
Lämnat till återvinning per invånare 2017:

21,1 KG 

FÖRPACKNINGAR AV GLAS

13,2 KG

FÖRPACKNINGAR AV PAPPER

6,5 KG

FÖRPACKNINGAR AV PLAST

1,6 KG

FÖRPACKNINGAR AV METALL

21,7 KG

TIDNINGAR

FTI – vilka är vi?

Olika förpackningsplaster

Sorterings- och återvinningsprocessen

Design för återvinning – Hur ska en
återvinningsbar förpackning utformas?

Einar Ahlström, Materialspecialist FTI

ÅTERVINNING AV 

PLASTFÖRPACKNINGAR



s. 2



s. 3

ÅTERVINNINGSSTATIONER OCH 

FASTIGHETSNÄRA INSAMLING
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PE - Polyeten

PET

PP - Polypropen

Flerskiktsmaterial
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ÅTERVINNING – PLASTFÖRPACKNINGAR

PP

PE

PET

Other
- Black packaging

- Laminates (multi layer material)

- PS

- PVC

- etc…

Sorting

Material-

recycling

Energy-

recovery

Plastic 

products
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Automatisk sortering av plastförpackningar - NIR
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Automatisk sortering av plastförpackningar - NIR
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Industriell 
sortering 
(Motala)

Bearbeting och förädling

- Malning

- Tvätt och densitetsseparering

- ev Färgsortering

- Granulering / Pelletering

Tillverkning av 
plastförpackningar 

eller produkter

Konsument

Källsortering

PLAST-

FÖRPACKNINGENS 

KRETSLOPP

Plastförpackningar 

och produkter 

tillverkade av 

nyproducerad plast
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MALNING

Hela sorterade 

plastförpackningar Plastflakes
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TVÄTT

Smutsiga plastflakes Rena plastflakes
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FÄRGSORTERING

Färgsorterade 

flakes ut ur 

processen

Flakes med 

blandade färger 

in i processen
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GRANULERING

Extruder – Flakes smälts ned.

Granulat – Färdig 

råvara att använda 

för tillverkning av nya 

plastprodukter eller 

förpackningar.

Tvättade, torkade och 

färgsorterade       

flakes.
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DESIGN FÖR ÅTERVINNING – MANUAL

Hur utforma plastförpackningar 

som är bättre anpassade för 

materialåtervinning?

Manualens riktlinjer syftar till 

ökat utbyte i sorterings- och 

återvinningsprocesserna så att 

en större del av insamlade 

förpackningar blir nytt 

återvunnet material som i sin 

tur kan används till nya 

produkter.
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VÄLJ PLAST SOM KAN LEVA VIDARE
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VI ÄLSKAR DET FÄRGLÖSA

Infärgade förpackningar i solida, mörka färger har 

färre användningsområden efter återvinning och 

blir svårsålda.

Svarta förpackningar kan ej identifieras med NIR-

detektor.

REKOMMENDATION:

Välj transparent eller ofärgat material.
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TRYCKFÄRGER OCH BLÄCK MINSKAR 

VÄRDET

Tryck på förpackningen tillför 

pigment till det återvunna 

materialet, vilket begränsar 

efterfrågan.

REKOMMENDATION:

Minska den tryckta ytan.

Tryck med ljusa färger.



s. 18

ETIKETTER (KLISTER- & KRYMPETIKETTER)

Pappersetiketter svåra att avlägsna i tvättprocessen. 

Rester av pappersetiketter kan kontaminera 

återvunnet material. Förändrar materialegenskaperna 

och kan medföra dålig lukt.

Etiketter i annat material än förpackningen kan 

försvåra sorteringen.

REKOMMENDATION:

Välj klister- eller krympetikett i samma material som 

förpackningen.

Alternativt, välj en lösning där etiketten lätt kan separeras från 

förpackningen av konsumenten.

Använd vattenlösligt lim.
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ANVÄND MER ÅTERVUNNEN PLAST!
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DESIGN FÖR ÅTERVINNING – 3 MANUALER

Hur utforma förpackningar som är bättre anpassade för 

materialåtervinning?

Riktlinjer syftar till ökat utbyte i de olika återvinningsprocesserna så att en 

större del av insamlade förpackningar blir nytt återvunnet material som i sin 

tur kan används till nya produkter.




