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Tilsetningsstoffer i plast



Poly(vinyl-
chloride) 

PVC PUPETPE PP PS

Heteroatoms in backboneC-C backbone

Poly-
ethylene

Poly-
propylene 

Poly-
styrene

Poly(ethylene
terephthalate)

Polyurethane

Hovedtyper av plastpolymere

Forbruk i Europa ca. 51 Mt



…plast er ikke bare en karbon-hydrogen kjede

Fargepigmenter, stabilisatorer, mykgjører, flammehemmere, 

og mange flere

Kompleks blanding av kjemikalier

Reaktiver                &         Additiver



Er det så mange? 

Deep Dive into Plastic Monomers, Additives, and Processing Aids
Helene Wiesinger, Zhanyun Wang, and Stefanie Hellweg
Environmental Science & Technology 2021 55 (13), 9339-9351 
DOI: 10.1021/acs.est.1c00976



Er det farlig?



Additiver slippes ut over hele 
nedbrytningsperioden av en plast gjenstand

… så selv om additivet brytes raskt ned i miljøet, kan den lekke ut av plast over veldig lang tid 



Plastsøppel sprer seg i hele miljøet



Plast i rognkjeks



Ingested plastic

Antall plastbiter:
9 10 28 28  3 

Liver

Plast i havhest
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… det er mange forskjellige 
kjemiske stoffer som kan finnes 

i og på plast



… Men det er ikke hele sannheten



© Bo Eide

… mennesker har forurenset miljøet med 
miljøgifter i mer enn 100 år allerede …
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… hver plast bit i miljøet er en til kilde til forurensing…



Etter mer enn 10 år med forskining på 
plastforurensing vet vi:

• At hvor det er plast da er det additiver

• At additiver kan lekke ut av plast 

• At mange dyrearter spiser plast

• Additiver kan også lekke ut av plast i dyr som har spist plasten

• Skjebnen i miljøet avhenger av type additiv 

• Effekten på dyr og mennesker er enda veldig uklart

• Vi må gjøre noe

… så vet vi nok?



Vi vet ikke ...
• Hva er de mest brukte additiver

• Hvilke additiver lekker mest ut i naturen

• Er dyret som spiser mest plast (f.eks. havhest eller en hval), 
også dyret som tar opp mest additiver

• Hvor mye har størrelse og type plast/overflaten å si 

• Hvilke additiver er mest skadelig for menneskene og dyr

• Hva er de riktige tiltakene for å redusere utslipp



Ta-med-hjem beskjeder

→Der vi finner plast, finner vi også additiver

→ Jo mer plasten sprer seg i miljøet, jo mer vil også additivene spre seg

→Plast kan frakte mange forskjellige additiver til alle deler av 
økosystemet og til oss mennesker

→Plasten og additivene vil forbli i naturen over lang tid

→Det er bedre å forhindre utslipp enn å rense opp



Takk for oppmerksomheten!

Painting: Scott Thoe
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