka slutsatser
kan man dra av erfarenheterna så här långt.
Klas Briland, BASF
BASF bidrar till utvecklingen av kemisk återvinning av plast
BASF är världens största kemiföretag. Målet är att reducera CO2 utsläpp med 25% till 2030
och uppnå NetZero 2050. BASF har även ett mål om att använda minst 250.000 ton
återvunnen råvara från 2025. Klas Briland kommer berätta om BASF’s arbete inom kemisk
återvinning av plast, vilken roll BASF har och hur BASF går tillväga för att allokera återvunnen
råvara till försäljningsprodukt.
Jenny Fagerland, SIS
Standarder – ett viktigt verktyg för att nå en hållbar plastanvändning
Standarder är ett viktigt verktyg i omställningen till ett cirkulärt samhälle. SIS var tidiga med
att identifiera behovet av standarder inom plast och miljöaspekter i världen. Idag leder SIS
den internationella arbetsgruppen för mekanisk och kemisk återvinning av plast och har en
stark röst i framtagande och harmonisering av europeiska (CEN) och internationella (ISO)
standarder. Jenny kommer att prata om hur standarder bidrar till en hållbar plastanvändning
och varför det är så viktigt att svenska experter är med och engagerar sig.

Åsa Stenmarck, Naturvårdsverket
Ny lagstiftning, som påverkar ditt förpackningsval
Naturvårdsverket driver sedan ett år tillbaka Nationell Plastsamordning där vi har som
ambition att samla och förmedla kunskap så att aktörer kan jobba mot målet en hållbar
plastanvändning. Som en led i det arbetet har vi tagit fram en färdplan som vi hoppas ska
kunna agera riktningsvisare för den som arbetar med frågan. Det är ett riktigt roligt jobb att
försöka driva förändring i rätt riktning inte minst eftersom alla aktörer är så med på tåget
och verkligen vill tänka rätt. Min förhoppning är att vi kan agera inspirationskälla,
kunskapsbank och katalysator.

