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Pappersbärkassar - hållbara och effektiva förpackningar för framtiden
Pappersbärkassar är populära bland konsumenter och återförsäljare. Oavsett om det gäller
mat, mode, elektronik eller dekorativa föremål - de är starka och pålitliga shoppingpartners
och har samtidigt fantastiska miljöfördelar.
Pappersbärkassar hjälper till att minimera den globala uppvärmningen
● Pappersbärkassar är naturliga och förnyelsebara: Papper är tillverkat av trä, ett
naturligt och förnyelsebart material. De cellulosafibrer som används till råmaterial för att
producera pappersbärkassar i Europa kommer från massaved och processavfall från
träindustrin. Råmaterialet kommer från hållbart förvaltade europeiska skogar och tack
vare kontinuerlig nyplantering av träd, växer statlig skog i Europa med 200 miljoner m³
per år1.
● Pappersbärkassar lagrar koldioxid (CO2): Skogen binder koldioxid när den växer och
fungerar som en så kallad ”sänka” för koldioxid i atmosfären. Det genomsnittliga årliga
koldioxidupptaget i europeisk skogsbiomassa uppgår till 719 miljoner ton CO₂2. Detta
kompenserar de fossila CO2-utsläppen som genereras årligen av ett land som Tyskland3.
Kolet som lagras i biomassan återfinns i den färdiga pappersprodukten under hela dess
livstid.
● Pappersbärkassar har en låg klimatpåverkan: Pappersbärkassar har en anmärkningsvärd
låg påverkan på den globala uppvärmningen jämfört med en bärkasse av
lågdensitetspolyeten (LDPE)4.
● Pappersbärkassar är återanvändbara: Tack vare de långa och starka cellulosafibrerna i
en pappersbärkasse, har de en hög mekanisk styrka. En studie visar på att de kan tåla
laster upp till 12 kg och återanvändas flera gånger om5.
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● Pappersbärkassar är återvinningsbara: Pappersbärkassarnas långa fibrer gör dem också
attraktiva att användas som råvara i returpapper. I genomsnitt återanvänds
pappersfibrer 3,5 gånger i Europa6. Att återvinna papper medför ytterligare att minska
utsläpp och att bidra till att minimera den globala uppvärmningen.
● Pappersbärkassar är biologiskt nedbrytbara: Pappret som används till bärkassar bryts
ned biologiskt mellan två till fem månader. Tack vare att man växlar över till naturliga
vattenbaserade tryckfärger samt stärkelsebaserat lim, gör pappersbärkassar ingen skada
på miljön.
● Pappersbärkassar bidrar till att minska plastavfall: Genom att använda
pappersbärkassar som ett alternativ i handeln kan en konsumtionsminskning av
plastbärkassar uppnås, vilket är ett krav i EU-direktivet 2015/720, 29 april 2015.
Pappersbärkassar är starka och pålitliga shoppingpartners vid alla tillfällen
● Pappersbärkassar ger starkt produktskydd: Kraftpapper av hög kvalitet tillverkas av
100% naturfibrer från europeiska skogar. Ett särskilt arrangemang av de långa fibrerna
ger en hög bindningskapacitet, vilket ger kraftpapper dess unika styrka.
● Pappersbärkassar är tillförlitliga: Pappersbärkassar kan rymma ett brett sortiment av
produkter ända upp till 12 kg7 - från lyx-, mode- och dekorativa föremål till mat och
elektronik.
● Pappersbärkassar har en kvalitetsstandard: Hållbarheten på en bärkasse kan mätas
enligt den europeiska teststandarden EN13590:2003. Kvalitetscertifieringssystemet för
pappersbärkassar baseras på just denna teststandard. Resultatet av mätningarna leder
till att bärkassen får en märkning med den vikt och volym den kan bära. Detta hjälper
återförsäljare som tillhandahåller bärkassar att undvika sådana av lägre kvalitet.
Pappersbärkassar är populära bland konsumenter och återförsäljare
● Pappersbärkassar fångar kundens uppmärksamhet: 85% av förbipasserande i en
undersökning uppmärksammar meddelanden som skrivits på pappersbärkassar8. 80% av
konsumenterna anser att ett varumärke som skrivs på papper är trevligare och
attraktivare9.
● Pappersbärkassar visar på ett miljöengagemang: Att använda pappersbärkassar är ett
uttryck för att leva en hållbar livsstil och ger en tydlig signal på ett miljöengagemang.
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● Pappersbärkassar är attraktiva för konsumenterna: 79% av konsumenterna anser att
papper är trevligare att hantera och röra vid. 86% är överens om att de skulle välja
papper ifall valet stod mellan pappersförpackning och annat förpackningsmaterial10.
Ytterligare information
● www.thepaperbag.org
● www.facebook.com/Performance-powered-by-nature
● www.linkedin.com/company/eurosac/
● www.linkedin.com/company/cepi-eurokraft/
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