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Plast i ett hållbart
Samhälle

Att våra förpackningar ska vara hållbara är en självklarhet för oss. Vår affärsidé:
"Tillsammans skapar vi hållbara förpackningskoncept med fokus på kundupplevelsen" har
länge varit med oss och är en del i vårt dagliga arbete.
Plast som material blir ofta ifrågasatt av flera anledningar, l debatten som förs missar man
dock ofta den nytta som plasterna gör för att spara resurser och att de faktiskt är en
förutsättning för ett hållbart samhälle.

Förpackningar är det största användningsområdet för plast och dess popularitet beror på
en kombination av goda egenskaper som; mångsidighet, styrka, lätthet, stabilitet,
ogenomtränglighet och enkel sterilisering. Att plasterna är så lätta innebär både enklare
hantering i hela produktionskedjan och lägre utsläpp vid transport. Om dagens
plastförpackningar skulle ersättas med alternativa förpackningsmaterial skulle t.ex.
koldioxidutsläppen öka.

Våra förpackningar är gjorda av Polypropylene (PP), det är ett material som kan
återanvändas flera gånger utan att lämna giftiga rester efter sig och självklart är det
godkänt för livsmedelsförpackningar. Plasten vi använder tillverkas l Europa och uppfyller
kraven enligt EU regler.

Genom att tillsammans arbeta för att minska nedskräpning, överkonsumtion och
överproduktion kan vi minska plastens baksidor. Vi vill se ett samarbete med alla våra
partners for att optimera flöden. På så vis kan produktutveckling, produktionsprocesser,

lagernivåer och transporter balanseras i hela flödet hos slutkonsument, grossist, fyllare
och producent och leverantör. Det leder till ett effektivt resursnyttjande av både råvaror
och energiåtgång.
Användning av alternativa material och fokuset på produktlivscykeln med

återvinningsbarheten är förutsättningar för att utveckla plastförpackningar framåt och en
fråga som vi dagligen utmanar för att ta ett större helhetsgrepp på de punkter som lyfts
kring plastens roll.

Vill ni höra mer kring hur vi ser på och arbetar med plasts roll i framtiden så tveka inte att
höra av er till oss via kvalite@lagan.emballator.se
Susanna Tingbratt
Produktansvarig

Frieja Nilsson
)arhetschef
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