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• Läder, hållbart eller inte?

• Läder

• Konstläder

• Cirkulär ekonomi och läder

• Lagstiftning som är på gång



AgendaLagstiftning som är på gång



EU:s Gröna Given (EU Green Deal) och 
EU:s Circular Economy Action Plan



Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR (f.d. SPI)

Ramverk med flera delmoment

5 Nyckelområden:
1) Hållbar produktdesign, nya Ekodesignförordningen; 
2)  Transparent och pålitlig miljöinformation;
3)  Avfall och cirkulära resursflöden;
4)  Cirkulära affärsmodeller;
5)  Grön Offentlig Upphandling;

Syfte: Hållbara produkter som norm inom EU 

Inkluderar: design, produktion, marknadsföring, produktansvar, socialt ansvar

Påverkar: alla företag som tillverkar och säljer produkter inom EU, även de 
verksamheter och plattformar utanför EU som säljer på den inre marknaden.

Proposal for Ecodesign for Sustainable Products Regulation (europa.eu)

https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-ecodesign-sustainable-products-regulation_en


ESPR (f.d. SPI)

5 Nyckelområden:
1) Hållbar produktdesign, nya Ekodesignförordningen; 
• funktion, lång livslängd, reparerbarhet, återanvändbarhet, uppgraderbarhet,   

återvinningsbarhet. 
• ökad andel återvunna fibrer med verifierat minskat klimatavtryck
• energieffektivitet & cirkularitet
• alla produkter utom mat, foder, medicin
• fokus på energi- och resurseffektivitet & ämnen som kan hämma återvinning 

(ex. vissa kemikalier, men eventuellt även vissa materialslag). 

2)  Transparent och pålitlig miljöinformation;
• Digitala Produktpass - konsument, myndigheter, återvinnare m.fl.. 
• info om handhavande, underhåll, reparation/reservdelar, isärtagning, 

återvinning, Substances of Concern
• info fysiskt på produkt eller förpackning eller genom data carrier



ESPR (f.d. SPI)

5 Nyckelområden:
3)  Avfall och cirkulära resursflöden;
• kriterier för transport av avfall
• klassificering av avfall och avfallsdefinitioner 
• förbud mot destruktion av osålda eller returnerade varor

4)  Cirkulära affärsmodeller;
• ex. ”produkt-som-tjänst” 
• incitament för konsumenten att reparera och återanvända produkter. 

5)  Grön Offentlig Upphandling;
• obligatoriska kriterier 
• globala standarder alt. EU standarder



Breddningen av Ekodesigndirektivet (ESPR)

Nya Ekodesigndirektivet blir Eco Design Regulation;
• EU:s viktigaste verktyg för hållbara produktdesign
• energieffektivitet (hittills mestadels vitvaror)
• nytt: kriterier för cirkularitet; resursförbrukning under produktion, 

klimatavtryck, förväntad livslängd, reparerbarhet, eventuella ämnen 
som inger betänklighet, återbruk, återvinning m.m. 

• nytt: alla produkter utom mat, foder, medicin
• nytt: resurseffektivitet, reducera förekomst av ämnen som kan 

hämma återvinning (ex. vissa kemikalier, men eventuellt även vissa 
materialslag). 

• nytt: minimikrav för ekodesign införs
• nytt: utökat producentansvar införs
• nytt: utveckling av marknader för sekundära material
• nytt: hållbar produktmärkning

Sustainable product policy & ecodesign (europa.eu)

Ecodesign, ESPR chapter 2

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/sustainable-product-policy-ecodesign_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-ecodesign-sustainable-products-regulation_en


Digitala Produktpass, DPP (ESPR)

Digitala produktpass och EU-gemensamt cirkulärt data utrymme;
• enkel och säker delning av produktinformation
• transparens
• produktens värdekedja
• underlätta för konsument att göra hållbara val
• underlätta myndighetstillsyn
• underlätta och öka effektivitet och säkerhet i återvinningsprocessen
• information om material och kemikalier, förväntad livslängd, vilka 

beståndsdelar som kommer att vara i behov av service eller utbyte och 
hur den kan repareras eller återvinnas. 

• tekniska lösningar för informationsbärare (data carriers) 
• kopieringsskydd & konfidentiella information, need or nice?

Digital Product Passport, EPSR chapter 3

https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-ecodesign-sustainable-products-regulation_en

