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Hvem er Plastindustrien?

• Brancheorganisation for ca. 275 

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



Vores medlemmer producere meget forskelligt





Dagsorden

• Design af emballage til genbrug og 

genanvendelse

• Århus kommune og Plastindustriens samarbejde 

om bæredygtige indkøb

• Mikroplast





Madspild og emballage

Kilde: 

Befolknings-

undersøgelse 

blandt 1.000  

repræsentativt 

udvalgte 

respondenter



Deltagere i Forum for cirkulær plastemballage





Anbefalinger fra Forum for cirkulær plastemballage



Deltagere i arbejdsgruppen for designguiden



Designguide: Genbrug og 

genanvendelse af plastemballager 

til de private forbrugere



Globale agendaer danner rammer for designguide

Forebygge madspild

Sikre høj 

fødevaresikkerhed

Minimere det globale klima 

og ressourceforbrug fra 

produktion og forbrug af 

plastemballage

Minimere risici for 

plastaffald i naturen



Valg af forretningsmodel



Genbrug – miljømæssige overvejelser



Eksempler på genbrug til inspiration



Plastmængder i husholdningsaffaldet - København

Kilde: Københavns Kommune, baseret 

på data fra et Ph.d.-studie fra DTU, 

Marie Kampmann Eriksen



Emballagetyper i husholdningsaffaldet - København

Kilde: Københavns Kommune, baseret 

på data fra et Ph.d.-studie fra DTU, 

Marie Kampmann Eriksen



Det cirkulære genanvendelsesprincip

• Der kan anvendes genanvendt 

materiale i emballagen, og 

materialet kan anvendes som 

genanvendt materiale i samme 

type produkt

• Emballagen skal være mulig at 

sortere korrekt

• Emballagen må ikke påvirke 

anden genanvendt materiale 

med ikke tilsigtede tilsatte stoffer 



Det spirale genanvendelsesprincip



Materialeafsnit for PP, PE og PET og fleksible folier

• Hvert skema er opdelt på:

• Materialer (hovedkomponenter)

• Farver

• Lukninger (låg, topfilm, forseglingsfilm, kapsler)

• Direkte print på hovedkomponenter

• Etiketter, sleeves og omslag (dekoration)

• Andet

• Eksempler på emballage designet til genanvendelse



Eksempel på rød-gul-grøn skema

PP kop med aluminiums-

membranforsegling og 

PET støvlåg







Stræk tendens på markedet: Efterspørgsel på genanvendt plast, som kan 

anvendes til nye emballager. Både i Food og Non-Food kvalitet



Offentlige indkøb

– en guide udviklet i et frugtbart samarbejde

https://www.aarhus.dk/media/55906/vejledning-plastvalg.ppsx

Århus kommune, AffaldVarme Århus og Plastindustrien har 
udviklet en guide til de offentlige indkøberne i Århus, hvor 
plast er i fokus. 

https://www.aarhus.dk/media/55906/vejledning-plastvalg.ppsx


Mikroplast



Kilder til 

mikroplast i 

Danmark

Kilde: Miljøstyrelsens rapport, 
Mircoplastics Occurrence, 
effects and sources of releases 
to the environment in Denmark



Forskellige former for mikroplast

• Tilsat mikroplast

• Eks. i rengøringsmidler og kosmetik, som slibemiddel

• Nedbrudt makroplast til mikroplast

• Større plastprodukter, som slides og bliver til mikroplast



Plast i havet

Makroplast

• Makroplast spises af de store dyr og fylder i deres maver. Det giver en 
mæthedsfornemmelse, som er usundt for dyrene.

• Dyr kan vikles ind makroplast og blive kvalt og besværet i deres levevilkår

Mikroplast

• De koncentrationer vi kan finde ude i havet nu har ingen effekt på dyrenes sundhed. 

• Hvis de mængder forøges med eksempelvis 1000, så vil mikroplasten formodentlig have 
en effekt på dyrelivet. 

• Mikroplast passere ufordøjet gennem systemet hos både fisk og os mennesker.

Kilde: https://marineplastic.dk/



Kilde: Miljøstyrelsens rapport: 
Microplastic in Danish 
wastewater - Sources, 
occurences and fate




