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FÖRORD

99 procent av all plast som tillverkas idag är baserad på olja eller naturgas som är fossila 
råvaror. Plasten bidrar till betydande koldioxidutsläpp, både vid tillverkning och när 
den går till energiåtervinning efter användning. Men det finns flera sätt att gå tillväga 
för att minska klimatpåverkan från användningen av plastprodukter. 

Denna plastguide riktar sig till verksamheter inom Karlstads kommun som vill 
minska klimatpåverkan från plast. Syftet är att öka kunskapen om plast och dess 
klimatpåverkan för att skapa förståelse för hur vi kan använda plast på ett mer 
klimateffektivt och hållbart sätt.

Karlstads kommun har som mål att inom några årtionden bli en fossilfri kommun. 
Som en del i att uppnå detta driver Karlstads kommun ett plastprojekt, som delvis 
finansieras av Naturvårdsverket genom Klimatklivet, fram till hösten 2020. Genom ett 
gemensamt arbete med Region Värmland kommer projektet minimera användningen 
av engångsprodukter av fossila material i verksamheterna, påverka och förbättra 
sorteringen av olika plastförpackningar och aktivt arbeta med att ersätta fossila material 
till förnybara produkter. Ett viktigt verktyg för långsiktigt arbete är att utveckla 
klimateffektiva upphandlings- och inköpsrutiner. 

Materialet är framtaget tillsammans med det Uppsalabaserade projektet 
Klimateffektiv plastupphandling. Tack också till Klimatklivet som delvis har 
finansierat Karlstads kommuns plastprojekt Koll på plasten.
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Plast är ett samlingsbegrepp för flera 
material som med olika tillsatser kan ges 
olika egenskaper. Globalt tillverkas idag 
335 miljoner ton plast varje år, varav 60 
miljoner ton i Europa. Plastproduktionen 
i världen förväntas fördubblas inom de 
kommande 20 åren. 

Plast har en rad olika användningsom-
råden och används bland annat till för-
packningar, inom byggnation, fordon och 
elektronik. Förpackningar utgör det störs-
ta användningsområdet av plast, vilket 
har lett till en stor ökning av plastavfall. 

Nedskräpning i naturen innebär att 
mycket plastskräp till slut hamnar i 
haven. Uppskattningsvis finns i nuläget 
över 150 miljoner ton plastavfall i våra 
hav. Även om plast ibland marknadsförs 
som komposterbar eller nedbrytbar så 
bryts den inte ner fullständigt.
 
Plastförpackning
En förpackning är något som du handlat 
något annat i, till exempel en PET-flaska, 
en konservburk med tomater eller nätet 

runt avokadon. Köper du däremot en tom 
sportflaska, plastmugg, vattenslang, 
plastmappar eller plastbestick är detta  
inte en förpackning. Dessa produkter  
ska istället sorteras som brännbart 
hushållsavfall. 

Om du är osäker på om en 
plastprodukt är en förpackning eller inte 
kan du söka i Kasta rätt-appen. 

Rätt plast på rätt plats
Plast är på många sätt ett väldigt bra 
material. Även om plasten i sig har en 
miljö- och klimatpåverkan hjälper den  
oss att minska påverkan i andra delar  
av kedjan. Till exempel gör plasten  
som förpackning för livsmedel stor nytta.  
Den ger bättre hygien, längre hållbarhet, 
mindre matsvinn och hjälper till att 
behålla livsmedlets näringsvärde under  
en längre tid. I förhållande till 
produktionen och transporten av ett 
livsmedel utgör oftast plastförpackningar 
en liten del av produktens totala 
klimatpåverkan.

PLASTFAKTA
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• Det bästa för klimatet är att minska 
användningen av nyproducerad plast. 

• Återvinn så mycket som möjligt av dina 
plastförpackningar. När förbrukad plast 
återvinns och blir till nya produkter tas 
färre nya råvaror i anspråk. Ju fler 
gånger samma material cirkulerar i 
återvinningssystemet desto lägre blir 
den totala klimatpåverkan.

• Återvunnen PE (polyeten) och PP 
(polypropen) har störst efterfrågan bland 
tillverkare av plastprodukter. Därför är 
det viktigt att välja dessa plasttyper till 
förpackningsmaterial samt se till att de 
verkligen återvinns.

• Genom att plocka bort papperskorgar 
på kontor och fikarum, och ersätta dessa 
med sorteringsmöbler, gör vi det lätt att 
göra rätt. 

• Välj bort svarta plastförpackningar, 
samt de med mycket tryck på i olika 
färger och material, eftersom de inte går 
att återvinna. De optiska läsmaskinerna, 
som ska avgöra vad det är för material 
och färg, kan inte känna av strålnings-
våglängd på dessa förpackningar. Därför 
är ofärgade förpackningar att föredra.

• Byt ut köksredskap av plast till metall, 
trä eller glas.

• I stället för att köpa nya plastkassar när 

du handlar kan du återanvända och ta 
med kassar hemifrån eller från 
arbetsplatsen. 

• Välj bort kläder och produkter av fleece 
eftersom de släpper ifrån sig 
mikroplaster när de tvättas. Mikro-
plasterna passerar reningsverkens filter 
och hamnar i våra vattendrag. Tänk 
därför på att inte tvätta i onödan eller 
använd speciella tvättpåsar till 
fleecekläder så att fibrerna inte sprids.

• För att undvika att kläder släpper ifrån 
sig mikroplaster och kemikalier när de 
tvättas är det bättre att välja kläder från 
second hand. Begagnade kläder har 
redan släppt ifrån sig kemikalier. 

• Vi behöver främst minska mängden 
engångsprodukter av fossil plast för att 
minska koldioxidutsläpp vid 
förbränning av sopor. Går det att köpa 
in flergångs- i stället för 
engångsprodukter? EU förbjuder vissa 
engångsplastprodukter till år 2021, 
bestick, tallrikar, sugrör, ballongpinnar 
av plast och bomullspinnar av plast.

• Även om plast ibland marknadsförs som 
komposterbar eller nedbrytbar så bryts 
den inte ner fullständigt i naturen. Det 
tar 400 år innan fossil plast bryts ner 
och komposterbar plast tar hälften så 
lång tid på sig att brytas ner.

11 SNABBA OM PLAST
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Klimatpåverkan
Runt jorden finns en atmosfär som kan 
beskrivas som ett skikt av flera olika 
gaser. Vissa av gaserna, bland annat 
vattenånga, koldioxid, metan och lustgas, 
är så kallade växthusgaser. De hindrar 
värmestrålning från solen från att lämna 
jorden och bildar ett skikt som håller kvar 
värmen innanför atmosfären. Fenomenet 
kallas för växthuseffekten och är 
nödvändig för allt liv på jorden. Utan  
den naturliga växthuseffekten skulle 
jorden vara ungefär 30 grader kallare än 
den är idag. 

Den fossila koldioxiden som är bunden 
i form av bland annat kol, olja och gas har 
lagrats under många miljoner år och 
frigörs nu under industrialismens drygt 
200 år. När fossila råvaror förbränns ökar 
nivåerna av koldioxid i atmosfären, vilket 
resulterar i att det värmehållande 
atmosfärskiktet blir allt tjockare och 
håller kvar ännu mer värme på jordens yta 
och rubbar hela jordens klimatsystem. 
Det är därför viktigt att vi minimerar 

utsläppen av koldioxid i atmosfären.
Ett varmare klimat innebär en rad 

skadliga och ofta oförutsägbara effekter.  
I regel kan man dock säga att områden 
som idag redan är torra kommer vid en 
temperaturhöjning bli ännu torrare, och 
redan våta områden drabbas av ännu 
kraftigare nederbörd. Torka, översvämning, 
orkaner och andra extrema väderför-
hållanden kommer att bli en del av vår var-
dag. Även höjning av havsnivån är en effekt.

Största delen av all plast som tillverkas 
idag är så kallad fossil plast. Den är gjord 
av olja, vilket innebär att den släpper ut 
fossil koldioxid vid förbränning och 
därmed bidrar till klimatförändringar. 
Förnybar plast är inte alltid bättre ur 
miljösynpunkt än den fossila plasten. 
Detta beror bland annat på omfattningen 
av miljöpåverkan från odlingen av 
råvarorna, produktionsprocessen och 
sluthanteringen. Därför är det viktigt att 
se till hela livscykeln av en produkt och 
inte minst hur länge produkten används. 

VI BEHÖVER MINSKA PLASTEN
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Plast i vattenmiljö
De största källorna för utsläpp av mikro-
plast i Sverige, som når vår vattenmiljö, 
kommer från sjöfart, fiskesektorn med 
fiskenät, väg- och däckslitage, konst-
gräsplaner, tvätt av syntetfibrer, båt-
bottenfärg, nedskräpning, klottersanering 
samt kosmetika.

Plast i marin miljö har negativa 
konsekvenser på djurliv. Insnärjda djur 
skadas eller drunknar när de blir över-
ansträngda av att försöka komma loss från 
till exempel fiskenät, rep eller plastpåsar.  
I vattenlevande djur som sjöfåglar, 
strandade däggdjur och fiskar har plast 
också påträffats i magsäcken. Under senare 
år har mikroplast uppmärksammats allt mer 
för att de finns både i världshav och i söt-
vattensystem. Dessutom beräknas över 90 
procent av plasten i haven sjunka till botten.

Plast på konstgräsplaner
En konstgräsplan består av cirka 60 ton 
grässtrån av plast och 20 ton plast-
granulat. Granulat är ifyllnadsmaterial 
som läggs i konstgräset som gör att 
konstgräset står upp och tillför en 
mjukhet så det blir behagligt att springa 
på planen. Det är vanligt att spelare 
får med sig en del granulat hem efter 
matchen. 

Karlstads kommun arbetar med olika 
metoder för att minska spridningen av 
granulat från konstgräsplaner. Tekniska 
metoder i form av uppsamlingsbrunnar,
buffertzoner och sarger runt planerna.

Även beteendepåverkan som syftar  
till att få spelarna att med hjälp av  
borststationer borsta av sig efter aktivitet 
samt utbyte av plastgranulat till biobase-
rade, ickefossila granulat.

8
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Materialåtervinning av plastförpackningar
Det absolut bästa för klimatet är att 
minska mängden nyproducerad plast. Ju 
fler gånger samma material cirkulerar i 
återvinningssystemet desto lägre blir den 
totala klimatpåverkan. När förbrukad 
plast återvinns till nya produkter tas inga 
nya råvaror i anspråk. 

I Sverige ska förpackningar av papper, 
metall, glas, tidningar och plast 
materialåtervinnas. För att undvika att 
plastförpackningar skickas utomlands har 
en sorteringsanläggning för plast byggts  
i Motala. Anläggningen kommer att ha 
kapacitet för att sortera plastförpackningar 
från samtliga svenska hushåll, totalt  
120 000 ton per år.

Plast som inte är förpackning
Plast som inte är förpackning, till exempel 
plastmöbler eller pulkor, ska lämnas till 
återvinningscentralerna i Karlstad. 
Obs! För verksamheter gäller endast 
återvinningscentralen på Djupdalen.

Producentansvar 
I Sverige har vi något som kallas för 
producentansvar. Det innebär att de som 
tillverkar, importerar eller säljer en 
förpackning, en förpackad vara eller en 
tidning i Sverige betalar en summa 
pengar per förpackning som bekostar 
insamlings-  och sorteringssystemet för 
förpackningar. Det är ett styrmedel för att 
motivera producenter att ta fram 
förpackningar som är resurssnåla, lättare 
att återvinna och inte innehåller miljö-
farliga ämnen. Det är producenterna av 
förpackningar, via Förpacknings-  och 
tidningsinsamlingen (FTI), som ansvarar 
för insamling och återvinning. 

VART PLASTEN TAR VÄGEN
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Engångs- och flergångsprodukter 
Generellt sett ska engångsprodukter 
undvikas och ersättas av flergångs-
produkter. Det gäller bland annat 
köksgeråd som tallrikar, bestick, muggar, 
servetter, matlådor och förvarings-
förpackningar. Försäljning av flera 
engångsprodukter av plast kommer från 
och med år 2021 att vara förbjudet inom 
EU. Förbudet gäller muggar, tallrikar,
bestick, bomullspinnar, ballongpinnar
och sugrör av plast.

Engångshandskar 
Skyddshandskar har relativt hög 
klimatpåverkan. I dagsläget finns inget 
bra förnybart alternativ till skydds-
handskar och därför är nitril (fossil 
gummi) det bästa alternativet ur miljö-  
och hälsosynpunkt. Vinylhandskar bör 
undvikas eftersom de innehåller PVC 
(polyvinylklorid), som ofta innehåller 
mjukgörande ämnen. Det är därför viktigt 
att se över och minska användningen av 
handskar, vilket kan göras om personalen 
får ökad kunskap om handhygien, 
rengöring och handhavande. Många 
gånger är det lika bra, om inte bättre, att 
desinficera händerna. Läs mer på 
Folkhälsomyndighetens hemsida om när 
och hur skyddshandskar ska användas.

Avfallspåsar  
Det är ibland onödigt att ha en avfallspåse 
i papperskorgen. Ofta räcker det att bara 
tömma innehållet i papperskorgen utan 

att slänga plastpåsen. Fundera på om 
avfallspåsar behövs. Om det gör det - välj 
avfallspåsar av förnybar eller återvunnen 
plast. Tunnare plast i avfallspåsen innebär 
mindre råvara och ger mindre påverkan på 
miljö och klimat. En centralt placerad och 
tydligt uppmärkt sorteringsmöbel kan 
ersätta många avfallspåsar och göra det 
enklare att källsortera direkt istället för 
att slänga allt i brännbart.

Sopsäckar 
Sopsäckar finns i både återvunnen och 
förnybar råvara. Välj en lämplig storlek. 
Det är onödigt att slänga en säck som 
bara är fylld till hälften. Går det att 
minska antalet tömningar per vecka för 
att minska åtgången?

Är det lätta sopor behövs inte tjocka 
säckar som tål riktigt tunga laster. En del 
kärl fungerar dessutom lika bra utan 
plastsäck.

Skoskydd 
Är det nödvändigt att använda skoskydd? 
I många fall kan det vara idé att titta på 
alternativ till skoskydd. Det kan vara så 
enkelt att personalen bestämmer sig för 
att det är skoförbud inne. Det kanske går 
bra att ställa fram en bänk som skogräns 
där skorna tas av? 

Engångsförkläden
Är det alltid nödvändigt att använda 
engångsförkläden? Enligt 
Folkhälsomyndigheten ska engångs-

PRODUKTSPECIFIKA RÅD
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skyddsförkläde av plast eller patient-
bunden skyddsrock användas för att 
skydda arbetsdräkten vid risk för kontakt 
med kroppsvätskor eller annat biologiskt 
material. Behövs skyddsförkläden så är 
flergångsförkläden eller förnybara av 
sockerrör ett bättre alternativ för klimatet.

Konservburkar och aluminiumburkar 
Konservburkar, aluminiumburkar och 
metalltuber har en plastbeläggning på 
insidan som kan innehålla bisfenoler. En 
del livsmedelsföretag fasar ut bisfenoler 
eftersom de kan vara hormonstörande. 
Välj därför hellre glas- eller kartong-
förpackningar om det är möjligt.

Köksredskap 
Då tillsatser i plast lättare frigörs när de 
upphettas är det klokt, av försiktighets-
skäl, att undvika plast i samband med 
matlagning. Välj istället redskap i trä eller 
metall och matlådor av glas. Var även 
vaksam på stekpannor med ytbeläggning 
såsom Teflon, dels då tillverkningen av 
dessa termoplaster är miljöskadlig och 
dels för att det finns risk att hälsoskadliga 
ämnen utsöndras vid upphettning. Välj 
istället en stekpanna av gjutjärn eller 
rostfritt stål.

Plastinköp i kommunen 
under 2018

• 5 miljoner engångshandskar 

av fossil plast.

• 1,8 miljoner avfallspåsar  

och sopsäckar.

• 1,3 miljoner skoskydd  

av fossil plast.

• 300 000 engångsförkläden.

• 130 000 plastmuggar  

och 15 000 plastlock.

• 17 000 hårda plastmappar.

11
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GUIDE VID VAL AV  
PRODUKTER AV PLAST

1. Minska
Minska användningen av onödiga 

engångsprodukter.

2. Ersätt
Välj annat material än plast, till exempel 
papper, trä, metall eller porslin.

3. Välj återvunnen plast
Om du ska välja en plastprodukt, välj i 
första hand en av återvunnen plast.
I och med att den redan är i omlopp så 
tillför den inte någon extra lagrad 
koldioxid till atmosfären och kan 
cirkulera cirka fem till sju gånger innan 
den är utsliten. PE (Polyeten) är den plast 
som efterfrågas mest av återvinnings-
marknaden.

4. Välj förnybar eller biobaserad plast
Välj i andra hand plastprodukter av
biobaserat material, Bio-PE som är till-
verkad av förnybar råvara. Den har samma
struktur och funktion som fossil PE.

5. Undvik
De flesta produkter tillverkade av
bionedbrytbar plast bryts ej ned i naturen
eller hemkomposten, endast industriellt.
Undvik därför dessa där det är möjligt.

6. Välj bort
Produkter av PVC (polyvinylklorid) och
PS (polystyren) bör aldrig väljas. PVC som
är tillverkad efter 2015, då flertalet
miljöfarliga mjukgörande ämnen i PVC
förbjöds inom EU, klassas dock som
mindre farlig. PS kan innehålla
hormonstörande ämnen och ska därför
inte användas i kontakt med livsmedel.

VÄLJ BRA MATERIAL OCH FÖRPACKNINGAR 
SOM KAN LEVA VIDARE

Det kan vara svårt att veta hur man ska
tänka och vilka material man ska välja.

Vid inköp av både nya produkter och förpackningsmaterial av

plast gäller det att ha god kunskap om hur olika plaster belastar

miljön och klimatet. Som hjälp vid val av produkter och förpack-

ningsmaterial har vi därför tagit fram en prioriteringsguide.
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GUIDE VID VAL AV 
FÖRPACKNINGAR AV PLAST

1. Minska
Minska användningen av onödiga 

plastförpackningar.

2. Ersätt
Välj annat återvinningsbart för-
packningsmaterial, till exempel papper 
eller trä. 

3. Välj återvunnen eller förnybar plast 
Välj i första hand plastförpackningar av 
återvunnen plast. Välj i andra hand 
plastförpackningar av förnybar Bio-PE 
som har samma struk-tur och funktion 
som fossil PE och kan återvinnas på 
samma sätt.

4. Återvinn
Återvinn alla förpackningar och välj i
första hand plast som är återvinningsbar.
Undvik helt svarta och färgade plastför-
packningar, då dessa är svårare att läsa av
i återvinningssystemet. Etiketter ska vara
lätta att ta bort och inte vara för stora. Var
noga med att återvinna alla förpackningar.

5. Undvik
Undvik helt förpackningar av ny-
tillverkad fossil plast när det är möjligt.
Undvik förpackningar tillverkade av bio-
nedbrytbar plast då de inte kan återvinnas
utan förstör återvinningsprocessen. För att
bryta ner bionedbrytbar plast krävs en
speciell industriell process.

6. Välj bort
Välj bort förpackningar av material som
PVC och PS. Se särskilt till att förpackningar
som kommer i kontakt med livsmedel inte
innehåller dessa plaster då de kan innehålla
hormonstörande eller cancerogena ämnen
som kan läcka ut till maten.

13
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Fossil plast 
Cirka 99 % av all plast som tillverkas 
idag är av fossil olja. Oljan består av 
organiskt material innehållande kol- och 
väte-föreningar, som lagrats i 
berggrunden. När den lagrade kolen 
förbränns frigörs koldioxid – en 
växthusgas som påverkar klimatet. 
Fördelen med de vanligaste fossila 
plastförpackningarna är att det finns en 
efterfrågan på återvinningsmarknaden. 

Förnybar plast 
Förnybar plast är tillverkad av till 
exempel majs, sockerrör eller cellulosa från 
träd. Den förnybara plasten av sockerrör är 
oftast av PE (polyeten) och används bland 
annat till förpackningar, påsar och 
förkläden. Fördelen med förnybar plast är 
att den inte bidrar till samma 
koldioxidutsläpp som den fossila plasten. 
Bio-PE är den förnybara plasten som går 
att återvinna.

Komposterbar och biologiskt  

nedbrytbar plast
Nedbrytbar och komposterbar plast kan 
produceras av både fossil och förnybar 
råvara. Plasten bryts inte ner i naturen 
utan kräver specifika industriella 
förhållanden för att biologisk nedbrytning 
ska ske. Mikroorganismer, temperatur och 
fuktighet är avgörande faktorer för den 
processen. I Sverige finns idag inga 
anläggningar med dessa förutsättningar.

Tyvärr kan förpackningar av 

nedbrytbar plast inte heller återvinnas då 
de försämrar kvaliteten på den nya 
återvunna råvaran. Om nedbrytbar plast 
skulle hamna i naturen finfördelas den 
genom nedbrytning, men främst genom 
nötning, till mikroplaster som sprids och 
förorenar våra vatten och jordar precis som 
annan plast. Skillnaden är att det tar 
ungefär hälften så lång tid för nedbrytbar 
plast att brytas ner, det vill säga 200 år  
i stället för 400 år. 

Mikroplaster
Mikroplast är ett samlingsnamn för små 
plastfragment (mindre än fem millimeter). 
De största källorna för utsläpp av 
mikroplast i Sverige kommer från väg- 
och däckslitage, konstgräsplaner, 
industriell produktion, båtbottenfärg, 
nedskräpning och tvätt av syntetfibrer.  
I Sverige är det förbjudet att sälja 
kosmetiska produkter som innehåller 
mikroplaster. Under senare år har 
mikroplast uppmärksammats allt mer  
för att de finns både i världshav och i 
sötvattensystem. 

Tillsatsämnen
För att en plast ska få en viss egenskap 
blandar man i tillsatser för att göra 
plasten exempelvis mjuk, färgad, 
flamsäker eller hållfast. I en del plaster 
finns nästan inga tillsatser medan det i 
andra finns stora mängder. Tillsatserna 
kan med tiden lämna plasten och hamna  
i maten, på våra händer, i 

OLIKA BEGREPP
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hushållsdammet, i luften eller i våra 
vattendrag. En del av tillsatsämnena kan 
ha skadliga effekter på hälsan och miljön.

Återvinningsbar plast 
Att plasten är återvinningsbar betyder att 
den kan materialåtervinnas och få nytt liv 
i en annan produkt flera gånger. Plast av 
PE och PP är de plaster som det finns 
störst efterfrågan på av köpare runt om i 
världen. För att plasten ska vara 
återvinningsbar krävs också rätt val av 
tillsatser, färger, tryck och etiketter. 

Svart plast och plast med mycket 
tryck går inte att återvinna eftersom sorte-
ringsmaskinen inte känner av den färgen.

 Återvunnen plast
Idag hittar vi återvunnen plast i till 
exempel soppåsar, säckar, hinkar, 

bullerplank och utomhusmöbler. Oftast är 
färgen på den återvunna produkten grå, 
brun eller svart eftersom insamlade 
produkter med olika färger blandas vid 
tillverkningen av nya produkter.

Återvunnen plast får inte användas i 
kontakt med livsmedel då det inte går att 
garantera att det finns ämnen i råvaran 
som är lämplig i kontakt med livsmedels-
produkter.

En ideal förpackning 
för återvinning

• Är helt transparent.

• Är tillverkad av endast ett 
plastmaterial (PE eller PP)

• Har förslutningssystem och 
etikett i samma material som 
förpackningen.

15
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Plasttyper Förklaring Möjlighet till återvinning Är den här plasten okej?

PE 
Polyeten och grön 
polyeten

Polyeten, mjuk (LD eller LLD) samt hård (HD). PE är en av våra vanligast använ-
da plaster i förpackningar, både som film och burkar/flaskor. Hit hör även 
Bio- PE, vilken är tillverkad av sockerrör.

JA  
PE och Bio- PE har samma kemiska uppbyggnad och går utmärkt 
att återvinna tillsammans.  

HDPE 
högdensitetspolyeten

Att återvinna HDPE är okomplicerat. Det finns en välutvecklad marknad för 
blandade konsumentförpackningar av HDPE. De används till flaskor, burkar för 
rengöringsmedel, personliga hygienprodukter och olika kemikalier. Även en rad 
färger är accepterade på återvunna HDPE  produkter.   

JA   
Om det är ren HDPE eller en blandning med LDPE.

NEJ   
Om det är inblandning av PP.

LDPE-film  
Lågdensitetspolyeten

Detta är det överlägset vanligaste plastmaterialet. LDPE-plastfilm kan vara av 
enkelskikt eller flerskikt med barriärmaterial. Så få skikt som möjligt är önsk-
värt.

JA  
Dock med så få skikt som möjligt. 

PP 
Polypropen och grön
polypropen

Polypropen. PP är en av våra vanligast använda material i förpackningar, både 
som film och burkar/flaskor. Produktionen av grön PP är väldigt liten,
men ökar.

JA 
PP är ett av de material som efterfrågas som återvunnen råvara.

PP-film Finns i många produkter. NEJ 
PP-film finns det ingen återvinningsmarknad för.

PET 
polyetenteraftalat 

PET används mycket i hårda förpackningar. Finns i flera olika material-
beteckningar. Finns i tråg och flaskor (färglösa), begränsad marknad.

JA OCH NEJ 
Begränsad marknad för ofärgat återvunnet PET-material.

PET-flaskor PET-flaskor används i stor omfattning vid försäljning av vatten, läsk, saft osv.
JA 
 Dessa sorteras i eget insamlingssystem med pantersättning. PET-
materialet återvinns och blir till nya dryckesflaskor och andra produkter.

PS 
polystyren

Används en hel del i bägarförpackningar och för engångsartiklar typ plastmug-
gar.

NEJ 
Finns i för liten mängd. Finns ingen marknad för återvunnen 
polystyren.  

EPS
expanderad  
polystyren

Frigolit används till fyllnadsmaterial samt portionstråg, take- away, isolering. NEJ 
Kan sorteras, därefter saknas teknik för återvinning.

PA 
polyamid (t.ex. nylon)

Används i textilier blandat med andra material. Används även som barriär-
material i vissa förpackningsfilmer.

NEJ   
Om PA använts som laminat tillsammans med andra plastsorter går 
det inte att återvinna utan att viktiga egenskaper går förlorade. 
Därmed finns ingen efterfrågan på marknaden. INTE önskvärt.  

PLA, PHA, PBS 
stärkelsebaserad

PLA (poly lactid acid, Mjölksyra), PHA (polyhydroxyalkanoat), PBS 
(Polybutylene succinate). Kallas även bioplaster som samlingsnamn. Dessa 
plaster är baserade på polymerer som är bionedbrytbara i sig självt. Polyme-
ren skiljer sig kemiskt från de vanliga förpackningsplasterna och går efter 
sortering till energiåtervinning

NEJ   
Egenskapen att den är nedbrytbar försämrar kvaliteten på den åter-
vunna produkten. Kan sorteras i sorteringsanläggning, därefter saknas
teknik. Dessa kommer att gå till förbränning.

PVC 
polyvinylklorid

Innehåller klor som kan ge upphov till skadliga ämnen, t.ex. dioxin, vid 
ofullständig förbränning. Används sällan som förpackningsmaterial men före-
kommer inom sjukvården (sondslang) och i mattor. Ämnen i PVC kan även 
avges under användning. PVC bryts delvis ned vid smältning och kan 
ge upphov till bl.a. saltsyra som är korrosivt och kan skada maskiner.

NEJ

OLIKA PLASTER
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Plasttyper Förklaring Möjlighet till återvinning Är den här plasten okej?

PE 
Polyeten och grön 
polyeten

Polyeten, mjuk (LD eller LLD) samt hård (HD). PE är en av våra vanligast använ-
da plaster i förpackningar, både som film och burkar/flaskor. Hit hör även 
Bio- PE, vilken är tillverkad av sockerrör.

JA  
PE och Bio- PE har samma kemiska uppbyggnad och går utmärkt 
att återvinna tillsammans.  

HDPE 
högdensitetspolyeten

Att återvinna HDPE är okomplicerat. Det finns en välutvecklad marknad för 
blandade konsumentförpackningar av HDPE. De används till flaskor, burkar för 
rengöringsmedel, personliga hygienprodukter och olika kemikalier. Även en rad 
färger är accepterade på återvunna HDPE  produkter.   

JA   
Om det är ren HDPE eller en blandning med LDPE.

NEJ   
Om det är inblandning av PP.

LDPE-film  
Lågdensitetspolyeten

Detta är det överlägset vanligaste plastmaterialet. LDPE-plastfilm kan vara av 
enkelskikt eller flerskikt med barriärmaterial. Så få skikt som möjligt är önsk-
värt.

JA  
Dock med så få skikt som möjligt. 

PP 
Polypropen och grön
polypropen

Polypropen. PP är en av våra vanligast använda material i förpackningar, både 
som film och burkar/flaskor. Produktionen av grön PP är väldigt liten,
men ökar.

JA 
PP är ett av de material som efterfrågas som återvunnen råvara.

PP-film Finns i många produkter. NEJ 
PP-film finns det ingen återvinningsmarknad för.

PET 
polyetenteraftalat 

PET används mycket i hårda förpackningar. Finns i flera olika material-
beteckningar. Finns i tråg och flaskor (färglösa), begränsad marknad.

JA OCH NEJ 
Begränsad marknad för ofärgat återvunnet PET-material.

PET-flaskor PET-flaskor används i stor omfattning vid försäljning av vatten, läsk, saft osv.
JA 
 Dessa sorteras i eget insamlingssystem med pantersättning. PET-
materialet återvinns och blir till nya dryckesflaskor och andra produkter.

PS 
polystyren

Används en hel del i bägarförpackningar och för engångsartiklar typ plastmug-
gar.

NEJ 
Finns i för liten mängd. Finns ingen marknad för återvunnen 
polystyren.  

EPS
expanderad  
polystyren

Frigolit används till fyllnadsmaterial samt portionstråg, take- away, isolering. NEJ 
Kan sorteras, därefter saknas teknik för återvinning.

PA 
polyamid (t.ex. nylon)

Används i textilier blandat med andra material. Används även som barriär-
material i vissa förpackningsfilmer.

NEJ   
Om PA använts som laminat tillsammans med andra plastsorter går 
det inte att återvinna utan att viktiga egenskaper går förlorade. 
Därmed finns ingen efterfrågan på marknaden. INTE önskvärt.  

PLA, PHA, PBS 
stärkelsebaserad

PLA (poly lactid acid, Mjölksyra), PHA (polyhydroxyalkanoat), PBS 
(Polybutylene succinate). Kallas även bioplaster som samlingsnamn. Dessa 
plaster är baserade på polymerer som är bionedbrytbara i sig självt. Polyme-
ren skiljer sig kemiskt från de vanliga förpackningsplasterna och går efter 
sortering till energiåtervinning

NEJ   
Egenskapen att den är nedbrytbar försämrar kvaliteten på den åter-
vunna produkten. Kan sorteras i sorteringsanläggning, därefter saknas
teknik. Dessa kommer att gå till förbränning.

PVC 
polyvinylklorid

Innehåller klor som kan ge upphov till skadliga ämnen, t.ex. dioxin, vid 
ofullständig förbränning. Används sällan som förpackningsmaterial men före-
kommer inom sjukvården (sondslang) och i mattor. Ämnen i PVC kan även 
avges under användning. PVC bryts delvis ned vid smältning och kan 
ge upphov till bl.a. saltsyra som är korrosivt och kan skada maskiner.

NEJ
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KÄLLOR

Bra Plastförpackningar. Manual för hur bra plastförpackningar blir återvinningsbara 
till ny råvara och kan ingå i en cirkulär ekonomi. Svensk Plastindustriförening, SPIF.

EUs förbud mot vissa engångsprodukter av plast
www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190321IPR32111/ 
parlamentet-godkanner-forbud-mot-slit-och-slangplast

Handhygien & handskar
www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander-raddar-liv/handhygien-och-handskar/

Kasta rätt
www.karlstadsenergi.se/renhallning/kasta-ratt/

Kemikalieinspektionen
www.kemi.se/privatpersoner/material/plast

Konsumtionsrapporten 2018
cfk.gu.se/publikationer/konsumtionsrapporten

Manual för plastförpackningar, FTI. (2018) Förpacknings  och tidningsinsamlingen.

Om plastförpackningar och materialåtervinning. (2019) Uppsala klimatprotokoll.

SOU 2018:84, Statens offentliga utredningar. Det går om vi vill. Stockholm 2018. 
Förslag till en hållbar plastanvändning. Betänkande av Utredningen om hållbara plast-
material. 

Vägledning för klimateffektiv plastanvändning. (2019) Uppsala klimatprotokoll.

Vägledning för klimateffektiv plastupphandling. (2019) Uppsala klimatprotokoll.
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