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VÄGEN
BORT FRÅN
PLASTEN

FRÅN DEN 1 JUNI 2017 HAR ALLA
FÖRETAGARE SOM SÄLJER VAROR INFORMATIONSPLIKT GÄLLANDE PLASTKASSARS INVERKAN PÅ MILJÖN. EFTERSOM
PLASTBÄRKASSAR MEDFÖR ONÖDIG
NEDSKRÄPNING OCH RESURSANVÄNDNING VILL SVERIGES RIKSDAG SE ATT
KONSUMTIONEN MINSKAR ORDENTLIGT.
VISSA LÄNDER HAR GÅTT ÄNNU LÄNGRE
OCH HELT FÖRBJUDIT PLASTPÅSAR. OCH
DET FINNS ALTERNATIV, BÅDE GAMLA
BEPRÖVADE OCH NYA UPPFINNINGAR.
TEXT Anna Berglund ■ FOTO Stéphane Lombard
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lja har sedan plastens genombrott på 1950-talet varit den
huvudsakliga råvaran i plast.
Det finns en rad olika plastmaterial beroende på vilka
egenskaper man är ute efter. De kan vara
mjuka, hårda, fukttåliga, genomskinliga,
fungera i olika temperaturer och hindra
smak och lukt att tränga ut. De flesta plaster
har lång livslängd och är slittåliga.
SKADLIGA ÄMNEN
Plast är inte ett material, utan många. De
flesta plaster är oskadliga när det gäller
människors hälsa i sin rena form, men de
behöver ofta olika tillsatser för att de ska
få en viss egenskap. Mjukgörare och flamskyddsmedel är vanliga tillsatser som kan
vara cancerframkallande eller hälsoskadliga
på annat sätt. De plaster som är lämpliga för
livsmedel är märkta med glas- och gaffelsymbolen. En av de vanligaste plastsorterna
är PVC, polyvinylklorid, som är ett plastmaterial som är cancerframkallande och som
ofta använts i plastfilm. Problemet med både
vinylklorid och mjukgörare har uppmärksammats de senaste åren och idag tillverkas
plastfilm som är till för livsmedelsanvändning i högre utsträckning av PE, polyeten,
som inte räknas som en hälsoskadlig plast.
Förvaringsbackar, plastdunkar, plastpåsar
och plastaskar som man lagrar livsmedel i
måste vara tillverkade av livsmedelsgodkänd
plast.
MILJÖPROBLEM
Om tillsatserna hör till hälsoproblemen med
plast så finns det andra faktorer som skapar
miljöproblem. Framställningsmetoderna för
olja påverkar landskapet när råvarorna bryts
och vid förbränning av plast eller olja avges
växthusgaser som påverkar klimatet. Den
långa livslängden har bidragit till plastens
popularitet, men plastskräp längs vägkanter
och stränder vittnar om att plast har alltför
lång livslängd i kretsloppet. Eftersom plast
inte bryts ner så lätt blir restdelar av plast eller partiklar ett problem för djur, inte minst
i haven. Så det som varit plastens fördelar –
billig och användbar till mycket – har blivit
nackdelar i kretslopp och miljö.
BIOPLASTER
Ett av spåren bort från användning av olja
leder till en mängd olika lösningar där
användningen av förnyelsebara råvaror

i plaster är en av de mer spännande. Att
göra polymerer och plastmaterial av cellulosa är möjligt redan idag. Cellulosa finns
i träd och växter och man har börjat an-
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vända trä, majs och sockerrör som råvara.
Man har också börjat tillverka bioplaster
med hjälp av bakterier och mjölksyra,
PLA, Polylactic acid, som både är gjord av
förnyelsebar råvara och är komposterbar.
Det finns även försök med att använda veteprotein och mjölkkasein i plastmaterial
till förpackningar. Mjölkkaseinmaterialet
är dessutom genomskinligt. Med bioplast
menas dels material som tillverkas av biologiskt förnyelsebara råvaror och dels plastmaterial som är biologiskt nedbrytbara.
Det finns två stora fördelar med biobaserade
plaster jämfört med de traditionella. De spar
på fossila resurser och minskar utsläppen av
växthusgaser. Sockerrör, majs och cellulosa
från trä är de vanligaste råvarorna. Det finns
dock en del tveksamheter kring råvarorna
sockerrör och majs som konkurrerar om
mark med livsmedelsproduktion och som
kräver långa transporter. Enligt flera bedömare kommer närodlad plast troligen att bli
mer populärt i Sverige.
Bioplaster passar bra i produkter med kort
livslängd som cateringprodukter och avfallspåsar. Hittills har det varit ovanligt med
bioplaster i livsmedelsförpackningar eftersom de inte tål fukt lika bra som de fossila
plasterna. Det har också varit svårt att hitta
bioplaster som är genomskinliga och uppfyller andra krav som man har på livsmedelsplast. Men det forskas på området och det
kommer troligen biobaserade fukttåliga barriärer som kan komplettera de andra biomaterialen. Ett område där bioplast har använts
under lång tid är det cellulosabaserade materialet cellofan. Cellofan är transparent och
slitstarkt och har använts till blommor och
praliner. Att utvinna fler plastmaterial med
cellulosa som råvara är något Sverige satsar
på stort just nu och det kommer förmodligen nya material inom ett par år.
GLAS, PAPPER, TYG OCH TRÄ
Det finns en del väl beprövade material och
några nya, där fossil råvara inte behövs. Glas
är ett material som kan återvinnas många
gånger. Det tillverkas av sand och innehåller
inte kemikalier som kan komma i kontakt
med maten eller kroppen. En nackdel är att
det är tungt och ger mer miljöbelastning i
transportledet om det fraktas långt. Det lilla
företaget Mårda har börjat sy vaxade tygkärl för förvaring av livsmedel. Istället för
matsäckslåda av plast kan man använda en
vaxad tygpåse och materialet funkar bra till
bröd, kakor, frukt, hårdost och istället för
plastfilm när man ska täcka över en skål.
Hos vanliga kontorsgrossister finner man

vaxat livsmedelspapper och till ostar har det
blivit vanligare att även svenska gårdsmejerister använder perforerat ostpapper som
företaget Kemikalia har börjat ta hem.
MINSKA PLASTBEROENDET
För att dra ner sitt plastberoende går det att
tänka enligt den så kallade avfallstrappan. I
den är det första steget minimera. Behöver
jag den här kassen eller förpackningen alls?
Det andra steget är återanvänd. Går det att
återanvända kassen eller förpackningen flera gånger? Kan kunden försluta om livsmedlet med din ursprungliga förpackning eller
måste hen ta en ny plastpåse för att kunna
försluta och förvara produkten hemma? Det
tredje steget i trappan är återvinn. Du har
återanvänt förpackningen så långt det går
och sorterar den sedan som plastavfall. Om
bärkassar behövs när kunden ska bära hem
sina produkter så kan du skaffa biobärkassar eller papperskassar. Du kan uppmana
kunden att ta med tygkasse nästa gång eller
kanske börja sälja tygkassar själv. //

PLAST
Plast är den största källan till
nedskräpning i naturen på land
och i haven. I världshaven flyter
269 000 ton plast runt. På grund
av den långa nedbrytningstiden
och höga produktionen ökar
mängden plast i naturen. Det
kan ta upp till 400 år för naturen
att bryta ner plast och det kan
finnas mikroplaster kvar som
aldrig bryts ner helt. Genom att
använda en plastbärkasse fyra
gånger istället för en gång minskar utsläppen av växthusgaser
väsentligt. Sverige har satt upp
ett mål om att år 2026 bör antalet plastpåsar vara nere i 40
plastbärkassar per person och
år jämfört med de 198 plastbärkassar som vi använder idag.
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