
Med fokus på 

miljö och kemikalier

21 september 2022

Tema: EUs strategi för hållbara och cirkulära textilier

#textildialogen

#hållbartextilvärdekedja

Dialog för en mer 

hållbar textil 

värdekedja



NATURVÅRDSVERKET | SWEDISH ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AGENCY

• Mikrofon och kamera avstängd

• Tveka inte att ställa egna frågor eller kommentera
via chatten. Tålamod ☺

• Eventet spelas in

• På datorn eller mobilen: www.menti.com

Kod 7230 3321 eller QR Code

Teknik och regler

http://www.menti.com/
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Om EUs Textilstrategi

Eva Dalenstam, Miljödepartementet

Aktuellt på Naturvårdsverket & Kemikalieinspektionen

Yvonne Augustsson och Anne-Marie Johansson

Ecodesign for Sustainable Products Regulation

Carsten Wentik, Policy Officer, DG ENV

Panelsamtal om EUs Textilstrategi och Hållbara produktinitiativet

Henrik Sandberg, Climate impact lead, H&M Group och Pia Walter, Medgrundare och Affärsutveckling,    

Reused Remade

Om Textil BREF & BAT 

Siv Hansson, Senior Handläggare, Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Initiativet om Tillbörlig aktsamhet

Cecilia Ekholm, Ambassadör för hållbart företagande, Utrikesdepartementet

Förslaget om mer konsumentmakt i den gröna omställningen

Emy Gustavsson, Jurist på Konsumentverket

Policy agenda on waste & EU strategy for sustainable textiles

Chiel Berends, Policy Officer, DG ENV 

The textiles ecosystem transition pathway

Marie Hélène Pradines, Head of Unit: tourism and textiles, DG GROW 

Time for change

Erik Bresky, VD Science Park Borås 

EUs textilstrategi och Konsumentperspektivet 

Birgitta Losman, Hållbarhetsstrateg, Science Park Borås

Program
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Dialog för en hållbar textil värdekedja

Involvera

hela

värdekedjan!
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Design



Syfte:

• Minskad miljö- och hälsopåverkan i hela värdekedjan 

• Fokus på kemikalier och miljö

• Resurseffektiva och giftfria kretslopp

• Samordning mellan pågående initiativ

• Samverkan mellan aktörer i värdekedjan

• Ökad uppmärksamhet för textilområdet

• Lära av och inspireras av varandra

• I frågor där eniga kan bransch och myndigheter driva på 

frågorna nationellt såväl som internationellt 

Dialog för en hållbar textil 

värdekedja med fokus på miljö 

och kemikalier



Se webinariet i efterhand 

Textildialogen 2 december 2021
Tema: Textil – om livslängd och livet därefter!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgGFtRVUTORTbzyzIeeg85eDpSgMJo6h0
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• Att alla ska få uppdaterad information om vad som händer kopplat till Textilstrategin och därmed 
ökad förståelse för de olika processerna som är på gång, tidplan och ev möjligheter att ge inspel. 

• Att identifiera utmaningar och möjligheter, kunskapsluckor eller målkonflikter på alla nivåer kopplat 
till pågående EU Initiativ.

• Att identifiera hur Textildialogen kan stötta olika aktörer i arbetet med Textilstrategin.

Syfte och mål med dagens dialogmöte



EU Textilstrategi - Vision

• År 2030 ska de textilprodukter som släpps ut på EU-marknaden 
ha lång livslängd och vara återvinningsbara, i stor utsträckning 
tillverkas av återvunna fibrer, inte innehålla några farliga ämnen 
och tillverkas med respekt för sociala rättigheter och miljön. 

• Konsumenterna ska kunna ha glädje av rimligt prissatta textilier 
av hög kvalitet under längre tid, snabbmode ska vara 
”omodernt” och ekonomiskt lönsamma återanvändnings- och 
lagningstjänster ska vara allmänt tillgängliga. 

• I en konkurrenskraftig, motståndskraftig och innovativ 
textilsektor ska tillverkarna ta ansvar för sina produkter längs 
hela värdekedjan, inklusive när de blir till avfall. 

• Det cirkulära textilekosystemet ska blomstra och det ska finnas 
tillräcklig kapacitet för innovativ fiber-till-fiberåtervinning, 
samtidigt som förbränning och deponering av textilier ska ha 
reducerats till ett minimum.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 9



Vad händer på Naturvårdsverket & 
Kemikalieinspektion som berör EU:s 

Textilstrategi?



EU Textilstrategi 
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• Obligatoriska ekodesignkrav för hållbara produkter
• Stopp för destruktion av osålda eller återlämnade textilier
• Produktpass

• Kemikaliestrategin för hållbarhet
• Kriterier för kemikalier och material som till sin design är säkra och 

hållbara
• Obligatoriska kriterier för grön offentlig upphandling
• Revidering av avfallsdirektivet

Nu utreds följande kopplat till textil:
• Obligatoriska mål för återanvändning och materialåtervinning
• Ev utökat producentansvar med harmoniserade EU-regler 

inklusive miljöanpassade avgifter 
• Harmoniserade definitioner 

• Revidering av avfallstransportförordning
• Revidering av när avfall upphör att vara avfall
• Miljöavtryck och branschspecifika beräkningsregler för textil och 

skor (PEFCR)
• Revideringar IED, BREF och BAT 
• Konsumentpolitik – mer konsumentmakt i den gröna 

omställningen
• Gröna Miljöpåståenden
• Tillbörlig aktsamhet
• Motverka utsläpp av mikroplaster
• Översyn textil- och fibermärkningsförordningen
• Omställning av det textila ekosystemet
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Textilstrategi och bilaga 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-EU-strategi-for-hallbara-textilier_sv
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• Vägledning om Miljöprövningsförordning kap 6.

• Vägledning till ny Textil BREF.  

• Uppströmsrening hos industritvätteri med avsikt att minimera 
utsläpp av mikroplaster samt effekter hos VA-verket. 

• QUEST – Syntesanalys om hållbar konsumtion. Samla och 
identifiera kunskap, luckor och föreslå åtgärder kopplat till 
hållbara affärsmodeller.

• Vinnova i samarbete med NV. Idag öppnar utlysning om 
Policyutveckling för hållbar industri.

• Nordiskt samarbete

Aktuellt från Naturvårdsverket

.
.

På%20jakt%20efter%20kunskap,%20luckor%20och%20åtgärder%20på%20hållbara%20affärsmodeller


Konsumtionsdata

2022-09-27Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 14



Aktuellt från Kemikalieinspektionen 

• EU:s kemikaliestrategi för 
hållbarhet, t.ex. översyn av CLP och 
Reach

• EU-begränsning av ca 100 
allergiframkallande ämnen

• EU-begränsning av PFHxA

• Bred EU-begränsning av övriga 
PFAS

• Tillsynsprojekt om varselkläder och 
andra arbetskläder 

• Information och vägledning inom 
Giftfritt från början på KemI.se

http://www.kemikalieinspektionen.se/

