Bilaga 4: BESLUTSTRÄD UPPHANDLING AV PLASTPRODUKTER
Riskbedömning

Behovsanalys
1. Avfallsminimering

Riskbedömning med hjälp av riskmatris

Finns alternativa lösningar som

Identifiera produktens plastrelaterade risker

uppfyller funktionsbehovet

utifrån riskmatris och plastsammanställning

Ja/Nej

Nej

Ja
Nej

Låg risk

Går det att få fram

Hög risk

Viss risk

info kring plastsort?
Ja/Nej

Ja
1. Kommer produkten
användas för känsliga
användningsområden,
definierat som kontakt

2. Återanvändning
Ja

Går det att återanvända

med barn eller livsmedel

2. Är produkten oumbärlig =
en högre risk gällande plastsort
och kemikalieinnehåll
accepteras?

Ja/Nej

Ja/Nej

en produkt som uppfyller behovet
Ja/Nej
Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

3. Köpa nytt
Prioritera materialåtervinning

Alternativ lösning

Ja
Låg
risk krävs

Viss risk
accepteras

OK att använda

Hög risk
accepteras
+ krav
på utfasning

Välj annan produkt

Bilaga 4: BESLUTSTRÄD UPPHANDLING AV PLASTPRODUKTER
Marknadsanalys cirkulär plast

Kravställan

(återvunnet, biobaserat, återvinningsbart)

Återvunnet

1. Finns den plast som används i produkten

Ja

1. Produkten bör vara fri från ämnen på utfasningslistan

tillgänglig i (helt eller delvis) återvunnen form?
Ja/Nej

2. Information om produktens plasttyp och kemikalieinnehåll bör efterfrågas

Nej
2. Finns produkten/produkttypen tillgänglig i

Ja

3. Produktens plast bör bestå av återvunnet material

(helt eller delvis) återvunnen plast?

Ställ krav på lämplig plastsort utifrån riskmatris

Ja/Nej

(omfattning bedöms baserat på marknadsanalys cirkulär plast)

Återvinningsbart

Nej

3. Går plasten i produkten att återvinna?

Ja

Ja/Nej
Nej

4. Går produkten att återvinna i sin helhet alternativt
går produktens plast att separera för återvinning?

4. Ställ krav på återvinningsbarhet (% med t.ex. hänvisning
till standard eller miljömärkning, utifrån marknadsanalys kategori)

5. Ställ krav på produktutveckling för framtida återvinningsbarhet
Ja
6. Ställ krav på separerbarhet alternativt produktutveckling

Ja/Nej
Nej

Biobaserat

5. Finns den plast som används i produkten

för separerbarhet(om rimligt, X vikt%)

Ja

7. Ställ krav på biobaserad plast (om tillgängligt).
(omfattning bedöms baserat på marknadsanalys cirkulär plast)

tillgänglig i (helt eller delvis) biobaserad form?
Ja/Nej
Nej
6. Finns produkten/produkttypen tillgänglig i

8. Är kraven rimliga?

Ja

(helt eller delvis) biobaserad plast?

Ja/Nej

Ja/Nej
Nej

Ja

Nej

Dialog med leverantörer

Upphandlingsstrategi

