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Den här rapporten är en samman-
ställning gjord av TEKO, Sveriges Textil- 
och Modeföretag. 
    Sammanställningen sträcker sig till 
händelser fram till 30 april 2021. 
Händelser efter det finns inte medtagna i 
den här versionen. 
    Materialet är sammanställt efter vår 
bästa kunskap men vi kan inte 
garantera att det innefattar en 
heltäckande överblick av kommande 
lagstiftning som rör textil.

!

För mer information
Ulrika Simonsson, Hållbarhetsansvarig TEKO, info@teko.se



Den europeiska gröna given är 
EU:s tillväxtstrategi och färdplan 
för att nå målen i Agenda 2030 och 
Parisavtalet. Strategin presentera-
des i december 2019 av den ny-
tillsatta EU-kommissionen under 
ledning av Ursula van den Leyen. 
EU:s övergripande ambition med 
den gröna given är ett löfte till 
framtida generationer om ett kli-
matneutralt EU 2050 samt att ta EU 
ur pandemin genom en övergång 
till cirkulär ekonomi där biologisk 
mångfald bevaras. 
 Den gröna given är en omfattan-
de strategi som innehåller åtgärder 
för att hejda klimatförändringarna, 
återta förlorad biologisk mångfald, 
minska föroreningarna och främja 
effektivt resursutnyttjande genom 
omställning till en cirkulär ekono-
mi.
 Strategin ska också främja nya 
affärsmodeller och innehålla åtgär-

der för att uppmuntra företagen att 
erbjuda och göra det möjligt för 
konsumenterna att välja återan-
vändbara, hållbara och reparerbara 
produkter. 
 Affärsmodeller som bygger på 
att hyra och dela varor och tjänster 
är prioriterade, förutsatt att de är 
verkligt hållbara och håller rim-
liga prisnivåer. Den europeiska 

gröna given ska vara inkluderande 
och rättvis, dvs inga människor 
eller platser ska lämnas utanför 
och finansiellt stöd ska ges till de 
regioner som drabbas hårdast av 
omställningen.
 EU ska dessutom långsiktigt 
sträva efter globala överenskom-
melser när det gäller cirkulär eko-
nomi och resurseffektivitet.
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DEN EUROPEISKA GRÖNA GIVEN / THE EU GREEN DEAL

EU:S HANDLINGSPLAN FÖR CIRKULÄR EKONOMI 

Strategin har fyra fokusområden: 
 1) Cirkulär ekonomi genom   
hållbar produktion och produkt-
design                                                           
2) Cirkulär ekonomi genom   
hållbara sätt att konsumera   
och använda material, produkter 
och tjänster 
3) Cirkulär ekonomi genom giftfria 
och cirkulära kretslopp
4) Cirkulär ekonomi som drivkraft 
för näringsliv och andra aktörer 
genom åtgärder som främjar inno-
vation och cirkulära affärsmodeller.

Strategin lyfter även sex prioritera-
de materialströmmar; 
plast, textil, förnyelsebara & bioba-
serade råvaror, livsmedel, bygg- & 
fastighetssektorn inklusive bygg- & 
rivningsavfall och innovationskri-
tiska metaller & mineral.

SVERIGES STRATEGI FÖR CIRKULÄR EKONOMI 

I januari 2021 publicerades en handlingsplan utifrån de fyra fokusområdena i den svenska stra-
tegin för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen innehåller över hundra åtgärder och ska ses som 
ett steg på vägen mot en cirkulär ekonomi som ska möta EU:s Gröna Giv, EU:s Handlingsplan 
för cirkulär ekonomi och biologisk mångfald och Sveriges Strategi för Cirkulär ekonomi.

SVERIGES HANDLINGSPLAN FÖR OMSTÄLLNING TILL CIRKULÄR EKONOMI

2020 antog Sverige en strategi 
för cirkulär ekonomi som pekar 
ut riktningen för det arbete som 
behöver göras för att ställa om till 
cirkulär produktion, konsumtion 
och affärsmodeller, samt giftfria 
och cirkulära materialkretslopp. 
Visionen med strategin är ett 
samhälle där resurser används 
effektivt i giftfria cirkulära flöden 
och ersätter jungfruliga material. 
Den övergripande målsättningen 
är att omställningen till en cirkulär 
ekonomi ska bidra till att nå miljö- 
och klimatmålen, samt de globala 
målen i Agenda 2030. 

I mars 2020 antogs EU:s an-
dra handlingsplan för cirkulär 
ekonomi och biologisk mångfald. 
Handlingsplanen är en del av den 
gröna given och har en nyckelroll 
när det gäller att minska miljö-
belastningen, hindra förlust av 
biologisk mångfald och få fart på 
ekonomin i återhämtningen efter 
pandemin. 
 Handlingsplanen är indelad i 
tre fokusområden: 

1)Hållbara produkter, 
Hållbara produkter ska bli nor-
men inom EU, vilket innebär 
att alla produkter som sätts ut 
på EU:s inre marknad ska kun-

na definieras som hållbara. Inom 
området hållbara produkter har 
ett ramverk upprättats, Sustainable 
Product Policy Framework som 
omfattar cirkulär produktdesign 
enligt gemensamma metoder och 
principer, cirkulära produktions-
processer och åtgärder för att stärka 
konsumenterna när det gäller att 
göra hållbara val.  

2) Prioriterade värdekedjor 
I handlingsplanens prioriterade 
värdekedjor ingår sju olika materi-
alströmmar; elektronik & e-avfall, 
batterier & fordon, förpackningar, 
plast, bygg och anläggningsarbeten, 
livsmedel & vatten & näringsäm-

nen samt textil. Lagförslag kan 
komma att utformas olika beroende 
på materialström.

3) Avfall
Under avfallsområdet ska reduk-
tion av avfall och ökning av återan-
vända material prioriteras före åter-
vinning av dem. Handlingsplanen 
ska främja nya affärsmodeller och 
fastställa minimikrav som hindrar 
att miljöskadliga produkter släpps 
ut på marknaden i EU. Producen-
tansvaret kommer också att utökas. 
En mer hållbar produktpolitik ska i 
längden leda till minskade avfalls-
mängder.
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AKTUELL OCH KOMMANDE LAGSTIFTNING SOM 
RÖR TEXTIL OCH TEXTILA PRODUKTER

• Sustainable Product 
Initiative (planerad att 
antas Q4, 2021) 
  Sustainable Product 
Initiative är en del av Sus-
tainable Product Policy 
Framework som ingår 
i EU:s Handlingsplan 
för Cirkulär Ekonomi 
och Biologisk mångfald. 
Initiativet syftar till att 
säkerställa att hållbara 
produkter blir norm inom 
EU. 
   Sustainable Product 
Initiative kommer att be-
röra design, produktion, 
marknadsföring, produk-
tansvar och till viss del 
även socialt ansvar. Det 
kommer att påverka alla 
företag som tillverkar och 
säljer produkter inom 
EU. Initiativet förväntas 
kräva att signifikanta 
steg tas mot en robust, 
cirkulär produktdesign, 
att spårbarhet finns för 
produktens hela livscykel, 
att mätbar och jämför-
bar hållbarhetsdata kan 
presenteras och att avfall 
hanteras som cirkulär 
resurs.
  Inom initiativet ska 
lagstiftningsåtgärder för 
att minska avfall och 
användning av kemikalier 
som kan hindra återvin-
ning införas. 

Nyckelområden i lagstift-
ningsinitiativet är:
a) Hållbar produktde-
sign, design för att möta 
produktens ändamål 
och tillverkning av ro-
busta produkter som 
kan återanvändas, upp-
graderas och repareras. 
EU-kommissionen vill 
se en ökning av andelen 
återvunnet material i 
produkter, samtidigt som 
klimatavtrycket minskas, 

b) Cirkulära affärsmo-
deller som till exempel 
”produkt-som-tjänst” 
med incitament för kon-
sumenten att reparera och 
återanvända produkter. 
Detta kommer sannolikt 
att inkludera eftertjänster 
som reparation och en 
ökad uthyrning 

c) Spårbarhet på produkt 
genom hela livscykeln 
med möjlighet att identi-
fiera miljöpåverkan i de 
olika faserna, 

d) Avfall och cirkulära 
resursflöden, där kriterier 
för transport av avfall, 
klassificering av avfall och 
avfallsdefinitioner ska 
vara enhetliga inom EU. 
Som en del av lagförslaget 
finns också ett eventuellt 
förbud för destruktion av 
osålda varor, 
  EU-kommissionens 
bedömning är att EU:s 
inre marknad ger en 
kritisk massa som gör det 
möjligt för EU att sätta 
globala standarder för 
produkter. Det här lag-
stiftningsinitiativet och 
andra kompletterande 

•   Taxonomin
•    EU:s förslag till 
uppdaterade krav för 
Hållbarhetsredovisning

Design och 
Produktutveckling
Kommande lagstiftningar som relaterar till Design och Produktutveckling

regleringar eller frivilli-
ga metoder kommer att 
utvecklas för att stäm-
ma överens med redan 
befintliga EU-instrument 
som reglerar produkter 
längs deras livscykel. 
Det är kommissionens 
avsikt att gemensamma 
hållbarhetsprinciper ska 
bana väg för en bredare 
politik och lagstiftnings-
utveckling för produkter i 
framtiden.

• Breddning av EUs 
Ekodesign Direktiv 
(kommer sannolikt att 
antas i samband med lag-
förslaget för Sustainable 
Product Initiative efter-
som de hänger ihop)
  En breddning av det 
befintliga Ecodesign Di-
rektivet är på gång med 
syfte att hantera de nya 
produktkraven i Sustai-
nable Product Initiative. 
Breddningen kommer att 
omfatta fler produkter än 
bara direkt energi-rela-
terade (vitvaror är exem-
pel på energi-relaterade 
produkter) och inkludera 
alla aspekter av hållbar-
het. 
  I arbetet med bredd-
ningen har det identi-
fierats ett antal olika 
produktgrupper som har 
en hög cirkulär potential 

”Sustainable Product 
Initiative kommer att 
be röra design, produk-
tion, marknadsföring, 
produk tansvar och till 
viss del även socialt 
ansvar.”

Försäljning, Marknadsföring
& Kosumentens användning
• Green Claims
• Kemikalieskatt på kläder och 
       skor
• Informationskrav för 
       engångsplast
• Digitala Produktpass
• Sustainable Product 
      Initiative

Produktion & Transport
• Revidering av IED 
     (inkl. Textile BREF)
• Zero Pollution Action Plan 
• Due Diligence
• Sustainable Product 
      Initiative

Design & Produktutveckling
• Sustainable Product  Initiative 
• Breddning av EU:s Ekodesign 
       Direktiv
• EU:s Textilstrategi
• Kvotplikt
• Digitala produktpass
• EU:s Kemikaliestrategi
• Giftfritt 

Insamling & 
återbruk/återanvändning
• Producentansvaret för textil
• SCIP-databasen
• Avfall som resurs
•     Frival avfall
• Giftfritt
• Digitala Produktpass
• Sustainable Product Initiative
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I januari 2021 presenterades en 
färdplan för textilstrategin, där nya 
affärsmodeller och behov av bete-
endeförändringar framhölls som 
särskilt viktiga att fokusera på.

• Kvotplikt
 (redovisning av Naturvårdsverkets 
uppdrag december 2021)
  Naturvårdsverket har fått i 
uppdrag av regeringen att analy-
sera och lämna föreslag på vilka 
produktgrupper eller material som 
skulle vara lämpliga för kvotplikt, 
det vill säga för krav på inbland-
ning av återvunnen råvara. Kvot-
plikt kan ses som ett av flera styr-
medel för att skynda på en cirkulär 
utveckling. Uppdraget är en del i 
Sveriges Handlingsplan för cirkulär 
ekonomi och ska redovisas senast 
den 1 december 2021.
• Digitala Produktpass och 
EU-gemensamt cirkulärt dataut-
rymme 
(förslag under framtagande)
  För att möjliggöra mer lättill-
gänglig information för konsumen-
ter och aktörer i värdekedjan ska 
digitala produktpass och ett EU-ge-
mensamt cirkulärt datautrymme 
utvecklas, där information enkelt 
och säkert kan delas.

• EUs uppdaterade 
Kemikaliestrategi för hållbarhet 
(antogs i oktober 2020)
  Europeiska kommissionen pu-
blicerade sin uppdaterade Kemi-
kaliestrategi med större fokus på 
hållbarhet i oktober 2020. Den är 
en del av EU:s ambition om Zero 
Pollution, som är ett centralt åtag-
ande i den europeiska gröna given 
och knyter också an till Sustainable 
Product Initiative. 
EU har redan en väletablerad kemi-
kalielagstiftning på plats, men den 
uppdaterade Kemikaliestrategin 
syftar till att öka produktionen och 
användningen av sekundära råvaror 
och se till att både primära och se-
kundära material och produkter är 
säkra. För att uppnå detta ska grön 
innovation i den kemiska industrin 
intensifieras.
EU: s kemikaliepolitik ska utvecklas 
för att kunna reagera snabbare och 
mer effektivt och på så sätt skydda 
miljö och människors hälsa från 
farliga kemikalier. Strategin syftar 
också till att säkerställa att kemi-
kalier används på ett säkert och 
hållbart sätt, att främja reduktion 
och substitution av de kemikalier 
som har en kronisk effekt på männ-
iskors hälsa och miljön samt att de 

mest skadliga helt fasas ut ur icke 
samhällsnödvändig användning, 
särskilt när det gäller konsument-
produkter. 
Detta ska ske genom ett starkare 
regelverk kombinerat med icke-reg-
lerande incitament som kan driva 
nödvändig innovation, ge ökat 
skydd och samtidigt stärka den 
europeiska kemiska industrins kon-
kurrenskraft. För att säkerställa lika 
villkor mellan EU och aktörer ut-
anför EU måste kemikaliereglerna 
tillämpas fullt ut både internt och 
vid gränserna och EU ska arbeta 
för att främja dessa som vägledande 
standard över hela världen, i linje 
med EU:s internationella åtagand-
en.

• Giftfritt 
(pågående diskussioner i Sverige 
och inom EU om definitioner på 
”giftfritt”)
  Kemikalieinspektionen publi-
cerade under regeringsuppdraget 
”Giftfritt från början” en rapport i 
samma namn i januari 2020. Syftet 
med regeringsuppdraget var att 
fasa ut särskilt farliga ämnen med 
fokus på cancerogena, mutagena 
och reproduktionstoxiska ämnen 
(CMR-ämnen) och persistenta och 

bioackumulerbara ämnen. Lång-
siktigt så ska ett giftfritt kretslopp 
och en minskning av den samlade 
exponeringen för kemikalier upp-
nås. Regeringsuppdraget fortsätter 
under 2021-2022 och Kemikaliein-
spektionen ska vidare stärka arbetet 
för en giftfri cirkulär ekonomi både 
nationellt, inom EU och globalt 
genom särskilda insatser så att 
produkter och varor designas och 
tillverkas som giftfria redan från 
början. Sverige har sedan flera år 
ett miljömål för Giftfri miljö med 
preciseringar som är fastställda av 
riksdagen. En viss otydlighet när 
det gäller definitioner på begreppet 
giftfritt kvarstår att hantera både i 
Sverige och inom EU. Gemensam-
ma definitioner är av stor vikt för 
att skapa en enighet hos näringsli-
vet, beslutsfattare och myndigheter 
och därmed få ökad förutsägbar-
het och tydlighet i hur innehåll 
av ämnen ska hanteras i praktiska 
tillämpningar inom den cirkulära 
ekonomin.

uppskattat i koldioxidfördelar. För 
att säkerställa att endast artiklar 
med tillräckligt hög kvalitet och/
eller cirkulär kvalitet släpps ut på 
EU-marknaden ska minimikrav för 
ekodesign införas, produktion av 
cirkulära produkter ska stimuleras 
genom utökat producentansvar, 
starka marknader för återvunnet 
material utvecklas och hållbar 
produktmärkning samt obligatorisk 
grön offentlig upphandling införas. 
Textil kommer att finnas med som 
produktgrupp av intresse framö-
ver, men en inkludering av textil i 
Ekodesign Direktivet är sannolikt 
inte att vänta den första tiden av 
breddningen. 

• EUs textilstrategi (offentligt 
samråd under maj-aug 2021, plane-
ras att antas under Q3 2021)
EU:s strategi för materialströmmen 
textil går under handlingsplanen 
för cirkulär ekonomi. 
Textilstrategin syftar till att säker-
ställa att textilindustrin återhäm-
tar sig från covid19-krisen på ett 
hållbart och konkurrenskraftigt 
sätt. Detta ska ske genom att foku-
sera på cirkulär ekonomi, hantera 
förekomst av farliga kemikalier och 
genom att investera i forskning och 
innovation som kan främja cirkulä-
ra flöden.
Sustainable Product Policy Fra-
mework ska appliceras på textilstra-
tegin och en vägledning tas fram 
till hur EU-länderna ska ta itu med 
de miljöproblem som härrör från 
bland annat fast fashion. 
  Strategin ska driva fram nya 
affärsmodeller genom att skapa in-
citament och stöd för utvecklingen 
av ”produkt-som-tjänst”, cirkulära 
material och cirkulära produktions-
processer samt öka transparensen 
i det internationella samarbetet. 

Som en del av Sveriges Handlings-
plan för cirkulär ekonomi, ska 
regeringen verka för digitala pro-
duktpass inom EU. Införande av 
produktpass ska bidra till att mins-
ka miljöpåverkan genom transpa-
rent information om produkten 
från relevanta aktörer i produktens 
värdekedja. Passet föreslås inne-
hålla information om vilka material 
och kemikalier som ingår i pro-
dukten, förväntad livslängd, vilka 
beståndsdelar som kommer att 
vara i behov av service eller utbyte 
och hur den kan repareras eller 
återvinnas. Viktiga gemensamma 
principer för passen är bland annat 
trovärdighet, transparens, tillgäng-
lighet och jämförbarhet. Med i 
diskussionerna inför förslaget finns 
också olika typer av redan befintlig 
produktmärkning och frågan om 
hur kopieringsskydd ska kunna 
säkras. Genom att tillhandahålla 
digital information om varan ska 
konsumentens möjligheter till att 
göra aktiva, hållbara val öka och 
återvinningsprocessen i ett senare 
skede kunna bli effektiv och säker. 
Det planerade EU-gemensamma 
cirkulära datautrymmet ska säker-
ställa utrymme för enkel och säker 
delning av data.

The toxic-free hierarchy - a new hierarchy in chemicals management
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• Revidering av EU:s Industri-
emissionsdirektiv / Industrial 
Emissions Directive, IED, inklu-
sive Textile BREF (planeras att 
antas under Q4 2021, förväntas 
vara i kraft från 2024)
  Revideringen sker inom ramen 
för den europeiska gröna given 
och är ett led i att uppfylla EU:s 
nollvision för föroreningar. Syftet 
med revideringen är bland annat 
att inkludera fler branscher och att 
ändra tröskelvärden för vissa redan 
innefattade branscher, samt att 
inkludera integrering av cirkulära 
principer och åtgärder mot klimat-
påverkan. 
  Slutsatserna från reviderade 
BREF (Best Available Technology/
BAT Reference document) ska vara 
obligatoriska för alla tillverkande 
enheter inom EU. 

• Zero Pollution Action Plan 
(planeras att antas i maj 2021) 
Handlingsplanen för Zero Pollution 
är en del av den Gröna given och 
syftar till att förebygga, avhjälpa 
och övervaka föroreningar till luft, 
mark och vatten inom unionen, 
samt till att införliva en nollvision 
för föroreningar i EU:s politik och 
policyarbete framöver. 
  Handlingsplanen ska stärka 
arbetet med att bekämpa förore-
ningar av alla slag för att minska 
dessa till nivåer som inte längre är 
skadliga för människor och för den 
biologiska mångfalden. 

• EU:s lagförslag om Socialt 
ansvar / Due Diligence (planerat 
lagförslag i juni 2021)
Förslag om en bindande EU-lag 
som säkerställer att företag hålls 
ansvariga när de skadar, eller bidrar 

till att skada, mänskliga rättighe-
ter och miljö. Due diligence lag-
stiftningen kommer sannolikt att 
innefatta krav på företagsnivå på 
att identifiera och åtgärda eventu-
ell negativ inverkan på mänskliga 
rättigheter och miljö genom hela 
värdekedjan. Kommande lagförslag 
förväntas gälla de företag som är 
verksamma på EU:s inre marknad, 
inklusive företag som har sin bas 
utanför EU men försäljning på den 
inre marknaden.
  Lagförslaget innehåller troligtvis 
sanktioner för bristande efterlev-
nad och krav på juridiskt stöd för 
berörda offer i värdekedjan samt 
förbud mot import av produkter 
kopplade till allvarliga kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna som 
exempelvis tvångs- eller barnarbete

• Sustainable Product Initiative, 
se Design och Produktutveckling

• Green claims - Substantiating 
claims & Consumer policy initia-
tive, direktivförslag (planeras att 
antas under Q2, 2021)
  EU-kommissionens ambition 
om att företag ska styrka sina mil-
jöpåståenden med hjälp av standar-
diserade metoder som mäter pro-
dukters och tjänsters miljöavtryck. 
Genom detta ska miljöpåståenden 
göras tillförlitliga, jämförbara och 
verifierbara och minska risken för 
grönmålning (felaktiga påståenden 
om miljöprestanda). 
  Det här direktivet ska vara ett 
stöd för kommersiella inköpare och 
investerare till att fatta hållbara be-
slut. Det ska också öka konsumen-
tens förtroende för miljömärkning 
och miljöinformation och under-
lätta för konsumenten att göra mer 
hållbara val. Bedömningsmetoder 
som i dagsläget ligger som förslag 
är exempelvis PEF (Product En-
vironmental Footprint), EPD (En-
vironmental Product Declaration), 
och livscykelanalyser (LCA).

• Sverige: Kemikalieskatt på 
kläder och skor (svensk skatt, 
planeras vara i kraft från januari 
2022)                                                                    
  Utredningen för den svenska 
kemikalieskatten har haft i uppdrag 
att analysera och lämna förslag på 
hur en skatt på skadliga kemikalier 
i kläder och skor kan utformas. 
Syftet med skatten ska vara att 
minska förekomsten av eller risken 
för exponering och spridning av 
miljö- och hälsoskadliga ämnen 
från kläder och skor. 

 Vid utformningen av skatten bör 
även risken att skadliga kemikalier 
hamnar i naturen och där ger upp-
hov till skadlig inverkan på miljön 
beaktas. Skatten föreslås utformas 
i likhet med den redan gällande 
skatten på elektronik med en avgift 
på kvantitet av importerad vara. 
I skrivande stund har beslut om 
skatten skjutits fram i avvaktan på 
regeringens besked.

• Informationskrav för engångs-
plast (EU:s engångsplastdirektiv, i 
kraft från juli 2021)
  Direktivet antogs i juni 2019 och 
innehåller stegvis förbud med start 
i juli 2021 för vissa engångsplast-
produkter och krav på märkning 

av vissa andra engångsprodukter. 
Inom den textila sektorn har dis-
kussionen bland annat handlat om 
våtservetter och portionsförpack-
ningar av textila material

• Digitala produktpass, 
se Design och Produktutveckling

• Sustainable Product Initiative, 
se Design och Produktutveckling

• Textilstrategin
se Design och Produktutveckling

Produktion och Transport
Kommande lagstiftningar som relaterar till Produktion 
och Transport:

Försäljning, Marknadsföring och Konsumentens användning
Kommande lagstiftning som relaterar till Försäljning, Marknadsföring och 
Konsumentens användning. 



• Producentansvar för textil 
(Sveriges insamlingskrav prelimi-
närt i kraft 1/1 2022, obligatorisk 
insamling av textil i Sverige pre-
liminärt från 1/1 2024, inom EU 
från 1/1 2025)
  Inom EU:s Gröna given ingår ett 
utökat producentansvar för textil. 
Den svenska regeringen har före-
slagit ett svenskt producentansvar 
för textil och textila produkter för 
alla aktörer som sätter textil på den 
svenska marknaden. Producen-
tansvaret ska säkerställa att textil 
samlas in separat för att sorteras till 
återanvändning eller textilåtervin-
ning. Detta ska ske med hjälp av 
tillståndspliktiga insamlingssystem 
eller på annat lämpligt sätt som 
säkerställer goda möjligheter för 
tillsyn och rapportering och som 
följer avfallshierarkin och uppfyller 
relevanta krav i avfallsdirektivet 
(2008/98/EG). 
                       
• SCIP-databasen 
(i kraft från 5 januari 2021)
  SCIP-databasen ska säkerstäl-
la att information om varor som 
innehåller ämnen på REACH 
Kandidatlista finns tillgänglig 
genom varans eller materialets hela 
livscykel, även i avfallsfasen. Infor-
mationen i databasen är tänkt att 
vara tillgänglig för och användas av 
avfallsoperatörer och konsumenter.
SCIP databasen har upprättats en-
ligt EU:s Ramavfallsdirektiv (Waste 
Framework Directive) och är da-
tabasen för information om inne-
håll av REACH Kandidatlistans / 
SVHC ämnen (Substances of Very 

High Concern) i varor. Från janu-
ari 2021 är tillverkare, importörer 
och distributörer av varor inom EU 
skyldiga att anmäla förekomst av 
särskilt farliga ämnen i sina varor 
om koncentrationen är över 0,1 
viktprocent. Anmälan sker genom 
registrering i SCIP-databasen hos 
den europeiska kemikaliemyndig-
heten ECHA. 

• Sveriges Avfall som resurs 
(Naturvårdsverkets uppdrag 
planeras att redovisas december 
2021)
  Avfall som resurs: Regeringen 
har under 2021, gett Naturvårds-
verket i uppdrag att utreda och 
analysera kriterier för när avfall 
upphör att vara avfall. Naturvårds-
verket ska bedöma om nationella 
kriterier för när avfall upphör att 

vara avfall (end of waste-kriterier) 
är lämpliga att ta fram, utifrån en 
analys av förutsättningar, inklusive 
för- och nackdelar. Om det anses 
aktuellt att ta fram kriterier så ska 
även en plan för de mest prioritera-
de och relevanta avfallsströmmarna 
redovisas. Uppdraget ska redovisas 
den 1 december 2021.

• Frival avfall 
(Äga avfall), Utredningens förslag 
publicerades i april, 2021
  Regeringen beslutade i juli 2020 
att tillsätta en särskild utredare 
med uppgift att föreslå alterna-
tiva lösningar för yrkesmässiga 
verksamheter att ta hand om sitt 
kommunala avfall. I dagsläget har 
kommunerna, med vissa undan-
tag, monopol på att samla in och 
behandla kommunalt avfall från 
både hushåll och verksamheter. 
Utredningens förslag på alternativa 
lösningar förväntas möjliggöra nya 
modeller och metoder för en cirku-
lär ekonomi.

• Giftfritt, se Design och 
Produktutveckling

• Digitala produktpass, 
se Design och Produktutveckling

• Sustainable Product Initiative, 
se Design och Produktutveckling

Insamling och återbruk/återanvändning
Kommande lagstiftning & initiativ som relaterar till Insamling 
och Återbruk/återanvändning:
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• EUs taxonomiförordning 
(antogs i juni 2020, tillämpas från 
1/1 2022, vägledning kring rap-
portering förväntas publiceras 
sommaren 2021)
  Taxonomin är EU:s standard 
för hållbara investeringar och en 
central åtgärd i EU:s Gröna given 
för finansieringen av hållbar tillväxt. 
Genom taxonomin vill EU-kom-
missionen skapa incitament för fler 
investeringar att bidra till klimat-
målen i Parisavtalet. 
  Företagen ska kunna visa på 
graden av hållbarhet i sina verk-
samheter och göra det möjligt för 
investerare att jämföra olika verk-
samheters hållbarhetsprestanda och 
styra sina investeringar mot hållba-
ra projekt och verksamheter utifrån 
gemensamma definitioner av vad 
som är hållbart.    
    Taxonomin innehåller sex mil-
jömål; minskad klimatpåverkan, 
klimatanpassning, hållbar vattenan-
vändning, omställning till en cir-
kulär ekonomi, minskade miljöför-
oreningar och biologisk mångfald. 
Även om taxonomin främst riktar 
sig till finansiella aktörer så behöver 
börsnoterade bolag och andra stora 
företag av allmänt intresse inom till-
verkningsindustrin kunna redovisa 
hur stor andel av verksamheten som 
är i linje med taxonomin.  
  Det finns i dagsläget oklarheter i 
hur multinationella bolag ska redo-
visa i enlighet med taxonomin och 
även vilka tjänster som omfattas av 
rapporteringskravet. Klassningen av 
den svenska energimixen (vatten-
kraft, biobränsle och kärnkraft) är 

också fortfarande otydlig. 

• EUs förslag på uppdaterade 
krav för Hållbarhetsredovisning 
(första uppsättningen standarder 
i kraft från oktober 2022)
  NFRD (Non-Financial Re-
porting Directive) kräver att vissa 
stora företag rapporterar om soci-
ala frågor, miljöfrågor, mänskliga 
rättigheter, mutor och korruption. 
För att utveckla och förbättra 
hållbarhetsinformationen från 
företagen har EU-Kommissionen 
antagit ett förslag till ett direktiv 
om företags hållbarhetsredovisning, 

CSRD (Corporate Sustainabili-
ty Reporting Directive), som ska 
ändra de befintliga rapporterings-
kraven i NFRD. Enligt kommissio-
nens förslag ska EU-standarder för 
hållbarhetsredovisning utvecklas 
som både är skräddarsydda efter 
EU:s politik och samtidigt bygga på 
internationella standardiserings-
initiativ. EFRAG, den europeiska 
rådgivande gruppen för finansiell 
rapportering ska utveckla EU-stan-
darderna och den första uppsätt-
ningen standarder planeras att 
antas i oktober 2022.

Övergripande lagstiftning
Övergripande lagstiftning som relaterar till hållbarhet



Kemikalieskatt på kläder och skor
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202020/

Informationskrav för engångsplast
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/
Engangsplast--nya-krav-for-flera-produkter/

Producentansvar för textil
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/12/sou-202072/

SCIP-databasen
https://echa.europa.eu/sv/scip

Sveriges Avfall som resurs 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Avfall-
som-resurs/

Frival avfall
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/04/sou-202124/

EU:s taxonomi
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-
identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/

EU:s förslag på uppdaterade krav för Hållbarhetsredovisning
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/
corporate-sustainability-reporting_en

Den europeiska gröna given / The EU Green Deal
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv

EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en

Sveriges Strategi för cirkulär ekonomi 
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/07/cirkular-ekonomi---strategi-for-omstallningen-i-sverige/

Sveriges handlingsplan för omställning till Cirkulär ekonomi
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/01/cirkular-ekonomi---handlingsplan-for-
omstallning-av-sverige/

Sustainable Product Initiative
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative

Breddning av EU:s Ekodesign Direktiv
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/product-policy-and-ecodesign_en

EU:s textilstrategi
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-EU-strategi-for-hallbara-textilier_sv

Kvotplikt
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/
Avfall-som-resurs/

Digitala Produktpass och EU-gemensamt cirkulärt datautrymme
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
(s.28)

EU:s uppdaterade Kemikaliestrategi (i kraft från oktober 2020)
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en

Giftfritt
https://www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/vart-uppdrag/regeringsuppdrag

Revidering av EU:s Industriemissionsdirektiv / Industrial Emissions Directive, IED (Textile BREF) 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/textiles-industry

Zero Pollution Action Plan
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en

EU:s lagförslag om Socialt ansvar / Due Diligence 
https://bit.ly/2SQClr2

Green claims 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12511-Environmental-performan-
ce-of-products-&-businesses-substantiating-claims_en

För mer information: relaterade länkar
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TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag, Box 5510, 114 85 Stockholm, telefon 08-762 68 80, www.teko.se

TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag är den gemensamma bransch- och arbetsgi-
varorganisationen för svensk textil- och konfektionsindustri. Vi företräder branschen 
– nationellt och internationellt – i alla frågor av gemensamt intresse och informerar 
kunder, leverantörer, media, allmänhet och offentlig sektor om den svenska textil- 
och modeindustrin, dess företag och produkter. Vårt kontor finns i Stockholm och vi 
har tio regionkontor spridda över landet. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv och 
har en kanslisamverkan med Teknikföretagen.


