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Plast er ikke bare plast – derfor er 
det fantastisk men også 
udfordrende at genanvende



Hvem er Plastindustrien?

• Brancheorganisation for ca. 250 medlemsvirksomheder

• Talerør for en branche, der beskæftiger ca. 30.000 = ca. 
10% af dansk fremstillingsindustri = ca. 1 pct. af 
arbejdsstyrken

• Medlemmer er bl.a. LEGO, Coloplast, Vestas og 
Grundfos – men hovedparten er SMV’er

• Sekretariat  på 8 personer

• En selvstændig organisation i Dansk Industri



Plast er over alt







Sammensætning af plastaffaldet fra husstandsindsamlingen i København

Figur 2: Fødevareemballage og ikke-
fødevareemballage
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Figur 1: Fordeling af polymertyper

 Der findes mange forskellige polymerer i 
strømmen. JA! Men PET, PE og PP udgør over 90 % 
af den samlede mængde…

 Emballager til fødevarer optager lidt over halvdelen af 
den samlede mængde…

Kilde: København Kommune og DTU, Marie K. Eriksen 2018





Emballagen er agurkens 
bedste ven
1,5 g plast rundt om en 
agurk tredobler dens 
holdbarhed



…og dit oksekøds
Plastemballage forlænger oksekøds 
holdbarhed med op til 10 dage.

1 kg oksekød kræver 13,3 kg CO2 at 
producere. Emballagen kræver 8 g 
CO2 at producere



Vi skal have gang i den cirkulær økonomi



Vandflaske i 100 % genanvendt plast 
– trods krav om at det skal i kontakt med 

fødevarer



Tivoli – genbrug, 
genbrug…… genanvend…



Husholdningsaffald bliver til nye kødbakker



Indsamlingsordninger af anden plast

EPS /Flamingo
Indsamling på 
genbrugsplads ved 
komprimator

Hård PVC

WUPPI – indsamling af 
hård pvc fra byggeriet





Deltagere i Forum for cirkulær plastemballage 







Fra udfordring til mulighed 
Visionen for cirkulær plastemballage i Danmark

 Danmark som rollemodel for cirkulær plastemballage 

 Hvor der er incitament for at anvende plast igen og igen

 Hvor vi designer plastprodukter, der giver værdi for samfundet, 

forbrugerne og miljøet

 Hvor fremtidens globale plastemballageløsninger starter



Vejen frem 
Forum for cirkulærplastemballages anbefalinger 



Start med at definere 
forretningsmodellen







2. Vi vil udbrede viden om brugen af biobaseret og 
bionedbrydeligt plast til plastemballage i Danmark 

 Vi vil IKKE anvende bionedbrydeligt plast til produktion af 

plastemballage. 

 VI vil arbejde for, at der udvikles EU-standarder for bionedbrydeligt 

plast. 

 Vi vil stille krav til en bæredygtig produktion af plastemballage. 

 Vi vil arbejde for, at miljøeffekterne ved biobaseret plast undersøges 

nærmere.

 Vi vil udvikle retningslinjer for brugen af biobaseret plast i henhold til 

designmanualen. 



Biobaseret- og bionedbrydelig plast



Tak for jeres tid
Spørgsmål?


	Plast er ikke bare plast – derfor er det fantastisk men også udfordrende at genanvende
	Hvem er Plastindustrien?
	Plast er over alt
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Sammensætning af plastaffaldet fra husstandsindsamlingen i København
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Vi skal have gang i den cirkulær økonomi
	Vandflaske i 100 % genanvendt plast �– trods krav om at det skal i kontakt med fødevarer
	Tivoli – genbrug, genbrug…… genanvend…
	Husholdningsaffald bliver til nye kødbakker
	Indsamlingsordninger af anden plast
	Dias nummer 15
	Deltagere i Forum for cirkulær plastemballage 
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Fra udfordring til mulighed �Visionen for cirkulær plastemballage i Danmark
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Dias nummer 22
	Dias nummer 23
	2. Vi vil udbrede viden om brugen af biobaseret og bionedbrydeligt plast til plastemballage i Danmark �
	Biobaseret- og bionedbrydelig plast
	Tak for jeres tid�Spørgsmål?

