
VAR MED OCH FORMA 
FRAMTIDEN FÖR BRANSCHEN!

FÖR DIG SOM PRODUCERAR, BEARBETAR, ANVÄNDER ELLER ÅTERVINNER BIOPLASTER
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I dag är det många företag som marknadsför bioplaster 
och många som använder dem. Ett antal av de tillverkande 
och säljande företagen i Norden samlades år 2012 och 
bildade Nordisk Bioplastförening med målsättningen att 
bli en nordisk plattform och representant för de företag 
i Norden som producerar, bearbetar, använder eller 
återvinner bioplaster. 

Nordisk Bioplastförening ska täcka alla delar av 
bioplasternas livscykel – från vaggan till graven. En viktig del 
i verksamheten är att skapa förutsättningar för materialet 
och omvärdsbevaka utvecklingen. Med effektivt lobbyarbete 
ska föreningen informera politiker och myndigheter om 
materialens möjligheter och förtjänster samt att hjälpa dem 
att skapa ramverk för bioplasternas framsteg på marknaden. 
Det finns mycket okunskap som måste rättas till. 

NORDISK BIOPLASTFÖRENING 
ÄR EN HELT NYSTARTAD FÖRENING

Bioplaster har under 2000-talet vuxit från att vara en tämligen liten plastmaterialgrupp till att 
bli en viktig spelare på marknaden. Fortfarande är bioplasterna mycket små i förhållande till 
plastmaterial baserade på fossila råvaror, men tillväxten är stark, allt fler kvaliteter utvecklas.

Samtidigt har materialens egenskaper också utvecklats och idag används bioplaster 
inom i stort sett alla områden där traditionella plastmaterial används.

Nordisk Bioplastförening vill också bygga kontakter med 
media och informera medias representanter om bioplasterna 
samt att jobba för att media publicerar information om 
materialgruppen på ett riktigt och positivt sätt.  

För att bli en stark och effektiv organisation krävs naturligtvis 
medlemmar. Är ditt företag producent eller användare av 
bioplaster? Självklart ska ni då bli medlem!

Du kan hitta mer information på www.nordicbioplastic.com 

www.nordicbioplastic.com
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NORDISK BIOPLASTFÖRENING SKA FORMA FRAMTIDEN 
FÖR BRANSCHEN – BÅDE FÖR PRODUCENTER OCH BRUKARE
Blir du medlem kan du vara med och påverka denna framtid. 
Bioplasterna har en viktig roll att spela för ett globalt, 
hållbart samhälle. 

Nordisk Bioplastförening bygger ett nätverk mellan 
aktörerna i branschen och ska jobba för ökat samarbete 
mellan företag och för kontinuerligt utökad kontakt med, 
och kunskap om, vad som händer inom forskning och i den 
akademiska världen. 

LÅT OSS UTVECKLA MÖJLIGHETERNA TILLSAMMANS!
Tills vidare kan du anmäla ditt eller ditt företags intresse av 
att bli medlem I Nordisk Bioplastförening. Du kommer då 
att hållas uppdaterad via våra nyhetsbrev.  
 
Medlemsavgiften:
3 000 sek/år för företag/organisationer med 1-5 anställda 
6 000 sek/år för företag/organisationer med 6-25 anställda 
10 000 sek/år för företag/organisationer med 26 eller fler anställda

Du kan anmäla dig som medlem på www.nordicbioplastic.com 
eller kontakta oss via info@nordicbioplastic.com

Nordisk Bioplastförening har en etablerad kontakt med 
European Bioplastics Association med säte i Berlin.

Tel +46 (0) 42 29 80 33 • info@nordicbioplastic.com



VAD SKILJER EN BIOPLAST 
FRÅN EN VANLIG PLAST? 

TERMEN BIOPLAST OMFATTAR EN HEL FAMILJ MED MATERIAL 
SOM ÄR BIOBASERADE, BIONEDBRYTBARA ELLER BÅDADERA

Biobaserad innebär att materialet eller produkten helt eller delvis kommer från 
biomassa, det vill säga från växtriket. Biomassa för bioplaster kommer främst från 

majs, sockerrör eller cellulosa.

Termen ”bionedbrytbar” avser en kemisk process då mikroorganismer som finns i miljön 
bryter ner materialet till sina naturliga substanser, till exempel vatten, koldioxid och kompost 
(artificiella tillsatser behövs inte). Nedbrytningsprocessen beror på den omgivande miljön 

(var och vilken temperatur), på materialet och på hur materialet används.

Naturligtvis kan material och produkter ha bägge egenskaperna, men det är ingen 
självklarhet. Biobaserat får inte med automatik förutses vara bionedbrytbar.

Bioplaster spelar redan en viktig roll inom förpackning, jordbruk, gastronomi, 
konsumentelektronik och bilindustrin, för att bara nämna några områden. Bioplasterna 
har ofta och under längre tid använts för att tillverka produkter med kort levnadstid, till 
exempel film, cateringprodukter, förpackningar och avfallspåsar. I takt med att tekniken 
utvecklas tillverkas fler och fler långlivade produkter också av dessa material. Exempel 

är delar i tangentbord, mobiltelefonkåpor och vissa delar i bilindustrin.

Bioplasterna driver på utvecklingen inom plastindustrin. Det finns två stora fördelar med 
biobaserade plaster jämfört med de traditionella. De spar på fossila resurser och minskar 
utsläppen av växthusgaser. Bionedbrytbarhet är en extra fördel hos vissa av bioplasterna.

(Källa: European Bioplastics)

 • Adress: Drottninggatan 184, S-254 33 Helsingborg

Telefon: +46 42 29 80 33 • E-mail: info@nordicbioplastic.com • Webb: www.nordicbioplastic.com
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