


PVC – en av de mest använda plasterna



PVC gör stor samhällsnytta



PVC gör stor samhällsnytta



PVC sparar resurser
Studie visar att PVC-produkter 
har de lägsta totala kostnaderna:

• PVC-fönster har både lägst 
inköpspris och snabbast 
återbetalningstid. 

• PVC-rör för dricksvatten har också 
lägst inköpspris och lägst 
totalkostnad.

• För golv är det viktigt att räkna in 
underhållskostnaderna vid köp och 
installation.

PVC-produkter kräver lite underhåll och har 

lång livslängd.



PVC-produkter har lång livslängd

80 % av all PVC i Sverige används inom 
byggsektorn – kräver lång livslängd
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Eco-profiles
http://www.plasticseurope.org/plastics-sustainability-14017/eco-profiles/browse-by-family.aspx



PVC har lägst energiförbrukning vid 
tillverkningen

Källa: PlasticsEurope Eco-profiles



PVC är smart för klimatet
har lägst koldioxidutsläpp vid tillverkningen
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Källa: PlasticsEurope Eco-profiles



Mindre fossilt med PVC

PVC tillverkas av 57 % salt, resten fossilt

57 % salt 43 % fossilt



PVC-branschens 
miljöarbete



På väg mot ett hållbart samhälle

• År 2000 gjorde PVC-branschen 
ett 10-årigt frivilligt åtagande 
som omfattar hela Europa

• Genom Vinyl2010 har totalt runt 
1 miljon ton PVC återvunnits 
under perioden

• År 2011 fortsatte man med ett 
ännu ambitiösare åtagande, 
VinylPlus



Målet med VinylPlus

• Uppnå genombrott i återvinningen av 
PVC och utveckla innovativ återvinningsteknik. 
Mål 800 000 ton PVC per år till år 2020. 

• Hantera frågor om organiska utsläpp 

• Säkerställ en hållbar användning av tillsatser

• Öka energieffektiviteten och användningen av 
förnybar energi och råvaror i PVC produktionen

• Främja hållbarhet i hela PVC-materialets 
värdekedja



Återvinningen av PVC ökar



Återvinningen av PVC i Sverige 
• GBR Golvåtervinning tar hand om 

installationsspill från alla golv- och 
väggmaterial av PVC från alla större 
leverantörer på den svenska marknaden.

• NPG har sedan 1996 ett system för 
insamling av plaströrsspill i Sverige. 
Återvinningssystemet omfattar rör och 
rördelar av PVC, PE och PP.

• Stena Recycling har en unik teknik för att 
skilja på plaster och metaller vid 
kabelåtervinning. 



Projekt för att öka återvinningen

• CONSTRUCTIVATE är ett 
tvärvetenskapligt och 
tvärsektoriellt projekt med syfte 
att uppnå resurseffektiv 
återvinning av bygg- och 
rivningsavfall (CDW)

• Fokus på plast och betong



Dagens PVC är ett bra miljöval

�För ett hållbart samhälle

�Är smart för klimatet

�Har lång livslängd

�Sparar resurser

�Har många bra egenskaper

�Är återvinningsbart

�Har de lägsta totala kostnaderna



I fall det kommer frågor



Produktionen av klor (+ lut och vätgas)

Kan ske med tre tekniker:

• membranmetoden (61 % i 
Europa)

• kvicksilvermetoden (23 %)

• diafragmametoden (16 %)

Före 11 december 2017 ska 
kvicksilvermetoden vara borta 
inom EU (Industrial Emissions 
Directive)

Utgår från vanligt koksalt.



Källa: The World Chlorine Council (WCC)



Exempel på användningen av klor i Europa

• Ca 66 % används i produktionen 
av plast och gummi, där PVC står 
för hälften och resten går till PC, 
PUR, PA, PS, PTFE, epoxi, 
silikongummi, kloroprengummi.

• Ca 85 % av alla läkemedel 
innehåller klorföreningar eller har 
använt klorkemi i framställningen 
av de verksamma ämnena.

• Desinficeringsmedel på sjukhus 
och livsmedelsindustrin. http://www.eurochlor.org/the-chlorine-universe/what-is-

chlorine-used-for/the-chlorine-tree/chlorine-tree.aspx



Utsläpp av kvicksilver i Sverige 2010
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Källa http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/

Det totala nedfallet av 
kvicksilver är 
ca 8 ton per år. Störst 
källa kolkraft. 



Produktionen av PVC

Farliga klorföreningar:

• VCM 
(cancerframkallande)

• Dioxiner (långlivade och 
hälsofarliga)



VCM vid tillverkningen av PVC
• VCM i arbetsmiljön är idag inget problem

– 1978  antogs inom EU ett direktiv som reglerar VCM 
i arbetsmiljön och kräver att exponeringen mäts. 
Gränsvärdet är 3 ppm för 8 timmars arbete, vissa 
länder och företag har lägre gränsvärde. 

– Inga cancerfall med nya gränsvärdet.

• VCM som kommer ut i miljön är inget problem 
idag
– bryts ner inom några få timmar när den utsätts för 

dagsljus. 
– ECVM Charter  ledde till att utsläppen av VCM sjönk 

från 7694 ton 1989 till 1062 ton 1999. Det 
motsvarade 200 g VCM per 1000 kg tillverkad PVC. 
Nu ligger utsläppen på 75 g per 1000 kg PVC. 



Dioxiner vid tillverkningen av PVC

• Utsläppen  av dioxin från PVC-tillverkningen står bara för en 
bråkdel av de utsläpp som kommer från industriell 
verksamhet.

– I Sverige ca 0,1 promille 

av luftutsläppen.

– Hela kemiindustrin globalt

står för mycket mindre

än 1 %.



Dioxiner vid avfallsförbränning

Enligt naturvårdsverkets bedömning:

• Är det miljömässigt acceptabelt att förbränna PVC med 
energiutvinning.

• En minskning av PVC-halten i avfallet skulle inte förändra 
utsläppen av dioxiner i rökgaserna, eller minska 
dioxinhalten i restprodukterna från 
rökgasreningsanläggningarna i någon märkbar grad.

• Klorlasten är av underordnad betydelse.


