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Svensk Glasåtervinning grundades 1986. 1994 stiftade riksdagen en lag om producentansvar för 
förpackningar. Företaget har sedan dess uppdraget att sköta återvinningen av uttjänta glasförpackningar. 
Nästan två tredjedelar av allt inlämnat glas går till skandinaviska glasbruk för tillverkning av flaskor och 
burkar. Övriga förädlade produkter är glasull och skumglas. Svensk Glasåtervinning är i dag världsledande på 
glasåtervinning med en återvinningsgrad på över 90 %.  

ÅTERVUNNET GLAS EN ALLT VIKTIGARE INGREDIENS FÖR ÅRETS 
LIVSMEDELSEXPORTÖR.   
 
Allt fler har insett att jordens resurser är ändliga och att vi därför måste hushålla med dem. 
Återvinning är vägen för ett mer hållbart samhälle. För Årets livsmedelsexportör 2018, The 
Absolut Company är cirkulär ekonomi ett nyckelbegrepp igenom hela 
tillverkningsprocessen och inblandningen av återvunna glasförpackningar, så kallat 
glaskross ökar hela tiden.  
 
Absolut Vodka är Sveriges överlägset största exportprodukt inom livsmedel. Nyligen tilldelades 
företaget priset Årets Livsmedelsexportör 2018 av näringsminister Mikael Damberg. 
Varje dag produceras ca 600 000 flaskor varav 99% exporteras till över 150 länder. Innehållet 
tillverkas av lokala råvaror i skånska Åhus och förpackningen görs i Limmared, Västra Götaland 
hos Ardagh glas. Att tillverkningen är förlagd i Sverige är ett strategiskt beslut som bland annat 
handlar om en säker råvaruförsörjning av svensk glaskross, återvunna glasförpackningar, där 
Sverige är världsledande. 
 
Att använda glaskross har många fördelar, dels krävs det 20% mindre energiåtgång vid 
produktionen än när man utgår från jungfruliga råvaror. En ytterligare vinst är att CO2 utsläppen 
blir lägre men den kanske främsta vinsten är just minskandet av jungfruliga råvaror. 
 
- Energikonsumtion och transport är självklart viktiga frågor ur ett hållbarhetsperspektiv som vi 
ständigt arbetar med men där har vi redan kommit en bra bit på väg. Det vi nu måste fokusera på är 
jordens ändliga resurser.  Fördelen med glaset är att det kan återvinnas hur många gånger som helst 
utan materialförsämring. Dessutom orsakar en deponerad eller förlorad glasprodukt inga skador på 
våra naturliga ekosystem då den består av 100% naturlig råvara, säger Rolf Cassergren Public affairs 
The Absolut Company 
 
Absolut Vodka har gått från 20 till hela 40 procent glaskross under de senaste åren. Att Sverige är 
så framgångsrikt på återvinning av glasförpackningar beror på tre huvudfaktorer: samspelet mellan 
hur duktiga Sveriges invånare är på att källsortera glas, hur insamlingsstrukturen i Sverige ser ut och 
den industriella återvinningsprocessen. Producentansvarsförordningen innebär att producenter av 
glasförpackningar ansvarar för att samla in och återvinna förpackningar som sätts på den svenska 
marknaden. Detta utförs av Svensk Glasåtervinning där ca 200 000 ton glas hanteras varje år. Vid 
den ultramoderna anläggningen i Hammar i Närke utvecklar man ständigt processer och tekniker.  
 

- Tack vare de system vi har i dag har vi lyckats skapa ett fantastiskt cirkulärt system där avfall blir 
en attraktiv råvara. Och där Sverige blivit världsbäst på återvinning, med en återvinningsgrad på 
93% vilket är något vi bör vara stolta över. Den Svenska glasåtervinningen är nog ett av de bästa 
exemplen på cirkulär ekonomi. Vi har ett antal planerade investeringar som innebär att vi förfinar 
processen ytterligare och kan ta tillvara ännu mer av det återvunna glaset. Vårt mål är en 
återvinningsgrad på 100% inom några år, säger Hans Standár VD på svensk Glasåtervinning 
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