
 Page 1 (3) 
 
  
PLASTIC OMNIUM AB • Box 104 5 • S-231 32  TRELLEBORG • Sweden 
Tel: +46 (0)410 – 12460 •  Fax: + 46 (0)410 – 105 15 

 

  
 

P R E S S M E D D E L A N D E 
 
100% Green Made : Från planta till plast  
 
Grönt för miljön... Plastic Omnium Miljö bekänner färg. 
Från och med januari 2011 kan miljömedvetna kommuner 
med ett engagemang för det Hållbara Samhället börja 
använda det första plastkärlet tillverkat helt i icke-fossil plast 
: 100% Green Made är tillverkat av polyeten från 
sockerrörsråvara, isället för från fossil olja! Plastic Omnium 
är ensam om denna revolutionerande nyhet i Europa.  
 
Efter potatisstärkelse och majs, är det dags för sockerröret 
att göra en miljöinsats och bidra till det Hållbara Samhället. 
Processen består av att extrahera saften från 
sockerrörplantan och omvandla den till alkohol och etanol, och därefter till eten.  
 
Denna nya generationens plastkärl, tillverkat av detta gröna material, uppfyller europeiska 
standarder och har samma tekniska beskaffenhet som en polyetylen-behållare tillverkat 
på klassiskt sätt av petroleum-råvara. I och med det levereras ”sockerörs”-behållaren 
samma garantier som en olje-baserad. 
 
För miljömedventa kommuner utgör därför valet av en 100% Green Made-behållare en 
tydlig signal från ord till handling, och en utmärkt möjlighet att öka medborgarnas 
medvetenheten i miljöfrågor.  
 

Stora fördelar för miljön  
1 kg ”sockerrörs”-plast ger upphov till -1,75 kg mindre CO2-
utsläpp! 
 
Jämfört med plast från oljeråvara, så reduceras utsläppen 
av växthusgaser med mellan ca 85% när man istället 
använder etanol från sockerrör.  
 
100% Green Made -behållarna kommer att produceras i 
Plastic Omniums anläggning i Langres, Frankrike, som med 
stöd av koncernens F&U-enhet, har deltagit i utvecklingen 
av detta material och anpassat tillverknings-processen. 
Även systerfabriken i Herford kommer att kunna tillverka 
behållaren under varumärket SULO. Användningen baseras 
på ett exklusivt avtal med en leverantör av 
sockerrörsplastråvara i Brasilien.  
 

 
OBS! Kärlet kan fås i vilken färg som helst! 
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Med denna behållare av 100% växtråvara, bekräftar Plastic Omnium Environnement sitt 
ledarskap inom innovation och engagemang i miljöpolitiken och för ett Hållbart Samhälle. 
 
Lanserades i Frankrike i november 2010 
I slutet av november 2010, i samband med fackmässan Pollutec, lanserade Plastic 
Omnium 100% Green Made, en ny generation 100% återvinningsbara plastkärl tillverkade 
av plast från 100% växt-råvara. 
 
Denna innovation utgör ett nytt steg i industriell ekologisk design och användning 
växtbaserad råvara. 
 
Traditionellt tillverkas plastkärl för insamling av avfall av oljebaserad plastråvara. Med 
100% Green Made plastkärl kan Europas städer nu bli ännu grönare, och ta ett viktigt 
steg mot ett Hållbarare Samhälle, samtidigt som Växthuseffekten kan minskas. 
 
Sedan 1975, med lanseringen av sitt första plastkärl, har Plastic Omnium Environment 
haft som mål att aktivt i sin F&U för att avsevärt minska användningen av nyråvara från 
petroleum i sin produktion. 
Det målet är nu tveklöst uppfyllt, och överträffat, i och med det nya 100% Green Made 
tillverkt av råvara från sockerrör.  
  
Med lanseringen av 100% Green Made förnyar Plastic Omnium Environment sitt 
produkterbjudande och bekräftar sitt miljöengagemang. 
  
Ett Miljöengagemang - Ett nytt steg i industriell ekologisk design 
Plastic Omnium Environment använder redan i genomsnitt 50% återvunnen plast i sin 
produktion, i sin strävan att bevara miljön och minska beroendet av olja. Den återvunna 
plasten kommer till stor del från ett av koncernens dotterbolag,Plastic Recycling, och 
används för tillverkning av plastkärl, papperskorgar, återvinningsbehållare, hygienpallar...  
Andelen återvunnen plast är dock för närvarande svår att öka pga tekniska begränsningar 
och kvalitetskrav. 
 
100% Green Made, helt tillverkat av plastråvara av sockerrör, utgör den senaste 
utvecklingssteget Plastic Omnium Environments långa process bestående av forskning 
och utveckling inriktad på att använda och öka andelen växtbaserad råvara. 
 
Ett miljövänligt alternativ  
Plastic Omniums miljötänkande stannar inte 
enbart vid den färdiga produkten. Den 
ledande europeiska tillverkaren av plastkärl 
har också studerat de bredare 
konsekvenserna av varje steg i tillverkningen. 
  
Råvaran till 100% Green Made odlas i 
regionen Sao Paulo i Brasilien. 
Landområdena som används för odling av 
sockerrör är före detta betesmarker, belägna 
2 500 km från regnskogarna i Amazonas (det 
motsvarar avståndet Paris-Moskva). Genom 
att odla sockerrör för etanol på endast 1% av 
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den odlingsbara marken har Brasilien kunna minska sin oljeförbrukning med hälften. 
Endast 18% av den odlingsbara arealen i Brasilien används idag, och landet kan öka sin 
yta av rörsocker utan att skada eller påverka annan odling.  
  
Om Plastic Omnium Environment  
Plastic Omnium Environment är europaledande på produkter för insamling av avfall och 
effektiv källsortering, på vägmarkering och –skyltning på vägar och motorvägar, på 
tillverkning av lekplatser samt för återvinning av plast.  
Plastic Omnium Environment levererar dagligen produkter och lösningar till kommuner och 
företag för effektiv insamling och källsortering av avfall vid källan; plastkärl, papperskorgar, 
insamlingsbehållare ovan och under jord, samt bistår kommuner med implementering och 
optimering av system för källsortering, prissättning och fakturering, incitament för 
källsortering, gaturenhållning, osv. Med en diversifierad portfölj av erbjudande av tjänster 
och en rad produkter hjälper Plastic Omnium Environment sina kunder att förbättra sina 
resultat av avfallshanteringen, att ha kontroll över sina budgetar och effektivt och tydligt 
kommunicera sina miljöåtaganden till medborgarna.  
 
Med en sammanlagd omsättning 2009 på 444 miljoner euro, motsvarar Plastic Omnium 
Environment nästan 20% av verksamheten i koncernen Plastic Omnium.  
 
Mer:  www.plasticomnium.com samt www.plasticomnium.se/nyheter 
 
 
 
 
Fördelar med plast från växt-råvara: 
 
• Samma egenskaper = hållbarhet som plast från petrokemikalier 
• En 100% vegetabilisk plast 
• En vattenbesparande odlingskultur som inte inkräktar på jordbruksmark för 
mattillverkning 
• Ett mycket positivt miljöresultat : genom bindning av växthusgasen CO2 reduceras 
växthuseffekten 


