Nu ﬁnns världens första biologiskt nedbrytbara snusdosa på marknaden
Nu kan snusare snusa mer miljövänligt tack vare en ny nedbrytningsbar snusdosa. Snusdosan
som är 100% nedbrytbar produceras i Sverige och är tillverkad av biomaterial baserat på
sockerrör.

Dosan säljs exklusivt via Snusbolaget och Swedsnus.
– Vi är enormt glada över att kunna presentera världens första helt nedbrytbara snusdosa för våra
kunder. Det här är ett resultat av innovation som kommer av att vi ställer krav på våra leverantörer och
en gemensam vilja att bidra till en bättre värld, säger Markus Lindblad, kommunikationschef på
Snusbolaget.
Det är snustillverkaren Swedsnus som med hjälp av materialtillverkaren A good choice och
Gnosjöbaserade Holmgrens Plast har tagit fram världens första nedbrytbara snusdosa. Dosan innehåller
inga mikroplaster, är 100% nedbrytbar och symboliserar ett viktigt steg för hållbarhet inom branschen.
– Det är av största vikt för branschen att ta fram en 100% nedbrytbar dosa enligt EU:s direktiv om plast
för engångsbruk. Vi är väldigt stolta över att ha arbetat fram ett bio-baserat material för snusdosor som
har egenskaper för att kunna ersätta den fossila plasten i snusdosorna, säger Christian Öster,
projektledare för Swedsnus.
Nytt EU-direktiv driver på den hållbara utvecklingen
Just nu pågår ett arbete med att ta fram svensk lagstiftning för att leva upp till EU:s direktiv om
engångsplast med mål att minska plastprodukters inverkan på miljön, där olika åtgärder kommer att
tillämpas för olika plastprodukter. Vissa plastprodukter kommer till exempel att förbjudas helt, medan
andra produkter kommer att begränsas eller ställas inför nya krav.
– Vi behöver byta ut fossila plastprodukter för att minska den negativa inverkan på miljön. Genom att
byta ut dagens snusdosor mot bio-baserade material med motsvarande plastegenskaper kommer vi att

göra skillnad. Vi planerar nu för att fler snusproducenter ska kunna tillverka nedbrytbara dosor, säger
Peter Gummesson, vd på Improve Tec Hönö AB och varumärket A Good Choice.
– EU-direktivet om engångsplast är viktigt för en hållbar omställning. Branschen uppskattar att det
tillverkas nästan 1 miljard engångsdosor årligen i Europa och Nordamerika. Det motsvarar omkring 8 ton
plast, som till största delen inte ens kan återanvändas. Därför är det här ett bra exempel på hur
branschen själv kan förbättras genom innovation bland aktörerna utan att staten går in och reglerar med
skatt, säger Markus Lindblad på Snusbolaget.
Mer om den nedbrytbara snusdosan
Materialet, som är utvecklat av Improve Tec Hönö AB med varumärket A Good Choice, är helt biobaserat, fritt från mikroplast, komposterbart och har egenskaper som ersätter fossilbaserade
plastmaterial i snusdosor. Huvudingrediensen är av sockerrör som smälts ner och görs till nedbrytbara
snusdosor som kan komposteras.
Dosan är framtagen som ett led i Snusbolagets och Swedsnus hållbarhetsarbete och har tillverkats av
Holmgrens Plast i samarbete med materialtillverkaren Improve Tec Hönö AB med varumärket A Good
Choice. Den nedbrytbara dosan finns tillgänglig hos Snusbolaget och Swedsnus för de kunder som köper
snus i storpack och gör det själv-snussatser.
Dosan finns att köpa här: https://www.snusbolaget.se/snus/snusdosor/swedsnus-bio-dosa-vit

