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Bra plastförpackningar
En manual för hur man tar fram en plastförpackning som är
återvinningsbar och passar in i en cirkulär ekonomi.
Cirkulär ekonomi jämfört med linjär ekonomi
Jorden är en planet som ska räcka till för alla människor, djur och växter som bor där
idag men även för framtida generationer. Vi ser att vår planet idag blir mer och mer
stressad av allt material som felaktigt hamnar i vår omgivning och som successivt
förstör eller skadar vår miljö.
För att skapa en hållbar utveckling av vår miljö måste vi alla hjälpas åt att hantera de
material som vi dagligen använder. Plastförpackningar är ett område där vi alla kan
förbättra situationen. Genom att vi alla håller igen på användning av onödiga
förpackningar, samlar in de efter användning samt återanvänder de eller återvinner dem
till ny råvara kan vi skapa bra förutsättningar för en bra framtida miljö.
Denna skrift är framtagen som en hjälp att hitta rätt bland många frågor och ge en del
av de svar vi behöver för att hjälpas åt att skapa bra plastförpackningar för framtiden.

Finspång 2019-09-22

Leif Nilsson
Svensk Plastindustriförening, SPIF

Denna manual är uppdelad i fem delar:
1. En allmän beskrivning om plast och förpackningar. Sid 4-23.
2. En kortfattad beskrivning om vad man kan göra för att en förpackning ska kunna bli
materialåtervunnen på bästa sätt. Sid 24-25.
3. Några ordförklaringar. Sid 24-25.
4. Ett avsnitt med lite hänvisningar till andra forum där du kan hitta mer information. Sid 26.
5. Bilaga med kommentarer till ett antal vanliga förpackningar på den svenska marknaden. Sid 27.
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Plasters förträfflighet
Plast är ett fantastiskt material med oändliga användningsområden. Det används inom
nästa alla områden som berör oss dagligen (t ex kläder, mat, hushåll, industri, sjukvård,
fordon m.m.).
Vi använder dagligen plastförpackningar för att
- skydda produkter mot yttre påverkan (väta, luft m.m.)
- kunna transportera och lagra produkter på bästa sätt
- förlänga hållbarhetstid för mat
- ge en steril förpackning för sjukvårdsartiklar och medicin
- vara en säljande förpackning
- ha en innehållsförteckning samt information om hur vi ska sortera den efter
användning
Nästan alla plastförpackningar är tillverkade av material som går att återvinna på något
sätt. Genom att minimera eller undvika att blanda de med andra material eller onödiga
tillsatser kan vi säkerställa att de kan återvinnas till nästan 100 %.
Om vi alla hjälps åt att samla in använda plastförpackningar via de insamlingssystem
som finns så kan vi återvinna materialet och skapa ny råvara till andra förpackningar
eller andra produkter. Samtidigt gör vi en insats för att hjälpa vår miljö och minska på
vår totala påverkan på jordens resurser.
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Producentansvaret
Den som sätter en förpackning på marknaden i Sverige
är skyldig via lag att se till att förpackningen efter
användning samlas in och återvinnes på lämpligt sätt.
Detta regleras i förordningen om Producentansvar
(2018:1462).
Det är konsumenternas skyldighet att lämna använda
förpackningar till de insamlingssystem som finns
tillgängliga.

Utdrag ur förordningen 2014:1073.
1 § Syftet med denna förordning är att
1. förpackningar ska framställas på ett sådant
sätt att deras volym och vikt begränsas till
den nivå som krävs för att upprätthålla en god
säkerhets- och hygiennivå,
2. producenter ska ta ansvar för förpackningar
när de blir avfall,
3. förpackningsavfall ska tas om hand på ett
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, och
4. nå förordningens mål för materialutnyttjande.

De flesta producenter av plastförpackningar, tillsammans
med fyllare och handeln i Sverige är anslutna till Svensk
Plaståtervinning, det bolag som har ansvaret att se till att
producentansvaret för plastförpackningar fungerar i Sverige.

Plastkretsen arbetar tillsammans med FTI (Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen). FTI tillhandahåller ett rikstäckande system för
insamling av använda förpackningar för vidare befordran till sorterings- och
återvinningsanläggningar.
Hela hanteringen (insamling + återvinning) finansieras med en förpackningsavgift
som baseras på typ av material och vikt på förpackningen.
Förpackningsavgiften för plastförpackningar är idag differentierad beroende på
återvinningsbarhet. Avgiften är lägre om förpackningen går att materialåtervinna och
avgiften är högre om förpackningen går till energiutvinning. Läs mer på
https://www.ftiab.se/2638.html .

Utdrag från FTI hemsida:
2.2.5. Förpackningar som består av flera komponenter eller flerskiktsmaterial
Om en förpackning är sammansatt av flera olika materialslag räknas varje materialslag som är
lätt avskiljbart var för sig.
En aerosolflaska av metall med plastkork består således av två materialslag (metall och plast).
Laminat (flerskiktsmaterial) eller förpackningar som inte är lätt skiljbara klassas däremot som
det materialslag som viktmässigt dominerar förpackningen. En juiceförpackning utan kork som
viktmässigt består till 80 % av kartong redovisas således som en pappersförpackning.
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Återvinning
Återvinning kan enligt Producentansvaret ske på två olika sätt:
-

Materialåtervinning
Det insamlade och/eller återvunna materialet ska kunna
återanvändas eller komma till nytta som ersättning för annat material
och kunna bli till nya produkter.

-

Energiutvinning
Det insamlade och/eller återvunna materialet ska kunna komma till
nytta som ersättning för annat material, t ex olja. Om man då
förbränner det insamlade och/eller återvunna materialet så får man
energiutvinning.

Man talar även om Materialutnyttjande. Då menas
- upparbetning till materialets ursprungliga ändamål eller till andra ändamål
- inkl upparbetning med biologisk behandling (ej deponi)
- inte energiutvinning

Enligt Producentansvaret skall materialutnyttjandegraden vara minst 30 % före 1 jan
2020 (avser förpackningsavfall av plast som inte är dryckesförpackningar).
Den officiella statistiken för Sverige 2017 visade på en återvinning på ca 42% (dock
beräknad enligt tidigare mätmetod som är baserad på insamlad mängd).
Producentansvaret kräver att från 2020 ska minst 50 % av alla plastförpackningar
materialutnyttjas (återvinnas till nytt material exkl energiutvinning).
För dryckesförpackningar av plast ska materialutnyttjandegraden vara minst 90 %.

Svensk Plaståtervinning har de senaste åren satsat stora resurser på att förbättra
insamling och återvinning av plastförpackningar.
Under 2019 startade Svensk Plaståtervinning Europas största
och modernaste anläggning för sortering av plastmaterial i
Motala. Denna har en kapacitet som mer än väl täcker
Sveriges situation de närmaste åren.

FTI/Svensk Plaståtervinning har även bidragit till att ta fram
manualer och annan information till producenter och handeln för
att hjälpa till att förebygga bästa möjliga återvinningsbarhet för
plastförpackningar.
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Hur sker sortering och återvinning av
plastförpackningar?
När konsumenten har använt sin förpackning så läggs den i
container för plastförpackningar på en återvinningsstation eller
annat insamlingsställe.
FTI arrangerar hämtning/tömning av containers och kör det insamlade materialet till en
balningsstation. Här sker en första grovsortering innan materialet pressas till balar på ca
500 kg styck. Detta för att optimera transportekonomin men även minska
miljöbelastningen vid transport.
Balarna köres till Svensk Plaståtervinning i Motala.
På sorteringsfabriken öppnas först balarna (stålbanden klipps upp), sedan går balarna
ner i en kvarn där balen öppnas upp och därefter till en maskin som river upp knutna
plastpåsar. Metalldelar avskiljes med en magnetseparator.
Materialet bearbetas mekaniskt så att förpackningar frigöres från varandra (de kan vara
ihop-pressade i balen eller ihop-klistrade på grund av matrester eller annat).
Via en vindsikt så separerar man film från solida förpackningar.
Materialet får sedan på transportband passera under en NIR-separator (se sid 24).
Vid en första NIR-station sorterar man t ex ut HDPE-plast. Förpackningar av HDPE
kommer här att ”skjutas” av från bandet med tryckluft till en separat fraktion. Resten av
förpackningarna går vidare till nästa sorteringsstation.
På samma sätt sorterar man ut HDPE, LDPE, PP (inte PP-film) och transparenta PETflaskor. Alla dessa fraktioner har ett materialvärde på marknaden och kan säljas. Övriga
material har idag inte något marknadsvärde och samlas ihop som en blandfraktion.
Denna blandfraktion kan ibland exporteras till andra företag där man sorterar fraktionen
än en gång. Om man inte hittar någon köpare till denna blandfraktion så går materialet
istället till energiutvinning (användes som bränsle i cementfabriker eller värmekraftverk).
Nästa steg efter sortering i olika fraktioner är att man tvättar plasten (detta sker i
dagsläget inte i Motala). Den utsorterade plasten är oftast förorenad med allt möjligt
(matrester, tvål, kemitekniska medel m.m.).
Vid tvätt så maler man först ned plastfraktionen med en kvarn till flingor, ca 5-15 mm
stora. Tvätt sker oftast med vatten. Med hjälp av ”float an sink”-metoden (se sid 24) så
skiljer man bort de plastmaterial som flyter i vatten (PE + PP men även EPS) från andra
plastmaterial som har högre densitet (PS, PA, PET m fl).
Den tvättade och torkade plasten kan ibland användas direkt i flingform men ibland så
smältes den om (regranuleras). Dessa plaster har nu egenskaper som är nästan
identiska med ny jungfrulig råvara. Däremot är de oftast missfärgade på olika sätt
och/eller kan innehålla små mängder gelpartiklar eller pappersfibrer vilket delvis
begränsar användbarheten.
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Går alla förpackningar att materialåtervinna?
Målet är givetvis att alla förpackningar är designade för att till 100 % gå att återvinna.
Tyvärr är vi inte där idag och troligtvis kommer det ta lång tid att uppnå 100 %.
Det finns idag många olika förpackningar på marknaden som är uppbyggda av material
och/eller materialkombinationer som gör det svårt/omöjligt att materialåtervinna. Här
måste till krafttag för att vända denna utveckling till en cirkulär plastanvändning. Alla
intressenter i hela värdekedjan (tillverkare, fyllare, importörer, handel och konsumenter)
måste hjälpas åt att driva denna utvecklingen.
Svensk Detaljhandel (SvDH) har tagit fram ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft” med
mål att alla plastförpackningar år 2022 ska vara materialåtervinningsbara och att år
2030 ska de vara producerade i förnybar eller återvunnen råvara.
https://www.svenskdagligvaruhandel.se/wpcontent/uploads/Dagligvaruhandeln_fardplan.pdf
Daligvaruleverantörs Förbund (DLF) har lanserat ” Plastinitiativet 2022”.
Målsättningen med initiativet är att de plastförpackningar som medlemsföretagen sätter
på marknaden, och som omfattas av producentansvarsförordningen, ska gå att
materialutnyttja senast år 2022. https://www.dlf.se/plastinitiativet-2022/
Båda dessa aktiviteter kommer att hjälpa till att komma närmare en kraftigt ökad
materialåtervinning. Det kvarstår idag (2019) fortfarande en lång väg innan dessa mål
är uppnådda. Denna manual och FTI/Svensk Plaståtervinning manual är några
skrifter som kommer att hjälpa till att nå fram.
Svensk Plaståtervinnings nya sorteringsfabrik i Motala kommer även att kraftigt
förbättra utfallet och kvaliteten på insamlade använda plastförpackningar.
FTI fortsätter att expandera sina insamlingssystem för att konsumenterna lättare ska
kunna lämna in sina förbrukade plastförpackningar.
Viktigt är också att konsumenterna verkligen redan efter förbrukning sorterar sina
förpackningar i rätta fraktioner och lämnar in de till befintliga insamlingsställen.
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Olika plastmaterial
Det finns idag ett stort antal olika plastmaterial på marknaden för
förpackningar. Man skiljer på två olika typer av plast:
-

Termoplaster

Plaster som går att smälta om flera gånger utan att
egenskaperna förändras nämnvärt.
Ex: PE, PP, PET, PS, PA m fl.

-

Härdplaster

Plaster som härdas under sin tillverkning och som inte
går att smälta om utan att egenskaperna förstöres.
Ex: PUR, Melamin.

Nästan alla plastförpackningar som idag sätts på marknaden tillverkas av termoplaster.
Det innebär att dessa i princip går att materialåtervinna. Hur pass bra detta fungerar i
praktiken beror mycket på hur sådana förpackningar utformas. Sammanblandning med
andra material samt alla tillbehör på en förpackning har stor inverkan på möjligheterna
att sortera och materialåtervinna en sådan produkt.
Vanliga plastmaterial inom plastförpackningar är:
-

PE

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

-

PP

Polypropen (flera olika benämningar såsom PP, BOPP).
PP är också den en av våra vanligast använda material i förpackningar,
både som film och burkar/flaskor. Hit hör även bio-PP (tillverkad av olika
typer av biomassa).

-

EVOH Etylenvinylalkohol, en plast med mycket bra barriäreffekt mot speciellt syre.
Användes ofta i laminatfilmer tillsammans med t ex PE och PP.

-

PET

Polyetylentereftalat, även denna i flera olika materialbeteckningar
(t ex PET, OPET). rPET är återvunnen PET.
PET användes mycket i hårda förpackningar samt som blistermaterial.
Förekommer ibland också i tunna filmer eftersom PET har goda
barriäregenskaper.
I bio-PET är Etylenglykoldelen tillverkad av biomassa, medför att 30% av
bio-PET är tillverkad av biomassa, resten är fortsatt fossil råvara.

-

PS

Polystyren. Användes en hel del i bägarförpackningar och för
engångsartiklar typ plastmuggar.

-

PA

Polyamid (t ex nylon). Användes ibland som barriärmaterial i vissa
förpackningsfilmer.

-

PVC

Polyvinylklorid. Har genom åren fått en negativ stämpel på grund av att den
innehåller klor som kan ge upphov till skadliga ämnen (t ex dioxin) vid
ofullständig förbränning. Användes idag mindre och mindre som
förpackningsmaterial.
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-

Biobaserade plaster
Detta är ett samlingsnamn för flera olika plaster.
- bio-PE (från sockerrör), samma egenskaper som fossil-PE
- PLA (Poly Lactid Acid, Mjölksyra)
- PHA (PolyHydroxyAlkanoat)
- PBS (Polybutylene succinate)
- Stärkelsebaserade m.fl.

Biobaserade plaster kan vara tillverkade av råvaror som helt eller delvis
kommer från växtriket. De kan även innehålla fossil råvara.
Man skiljer här också på plaster som är bionedbrytbara (kompostering eller
biogastillverkning) och de som inte kan brytas ned biologiskt. Vid bionedbrytning blir
oftast restprodukterna vatten och koldioxid.
Noteras bör att nästan alla av de vanligaste bionedbrytbara plasterna inte går att bryta
ned i en vanlig hemkompost. Det krävs industriella anläggningar för att klara av detta.
Industriell kompost (aerob) kräver > +60°C samt rikligt med luftinblåsning.
Biogasanläggning (anaerob) sker utan lufttillträde (bildas bl a Metangas). Se även sidan 23.

En del bionedbrytbara plaster får klart försämrade egenskaper när de
materialåtervinnes (på grund av nedbrytning vid tvätt och regranulering/omsmältning).
Rent teoretisk så går alla ovanstående termoplaster att sortera och återvinna om de
förekommer i ren form (utan inblandning av andra plastmaterial). Om de däremot
blandas med andra plastmaterial blir återvinningsbarheten begränsad på olika sätt.
Vissa plaster ”tål” en del inblandning medan andra mer eller mindre får alltför
begränsade eller inga användningsområden.
Blandning av olika plaster
Inblandning av olika plaster i varandra kan ge upphov till olika problem. Detta speciellt
vid filmtillverkning medan formsprutning är något mer förlåtande.
PE och PP är relativt likartade plaster (båda är polyolefinplaster). Båda tål en del
inblandning (< 2 %) i varandra utan att egenskaper förändras nämnvärt. Vid större
inblandning (> 2 %) fås förändrade egenskaper och detta påverkar möjligheterna att
återanvända den återvunna plasten. Det är mer känsligt med PP-inblandning i PE än
det är med PE-inblandning i PP (beroende på att PP har högre smältpunkt än PE).
Inblandning av PA, PET, PS och PVC ska inte göras i PE och PP. Dessa plaster är inte
blandbara och kommer att ge gelknutor och andra defekter.
Korkar och lock
Om olika material användes i korkar och lock så har viktsförhållandet viss inverkan.
En PP-kork på en PE-flaska som väger > 5 % av flaskans vikt kan ge problem vid
återvinning. Vid NIR-sortering kommer flaskan att sorteras som PE. Vid efterföljande
malning och tvätt kommer både PE och PP i samma fraktion (båda flyter i vattnet och
har relativt lika densitet). Därför fås en hög inblandning av PP i den PE-fraktionen.
Om det däremot finns en PP-kork på en PET-flaska så kommer PP att sorteras bort vid
den efterföljande tvätten (PP flyter medan PET sjunker). Här fås alltså inga större
inblandningseffekter.
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Barriärmaterial
EVOH används oftast i tunna skikt < 5 µm (inklusive ”klisterskikt”). För en 50 µm film
innebär detta då en inblandning på ca 10 %. Normalt så utgör sådana laminatfilmer
endast en del av den totalt sorterade filmfraktionen varför man i praktiken kommer ner
till lägre genomsnittliga koncentrationer.
Det finns en hel del andra laminat på marknaden som innehåller PA och PET, oftast i
kombination med PE och/eller EVOH. Dessa plasterna har bra barriäregenskaper men
tyvärr går de inte att återvinna utan att viktiga egenskaper går förlorade och därmed
finns ingen efterfrågan på marknaden.
Aluminium finns i vissa laminat (antingen som tunn limmad Aluminiumfilm eller som ett
plasmabelagt skikt). Aluminium går inte att separera eller smälta om vid återvinning
utan ger tydliga klumpar/prickar i den återvunna plasten.
SiOx- och/eller AlOx-coating är en beläggning av kiseloxid eller - aluminiumoxid (med
bra barriäregenskaper). En sådan beläggning är normalt ett mycket tunt skikt (<< 1 µm)
och utgör normalt inte något större problem vid återvinning.
Lackering av film och förpackningar med PVDC och akrylater göres ibland för att förhöja
vissa egenskaper. Tyvärr försämrar detta drastiskt möjligheterna att återvinna sådana
förpackningsmaterial och bör därför undvikas.
PVC och PVDC bryts delvis ned vid smältning och kan ge upphov till bl a saltsyra som
är korrosivt och kan skada maskiner.

Sammanfattning
Idag är det i princip endast PE (både film och styva förpackningar) + PP (ej film) +
transparenta PET-flaskor som efter sortering med dagens teknik har ett värde på
marknaden.
Värdet på sorterade fraktioner beror mycket på
- mängd inblandning av andra plastmaterial
- olika färger (ju mörkare desto lägre värde)
- etikettrester som inte kan tvättas bort vid normal hantering

Symboler för märkning av plast.
Notera att symbol 07 (O) innehåller alla övriga
plaster (t ex bioplaster) samt kombinationer av
flera plaster (laminat).
Det finns några varianter till:
81 Papper/Plast
84 Papper/Plast/Aluminium
90 Plast/Aluminium
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Olika design på förpackningar
En förpackning kan vara utformad på många olika sätt.
Man skiljer på
- Primär förpackning

Den förpackning som innehåller den egentliga produkten
(t ex en flaska för en flytande produkt).

- Sekundär förpackning

En yttre förpackning som inte är i direkt kontakt med
produkten (t ex en kartong som innehåller flera
innerförpackningar).

- Tertiär förpackning

En yttre förpackning som innehåller ett antal sekundära
förpackningar (t ex en welllpappkartong som innehåller
mindre kartonger med flaskförpackningar).

- Kvartär förpackning

T ex en pallförpackning (pallsträckfilm + pall).

De vanligaste typerna är:
-

Hårda

T ex flaskor, dunkar, tråg, bägare och liknade.
Kan även vara returlådor.

-

Mjuka

Tunna påsar och filmer för livsmedel.

-

En-skikts

Tillverkade av ett enda material i hela produkten.

-

Fler-skikt

Uppbyggda med flera olika skikt av samma eller
olika material (laminat, co-extruderade).

-

Kombination

Där förpackningen består av flera olika sammansatta
delar (korkar, lock, etikett, tryck m.m.).

-

Packmaterial

Olika typer av packmaterial som ska
skydda innehållet i en kartong eller pall
för t ex transportskador.
T ex EPS (skummad PS), bubbelplast,
plastluftkuddar m.m.

-

Pallförpackning

Sträck- och krympfilm.
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Ju fler material man blandar ihop i en förpackning (gäller även tryckfärg och etiketter)
desto mer problem kan uppstå vid sortering och återvinning av de olika materialen.
Detta ska man tänka på då man designar en förpackning (funktion jämfört med
miljönytta).
Plast ingår ibland tillsammans med andra material i en förpackning, t ex plast/papper
eller plast/papper/aluminium. Sådana material benämns som laminat och/eller
vätskekartong.
Vid återvinning av t ex vätskekartong så kan oftast större delen av pappersfibrerna
återvinnas. Eftersom plasten i ett sådant material nästa alltid inte går lätt att separera så
hamnar plasten vid återvinning i en fraktion som inte kan materialåtervinnas. Denna
plastfraktion går då oftast till någon form av energiutvinning.

Svensk standard
Det finns ett antal SIS-standarder som man bör ta hänsyn till då man designar en
förpackning:
SS-EN 13427:2004

Förpackningar – Tillämpning av Europastandarder inom området
förpackningar och förpackningsavfall.

SS-EN 13428:2004

Förpackningar – Krav på tillverkning och sammansättning för att
förebygga förpackningsavfall.
Denna standard beskriver bland annat hur man bestämmer det kritiska
funktionskravet för att nå minsta nödvändiga vikt eller volym för
en förpackning.

SS-EN 13429:2004

Förpackningar – Återanvändning.

SS-EN 13430:2004

Förpackningar – Krav på förpackningar återvinningsbara genom
materialåtervinning.
Denna standard specificerar krav på en förpackning för att den ska
kunna klassificeras som återvinningsbar genom materialåtervinning.

SS-EN 13431:2004

Förpackningar – Krav på förpackningar återvinningsbara genom
energiutvinning, inklusive specifikation av lägsta nettovärmevärde.

SS-EN 13432:2004

Förpackningar – Krav gällande förpackningar återvinningsbara genom
kompostering och biologisk nedbrytning.

Dessa standarder är i dagsläget inte tvingande utan är endast rådgivande. En producent av förpackningar
kan visa på efterlevnad på annat sätt om så önskas.
De kommer eventuellt att bli reviderade då det pågår ett arbete inom SIS/TK 165 , en arbetsgrupp inom
”Förpackningar och miljö”.
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Design för konsumentvänlighet
När en förpackning designas tas det hänsyn till en kombination av olika parametrar
(skydd av produkt, låg materialanvändning, information om produkt, hanterbarhet för
konsument, möjlighet att återvinna materialet m.m.).
För att göra en förpackning lätt hanterbar för en konsument bör följande beaktas:
Total vikt
Alltför stora och tunga förpackningar blir lätt svårhanterliga, speciellt för äldre eller
svaga personer.
Läsbarhet
Tryck innehållsförteckning m.m. med en textstorlek som går lätt att läsa.
Glöm inte viktig information för allergiker (gluten, nötter m.m.) eller annan information
om produkten t ex kan vara skadlig vid felaktig hantering.
Öppningsbarhet
Tänk på att speciellt äldre personer eller andra med nedsatt styrka kan ha svårt att
öppna vissa förpackningar (korkar, burklock m.m).
Tydlig anvisning om hur förpackningen ska öppnas om det inte är en ”självklar”
öppningsanordning.
Tandade rivanordningar och liknande ska fungera även i verkligheten, inte bara på
ritbordet.
Greppvänlig
Förpackningen ska vara lätt att greppa om, helst med en hand.
Tömningsbar
Förpackningen ska gå att tömma helt. Vissa högviskösa (tjockflytande) produkter är
svåra att tömma via för små öppningar.
Förpackningen ska även kunna tömmas utan att onödigt kladd uppstår vid användning.
Förvaring/Hållbarhet
Tydlig märkning ska finnas om hur produkten i oöppnad respektive öppnad förpackning
ska förvaras (t ex kylvara). Även hållbarhetstid ska tydligt anges.
Hur sortera tom förpackning?
Det ska finnas en tydlig information om hur förpackningen ska sorteras efter
användning. Om förpackningen består av flera delar (kork, lock m.m.) ska det framgå
om delarna ska separeras innan sortering samt hur varje del ska sorteras.

Lämpliga texter för märkning på en plastförpackning kan vara:
- Sorteras som plastförpackning för materialåtervinning
(avser de plastförpackningar som verkligen går till materialåtervinning, se sid 11).
- Sorteras som plastförpackning för energiutvinning
(avser de plastförpackningar som inte går till materialåtervinning, se sid 11).
Genom att tydligt märka på detta sätt kan konsumenten redan i butiken ta ställning till
förpackningens miljöpåverkan/återvinningsbarhet.
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Färgers inverkan
En plastförpackning kan vara infärgad på många olika sätt:
-

Plasten är helt-igenom infärgad med olika färgpigment.
Dessa kan vara helt opaka (inget ljusgenomsläpp) eller
halvtransparenta (man kan delvis se igenom
plastförpackningen).

-

Förpackningen kan vara av fler-skiktstyp och ett av skikten är infärgat.

-

Förpackningen kan vara lackerad eller tryckt för att få en önskad färg.

-

Förpackningen kan ha fått stora delar av sin yta täckt med någon form av etikett.

Vid återvinning kommer alla typer av infärgning som inte kan avlägsnas under
återvinningsprocessen att ge en plastråvara som är färgad. Om det dessutom
finns flera olika färger så fås ofta en missfärgad grå-brun-svart plastråvara.
Vid sortering med NIR (Near Infra Red) kan inte svarta färger baserade på kimrök
sorteras ut (svart absorberar allt ljus och därmed kan inte NIR-läsaren mäta). Även
andra mörka färger kan vara svåra att sortera ut.
Det finns dock vissa svarta pigment som går att läsa med NIR men dessa pigment är
dyrare och används inte lika ofta idag.
Det mest optimala är om en förpackning är helt transparent och endast i ett
material. Då fås en transparent plastråvara som kan återanvändas i många
olika produkter.

Osmältbara material som finns med i förpackningen ger tyvärr en
massa föroreningar (klumpar, prickar m.m.) som begränsar
möjligheter till återvinning. Detsamma gäller för tryckfärger på
förpackningen.
Värdet på plastråvara varierar mycket kraftigt beroende på hur ”ren” den är efter
återvinningsprocessen. Högst värde har transparent råvara medan missfärgad råvara
har låg eller ibland inget värde på eftermarknaden.
Föroreningar i form av gelpartiklar (osmält plast från andra plasttyper) och/eller fibrer
från pappersetiketter påverkar också möjligheten att blanda in det i nya produkter,
speciellt vid konstruktioner med tunna partier (t ex film).
Fibrer från pappersetiketter blir oftast kraftigt missfärgade vi omsmältning av den
återvunna plasten och ger därför upphov till tydlig missfärgning.
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Etikett
Etiketter är mycket vanliga på plastförpackningar. Etiketten är förutom en
innehållsförteckning även en del av marknadsföringen av produkten. Den
ska i de flesta fall locka konsumenten att just välja denna förpackningen
bland många andra.
Etiketter kan var tillverkade av olika material (papper, plast, belagda material med t ex
aluminium, fluorescerande eller pärlemoeffekter).
Om etiketten inte är tillverkad av samma material som själva plastförpackningen
kommer den att påverka möjligheterna för plastförpackningen att återvinnas.
Vissa etiketter limmas fast på förpackningen medan andra krympes på förpackningen.
Limmade etiketter är i de flesta fall svåra att separera vid återvinning. Vissa lim kan
”lösas upp” vid tvättprocesser men kan i många fall då kräva tillsatser av kemikalier i
tvättvatten och därmed påverka miljön på ett negativt sätt. Lim som inte lätt kan lösas
upp i vatten vid temperatur < 60 °C försvårar eller omöjliggör bra återvinning.
Det finns idag ett stort antal leverantörer av etiketter med lim som löses i 1,5 % NaOHlösning och 80 °C. Detta innebär att tvättvattnet måste neutraliseras efteråt.
Etiketter som krympes på är oftast lätta att separera vid en efterföljande tvättprocess.
En mycket viktig sak med etiketter är att de inte får täcka för stor del av förpackningen
eftersom detta påverkar möjligheten att sortera plastförpackningen på rätt sätt. Som
riktvärde så bör etikettens storlek inte vara större än 60 % av förpackningens totala yta.
Det är tyvärr inte ovanligt att förpackningar av PE eller PP har en krympplastetikett av
PET som täcker för stor del av förpackningens yta. Vid sortering hamnar dessa då i
PET-fraktionen som tyvärr idag inte återvinnes på grund av lågt eller inget
marknadsvärde. Bra förpackningsmaterial går härmed till spillo.
Om etiketten är tillverkad av samma material som själva förpackningen så är etikettens
storlek av mindre betydelse. Viktigt dock att etikettytan inte är täckt av för mycket
tryckfärg som inte ger rätt IR-absorption i sorteringsanläggningens NIR-läsare.
Tänk på att även etiketter på pallar ska vara återvinningsbara (t ex PE-etikett på PEsträckfilm). Bra om det även här används vattenlösligt lim.
Notera att krympplastetikett av PET inte alltid är exakt samma kvalitet som den PET
som ingår i förpackningen. Detta kan ge problem vid regranulering (omsmältning).
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Tryck
Tryckfärger är tillverkade av råvaror som inte är återvinningsbara
tillsammans med plaster. Tryckfärgerna blir oftast kraftigt
missfärgade när man smälter om plasten. Detta gäller även
transparenta och vita tryckfärger, alltså ingen större skillnad gentemot mörka färger.
Tryckfärger ger alltså alltid en missfärgad plastråvara som oftast dessutom innehåller
klumpar och prickar. Detta gäller även tryckfärger som kan finnas kvar på etikettrester.
Det finns olika typer av tryckfärger. De vanligast förekommande är:
Lösningsmedelsbaserade

Har någon form av lösningsmedel (oftast etanol)
som bärare av tryckfärgens bindemedel. Torkas
med hjälp av varmluft.

Vattenbaserade

Har vatten som ”lösningsmedel”. Torkas med hjälp
av varmluft.

UV-färger

Är fria från lösningsmedel. Har ett bindemedel som
härdar snabbt med hjälp av UV-ljus.

Om man trycker på förpacknings utsida så finns ibland risk för att tryckfärgen kan
skrapas loss under hantering. Därför är det ganska vanligt, speciellt för
förpackningsfilmer och påsar, att dessa är ihopsatta av två filmer där man har tryck på
den ena filmens insida (trycket blir på så sätt skrapskyddat).
Man bör också tänka till var man trycker på text t ex ”Bäst före datum”. Bättre att göra
detta på etiketten eftersom man då undviker onödig missfärgning av själva plasten.
Tryckfärg på plastförpackningar som inte enkelt går att tvätta bort ger en missfärgning
av det återvunna materialet.
En bra metod att märka enklare information på plastförpackningar
är så kallad lasermärkning. Detta är en form av gravering som för
det mesta inte är infärgad. Denna typ av märkning påverkar inte
återvinningen. Lasermärkning användes idag huvudsakligen till
datummärkning och liknade. De flesta plastmaterial går att
lasermärka men kräver oftast en viss minimitjocklek på
förpackningen (d v s film fungerar inte så bra, däremot bättre på
hårda förpackningar).
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Laminat
Laminat är ett samlingsnamn för filmer som är sammansatta av
flera olika skikt.
Laminat kan antingen vara limmat ihop av flera olika filmer
(plast/plast eller plast/papper och ibland även aluminium) eller
vara tillverkat genom att man smälter samman flera olika skikt
vid tillverkningen (så kallat co-extrudering, se sid 24). Det kan
vara allt från två skikt till i princip hur många skikt som helst. Alla skikt kan vara av
samma plastmaterial men oftast är det en blandning av olika plastmaterial för att
optimera vissa egenskaper. En mycket vanlig kombination är att ha ett skikt av EVOH i
en plastfilm av PE eller PP (för att förbättra barriäregenskaper).
Lite om barriäregenskaper:
Skydd mot fukt
De flesta plasterna skyddar bra mot fukt (vätska). Om man bara är ute efter att skydda
sin produkt mot fukt så används för det mesta PE eller PP.
Skydd mot syre
Det finns många produkter där man även behöver skydda sin produkt mot syre.
Livsmedel som innehåller fett (t ex kött och ost) kommer att härskna (oxideras) om det
inte skyddas mot luftens syre. En del varor kan också ändra färg (t ex rått kött) om
luftens syre kommer åt. Här måste man använda ett plastmaterial som har bra
barriäregenskap mot syre (gaser).
PET och PA har klart bättre barriäregenskaper än PE och PP. Ett plastmaterial som ofta
användes för att skydda mot syre är EVOH, speciellt när man har tunna förpackningar
(av t ex film). EVOH använder man inte i ”ren form” utan det ingår alltid som ett
inneslutet skikt i förpackningsmaterialet. Vanliga kombinationer är PE/EVOH/PE eller
PP/EVOH/PP. I dessa fallen är EVOH-skiktet oftast mycket tunt.
Lite riktvärden för hur mycket syre olika plastmaterial släpper igenom:
- LDPE
- PP (BOPP)
- PET (OPET)
- EVOH

ca 10 000
ca 3 000
ca
50
ca
1

Mätes i gram syre som diffunderar igenom en
25 my tjock film per m2 under 24 timmar.

Alltså motsvarar 1 my EVOH ca 10 mm LDPE eller 3 mm BOPP.
Därför är det vanligt med PP/EVOH/PP eller PE/EVOH/PE kombinationer. Oftast är
EVOH-skiktet endast några få my (2-5 my). (Tillkommer ca 1-2 my ”klisterskikt” på varje
sida runt EVOH för att det ska fästa mot PE eller PP).
Det förekommer ganska ofta (speciellt för PP) att man har ett lackerat ytskikt för att
förbättra vissa egenskaper. Exempel kan vara:
- PVDC användes för ökad barriäreffekt men även lägre friktion i fyllningsmaskiner.
- Akrylat (PMMA m fl) för att förbättra tryckbarhet på filmer.
Gemensamt för dessa är att de försämrar/omöjliggör materialåtervinning.
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Nedskräpning
Tyvärr ser vi alltför ofta att plastförpackningar ligger som skräp både
på land och i havet. På grund av plastens hållbarhet innebär detta att
sådant skräp kommer att finnas kvar i miljön under många år.
Efterhand bryts det ned till mindre bitar men det tar tusentals år innan
det är helt nedbrutet. Och under den tiden kan det orsaka skador på
miljö och djurliv.
Att minska nedskräpningen kräver att vi ändrar på människors beteendemönster. Mer
och bättre information är en väg men även striktare lagstiftning behövs för att ge
märkbara effekter.
Även befintliga avfallssystem (vattenreningsverk och avfallsanläggningar) kan läcka ut
material via breddavlopp eller vind.
Förpackningsindustrin kan här hjälpa till med att ta bort/omarbeta förpackningar som
lätt hamnar som nedskräpning (se nedan). Politiker och myndigheter måste bidraga
med hårdare åtgärder mot de som verkligen skapar nedskräpningen, d v s vi människor.
Det utdelas t ex idag inga böter för enklare nedskräpning (cigarettfimpar, snus,
kassakvitton m.m.) trots att detta är de vanligaste artiklarna man hittar på våra gator och
torg (läs gärna årsrapporter från Håll Sverige Rent, se länk på sid 26).
Att byta till bionedbrytbara plastmaterial är tyvärr ingen lösning. Nästan alla
bionedbrytbara plaster kan bara brytas ned i industriell skala (högre temperatur och god
syretillförsel). I naturen kommer de tyvärr att finnas kvar under många år.
Risken är också att konsumenten invaggas i förhoppning att det gör inget om en
bionedbrytbar förpackning hamnar i miljön, ”den bryts ju ändå ner”. Så fungerar det
tyvärr inte.

EU inför nytt direktiv för att minska nedskräpning för engångsartiklar
EU-parlamentet godkände 27 mars 2019 ett förslag till nytt EU-direktiv om
förbud/minskning att ett antal engångsartiklar av plast. Detta ska nu omsättas i ett EUdirektiv som därefter förväntas bli lag i Sverige under 2021.
Beslutet är en blandning av förbud, minskning, ny märkning samt informationsåtgärder.
Syftet är att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön.
Detaljinformation kan får på följande länk:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA2019-0305+0+DOC+PDF+V0//SV

Hur kan plastförpackningar hjälpa till att minska nedskräpning?
Information
Först måste förpackningen ha en tydlig information om hur den kan sorteras som avfall.
T ex: ”Sorteras som plastförpackning.” (se även textförslag på sid 14).
Om konsumenten är osäker riskerar förpackningen att ”hamna” på fel ställe.

Bra plastförpackningar ver 2.5 2019-11-18
Sid 19 (47)

Design
Många förpackningar består av flera delar varav några är små och lätt ”tappas bort” vid
hantering. Exempel är korkar, lock, sugrör m.m.
- Se till att små korkar och lock hänger kvar vid förpackningen under användning och
insamling.

Exempel på del av kork
som inte hänger kvar
på förpackningen efter
öppnande.

Ett bra exempel på del
av kork som hänger
kvar på förpackningen
efter öppnande.

- Undvik att ha lösa delar som lätt tappas bort eller
blåser iväg vid användning.
Som exempel är det lätt att ett litet barn tappar bort
den skyddande förpackningen till ett sugrör som sitter
fast på en portionsförpackad läskedryck.
Exempel på förpackning som består av flera delar
där risk finns för att de ”tappas bort” vid hantering.

- Undvik små portionsförpackade godisbitar
där förpackningen lätt ”tappas bort”.

Förpackningsansvaret
Att öka antal insamlingsställen för förbrukade plastförpackningar kan också hjälpa till att
minska nedskräpningen.
Fler papperskorgar i offentlig miljö hjälper också till, framförallt vid sådana platser där
mycket folk vistas ute (parker, stränder m.m.).
Pantsystem
Förpackningar som ingår i någon form av pantsystem (PET-flaskor, Aluminiumburkar)
har en mycket hög insamlingsgrad (runt 90 %). Genom att öka antal förpackningar
i olika pantsystem så kan insamlingen öka samtidigt som nedskräpningen klart kan
minska. Har förpackningen ett restvärde för konsumenten så ökar incitamentet för
att lämna in den använda förpackningen och få tillbaka sin pant.
Läs även om PantaPå på sid 35.
Här kan vi gärna nämna alla ”miljöhjältar” som hjälper till att samla in olika pantförpackningar ute i den
offentliga miljön för att få ett ekonomiskt bidrag (idrottsklubbar m fl).
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Är det vara OK att använda en förpackning som inte
går att materialåtervinna?
Vid design av en förpackning så finns flera detaljer att tänka på:
1. Utseende

Produkten ska fånga konsumentens intresse.
Här tas hänsyn till framförallt form och tryck/färg.

2. Material

Här tar man hänsyn till förpackningens förmåga att skydda
produkten men även mängden material som åtgår (vikt).
Pris är även här en viktig faktor.

3. Återvinning

Är tyvärr inte alltid första val (idag).

Att bara använda ett material är ett bra alternativ ut återvinningsperspektiv. Men ofta så
behöver man speciella egenskaper för förpackningen som kan erhållas genom att välja
en kombination av olika material. Detta gäller särskilt när man söker speciella
barriäreffekter, t ex för vissa livsmedel.
Som visades ovan (sid 18) så finns det plastmaterial som har extra höga
barriäregenskaper mot t ex luftens syre. En speciell användning av EVOH är här vanlig
beroende på att man sparar stora mängder material jämfört med att använda andra
material.
Om man t ex skulle byta ut 2 my EVOH-skikt i en film så behöver man ca 100 my PET.
Detta skulle göra förpackningsfilmen styv och svårhanterlig. Om man skulle byta ut det
till andra sorter så skulle filmen bli för tjock (bli mer som en styv skiva).
Men hur är det med återvinningsbarheten med EVOH-filmer?
Tyvärr så har redan en så liten inblandning som 2 % en inverkan vid återvinning. EVOH
kommer att klumpa ihop sig till små geler i den omsmälta plasten.
Om man har för avsikt att återanvända en sådan blandning till film så kan problem
uppstå vid tillverkningen, filmen kan spricka på grund av ingående klumpar.
Att återanvända det vid formsprutning går däremot bättre. Dock bör man tänka på att
filmkvalitéer har en annorlunda viskositet är formsprutningskvalitéer, varför inblandning
inte kan göras i större koncentrationer.
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Tänk efter före – designa rätt
Det är redan i designstadiet som vi avgör om en plastförpackning får större eller mindre
klimatpåverkan. Genom att välja rätt material, utforma förpackningen smart samt tänka på vad
som ska ske med en förbrukad förpackning så tar vi fullt ansvar i alla led.

Avfallstrappan
Förebygga
Återanvända
Återvinna

Energiutvinna
Deponi

1. Förebygga
Redan vid produktionen uppstår avfall. Det kan vara avfall från uppstart av maskiner,
konstruktionsspill (del som t ex skäres av från formad förpackning) samt kontrollspill (prover
som tas för att göra kvalitetskontroller).
Oftast så kan producenterna återanvända sådant spill i sin egen produktion eller skicka det till
något återvinningsföretag. Tänk på att välja rätt material för förpackningen, se vidare sidan 22
om tips.
2. Återanvända
Om möjligt, designa din förpackning så att den kan återanvändas till samma eller annat
ändamål. Burkar, bägare och flaskor är exempel på förpackningar som kan återanvändas för
olika ändamål. Märk gärna förpackningen med information om den är godkänd för kontakt med
livsmedel eller om den går att använda i mikrovågsugn.
3. Återvinna
Om förpackningen inte kan återanvändas för annat ändamål så ska den lämnas in i lämpligt
insamlingssystem (FTI insamlingsställen). Tänk på att märka förpackningen med information om
hur konsumenten kan dela upp den i olika fraktioner om så behövs (t ex kartong, plast, metall).
Se lämplig märkning sidan 14.
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4. Energiutvinna
Om förpackningen av olika orsaker inte kan återvinnas till nytt material återstår bara
energiutvinning. Tänk även här på att märka förpackningen med information om hur
konsumenten kan dela upp den i olika fraktioner om så behövs (t ex kartong, plast, metall). Se
lämplig märkning sidan 14.
5. Deponi
Deponi är inget alternativ för en plastförpackning. Eftersom plasten har ett högt energiinnehåll
så är det bättre att utvinna värmeenergi än att lägga den på deponi.

Går plastförpackningar att kompostera?
Man måste skilja på vilken metod man hänvisar till.
- Aerob nedbrytning

(mikroorganismer och syre-atmosfär,
ger CO2, vatten och mull)

- Anaerob nedbrytning (Mikroorganismer men utan syre,
ger biogas och biogödsel)
1. Industriell kompostering ( EN 13432 )
- Temp 60-70 °C
- God syretillförsel

Fungerar för en del biobaserade plaster.
Används i princip inte i Sverige.

2. Hemkompostering
- Temp 26 - 29 °C
- Sämre syretillförsel

Fungerar för några få enstaka biobaserade
(enligt standard).
I praktiken så fungerar det sällan eller inte!
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Hur kan vi öka möjligheterna att kunna återvinna en
förpackning?
Här kommer några exempel på hur vi kan välja material så att
förpackningen bättre kan återvinnas med dagens teknik.
1. Plastmaterial
Välj i första hand ett plastmaterial som har ett marknadsvärde efter
materialåtervinning.
- PE
- PP
- PET

Både transparent och infärgat, både film och styva förpackningar
Både transparent och infärgat, endast styva förpackningar
Endast transparenta PET-flaskor

(Det pågår intensiv forskning i Europa på att kunna ”kemiskt” återvinna PET. Detta är dock
i dagsläget ingen ekonomisk användbar teknik men kan inom en femårsperiod vara en
realitet).

Övriga plaster och kombinationer har tyvärr idag inget/försumbart värde som återvunnet
material. Dessa material går därför oftast direkt till energiutvinning.
2. Färg
Välj i första hand transparent material.
Ett transparent material som är återvunnit är oftast något semi-transparent
(beroende på mindre mängder föroreningar (t ex rester från tryckfärg, etikett, lim
m.m.). Det är dock mycket lätt att färga in till nästan vilken ny kulör som helst.
Ett infärgat material som är återvunnit är i princip alltid missfärgat beroende på
ingående ström av material. Oftast får man en grå-brun färg såvida man inte separerar
ingående material i olika färgfraktioner i förväg innan omsmältning.
Det kan också innehålla olika föroreningar (t ex rester från tryckfärg, etikett, lim m.m.).
En sådan missfärgning av det återvunna materialet gör att dess användningsområde är
begränsat (bara i mörkare färger).
Använd inte svarta material baserat på kimrök (även vissa mörka färger är svåra att
sortera ut).
3. Etikett och lim
Välj i första hand en etikett som är lätt att avlägsna vid återvinning.
Etikettrester som envist sitter fast på materialet ger direkt en klar försämring av
det återvunna materialet. Detta kan uppnås på olika sätt:
a) Krympplastetikett
Detta är en tunn etikettfilm som man krymper fast på förpackningen utan att använda
lim. Vid återvinning så males förpackningen ned i mindre bitar och då lossnar lätt
etiketten. Välj i första hand samma material till etiketten som till övriga förpackningen.
Etikettens storlek får inte överstiga 60 % av hela förpackningens yta. Annars kan inte
NIR-läsaren sortera till rätt fraktion.
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b) Limmad etikett
Välj här ett lim som lätt kan lösas upp vid återvinning. Det ska helst vara vattenlösligt
under 60°C. Då kan etiketten lätt separeras från övriga förpackningen.
Välj ett lim som inte innehåller miljöbelastande ämnen (kommer att hamna i
tvättvattnet).
Välj i första hand samma material till etiketten som till övriga förpackningen.
Etikettens storlek får inte överstiga 60 % av hela förpackningens yta. Annars kan inte
NIR-läsaren sortera till rätt fraktion.
Undvik etiketter uppbyggda av flera olika material (laminat). Detta gör att själva etiketten
inte kan återvinnas.

4. Tryck på förpackning eller etikett
Välj om möjligt en tryckfärgskvalitet som går att tvätta bort vid återvinning.
Minimera mängden tryck till det nödvändigaste. Bakgrundsfärger är onödiga.
Notera att detta kan vara i konflikt med att ha en ”säljande” lay-out. Här får viljan
att låta miljö gå före vara avgörande.
Det är inte någon större skillnad på ljusa respektive mörka tryckfärger (båda ger en
missfärgning vid återvinning). Dock ger ljusa pigment i tryckfärgen lite mindre
missfärgning än t ex svarta pigment.

5. Förpackning som består av flera olika delar
Välj alltid samma material till olika delar av en förpackning (t ex kork,
lock, pumphandtag m.m.). I de fall detta inte är tekniskt möjligt så välj
likartade material där sammanblandning inte medför alltför stora
materialproblem i det återvunna materialet.
Undvik små delar som lätt ”tappas bort” vid hantering och därigenom ökar på problem
med nedskräpning.
6. Märkning
Det ska ALLTID finnas en TYDLIG information på
förpackningen om hur en använd förpackning ska sorteras.

Sorteras som plastförpackning
för materialåtervinning.

Om förpackningen består av olika delar (t ex flaska/pumpkran, bägare/oblat,
tråg/toppfilm m.m.) och de är av olika material så ange alltid hur respektive del ska
sorteras.
Detta säkerställer att konsumenten får en bra vägledning om hur man ska sortera den
använda förpackningen. Se även text längs ner på sid 14.
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Ordförklaringar
Co-extrudering
När man tillverkar (t ex plastfilm) i flera lager samtidigt.

Densitet
Ett mått på hur mycket ett ämne väger per volymenhet.
Anges som kg/liter.
Exempel:
- Vatten
- PE
- PP
- PS
- PET
- PVC

1,00
kg/liter
0,92-0,96 kg/liter
0,91-0,92 kg/liter
1,05
kg/liter
1,28-1,40 kg/liter
1,30-1,45 kg/liter

(innebär att PE flyter i vatten)
(innebär att PP flyter i vatten)
(innebär att PS inte flyter i vatten)
(innebär att PET inte flyter i vatten)
(innebär att PVC inte flyter i vatten)

OBS! Notera att om man tillsätter fyllnadsmedel (t ex talk, krita) i plasten så förändras
densiteten (densiteten ökar, kan sjunka i vatten). Krita har en densitet på 1,7-2,1 kg/liter.

Float and sink
Metod när man tvättar sorterad plast med vatten.
Vissa plaster flyter (t ex PE och PP) medan andra
plaster sjunker (PET och PA).

NIR-maskin
NIR betyder Near Infra Red.
När man belyser en
förpackning med ljus så
reflekterar den ett specifikt
ljus beroende på vilket
material som förpackningen
är tillverkad av.
Man mäter detta
reflekterade ljuset inom det
infraröda området.

Sortering med hjälp av NIR (Near Infra Red)

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.

Inmatning av osorterat material
NIR-spektrofotometer
Separation med hjälp av riktad tryckluft
Utsorterad fraktion
Kvarvarande fraktion
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5

4

Regranulering
Innebär att man smälter om plasten och tillverkar nytt
granulatmaterial (i storlek som större risgryn).

Svarta pigment
Det vanligast förekommande svarta pigmentet är kimrök (sot). Detta är billigt och har
starkt infärgningsförmåga. Tyvärr absorberar detta pigment i princip allt ljus varför NIRläsaren inte kan identifiera själva plasten utan denna förpackning går ”obemärkt” förbi
vid sorteringen.
Det finns andra svarta pigment som inte påverkar NIR-läsaren utan här kan man då
sortera plasten utifrån rätt reflekterat ljus. Dessa pigment är idag dyrare och
förekommer än så länge i någon större omfattning. Läs gärna mer på
https://packagingeurope.com/beyond-the-revmoval-of-black-carbon-pigments/

Viskositet
Kallas även MFI (Melt Flow Index) eller MFV (Melt Flow Value).
Ett mått på hur lätt plasten flyter i smält tillstånd vid en viss
temperatur.
Anges oftast som vikt per tidsenhet ( t ex g/10 min).
Kan mätas genom att man smälter plasten till en given temperatur
och därefter låter den rinna genom ett tunt rör (kapillärrör). Man mäter
sedan hur mycket plast som rinner igenom på t ex 10 minuter.
Ett lågt MFI betyder att plasten är trögflytande (lite plast rinner genom
kapillärröret).
Vanligt är att plast för tillverkning av film har låga MFI (oftast < 1,0),
d v s trögflytande. Detta för att filmen ska vara ”seg” och inte spricka
vid filmblåsning.
Plast för tillverkning av plastskivor har något högre MFI (oftast 2,0-7,0).
Plast för formgjutning har däremot högre MFI (oftast 10-80). Denna är alltså
lättflytande vilket är viktigt för att plasten lättare ska kunna flyta in i alla små håligheter i
en gjutform.
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Lite mer att läsa
Här följer några hänvisningar till andra forum där du kan hitta mer
information.

1. “Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI”.
http://www.ftiab.se/

2. “Svensk Plaståtervinning”.

https://www.svenskplastatervinning.se/

3. ”Rethinking the future of plastics”. Report from January 2016, the World Economic Forum
and the Ellen MacArthur Foundation.
https://newplasticseconomy.org/publications/report-2016

4. ” Catalysing action”. Report from 2017, the Ellen MacArthur Foundation. A follow-up of the
“Rethinking the future of plastics”.
https://newplasticseconomy.org/publications/report-2017

5. “Förpackningar och köksredskap. Plast ”. Rekommendationer från Livsmedelsverket
avseende plaster och livsmedel.
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillagning-hygienforpackningar/forpackningar/plast

6. ”Reflex project”. The REFLEX (Recycling of Flexible Packaging) Project is a collaborative

R&D project co-funded by Innovate UK. The project aims to create a circular economy for
flexible packaging.
http://www.reflexproject.co.uk/final-report/

7. “Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar”.

https://open.karnovgroup.se/miljoratt-och-halsoskydd/SFS2018-1462

8. ”EU:s nya plaststrategi”. Den första EU-strategin för plast har antagits, med syftet att skydda
miljön och skapa nya möjligheter för industrin. Strategin ingår även i EU:s övergång till en
cirkulär ekonomi.
https://ec.europa.eu/sweden/news/20170117-plast_sv

9. Polymer Properties Database, en länk till faktasamling om olika polymermaterial.
http://polymerdatabase.com/polymer%20index/polyalkenes.html

10. ”Skräprapport 2019” från Håll Sverige Rent.
https://www.hsr.se/fakta/skraprapport-2019

11. ”Avfallstrappan” från Naturskyddsföreningen.

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-avfallstrappan
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Bilaga – Vanliga förpackningar på den
svenska marknaden
I detta avsnittet tittar vi på några vanliga plastförpackningar
på den svenska marknaden (febr 2018). Avsikten är inte att
ta ställning till om förpackningen är rätt eller fel utan endast som exempel på hur
förpackningen är sammansatt.
Det är viktigt av att vara medveten om att val av material till en förpackning är en
kombination av olika parametrar (skydd av produkt, låg materialanvändning, information
om produkt, hanterbarhet för konsument, möjlighet att återvinna materialet m.m.)
För varje förpackning så tittar vi på tre saker:
1.

Hur är förpackningen uppbyggd (material).
Vilka plastmaterial som är använda samt sorteringsinformation till konsumenten.

2. För- och nackdelar med valda material ur återvinningssynpunkt (utifrån dagens
tillgängliga teknik).
Varje del i förpackningen får en symbol beroende på dess möjlighet att återvinnas.
Dessa är:
Kan återvinnas som plastmaterial och har ett positivt marknadsvärde.
Kan återvinnas som plastmaterial men har ett lågt eller obefintligt marknadsvärde.
Kan inte med dagens teknik återvinnas som plastmaterial eller har ingen
efterfrågan på marknaden utan går till energiutvinning efter sortering.

3. Förslag på hur förpackningen skulle kunna ändras till att ge ökad
återvinningsbarhet.
Tips på hur förpackningsmaterialet eventuellt kan bytas ut (är givetvis beroende på
behövliga egenskaper).
Uppgifter på hur förpackningarna är uppbyggda bygger i vissa fall på information vi har fått från
tillverkare/fyllare av plastförpackningen. I andra fall bygger det på visuell kontroll av märkningar samt
praktisk testning och är därmed inte säkerställda fullt ut. Vi ber om ursäkt för om det gjorts felaktiga
bedömningar här. I de fall någon läsare kan uppdatera författaren med mera korrekt information så är vi
tacksamma för detta.
Testen för att se om det går att tvätta bort etiketter är utförd i rent vatten vid + 55 °C (inga tillsatser).
Alla vikter och tjocklekar är ungefärliga värden.
Förklaring:
(Märk) = Plastmaterial enligt märkning på förpackningen
(Mätn) = Plastmaterial enligt mätning med NIR-instrument (OBS! Mäter bara ytskiktsmaterialet)
(Lev)

= Plastmaterial enlig information från leverantör

XX

= Har inte gått att avgöra vilket plastmaterial delen består av.

Produktandel = Vikt-%

Produkt / (Produkt + Förpackning) (uppskattat värde)
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Felix Tomatketchup Original 1 kg
Material:
1. Flaska, röd, PET (Mätn), 46 gram. (PET-märkning i botten).
2. Kork, grön, PP (Mätn), 12 gram. (PP-märkning inne i korken).
3. Oblat, Aluminium/plast-laminat, <0,1 gram, ca 200 my.
4. Etikett, 3 st, vit, papper/plast-laminat, 100 % tryck. Etikett täcker ca 40 %
av flaskan exkl botten.
Sortering: ”ÅTERVINNING: Förpackningen sorteras som plastförpackning.”

För- och nackdel med valda material:
1. Flaskan är tillverkad av röd PET. Denna kan sorteras som PET-fraktion.
Eftersom det finns många olika förpackningar tillverkade av PET på marknaden så fås vid sorteringen
en blandning, som om den smältes om oftast får en grå-brun och mörk kulör som har ett lågt värde på
marknaden.
Tvättad och regranulerad färgad PET är fullt användningsbar men tyvärr är marknaden obefintlig,
vilket medför att förpackningen går till energiutvinning.
2. Korken är tillverkad av grön PP. Denna kan sorteras som PP-fraktion.
Eftersom det finns många olika förpackningar tillverkade av PP på marknaden så fås vid sorteringen
en blandning, som om den smältes om oftast får en grå-brun och mörk kulör som dock har ett värde
på marknaden.
Tvättad och regranulerad PP är fullt användningsbar och har marknadsvärde som gör fraktionen klart
säljbar.
3. Oblatet är tillverkat av ett Aluminium/pappers-laminat. Går inte att återvinna.
4. Etiketten är tillverkad av ett papper/plast-laminat. Återvinnes inte.
Etiketten lossnar inte vid tvätt med normal mekanisk bearbetning. Efter 5 min så gick det (men inte
lätt) att pilla loss etiketten med naglarna, dock blir det limrester kvar på flaskan.

Förslag till bättre möjlighet att materialåtervinna
Om flaskan göres av PE eller PP ökas värdet på den återvunna fraktionen.
Om flaskan göres av transparent PET ökar möjligheten att kunna återvunna fraktionen.
Tillverka korken i samma material som flaskan.
Om korken göres av transparent plast ökar man värdet på den återvunna fraktionen. Vit färg har högre
värde än övriga färger.
Om etiketten limmas med ett vattenlösligt lim så undviker man etikettrester i plastfraktionen vid
återvinning.
Produktandel = 94 %
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Heinz Tomato Ketchup 500 ml
Material:
1. Flaska, transparent, PET (Mätn), 33 gram. (PET-märkning i botten).
2. Kork, vit, PP (Mätn), 3 gram. (Ingen märkning på korken).
3. Oblat, Aluminium/plast-laminat, <0,1 gram, ca 200 my.
4. Etikett, 3 st, vitt papper, 20 % tryck. Etikett täcker ca 30 % av flaskan exkl
botten.
Sortering: Skriftlig information saknas. Finns PET-symbol i botten på flaskan.

ör- och nackdel med valda material:
1. Flaskan är tillverkad av transparent PET. Denna kan sorteras som PET-fraktion.
Tvättad och regranulerad transparent PET är användningsbar men tyvärr är marknaden svag, vilket
medför lågt eller inget värde.
2. Korken är tillverkad av vit PP (Mätn) (ingen materialtyp angiven). Denna kan sorteras som PPfraktion.
Eftersom det finns många olika förpackningar tillverkade av PP på marknaden så fås vid sorteringen
en blandning, som om den smältes om oftast får en grå-brun och mörk kulör som dock har ett värde
på marknaden.
Tvättad och regranulerad PP är fullt användningsbar och har marknadsvärde som gör fraktionen klart
säljbar.
3. Oblatet är tillverkat av ett Aluminium/pappers-laminat. Går inte att återvinna.
4. Etiketten är tillverkad av vitt papper. Återvinnes inte.
Etiketten lossnar lätt vid tvätt med normal mekanisk bearbetning. BRA val av lim.

Förslag till bättre möjlighet att materialåtervinna
Om flaskan göres av PE eller PP ökas värdet på den återvunna fraktionen.
Flaskan göres av transparent PET vilket kan ha ett värde på den återvunna PET-fraktionen.
Ett bra exempel där producenten gärna visar färgen på produkten i förpackningen.
Tillverka korken i samma material som flaskan.
Om korken göres av transparent plast ökar man värdet på den återvunna fraktionen. Vit färg har högre
värde än övriga färger.
Produktandel = 93 %
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ICA Basic Ketchup 1 kg
Material:
1. Flaska, röd, HDPE (Märk), 60 gram. (HDPE-märkning i botten och på etikett).
2. Kork, vit, PP (Märk), 4 gram. (PP-märkning inne i korken).
3. Oblat, Aluminium/plast-laminat, <1 gram.
4. Etikett, 2 st, vit, papper, 50 % tryck. Etikett täcker ca 40 % av flaskan exkl
botten. Tryckfärg på korkens ovansida.
Sortering: ”Sorteras som plastförpackning.”

För- och nackdel med valda material:
1. Flaskan är tillverkad av röd HDPE. Denna kan sorteras som HDPE-fraktion.
Eftersom det finns många olika förpackningar tillverkade av HDPE på marknaden så fås vid
sorteringen en blandning, som om den smältes om oftast får en grå-brun och mörk kulör som dock
har ett värde på marknaden.
Tvättad och regranulerad färgad HDPE är fullt användningsbar och har marknadsvärde som gör
fraktionen klart säljbar.
2. Korken är tillverkad av vit PP. Denna kan sorteras som PP-fraktion.
Eftersom det finns många olika förpackningar tillverkade av PP på marknaden så fås vid sorteringen
en blandning, som om den smältes om oftast får en grå-brun och mörk kulör som dock har ett värde
på marknaden.
Tvättad och regranulerad PP är fullt användningsbar och har marknadsvärde som gör fraktionen klart
säljbar.
3. Oblatet är tillverkat av ett Aluminium/pappers-laminat. Går inte att återvinna.
4. Etiketten är tillverkad av ett papper. Återvinnes inte.
Etiketten lossnar inte vid tvätt med normal mekanisk bearbetning. Efter 5 min så gick det (men inte
lätt) att pilla loss etiketten med naglarna, dock blir det limrester kvar på flaskan.

Förslag till bättre möjlighet att materialåtervinna
Om flaskan göres av transparent HDPE ökar värdet på den återvunna fraktionen.
Tillverka korken i samma material som flaskan.
Om korken göres av transparent plast ökar man värdet på den återvunna fraktionen. Vit färg har högre
värde än övriga färger.
Undvik att trycka på korken (ger missfärgning vid återvinning). Tryck hellre på pappersetiketten.
Om etiketten limmas med ett vattenlösligt lim så undviker man etikettrester i plastfraktionen vid
återvinning.
Produktandel = 94 %
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Coop Tomat Ketchup 860 g
Material:
5. Flaska, transparent, PP (Märk), 42 gram. (PP-märkning i botten).
6. Kork, vit, PP (Märk), 9 gram. (PP-märkning inne i korken).
Datummärkning tryckt på korken.
7. Oblat, Aluminium/plast-laminat, <<1 gram.
8. Etikett, 2 st, vit, papper, 20 % tryck. Etikett täcker ca 30 % av flaskan exkl botten.
Tryckfärg på korkens ovansida.
Sortering: ”Sköljes och sorteras som hårdplast.”

För- och nackdel med valda material:
5. Flaskan är tillverkad av transparent PP. Denna kan sorteras som PP-fraktion.
Eftersom det finns många olika förpackningar tillverkade av PP på marknaden så fås vid sorteringen
en blandning, som om den smältes om oftast får en grå-brun och mörk kulör som dock har ett värde
på marknaden.
Tvättad och regranulerad transparent PP är fullt användningsbar och har marknadsvärde som gör
fraktionen klart säljbar.
6. Korken är tillverkad av vit PP. Denna kan sorteras som PP-fraktion.
Eftersom det finns många olika förpackningar tillverkade av PP på marknaden så fås vid sorteringen
en blandning, som om den smältes om oftast får en grå-brun och mörk kulör som dock har ett värde
på marknaden.
Tvättad och regranulerad PP är fullt användningsbar och har marknadsvärde som gör fraktionen klart
säljbar.
7. Oblatet är tillverkat av ett Aluminium/pappers-laminat. Går inte att återvinna.
8. Etiketten är tillverkad av ett papper. Återvinnes inte.
Etiketten lossnar inte vid tvätt med normal mekanisk bearbetning. Efter 5 min så gick det (men inte
lätt) att pilla loss etiketten med naglarna, dock blir det limrester kvar på flaskan.

Denna förpackning har tyvärr
bytts ut mot en röd PET-flaska
som inte blir
materialåtervunnen med
dagens insamlingssystem. Den
går till energiutvinning.
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Pepper Hot Chili 240 ml
Material:
1. Flaska, transparent, HDPE, 20 gram. (HDPE-märkning i botten).
2. Kork, vit, PP (Mätn), 6 gram. (Ingen märkning på korken).
3. Etikett, Transparent krympetikett runt om hela flaskan, PET, ca 90 % tryck.
Etikett täcker 100 % av flaskan exkl botten.
Sortering: ”Sorteras som hårdplast.”

För- och nackdel med valda material:
1. Flaskan är tillverkad av transparent HDPE. Denna kan sorteras som HDPE-fraktion om etiketten inte
finns kvar. Tyvärr så blir denna flaska (p g a etiketten) sorterad som PET !!!.
Tvättad och regranulerad transparent HDPE är fullt användningsbar och har marknadsvärde som gör
fraktionen klart säljbar.
2. Korken är tillverkad av vit PP (Mätn) (ingen materialtyp angiven). Denna kan sorteras som PPfraktion.
Eftersom det finns många olika förpackningar tillverkade av PP på marknaden så fås vid sorteringen
en blandning, som om den smältes om oftast får en grå-brun och mörk kulör som dock har ett värde
på marknaden.
Tvättad och regranulerad PP är fullt användningsbar och har marknadsvärde som gör fraktionen klart
säljbar.
3. Etiketten är tillverkad av transparent PET med tryck. Etiketten lossnar lätt när flaskan males ned.
Kan återvinnas men har inget värde.

Förslag till bättre möjlighet att materialåtervinna
Här är ett exempel på hur bra plastmaterial i en flaska inte hamnar i återvinningsbar fraktion på
grund av en krympetikett. Om krympetiketten hade varit < 60% av flaskans yta så hade den
hamnat i en återvinningsbar fraktion med bra marknadsvärde.
Tillverka korken i samma material som flaskan.
Om korken göres av transparent plast ökar man värdet på den återvunna fraktionen. Vit färg har högre
värde än övriga färger.
Produktandel = 90 %
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Yes Naturals 650 ml
Material:
4. Flaska, transparent, PET, 37 gram. (PET-märkning i botten).
5. Kork, röd, PP (Mätn), 4 gram. (Ingen märkning på korken).
6. Etikett, 3 st, vitt papper, 40 % tryck. Etikett täcker ca 30 % av flaskan exkl botten.
Sortering: ”Innehållet/behållaren återvinns på närmaste återvinningsstation.”

För- och nackdel med valda material:
4. Flaskan är tillverkad av transparent PET. Denna kan sorteras som PET-fraktion.
Tvättad och regranulerad transparent PET är användningsbar men tyvärr är marknaden svag, vilket
medför lågt eller inget värde.
5. Korken är tillverkad av röd PP (Mätn) (ingen materialtyp angiven). Denna kan sorteras som PPfraktion.
Eftersom det finns många olika förpackningar tillverkade av PP på marknaden så fås vid sorteringen
en blandning, som om den smältes om oftast får en grå-brun och mörk kulör som dock har ett värde
på marknaden.
Tvättad och regranulerad PP är fullt användningsbar och har marknadsvärde som gör fraktionen klart
säljbar.
6. Etiketten är tillverkad av vitt papper. Återvinnes inte.
Etiketten lossnar inte lätt vid tvätt med normal mekanisk bearbetning. Kan dock pillas loss med
naglarna men lämnar då lim kvar på flaskan.

Förslag till bättre möjlighet att materialåtervinna
Om flaskan göres av PE eller PP ökas värdet på den återvunna fraktionen.
Tillverka korken i samma material som flaskan.
Om korken göres av transparent plast ökar man värdet på den återvunna fraktionen. Vit färg har högre
värde än övriga färger.
Om etiketten limmas med ett vattenlösligt lim så undviker man etikettrester i plastfraktionen vid
återvinning.
Produktandel = 94 %

Yes-flaskan ingår numera i systemet PantaPå. Det innebär att det går att få en pant om man
scannar EAN-koden när man befinner sig t ex på en återvinningsstation. Appen PantaPå finns
att ladda ner via Apple.
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Ajax Optimal 7 Universal 750 ml
Material:
1. Flaska, transparent, PET (Mätn), 40 gram. (otydlig PET-märkning i botten).
2. Spraykork, röd/transparent, PP (Mätn), 23 gram. (Ingen märkning på korken),
sitter en liten tätningsring i korken.
3. Etikett, Transparent krympetikett runt om hela flaskan, PET, ca 40 % tryck.
Etikett täcker 100 % av flaskan exkl botten.
Sortering: Skriftlig information saknas. Finns otydlig PET-symbol i botten på
flaskan.

För- och nackdel med valda material:
1. Flaskan är tillverkad av transparent PET. Denna kan sorteras som PET-fraktion.
Eftersom hela flaskan är täckt med etiketten så sorteras denna flaska som XXmaterialet i etiketten.
Flaskan göres av transparent PET vilket kan ha ett värde på den återvunna PET-fraktionen.
2. Korken är tillverkad av röd och transparent PP (Mätn) (ingen materialtyp angiven). Denna sorteras
som PP.
Eftersom det finns många olika förpackningar tillverkade av PP på marknaden så fås vid sorteringen
en blandning, som om den smältes om oftast får en grå-brun och mörk kulör som dock har ett värde
på marknaden.
3. Etiketten är tillverkad av transparent PET med tryck.
Etiketten lossnar lätt när flaskan males ned. Kan återvinnas men har inget värde.

Förslag till bättre möjlighet att materialåtervinna
Om flaskan göres av PE eller PP ökas värdet på den återvunna fraktionen.
Tillverka korken i samma material som flaskan.
Om korken göres av transparent plast ökar man värdet på den återvunna fraktionen. Vit färg har högre
värde än övriga färger.
Etikettens storlek bör minskas till < 60 % av förpackningen yta.
Etiketten är krympt på flaskan utan lim. Detta gör att etiketten lätt kan skiljas av efter malning innan
efterföljande tvättoperation.
Produktandel = 92 %
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Serla Toapapper 6-pack
Material:
1. Film, transparent, LD-PE (Märk), 12 gram (35 my) inkl handtag.
Ca 50 % tryckt yta.
2. Handtagsfilm transparent, LD-PE (Mätn) (50 my). Inget tryck.
Sortering: Ingen sorteringsanvisning men finns LD-PE symbol.

För- och nackdel med valda material:
1. Film och handtag är tillverkade av transparent LD-PE. Denna kan
sorteras som LD-PE-fraktion.
Tryckfärgen går inte att tvätta bort utan gör att återvunnen plast blir missfärgad.
Tvättad och regranulerad transparent LD-PE med tryck är fullt användningsbar, säljes som färgad
fraktion, och har ett marknadsvärde som gör fraktionen klart säljbar.

Förslag till bättre möjlighet att materialåtervinna
Filmen göres redan av transparent LD-PE vilket ökar värdet på den återvunna fraktionen.
Om tryckfärgen kan lösas upp vid normal tvätt ökar man värdet på den återvunna fraktionen.
En minskad tryckt yta ger en lägre missfärgning vid återvinning.
Alternativt kan en etikett med vattenlösligt lim användas. Måste tryckytan vara så stor?

Metsä Tissue´s varumärke Serla börjar under 2019 att använda återvunnen PE i delar av sitt
sortiment. Ett bra steg mot cirkulär plastanvändning.
Produktandel = ca 99 %
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Pågen Lingon Grova 500 g
Material:
1. Påse, transparent, LD-PE (Mätn), 5 gram (25 my) inkl klämma.
Ca 70 % tryckt yta.
2. Förslutningsklämma, vitt papper/metalltråd ca 0,3 gram.
Sortering: ”KÄLLSORTERING: Som mjuk plastförpackning.”

För- och nackdel med valda material:
1. Påsen är tillverkad av transparent LD-PE. Denna kan sorteras som LD-PE-fraktion.
Tryckfärgen går inte att tvätta bort utan gör att återvunnen plast blir missfärgad.
Tvättad och regranulerad transparent LD-PE med tryck är fullt användningsbar, säljes som färgad
fraktion, och har ett marknadsvärde som gör fraktionen klart säljbar.
2. Klämman återvinnes ej, för liten för att fungera i sorteringsanläggning (sorteras som hushållsavfall).

Förslag till bättre möjlighet att materialåtervinna
Filmen göres redan av transparent LD-PE vilket ökar värdet på den återvunna fraktionen.
Om tryckfärgen kan lösas upp vid normal tvätt ökar man värdet på den återvunna fraktionen.
En minskad tryckt yta ger en lägre missfärgning vid återvinning.
Alternativt kan en etikett med vattenlösligt lim användas. Måste tryckytan vara så stor?
Klämman är liten och sorteras bort vid återvinning och går till energiutvinning. Om möjligt byt ut klämman
till biobaserat material.
Produktandel = 99 %
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Santa Maria Tortilla Original 6 st (371 gram)
Material:
1. Framsida, transparent, Laminat? (har plastsymbol 07). 6 gram (55 my) ,
ca 70 % tryckt yta.
2. Baksida, transparent, PE (Mätn) Laminat?, 8 gram (80 my) ,
ca 70 % tryckt yta.
Sortering: ”Sorteras som plastförpackning.”

För- och nackdel med valda material:
1. Filmerna är tillverkade av transparent material, okänt laminat. Dessa kan inte återvinnas med dagens
teknik.

Förslag till bättre möjlighet att materialåtervinna
Om filmerna göres av transparent LD-PE så ökar värdet på den återvunna fraktionen.
Om tryckfärgen kan lösas upp vid normal tvätt ökar man värdet på den återvunna fraktionen.
Alternativt kan en etikett med vattenlösligt lim användas.
Produktandel = 96 %
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Colgate Sensation White 125 ml
Material:
1. Tub, vit, PE (Mätn), 10 gram. (plastmärke 07). Ca 50 % tryckt yta.
2. Kork, vit, PP (Mätn), 4 gram. (Ingen märkning på korken).
3. Oblat, aluminium/plast, <0,1 gram.
Sortering: Ingen sorteringsanvisning men finns 07-symbol på tuben.

För- och nackdel med valda material:
1. Tuben är tillverkad av vit PE (Mätn). Denna kan sorteras som PE-fraktion.
Tvättad och regranulerad infärgad PE med tryck är fullt användningsbar och har ett marknadsvärde
som gör fraktionen klart säljbar.
2. Korken är tillverkad av vit PP (Mätn) (ingen materialtyp angiven). Denna kan sorteras som PPfraktion.
Eftersom det finns många olika förpackningar tillverkade av PP på marknaden så fås vid sorteringen
en blandning, som om den smältes om oftast får en grå-brun och mörk kulör som dock har ett värde
på marknaden.
Tvättad och regranulerad PP med tryck är fullt användningsbar och har marknadsvärde som gör
fraktionen klart säljbar.
3. Oblatet är tillverkat av aluminium och plast. Återvinnes inte.

Förslag till bättre möjlighet att materialåtervinna
Tuben tillverkas redan av PE vilket ökar värdet på den återvunna fraktionen. Om den tillverkas av
transparent PE så ökar värdet på den återvunna fraktionen.
Tillverka korken i samma material som tuben.
Om korken göres av transparent plast ökar man värdet på den återvunna fraktionen. Vit färg har högre
värde än övriga färger.
Alternativt kan en etikett med vattenlösligt lim användas.
Produktandel = ca 90 %
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Cloetta Kex Choklad 60 g
Material:
1. Film, vit, Laminat med PP (Mätn) på utsida och XX på insidan. 1 gram.
100 % tryckt utsida.
Svetsfogar förstärkta med lim/film?
Sortering: ”Sorteras som plastförpackning.”

För- och nackdel med valda material:
1. Filmen är tillverkad av vitt laminat. Denna kan inte återvinnas med
dagens teknik.

Förslag till bättre möjlighet att materialåtervinna
Om filmerna göres av transparent LD-PE så ökar värdet på den återvunna fraktionen.
Om tryckfärgen kan lösas upp vid normal tvätt ökar man värdet på den återvunna fraktionen.
Produktandel = 99 %
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Scan Bacon Originalet 140 g
Material:
1. Film, transparent, Laminat. 5 gram (50 my), ca 60 % tryckt
framsida och 100 % tryckt baksida.
Svetskanter av peel-typ.
Sortering: ”KÄLLSORTERING: Tack för att du källsorterar
förpackningen som plast.”

För- och nackdel med valda material:
1. Filmen är tillverkad av transparent laminat. Denna kan inte återvinnas med dagens teknik.

Förslag till bättre möjlighet att materialåtervinna
Om filmerna göres av transparent LD-PE så ökar värdet på den återvunna fraktionen.
Om tryckfärgen kan lösas upp vid normal tvätt ökar man värdet på den återvunna fraktionen.
Alternativt kan en etikett med vattenlösligt lim användas. Måste tryckytan vara så stor?
Produktandel = 97 %
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Kronfågel Kycklingfilé 1000 g
Material:
1. Påse, vit LD-PE (Märk), 12 gram (60 my), ca 95 % tryckt framsida och
baksida. Märkt med 04-symbol.
Sortering: ”Återvinning: Sorteras som plastförpackning.”

För- och nackdel med valda material:
1. Påsen är tillverkad av vit LD-PE. Denna kan sorteras som LD-PE-fraktion.
Tryckfärgen går inte att tvätta bort utan gör att återvunnen plast blir missfärgad.
Tvättad och regranulerad infärgad LD-PE med tryck är fullt användningsbar, säljes som färgad
fraktion, och har ett marknadsvärde som gör fraktionen klart säljbar.

Förslag till bättre möjlighet att materialåtervinna
Om filmerna göres av transparent LD-PE så ökar värdet på den återvunna fraktionen.
Om tryckfärgen kan lösas upp vid normal tvätt ökar man värdet på den återvunna fraktionen.
Alternativt kan en etikett med vattenlösligt lim användas. Måste tryckytan vara så stor?
Produktandel = 99 %
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ICA Nötfärs 500 g
Material:
1. Lockfilm, transparent, Laminat? 2 gram (40 my).
2. Tråg, transparent, PET, 18 gram (300 my). Otydlig PET-märkning i
botten.
3. Etikett 2 st, vitt papper, 30% yta på lock och 15 % yta på tråg.
Sortering: ”Sorteras som plastförpackning.”

För- och nackdel med valda material:
1. Lockfilmen är tillverkad av transparent material, okänt laminat.
Denna kan inte återvinnas med dagens teknik.
2. Tråget är tillverkat av transparent PET. Denna kan sorteras som PET-fraktion.
Tvättad och regranulerad transparent PET är användningsbar men tyvärr är marknaden svag, vilket
medför lågt eller inget värde.
3. Etiketten är tillverkad av vitt papper. Återvinnes inte.
Etiketten lossnar inte lätt vid tvätt med normal mekanisk bearbetning. Kan dock pillas loss med
naglarna men lämnar då lim kvar på ytan.

Förslag till bättre möjlighet att materialåtervinna
Om lockfilmen göres av transparent LD-PE så ökar värdet på den återvunna fraktionen.
Om etikettlimmet kan lösas upp vid normal tvätt ökar man värdet på den återvunna fraktionen.
Produktandel = 96 %
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Risi frutti XL 225 g
Material:
1. Bägare, vit, PS, 12 gram. Ca 40 % tryckt yta. PS-symbol i botten.
2. Oblat, Aluminiumfolie/vit plast, 1 gram. (Ingen märkning på oblatet).
100 % tryck på locket.
Sortering: Ingen sorteringsanvisning men finns PS 6-symbol på bägaren.

För- och nackdel med valda material:
1. Bägaren är tillverkad av vit PS. Denna kan sorteras som PS-fraktion.
Tvättad och regranulerad infärgad PS med tryck är fullt användningsbar men har tyvärr ingen eller låg
efterfrågan. Marknadsvärdet mycket lågt (kostnad?).
2. Oblatet är tillverkad av Aluminium/vit plast (ingen materialtyp angiven). Kan återvinnas som
aluminium om det sorteras som metall.

Förslag till bättre möjlighet att materialåtervinna
Bägaren och oblatet kan tillverkas av PE eller PP vilket ökar värdet på den återvunna fraktionen.
Tillverka oblatet i samma material som bägaren.
Om bägare och oblat göres av transparent plast ökar man värdet på den återvunna fraktionen. Vit färg
har högre värde än övriga färger.
Istället för att trycka på bägaren kan en etikett (samma material som bägaren) användas med
vattenlösligt lim.
Produktandel = 95 %
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ICA naturell crème fraiche 2 dl
Material:
1. Bägare, vit, PS (Mätn), 7 gram. Ca 30 % tryckt yta.
2. Oblat Aluminium/plast 1 gram (ca 70 my). 100 % tryck.
3. Lock, transparent PET, 4 gram (320 my). (PET-symbol på locket).
Inget tryck på locket.
Sortering: ”Aluminiumoblat: Sorteras som metall.
Bägare och lock: Sorteras som plastförpackning.”

För- och nackdel med valda material:
1. Bägare är tillverkad av vit PS. Denna kan sorteras som PS-fraktion.
Tvättad och regranulerad infärgad PS med tryck är fullt användningsbar men har tyvärr ingen eller låg
efterfrågan. Marknadsvärdet mycket lågt (kostnad?).
2. Oblat är tillverkad av Aluminium/vit plast (ingen materialtyp angiven). Kan återvinnas som aluminium
om det sorteras som metall.
3. Lock Tillverkat av transparent PET. Denna kan sorteras som PET-fraktion.
Tvättad och regranulerad transparent PET är användningsbar men tyvärr är marknaden svag, vilket
medför lågt eller inget värde.

Förslag till bättre möjlighet att materialåtervinna
Bägaren, oblatet och locket kan tillverkas av PE eller PP vilket ökar värdet på den återvunna fraktionen.
Tillverka oblatet och locket i samma material som bägaren.
Om bägare och lock göres av transparent plast ökar man värdet på den återvunna fraktionen. Vit färg har
högre värde än övriga färger.
Istället för att trycka på bägaren kan en etikett (samma material som bägaren) användas med
vattenlösligt lim.
Produktandel = 94 %
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Ytterförpackningar
Primärförpackning är den förpackning som omsluter själva produkten, d v s kommer i kontakt med
produkten.
Det är inte ovanligt att primärförpackningen sedan förpackas, enskilt eller i grupp, i en ytterförpackning.
Dessa ytterförpackningar är tillverkade av olika material (plast, papper, trä m.m.).

1. Lådor, backar och pallar
En del av dessa kan vara returbackar av plast. Ofta en standardiserad produkt som
flera olika leverantörer och/eller kunder använder. Efter användning så genomgår en
del av dessa någon form av tvätt. Sådana returbackar av plast är oftast tillverkade av
PE och PP, vilket gör de fullt återvinningsbara när de utrangeras.

2. Fyllnadsmaterial
Vissa produkter som är särskilt ömtåliga (speciellt under transport) skyddas ofta i sin hantering av någon
form av skyddande förpackningsmaterial.
EPS (Expanderad PolyStyren)
Dessa kan var mer eller mindre formgjutna för att passa
produkten väl.
Det kan även var i form av torra flakes som omger
produkten i sin ytterförpackning.
EPS går lätt sönder under insamling och på grund av sina
låga vikt har den en förmåga att ”flyga runt” under
hantering. Den är på grund av detta svår att sortera.
EPS kan återvinnas men har ingen efterfrågan på
marknaden utan hamnar i restfraktion för energiutvinning.

Bubbelfilm
Detta rör sig oftast om flerväggiga filmer i vilka det finns luftfyllda bubblor (formad vid
produktion eller uppblåsta i samband med
packningsförfarandet).
De är för det mesta tillverkade av PE och
kan därför återvinnas och har en bra
efterfrågan och ett bra marknadsvärde.

Sträck- och krympfilm
Detta är oftast monofilmer av PE. Vissa typer användes för att krympas runt produkten
eller pallen, andra sträckes ut (upp till 4 gånger sin längd) och ger en stark och
skyddande förpackning under transport.
Transparent PE-film går att återvinna och har en bra efterfrågan och ett bra
marknadsvärde.
Tänk på att palletiketter ska tillverkas av samma plast som filmen (d v s PE i de flesta fall). I de fall
pappersetiketter användes ska ett vattenlösligt lim användas.

Bra plastförpackningar ver 2.5 2019-11-18
Sid 47 (47)

