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Riktlinjer avseende engångsartiklar i plast
Syfte

Riktlinjerna beskriver Vellinge kommuns ambition att sluta köpa in och använda engångsartiklar
i icke-förnyelsebar plast.

Bakgrund
Som medarbetare i Vellinge kommun har vi alla ett ansvar att föregå med gott exempel och
minska vår negativa påverkan på miljön. Plast av olika slag hamnar ofta i vår natur, både på land
och i havet. För en plastmugg tar det omkring femtio år att brytas ner till mikroplast. För
mikroplasten tar det sedan hundratals år att brytas ner, om den ens gör det.
Plast tillverkas till största del av fossil olja och den ger upphov till stora utsläpp av
klimatpåverkande gaser både när den tillverkas och när den blir avfall och förbränns. En
plastförpackning kan materialåtervinnas upp till sju gånger innan den är utsliten och istället
förbränns för energiutvinning. Att sluta använda engångsartiklar av plast bidrar till att vi minskar
den mängd klimatpåverkande gaser som vår verksamhet ger upphov till.

Omfattning

Riktlinjerna omfattar samtliga kommunala verksamheter.

Utförande
Engångsartiklar som exempelvis glas, muggar och bestick av fossil plast ska inte köpas in.
Istället ska i första hand vanligt porslin och glas samt diskbara bestick användas om möjligt. Vid
de tillfällen engångsartiklar inte går att undvika ska artiklar tillverkade av förnyelsebart material
användas. Exempel på sådana material är olika former av bioplast som är 100 procent biologiskt
nedbrytbar och tillverkad av växter, eller bambu- och träbestick och pappersmuggar.

Ansvar

Alla som köper in engångsartiklar.
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Ikraftträdande
Riktlinjerna gäller omgående eller senast från och med 1 oktober 2019

Kommunikation

Riktlinjerna ska vara känd för och kommunicerad till samtliga anställda.

