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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 og Grundfos –men 
hovedparten er SMV’er

• Sekretariat på 8 personer, 3 studenter og sektioner

• En selvstændig organisation i Dansk Industri





EU Kommissionens CØ-plan

• EU Kommissionen vil for at øge udbredelsen af genanvendt plast og bidrage til en mere bæredygtig 
anvendelse af plast 

• Eks. ved at fremsætte krav til genanvendt indhold i 

• Emballage 

• Byggematerialer

• Køretøjer

• Engangsplastdirektivet stiller krav om indhold af genanvendt plast i drikkevareflasker, derfor vil 
Kommissionen:

• Udvikle regler for måling af genanvendt indhold i produkter for første gang.

Kilde: EU Kommissionens handlingsplan for den cirkulære økonomi For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-1 1 ea-b735-
01aa75ed71a1 .0015.02/DOC_1 &format=PDF



Nye genanvendelsesmål og ny opgørelsesmetode

Mål for emballage og materialespecifikke mål



Hvad rør sig i Danmark



Sektorsamarbejder
Landbrug

• 50% af al plastik skal udsorteres til genanvendelse i 2025 

• 80% i 2030 

• I dag indsamles og genanvendes cirka en fjerdedel af plasten

Hotel og restaurationsbranchen

• Reducer mængden af engangsplastik 

• Øg genanvendelsen af plast i hotel- og restaurationsbranchen

Detailbranchen

• Al plastemballage består af mindst 30 pct. genanvendt plast inden 2025

Bygge- og anlægsbranchen skal udsortere

• 25% af plasten indsamles mhp. genanvendelse inden 2025

• 75% af plasten indsamles mhp. genanvendelse inden 2030



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



Kvalitet, kvalitet, kvalitet

Dunken består af 100% HDPE fra dansk 
husholdningsaffald 

Bakken består af 100% PET fødevarekontakt fra 
husholdningsaffald fra Københavns kommune



Emballages fremtid – lovgivning på vej

• Producentansvar på emballage i 2025

• Genbrugsløsninger

• Design til genanvendelse

• Brug genanvendt plast 

Emballageforordningen (første udkast)

• Genbrugsløsninger

• Mål om brug af genanvendt plast – Kontaktemballage, anden emballage

• Design til genanvendelse



Tendenser på 
markedet

• Efterspørgsel på genanvendt plast, som kan 

anvendes til nye emballager. 

Både i Food og Non-Food kvalitet

• Brug af genanvendt plast, kan anvendes til at sænke 
en virksomheds CO2-udledning/regnskab

• Kemi – produktlovgivning: Fødevarekontakt, 
legetøjsdirektivet, vandrør osv.

• Historiefortællingen er vigtig for dem der sender 
noget til genanvendelse – og dem der laver 
produkter i genanvendt plast 

– jo mere snavset jo bedre historie



Kan det overhovedet betale sig at sortere sit affald…
Det korte svar er: JA



Er der nok plast i høj kvalitet… ?
Nej, ikke endnu

• Derfor, alle led i kæden skal gøre sig umage

• Design af emballage, sortering, transport og genanvendelsen

• Kvalitet, kvalitet, kvalitet

• Nye teknologier på vej 

1 . Digitale vandmærker

2. Robotgodkendelse af formen

3. Andre
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