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Plastpåsar och Miljö

Plastpåsar har blivit en symbol för nedskräpning av haven. En särskild
skatt på just plastpåsar införs nu i Sverige. Dessa frågor behöver synas
bredare och djupare.
Nedskräpning: I vissa delar av världen dumpas avfall inklusive 
plastpåsar tyvärr fortfarande inte minst till haven. Sverige har däremot
sedan länge en organiserad avfallshantering. Plastkassar används då 
typiskt av hushållen för uppsamling av hushållsavfall. Med avseende 
på nedskräpning blir plastkassar då en positiv tillgång. 
Avfallsförbränning: Det avfall hushållen samlar upp i plastkassar går
främst till kontrollerad avfallsförbränning som ger fjärrvärme och el. 
Samtidigt destrueras då både plastpåsar och kemiska problemämnen 
effektivt. Svensk avfallsförbränning framstår sedan 1980-talet som ett 
föredöme i Europa.
Återvinning: Materialåtervinning av plastpåsar är orealistisk med 
hänsyn till de små viktmängderna, de olika plasttyperna och innehållet
av kemiska tillsatser som färgämnen. Överanvändning motverkas 
lämpligen med generella styrmedel mot onödig förbrukning av plast 
baserad på fossila resurser.
Nedbrytning: Betydande satsningar har gjorts på plastpåsar av 
förnybara mer eller mindre nedbrytbara material. Nedbrytningen 
medför spridning av små plastfragment och mikroplast i naturen. 
Hållbara plastkassar i sedan länge använda material som polyeten 
framstår därför som miljömässigt säkrare.
Material: Jämförande livscykelanalyser för plastkassar, papperskassar
och tygkassar övertolkas ofta. Förnybara papperskassar är känsliga för
fukt och inte särskilt bra ens för pappersåtervinning. Tygkassar kan 
användas i åratal för olika varor och för att begränsa antalet plastpåsar 
till dem som behövs för hushållsavfallet.

https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/


Plastskräp: Ett värre miljöproblem än plastkassar är sannolikt alla  
förpackningar och andra smådetaljer av plast i handeln. Till och med 
äpplen har nu börjat få påklistrade små etiketter. Smådetaljer hamnar 
lätt oavsiktligt i naturen och restriktioner kan behövas.
Personligt: De flesta som är ute och handlar i butik ställs ofta inför 
val av lämplig kasse för varorna. Personliga vanor och prioriteringar 
kan därför vara en intressant utgångspunkt för diskussioner.

Slutsats: En särskild skatt på plastpåsar i Sverige är svår att motivera 
miljömässigt. Den riskerar faktiskt att bli kontraproduktiv.  

Läsning:

Beskattning: Hur skatten på plastpåsar blir och beskrivs  
Källsortering: Alternativ för olika slag av hushållsavfall  
Plastmaterial: Olika typer av plaster och andra material
Inlägg: #Plastpåsar 

https://twitter.com/hashtag/plastp%C3%A5sar
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/72651.pdf
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https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rAKyne/ny-skatt-fordubblar-priset-pa-plastkassar

