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Clas Ohlson slutar sälja engångsartiklar av plast 

Under 2019 fasar Clas Ohlson ut försäljning och användning av engångsbestick av 

plast. Företaget har sedan tidigare ersatt sugrör, tallrikar och muggar med 

alternativa produkter tillverkade av papper. Beslutet är en del av Clas Ohlsons 

långsiktiga hållbarhetsagenda.  

År 2020 ska alla engångsartiklar för mat vara gjorda av biobaserade material, som inte 

definieras som plast. Samma år kommer fryspåsar och soppåsar att vara tillverkade av 

biobaserat eller återvunnet material, och allt förpackningsmaterial ska vara 

återvinningsbart.  

 

År 2025 ska alla Clas Ohlsons förpackningar vara designade i syfte att minska avfall och 

förebygga nedskräpning. Clas Ohlson har sedan tidigare inlett ett internt arbete som syftar 

till att minska andelen förpackningsmaterial vid varutransporter. 

 

- Clas Ohlson har hårda krav på plaster. Vi ställer högre krav än lagen kräver gällande 

många produkter vilket också innebär att dessa plaster är rena och energieffektiva att 

återvinna. Men problemet är att all plast inte återvinns. Vi vet att stora mängder hamnar i 

soporna för förbränning och en del hamnar ute i naturen och skräpar ned. Så därför är 

2019 det sista året vi säljer engångsartiklar för mat i plast, säger Ellinor Wickström, 

Manager Product Compliance & Sustainability, på Clas Ohlson. 

 

Clas Ohlson kommer även ta bort alla engångsartiklar i plast på företagets arbetsplatser, 

dvs i personalrum i butikerna, på distributionscentralen i Insjön samt på kontoren. 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se 

 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på 

fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq 

Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och 

inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs 

mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com. 

https://about.clasohlson.com/sv/

