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Plast är ett relativt ungt material som fick sitt genomslag under mitten av 1900-talet lätt material 
som har ett brett användningsområde. Genom att tillsätta olika kemiska ämnen till plasten kan man 
variera dess egenskaper. 

Synen på plast
Plast är ett omdiskuterat material och fler ser en minskad plastanvändning som en del i ett mer 
hållbart samhälle. Ett Europeiskt förbud mot engångstallrikar som till exempel bestick och sugrör 
av plast börjar gälla år 2021. Flera länder världen över förbjuder även användning av plastpåsar. 
Men finns det plast som är bra, eller åtminstone mindre dålig, än annan plast? 
 
Här försöker vi reda ut begreppen så gott det går. 
 
Till att börja med kan man slå fast att det bästa är att minimera användningen av alla material som 
utarmar jordens tillgångar, eller som ger upphov till miljöföroreningar vid framställning, användning 
eller nedbrytning. 
 
Kontroversiell plast
Det finns några aspekter som gör just plast problematisk ur miljösynpunkt. En är att man vet ganska 
lite om de olika ämnen som tillsätts för att ge plasten olika egenskaper, till exempel mjukhet. Vissa 
av dessa tillsatser är erkänt skadliga för miljön och hälsan medan andra är okej. Kunskapen kring 
många av dem är dock för liten för att man ska kunna garantera deras ofarlighet. Så kallad PVC-
plast kan bestå av så mycket som 70 procent mjukgörande tillsatsämnen. 
 
EU har förbjudit många kemiska ämnen som tidigare användes i plast. Därför är gammal plast ofta 
skadligare än ny. Gamla plastleksaker är speciellt dåliga då små barn som stoppar plasten i mun-
nen riskerar att få i sig ämnen som kan vara hormonstörande eller cancerframkallande. 
 
Den största delen av den plast som framställs är svårnedbrytbar och hamnar den i naturen eller 
havet tar det hundratusentals år för den att brytas ner. Vid nedbrytningen bildas så kallade mikro-
plaster. De exakta effekterna av mikroplaster på miljön, människor och djur är inte helt fastslagna, 
men de återfinns i kroppen hos både djur och människor. Ibland i stora koncentrationer. 

En ytterligare aspekt av plast är att den skapar utsläpp av koldioxidutsläpp under sin livscykel och 
därmed bidrar till klimatförändringarna. 
 
Råvaror i plast
Plast kan delas upp i två huvudkategorier. Fossil plast och biobaserad plast. 

Fossil plast
En stor majoritet av den plast som tillverkas består av långa molekylkedjor, så kallade polymerer, av 
råolja och naturgas. Olja och naturgas är inte en förnybar resurs utan finns i en begränsad mängd 
på jorden. Vid förbränning av den här fossila plasten bildas koldioxid.
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Biobaserad/ förnybar plast
Polymererna i biobaserad plast kommer från förnybara källorna från växtriket, som till exempel 
sockerrör, majs och cellulosa. Den biobaserade plasten har exakt samma egenskaper som den tra-
ditionella plasten av fossilt material. Vid förbränning av ger biobaserad plast upphov till ett mindre 
koldioxidutsläpp än fossilt baserad plast. 

Kravet på mängden av förnyelsebar råvara för att plast ska få klassas som bioplast är varierande. 
En del källor säger att plasten måste innehålla minst 50 % förnyelsebart kol, medan en del stand-
arder accepterar så lågt som 20 % förnyelsebart kol för att plasten ska kunna klassas som biobase-
rad. 

Bioplast
Begreppet bioplast kan innebära två olika saker. Biobaserad eller bionedbrytbar plast. Bionedbryt-
bar plast kan vara tillverkad av antingen fossil eller biobaserad plast.

Bionedbrytbar plast
Bionedbrytbar plast bryts ner av naturligt förekommande mikroorganismer som bakterier, svampar 
eller alger. Inga tillsatser behövs för att göra materialet eller produkten bionedbrytbar och inga 
produktfragment stannar kvar i miljön. De enda restprodukter som bildas vid nedbrytningen är vat-
ten, koldioxid och organisk biomassa. 

För att den bionedbrytbara plasten ska brytas ner krävs oftast en temperatur på över 60 grader, 
80% luftfuktighet och rätt uppsättning mikroorganismer. En sådan miljö finns i så kallade industri-
ella komposter. Om plasten hamnar i naturen sker däremot mycket liten eller ingen nedbrytning. En 
speciell Insamling för bioplast till industriell kompostering saknas i Sverige och istället hamnar den 
nedbrytbara plasten den bland den övriga insamlade plasten. 
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Cirkularitet
Ur ett cirkulärt perspektiv, där använt material samlas in och återanvänds är LDPE-plast, PP och 
HDPE de mest fördelaktiga typerna av plast. För dessa plaster finns både teknik att industriellt 
sortera ut dem för återvinning, samt en marknad för det återvunna materialet. Genomskinlig plast 
går bäst att återanvända, medan svart plast och plast i mörka färger inte går att använda i nya 
plastprodukter. 

Bionedbrytbar plast försämrar många gånger kvaliteten på plastmaterialet som samlas in för 
återvinning och reducerar antalet gånger som plasten kan återanvändas.

Procurator Packagings sammanfattning i plastfrågan
Vi vill lyfta fram den biobaserade plasten. Ju högre andel förnybart material, dess bättre. Att plasten 
dessutom är återvinningsbar är viktigt. 
 
Bionedbrytbar plast som försämrar insamlat plastmaterial och reducerar antalet gånger plasten kan 
återvinnas och användas på nytt kan inte rekommenderas. Ett undantag är dock avfallspåsar i bi-
onedbrytbart material som inte avses hamna i återvinningen, utan istället hanteras genom industriell 
kompostering, alternativt förbränning.


