
Tarkett efterfrågar statlig satsning på återvinning av långlivade 
plastprodukter 
 
Miljöminister Karolina Skog (MP) bekräftar att nya tekniska lösningar är nyckeln till en fungerande 
cirkulär ekonomi för plastgolv. Detta svar fick riksdagsledamoten Ola Johansson (C) på en skriftlig 
fråga om utmaningarna med långlivade plastprodukter. Tarkett vill därför se en riktad satsning på 
återvinning av plastgolv och andra långlivade plastprodukter. 
 

- Det är positivt att regeringen bekräftar vår bild av utmaningarna med återvinning av 
långlivade plastprodukter. Gamla golv kan innehålla tillsatser som inte är önskvärda att 
återföra till kretsloppet och det krävs lösningar på hur dessa ska separeras och hanteras så 
att återvinning är möjlig. Vi jobbar med detta men det krävs också konkreta åtgärder från 
samhället som gör cirkulär ekonomi möjlig i praktiken. Därför behövs en riktad statlig 
satsning på återvinning av långlivade plastprodukter, säger Dag Duberg, Hållbarhetschef 
Tarkett Nordic. 

 
I den skriftliga frågan som ställdes av Ola Johansson, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson 
för Centerpartiet, lyftes bland annat förslaget att införa ett förbränningsförbud för plastgolv. 
Miljöministern avfärdade ett sådant generellt förbud, med motiveringen att om de oönskade 
tillsatserna inte kan separeras är förbränning ändå att föredra, då det gör att energin lagrad i plasten 
kan tas tillvara. 
 

- Även om Tarkett förordar just ett förbud mot förbränning av plastgolv, delar vi 
miljöministerns analys, ett absolut förbud är inte ändamålsenligt. Men ett partiellt förbud 
som omfattar endast nyare plastgolv, eller ett tidsinställt förbud som träder i kraft om fem 
år, skulle skapa mycket tydliga incitament för en cirkulär omställning. Skulle vi kunna 
återvinna de över 100 miljoner kvm golv som finns runtom i Sverige skulle klimatet sparas 
över en halv miljon ton koldioxidutsläpp, avslutar Dag Duberg. 

 
 
För mer information: 
Dag Duberg, Hållbarhetschef Tarkett Nordic 
E-post: dag.duberg@tarkett.com 
Telefon: +46 70 300 1912 
 
Kerstin Lagerlöf, Marknadschef Tarkett Sverige 
E-post: kerstin.lagerlof@tarkett.com 
Telefon: +46 70 300 1928 
 
Den skriftliga frågan och svaret finns här. 
 
Tarketts seminarium om en cirkulär ekonomi för långlivade plastprodukter i Almedalen. 
 
En debattartikel från Tarkett med förslag på hur en cirkulär ekonomi för långlivade plastprodukter 
kan möjliggöras finns här. 
 
 

Om Tarkett 
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golv- och väggmaterial för såväl hemmiljö 
som design- och funktionslösningar för offentlig miljö. Med 34 produktionsenheter och ca 13 000 anställda är 



Tarkett en av de största golvtillverkarna i världen. 2017 omsatte företaget över 2,8 mrd Euro och varje dag säljs 
det ca 1,3 miljoner kvm golv till kunder i över 100 länder. I produktportföljen ingår trä, plast, laminat, linoleum 
samt textila golv. Tarkett arbetar långsiktigt med hållbarhet enligt devisen ”Doing Good Together”. Sedan 2011 
tillämpar företaget principerna för Cradle to Cradle® för att skapa golvlösningar som har en positiv inverkan på 
människors inomhusmiljö och på vår planet. En viktig del av arbetet är att verka för utvecklingen av en cirkulär 
ekonomi. Tarkett är noterat på Euronext i Paris. Läs mer om Tarketts hållbarhetsarbete här. 


