
Vår vision

Alla känner matglädje 
och mår bra av maten.

Kommer livsmedels-
förpackningar (FCM) att 
vara säkra i en cirkulär 
ekonomi ? – nuvarande 

problem, utmaningar och 
konsekvenser diskuteras
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Framtidens mat – Nya proteinkällor 
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Vad är FCM?- definition

FCM = food contact materials:
• livsmedelsförpackningar,

• hushållsprodukter, köksredskap, köksmaskiner 
samt

• material/processutrustning inom 
livsmedelsindustri 



Riskvärdering av ämnen

• >10 000; <15 ämnen i plast utvärderas av European Food Safety Authority (Efsa)/år 

(jmf Europarådet - Belgisk databas)

Analysmetoder: högre känslighet hos analysmetoder ->

• ”We are finding more and more, of less and less” (fler NIAS* (non intentially added

substances), lägre LOD (limit of detection)

Toxikologi: 

• lågdos effekter, t ex EDC (endocrine disrupting chemicals)?

• kombinationseffekter? NIAS*?

*NIAS (non-intentially added substances) är ämnen som bildas vid tillverkningen av material. Dessa 

kan vara reaktions- eller nedbrytningsprodukter samt föroreningar. 

Några utmaningar för myndigheter



EU KOM, 2019

Positivlistor – endast för plast och cellofan i kontakt med 
livsmedel



Toxikologiska krav vid FCM ansökan om 
kemiskt ämne inom EU (Efsa)

Toxtester Migration <50 µg/kg 

livsmedel

<5 mg/kg livsmedel <60 mg/kg 

livsmedel

3 gentoxtest in 

vitro

90 dagars oral 

studie in vivo

ingen 

ackumulering

ADME

reproduktions-
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kronisk studie
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Positivlista för kemiska 
ämnen i plastmaterial (ca 
1000; EC No 10/2011) 
efter utvärdering av Efsa
och godkännande av EU-
Kommissionen
tillsammans med 
medlemsstaterna.

Plast är 
detaljreglerat och 
harmoniserat inom 
EU, för andra 
material saknas 
harmoniserade 
detaljregler



EU KOM, 2019

Nationella listor över tillåtna ämnen







Percent of food consumed contacting specific 
packaging materials. Adults and children.

From M.F.F. Poças et al;(2009): Characterization of patterns of food 
packaging usage in Portuguese homes, Food Additives & Contaminants: 
Part A, 26:9, 1314-1324.

57 % plast i 
direkt 
kontakt med 
livsmedlet



”Printed paper and board FCM as a potential source of contamination”;

Van Bossuyt et al; Reg Tox and Pharm volume 81 (2016), page 10-19

- 6000 ämnen i tryckt papper och kartong för livsmedelskontakt; 77% är 

inte riskvärderade

Geueke, B.,Wagner, C.C., Muncke, J., 2014. Food contact substances and 

chemicals of concern: a comparison of inventories. Food Add. Contam. 

Part A. Chem. Anal. Control Expo. Risk Assess. 31 (8), 1438-1450.

”Riskvärdering saknas”
”Chemicals of concern” 



Plastic Substance/group Substance

Monomers bisphenols BPA, BPS, (BPF), 

styrene

ethylene oxide

4-tert-butylphenol

epichlorohydrine

1, 3-dihydroxy-benzene

boric acid

Additive (plasticizers) phthalates DEHP, BBP, DBP, DIBP

Additive (UV-absorbents) benzophenones benzophenone

benzophenone-3

Catalysts (PET) antimon antimontrioxide

Polymerisation aids 4-tert-octylphenol

(Additive; stabilizers) 4-nonylphenol (as impurity, 

breakdown product)

(Additive; antioxidants) 2,4-di-tert-butylfenol (as impurity, 

breakdown product)

Additive (antioxidants) tert-butyl-hydroxyanisol (BHA)

Additive (preservative) Bensoates (parabens) n-propyl-p-hydroxybensoate

Examples of some substances (15/33) in EU Regulation on FCM made of
plastics being potential endocrine disrupting chemicals or CMRs 



• More data sharing (e. g. EFSA-ECHA)

• Screening of packaging/materials X  bioassays (tox)

- e. g. ”Emerging Chemicals in food packaging –
toxicological profiling of knowns and unknowns” (DK)

- in vitro bioassays (e.g. Tox Cast)

• Computional toxicology (in silico methods) →

• Group evaluations (mixtures): Dioxins, PAH, pesticides, 
(PFAS)

• Priority setting for further tox studies 

Riskvärdering av okända ämnen och 
blandningar – hur?



• Biomonitoring (t ex POPUP; Persistent Organic
Pollutants in Primiparous Women from Uppsala)

• Adductomics (screena och identifiera okända 
ämnen mha hemoglobin och LC/MS/MS) 

• + ( ev mikrokärntest (gentoxtest)); Sthlm univ

• FCM – Should be exposure driven - > based on exposure, 

not migration (cf Efsa) as today-> more realistic exposure!

Hur mäter vi exponeringen?



Plast - makro och mikroplast är ett miljöproblem i haven sedan 
länge:

• Plast står för 80 – 85 % av det marina skräpet räknat i antal 
föremål. 

• Plastartiklar för engångsbruk står på egen hand för omkring 

hälften av allt marint skräp på europeiska stränder (räknat i 
antal). 

• De tio typer av plastartiklar för engångsbruk som påträffas 
oftast står för 86 % av alla sådana artiklar (och utgör 43 % av 
allt marint skräp på de europeiska stränderna räknat i antal). 

Andra problem med plast - miljöproblem



Cirkulär ekonomi

“Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, The European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions: 
Closing the loop – An EU action plan for the Circular 

Economy”, COM(2015) 614 final, 2.12.2015, Brussels. 





The European Commission’s action plan prepares the move towards a circular economy to reduce 
waste and to reuse more efficiently the value of products and resources. Increased recycling of 
packaging materials is part of this plan, and the Commission has set ambitious goals of recycling 
75% of all packaging waste in 2030 and of 55% of plastic in packaging waste in 2025. The goals 
reflect that packaging is by far the largest application of the dominating plastic types, that are found 
among the polyolefins (PE, PP), PS and PET as shown below. 

Plastic Europé, 2016



The following products will be banned in the EU: 

• Plastic cutlery (forks, knives, spoons and chopsticks, Plastic plates, Plastic straws)

• Food containers made of expanded polystyrene, such as fast food boxes

• Beverage containers and cups made of expanded polystyrene

• Products made from oxo-degradable plastic: this term refers to plastic materials which contain 

additives that promote oxidation of that plastic into micro fragments under aerobic conditions. 

• Cotton bud sticks made of plastic

In addition, member states will take the necessary measures to achieve a measurable quantitative 

reduction in the consumption of the following products: Food containers made of plastic, such as 

fast food boxes, Plastic cups for beverages, including their covers and lids 

There will be a binding target of at least 25% of recycled plastic for PET beverage bottles from 

2025 onwards, calculated as an average for the member state. In 2030 all plastic bottles will have 

to respect a target of at least 30% of recycled content.

Förbud mot engångsplast inom EU - förslag







Vad är hållbarhet? Livsmedelssäkerhet?

Is made from a material that is grown (biobased) - moisture sensitivity, natural toxic compounds?

Is recyclable (paper and board) – unknowns?

Has been recycled (paper and board) – unknowns?

Results in no air pollution 

Has the potential to be reused - unknowns

Is bio-degradable - moisture sensitivity, natural toxic compounds?

Is made using renewable energy

Generates zero landfill waste 

Minimizes water usage

Lasts a long, long time

Creates no greenhouse gases 

Protects human health

Helps to minimise food loss 

Hållbarhet <-> Livsmedelssäkerhet 



Since 2010, EFSA adopted and published 79 scientific opinions 

evaluating more than 130 processes for recycled plastic to be 

used in FCMs (status: March 20, 2018) (EFSA, 2018). 

• 95% of the processes describe recycling of PET, while the 

remaining 5% refer to polyolefins (PP and/or HDPE). 

• EFSA does not consider PET recycling as safety concern 

when processes are operated under the specified conditions. 

In most cases, input to the recycling process shall not exceed 

5% of PET from non-food consumer applications. Further, it 

shall be ensured that potentially unknown contaminants do not 
migrate above a modelled migration level of 0.1 ug/kg food.

Riskvärdering - återvunnen plast



• Doft, smak- och luktämnen

• Monomerer, oligomerer och dess derivat

• Tillsatsämnen och dess nedbrytningsprodukter

• Föroreningar från plast ej avsedda för livsmedel samt 
konsumentmissbruk

• Oorganiska ämnen

Typiska kontaminanter i återvunnen FCM plast



• Mineralolja 

• Bisfenoler

• Ftalater

• DIPN (diisoipropylnaftalen; från självkopierande papper)

• Fotoinitiatorer (för UV härdande tryckfärg)

• Oorganiska ämnen

• Övrigt

Typiska kontaminanter i återvunnet FCM papper



FCM i en cirkulär ekonomi – pos/neg aspekter

Livsmedelssäkerhet

• Non-FCM kan komma in i återvinningskedjan av FCM

• Tidigare användning/eller missbruk av förpackningen kan bidra till närvaro av oönskade eller oväntade
föroreningar

• Risker med oönskade ämnen i återvunnet material? I varje cykel: risk för ökad migration pga
ackumulering av ämnen: processande kan skapa NIAS, tillsats av nya funktionella tillsatser samt ämnen
för att kunna blanda polymerer vid återvinning

Materialåtervinning

• Förorening av material innebär en förlust av resurser och material 

• Hur effektivt kan FCM fångas upp (spåras)  i avfallshanteringen? 

• Funktionaliteten hos FCM kan gå förlorad vid återvinning

• Målet att uppnå lägre vikt har resulterat I flerskiktsmaterial: svårt att separera vid återvinning => 
resulterar i blandat material av sämre kvalitet/förlust av material

• Antalet gånger materialet kan användas innan kassering

• Upprepad användning kontra engångsanvändning: varje ny cykel kräver energi och resurser



FCM i en cirkulär ekonomi – spårbarhet o identifiering

• Vilka “riskkemikalier” kan spåras inom EU (pågående projekt) 

• Prioritering av kemikalier för spårning

• Motivation krävs för att uppfylla lagstiftning inom FCM/arbetsmiljö/avfallshantering och
samtidigt skydda handelsnamn

• Metoder: Testning (analys) samt kompletterande dokumentation för att uppfylla lagstiftningen

• Använda sig av specifik/detaljerad lagstiftning och en bedömning av trolig användning

• Utmaningar: 

Förstå kommunikation av information genom hela kedjan från råmaterial till färdig
produkt

Trovärdig dokumention; vilka riskkemikalier kommer att regleras i framtiden? 

• Lösningar: 

Framtagande av standarder som undviker “riskkemikalier” 

Nytt material har högst prioritet



FCM i en cirkulär ekonomi – användning 
Möjligheter 

• Slutna kedjor (system) för användning som säkrar att endast utvärderade
material avsedda för direkt kontakt med livsmedel återvinns

• Kontroll av plastavfall innan beslut om återvinning

• En funktionell barriär som medger uppfyllande av förordning 10/2011 

• Försäkran att också kemikalier som används i icke harmoniserade material 
(t ex tryckfärger, lim, lack) uppfyller kraven i plastförordningen eftersom
dessa ämnen är potentiella kontaminanter i FCM tillverkade av återvunnet
material. Fokus ska initialt vara på ämnen klassificerade som “substances 
of very high concern” (SVHC).



FCM i en cirkulär ekonomi - konsekvenser
• Logistiska utmaningar att ha separata kedjor (system) för livsmedelspackning

kombinerade med separata kedjor (system) för olika plastyper

• “Screena”  för okända kemikalier i allt plastavfall är en krävande uppgift för

industrin

• Sammansatta material med en funktionell barrier är svåra att återvinna, 

destruktiv störning mellan material kan uppkomma. Barriärmaterialet måste

vara kompatibelt med huvudmaterialet men ger då inte kanske tillfredsställande

barriäregenskaper

• En riskvärdering kommer att krävas för icke harmoniserade FCMs (t ex 

tryckfärger, lim och lacker), möjligen åtföljt med information om kemikalier som

bör fasas ut från FCM 



FCM i en cirkulär ekonomi - framtidsvision

• Bättre koordinering av regelverk för kemikalier respektive livsmedel

utifrån ny möjlig exponering som samtidigt stödjer en holistisk “approach” 

som säkrar både hållbarhet och human hälsa i en cirkulär ekonomi. 

• Finns behov av överenskommelser om kvalitetsstandarder för primära

råmaterial för att undvika att s.k.”substances of very high concern” (SVHC) 

kommer in i återvinningskedjan. 

• Omfattande tekniska utmaningar återstår att lösas som kräver samarbete

mellan industri, forskningsinstitutioner och myndigheter



Klimatpåverkan
Generellt för att minimera klimatpåverkan och minska 
energianvändningen från förpackningar gäller att:

• Förpackningar ska skydda livsmedlet på ett bra sätt, genom rätt 
barriäregenskaper och god stabilitet.

• Det förpackningsmaterial som har minsta möjliga klimatpåverkan och 
energianvändning per förpackning och samtidigt har god funktionalitet för 
bevarad hållbarhet av livsmedlet bör väljas.

• Mängden förpackningsmaterial bör minimeras men med bibehållen funktion 
av förpackningen.

• Förpackningarna bör ha en form och stabilitet som möjliggör effektiv transport. 
Ett helhetsperspektiv på primär- och sekundärförpackning bör här tillämpas.

• Förpackningarna bör ha en storlek anpassad till aktuell förbrukningstakt för att 
minimera svinn i hushållen.

• Förpackningarna ska vara lätta att tömma, för att undvika svinn i hushållen.

Källa: SLV Rapport 18, 2011



Livsmedelsverket, 2011

Klimatpåverkan



Klimatpåverkan

Livsmedelsverket, 2011



Sammanfattning - livsmedelssäkerhet

Återanvändning och återvinning av FCM, särskilt plast, i en cirkulär ekonomi innebär t 

ex att:

• ämnen från tidigare användning/missbruk/nya NIAS/ev ämnen från non-FCM 

måste identifieras, kvantifieras och riskvärderas

• kontroll av råvaran (återinsamlat material), adekvat processande och slutkontroll 

krävs innan materialet kan användas som FCM

• alternativt kan slutna kedjor (closed loops) användas för FCM från tillverkning av 

FCM, användande och åter FCM eller

• endast användning av återvunnet material bakom en funktionell barriär eller

• endast användning av nytt (virgin) material som FCM



Sammanfattning – materialåtervinning

Fördelar:

• Ändliga materialresurser sparas

• Råvaran, materialet kan tas tillvara efter användning; (återanvändas) eller återvinnas

Nackdelar:

• Viss materialförlust samt kvalitet, FCM funktion kan gå förlorad

• Svårigheter att återvinna flerskiktsmaterial

• Kostnader för processande och kontroll vid varje ny cykel



Tack för mig!

kettil.svensson@slv.se


