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1. Forord 

Dette er slutrapport på projektet ”Tusindfryd - ren samvittighed - i samvittighedsfuld embal-

lage”, som er støttet af Miljøstyrelsens tilskudsordning ”Puljen for design af plastemballage”. 

 

Projektperioden blev gennemført i perioden 1. januar 2017 til 28. februar 2018. Denne rapport 

dækker arbejdet udført i hele projektperioden, men udvalgte oplysninger, såsom specifikke le-

verandørnavne, er tilbageholdt af konkurrencemæssige hensyn. 

 

Projektet blev udført i et samarbejde mellem Coop Danmark A/S (herefter Coop), kosmetikpro-

ducenten Allison A/S (herefter Allison) og Teknologisk Institut. Projektejerskabet var placeret 

hos Coop med Mathias Hvam som ansvarlig, mens den daglige projektledelse blev varetaget 

af Manja Behrens hos Teknologisk Institut. Projektet blev fulgt af Miljøstyrelsen ved Frank Jen-

sen.  
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2. Baggrund for projektet 

Den stigende bevidsthed om de miljømæssige effekter af vores brug-og-smid-væk-kultur og 

den deraf følgende ressourceknaphed har skabt et øget fokus på vores vaner i hverdagen. 

Hos Coop afspejler det øgede fokus sig bl.a. ved, at et tiltagende antal kunder henvender sig 

med ønsker om mindre emballage og anderledes emballageløsninger. Coop har derfor kon-

taktet Allison, som producerer nonfoodvarer til Coops butikker, og Teknologisk Institut for sam-

men at undersøge, hvordan emballageløsninger baseret på genanvendt plast kan anvendes 

hos Coop. Emballagen skal ikke kun baseres på genanvendt plast, men skal også kunne gen-

anvendes efter endt brug. Yderligere vil projektet undersøge muligheden for at holde emballa-

gen i et lukket kredsløb, hvor Tusindfrydemballagen indsamles udenfor de nationale indsam-

lingsordninger og genanvendes til ny Tusindfrydemballage.  

 

Emballage fylder meget - både i forbrugernes bevidsthed og i skraldespanden. Fra et forbru-

gerperspektiv kan mange produkter virke overemballerede, og en del emballage kan synes 

overflødig. Coop ønsker at gå forrest og sætte nye standarder for bæredygtige emballageløs-

ninger og har derfor de seneste år haft fokus på emballage gennem forskellige mindre initiati-

ver og projekter. Dette arbejde munder nu ud i, at Coop de kommende år vil satse strategisk 

på bæredygtig emballage gennem en overordnet og koordineret politik og strategi. Det bliver i 

første omgang emballagerne i Coops brands Änglamark og Irma, der bliver omdrejningspunkt 

for Coops emballagestrategi. 

 

Som en del af indsatsen ønsker Coop at udvikle helt nye typer bæredygtig emballage, herun-

der emballage af genanvendt plast. Coop har de senere år haft fokus på dels at sikre, at flest 

mulige Coop-emballager kan genanvendes, og dels via emballagen at kommunikere til kun-

derne, hvordan emballagen skal kildesorteres. Når Coop på den ene side arbejder på at sikre, 

at plasten fra emballager kildesorteres og genanvendes, er det på den anden side oplagt, at 

Coop stiller krav til sine emballageproducenter om at anvende genanvendt plast til fremstilling 

af nye emballager, så Coops produkter kan sælges i emballager baseret på genanvendt plast. 

På den måde bidrager Coop til både udbud og efterspørgsel af genanvendt plast. 

 

Det er imidlertid ikke trivielt at anvende emballage baseret på genanvendt plast i en produk-

tion. Der er mange forhold, som skal undersøges og vurderes. Det er bl.a. vigtigt, at den nye 

emballage har de nødvendige tekniske egenskaber, at der er tilstrækkelige, tilgængelige 

mængder til at opretholde den fornødne forsyningssikkerhed, og at elementerne i den samlede 

emballageløsning kan skilles ad og kildesorteres for at blive genanvendt på ny. Midlerne fra 

Miljøstyrelsens pulje for design af plastemballage har skabt en unik mulighed for, at Coop og 

Allison i samarbejde med Teknologisk Institut kan udvikle en emballageløsning baseret på 

genanvendt plast; en løsning som sidenhen kan blive implementeret til større dele af Coops 

sortiment, hvorfor Coop har taget initiativ til nærværende projekt. 

 

2.1 Projektets formål 
Projektets hovedformål var at sikre anvendelsen af genanvendt plast til emballager hos Coop. 

I projektet er der fokuseret på emballage til kosmetikprodukter fra Tusindfrydserien, som pro-

duceres af Allison. For at øge bevidstheden om muligheden for at bruge genanvendelig plast 

til nye emballageløsninger har projektet også haft til formål at udbrede viden om projektet i 

hele plastindustriens værdikæde. 

 

Ydermere er der i projektet arbejdet på, at opnået viden videreføres efter projektet og bidrager 

til forsat fokus på at anvende genanvendt plast i emballager hos Coop. Dette blev sikret ved 
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stor videndeling undervejs i projektet, således at både Allison og Coop har opnået ny viden 

omkring genanvendte plast-materialer, som kan sikre en hurtigere implementering i forbin-

delse med andre produktgrupper. 

 

2.2 Projektets organisering og aktiviteter 
Anvendelse af genanvendt plast i nye typer emballage til kosmetik er ikke trivielt og har kræ-

vet, at der i projektet blev arbejdet i flere trin: 

 

1. Opstilling af krav til materialet, både tekniske, økonomiske og forsyningsmæssige. 

Disse krav har dannet grundlag for udvælgelse af materialer til videre arbejde 

2. Test af de udvalgte materialer for at sikre, at disse lever op til de proces- og emballa-

gemæssige krav 

3. Implementering af de udvalgte materialer i produktionen hos Allison og Coop, herun-

der også sikring af den langsigtede bæredygtighed af produkterne.  

 

Gennem disse trin sikredes en rentabel og bæredygtig implementering af genanvendt plast i 

emballage til Coops produkter. Den gennemførte vidensindsamling har betydet, at både Alli-

son og Coop har opnået større viden om brug af genanvendte plast-materialer, som vil bane 

vejen til en hurtigere implementering i andre produktgrupper. 

 

For at afspejle den trinvise tilgang blev projektet opdelt i 3 faglige arbejdspakker (AP1-AP3). 

AP1 omhandlede vidensindsamling, AP2 fokuserede på test af udvalgte materialer, og AP3 

omhandlede implementeringen af disse i produktion.  

 

De tre partnere i projektet dækkede ikke fuldt de nødvendige led i den nye emballages værdi-

kæde (se FIGUR 1), og specielt emballageproducenter, oparbejdnings- og genvindingsvirk-

somheder har måttet inddrages i et vist omfang. Valget af virksomheder, der blev inddraget i 

løbet af projektet var baseret på det indledende arbejde med definition af krav til de anvendte 

materialer. 

 

 

  

 

 

 

FIGUR 1. Produktets værdikæde. 
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Herudover indeholdt projektet en AP4, der var dedikeret til formidling af den viden, der blev 

opnået gennem projektet, og som skulle sikre en positiv modtagelse af det endelige produkt 

hos forbrugerne. Projektets forløb er skitseret i FIGUR 2, og i det følgende beskrives de en-

kelte arbejdspakker og det udførte arbejde mere detaljeret.  

 

  

 

 

 

FIGUR 2. Projektforløb og de enkelte arbejdspakkers relation (AP). 
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3. Vidensindsamling (AP1) 

Gennem studierne i denne indledende arbejdspakke (AP1) blev materiale- og proceskrav defi-

neret. Herefter blev muligheder for og krav til oparbejdning defineret med henblik på at sikre, 

at den endelige løsning lever op til:  

 

 de tekniske krav for emballagen  

 de forretningsmæssige krav, såsom tilgængelighed af materialet i forhold til både kvalitet og 

mængder.  

 

For at klarlægge dette er to hovedaktiviteter gennemført. 

 

3.1 Aktivitet 1.1: Udvikling af kravspecifikationer 
Gennem opstilling af krav til det endelige produkt blev det defineret, hvilke specifikationer en 

genanvendt plast skulle opfylde for at kunne anvendes hos Coop og Allison. Her var tale om 

krav fra produktvinklen, såsom udseende, permeabilitet og styrke, men også fra procesvink-

len, hvor fx renhedsgrad var en essentiel parameter for optimal processering. Også designmu-

ligheder og -begrænsninger var vigtige for at sikre et stærkt markedsgennembrud. Desuden 

var det vigtigt, at den emballage, som skulle produceres af genanvendt plast, kunne kildesor-

teres og derved kunne tages tilbage efter endt brug og indgå i ressourcekredsløbet på ny. For 

at sikre dette blev der i projektet udarbejdet en vejledning til Coop: ’Guide til ny bæredygtig 

plastemballage – hvordan gribes emballageskifte an, trin-for-trin’. Guiden, der omhandler de-

sign og materialevalg, beskrives i afsnit 5.2.2. 

 

3.1.1 Kravspecifikation til udvælgelse af materialetyper og kilder 

Studiet har udmundet i en kravspecifikation, der blev benyttet til udvælgelse af materialetyper 

og kilder senere i projektet. 

 

For at få størst muligt udbytte af projektet afspejler kravspecifikationerne strategiske overvejel-

ser hos virksomhederne; herunder har emballagestrategien hos Coop haft afgørende betyd-

ning. 

 

Fra emballagestrategien var principperne om reduce, reuse og recycle med til at definere, 

hvordan fremtidens emballage skulle designes. Hertil var der hos Coop et særligt fokus på an-

delen af genanvendt plast, der indgår i de enkelte emballagetyper, og en målsætning om at nå 

så høj en andel som muligt, uden at omkostningerne blev for høje sammenlignet med emballa-

geløsninger af jomfruelig plast, eller at funktionen blev hæmmet. Yderligere ønskedes det, at 

produktets genanvendelighed efter brug blev sikret. Derfor blev der arbejdet med at ensarte 

plasttyperne og/eller med at anvende kompatible plasttyper inden for hver enkelt emballage-

type, ligesom der blev arbejdet med at gøre de enkelte emballagedele nemt-adskillelige.  

 

Overordnet var referencepunktet for nyudviklede emballager de eksisterende produkter, dvs. 

at egenskaber af de nye produkter som minimum skulle være på niveau med den emballage, 

der bruges til de kosmetiske produkter i Tusindfrydserien i dag. 

 

De tekniske krav omfattede: 

 Kvaliteten af genanvendt plast skulle være acceptabel, herunder høj renhed og lavt indhold 

og migration af uønskede stoffer 

 Emballagerne skulle kunne håndteres på eksisterende linjer til påfyldning 
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 Følelse ved håndtering hos forbrugeren (fx tykkelse og fleksibilitet) skulle være sammenlig-

nelig 

 Stabilitet af produkterne i emballagen måtte ikke forringes. 

 

Miljøtekniske krav omfattede: 

 Højest muligt indhold af genanvendt plast  

 Samme eller reduceret migration af stoffer 

 Ensretning af plasttyper (monoplast), anvendelse af kompatible plasttyper og begrænsning 

af anvendelsen af uhensigtsmæssige trykfarver inkl. mærkater samt begrænsning af proble-

matiske tilsætningsstoffer, hvor muligt 

 Øget sorterbarhed om muligt (nemt at skille ad). 

 

Forretningsmæssige krav omfattede: 

 Materialerne skulle være kommercielt tilgængelige på markedet og være af en acceptabel 

kvalitet i forhold til de nuværende krav på området 

 Materialerne skulle kunne leveres med en acceptabel forsyningssikkerhed 

 Pris: Den samlede pris for emballagen, der indeholdt genanvendt plast, skulle som udgangs-

punkt være sammenlignelig med de nuværende emballager. En mindre prisforøgelse ville 

eventuelt kunne accepteres, da Tusindfrydserien prissættes relativt høj.  

 

I tillæg hertil ville det også blive undersøgt, om det er muligt at håndtere emballagen i et lukket 

kredsløb, hvor emballagen indsamles i en separat indsamlingsordning, oparbejdes og genan-

vendes til ny Tusindfrydemballage. Indsamling og genanvendelse i et lukket kredsløb er den 

mest optimale form for genanvendelse set ud fra det enkelte materiale. Dog kan der være 

nogle overordnede hensyn i forhold til ressourceforbrug, som kan favorisere anvendelse af det 

kommunale affaldssystem frem for udrulning af et separat, lukket system. Disse ressource-

mæssige hensyn inkluderer eksempelvis: 

 Pris for oparbejdning af plastemballagen grundet små mængder 

 Mulighed for rensning og oparbejdning i Danmark/Nordeuropa for at mindske transport 

 Indhentning af tilladelse hos Miljøstyrelsen til at oprette separat indsamlingsordning 

 Lokal håndtering af den indsamlede emballage. 

 

Sammen med de tekniske, miljø- og forretningsmæssige krav dannede de ressourcemæssige 

hensyn beskrevet ovenfor grundlag for en vurdering af muligheden for at oprette et separat 

indsamlingssystem for Tusindfrydemballage. 

 

3.2 Aktivitet 1.2: Feasibility og materialeudvælgelse 
På baggrund af de i aktivitet 1.1 definerede krav blev det gennem denne del af AP1 under-

søgt, hvilke materialefraktioner det ville være relevant at arbejde med i projektet, dels ud fra de 

tekniske og miljøtekniske krav, dels ud fra de forretningsmæssige krav, såsom tilgængelighed 

af materialerne, forsyningssikkerhed og pris. 

 

3.2.1 Nuværende sammensætning af udvalgte emballager og 

forventet kompatibilitet 

I forbindelse med materialevalg til videre arbejde i projektet blev en række nuværende embal-

lagedele undersøgt nærmere med infrarød spektroskopi (IR) (se TABEL 1). Analyserne be-

kræfter materialetypen oplyst af leverandøren af emballagen. Der blev endvidere foretaget en 

indledende vurdering af forventet kompatibilitet mellem de materialetyper, der anvendes i dag 

og andre plasttyper, som det kunne være relevant at iblande i forbindelse med udvikling af em-

ballager, hvor en rest eller genanvendte fraktion skal indarbejdes.  
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TABEL 1. Analyse af udvalgte emballagedele, som anvendes i dag. 

 

Vurderingen af kompatibilitet er foretaget på basis af viden indhentet ved kontakt med plast-

genanvendelsesbranchen, bl.a. ved møde med oparbejdningsvirksomheden Aage Vester-

gaard Larsen, som illustreret i FIGUR 3.  

 

 

Komponent Genanvendelses- 

nummer 

IR-analyse  Kommentar 

Ansigtscreme     

  Den, man trykker på 

Låget 

Flasken 

07 - Andet Polypropylene   

  Proppen 

Indre låg 

- Polyethylene   

 Etiketten - Ukendt 1 Sandsynligvis en 

poly(alkyl- 

methacrylate) 

Bodylotion og 

balsam 

     

  Flasken 2- HDPE Polyethylene   

  Låget - Polypropylene   

  Etiketten - Ukendt 1 Sandsynligvis en 

poly(alkyl- 

methacrylate) 

Håndsæbe      

  De to dele af  

pumpen 

- Polypropylene Indeholder en 

metalfjeder 

  Flasken 2 - HDPE Ukendt 2 Ligner polyethy-

lene meget, men 

ikke 100 %. Er 

ikke en PE/PP-

copolymer 

  Etiketten - Ukendt 1 Sandsynligvis en 

poly(alkyl 

methacrylate) 

Hårvoks      

  Flasken, låg, indre 

låg 

PP Polypropylene   

  Etiketten - Ukendt 1 Sandsynligvis en 

poly(alkyl 

methacrylate) 

Stylinggel      

  Tuben 2 - PE Ukendt 3 Har toppe sva-

rende til polyethy-

lene, men også 

andre, der ligner 

etiketternes. 

Sandsynligvis en 

copolymer. 

  Låget - Polypropylene   
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FIGUR 3. Kompatibilitet af forskellige plasttyper i forbindelse med genanvendelse (kilde: Aage 

Vestergaard Larsen, http://avl.dk/miljoe/kompabilitetsskema/). Signaturforklaring: Perfekt kom-

patibilitet (grøn), god kompatibilitet (lys grøn), middelgod kompatibilitet (gul), dårlig kompatibili-

tet (orange), meget dårlig kompatibilitet (rød) og ingen data (hvid).   

 

Den testede emballage består primært af polyethylen (PE) og polypropylen (PP). Etiketter be-

står sandsynligvis af en form for poly(alkyl acrylate), men den kunne ikke identificeres ved IR-

analyse. Håndsæbens flaske består sandsynligvis af en copolymer, hvor PE er hovedbestand-

delen. Stylinggelens tube består sandsynligvis af en lignende, men ikke identisk copolymer 

med PE som hovedbestanddel. Jævnfør erfaringer fra industrien (polymerkompatibilitetsdia-

grammet, se FIGUR 3) så har PP og PE en god kompatibilitet i forbindelse med genanven-

delse, når PP er primært materiale, altså når hovedbestanddelen af materialet består af denne 

polymer. Er PP sekundært materiale, altså den mindste fraktion af materialet, og PE primært 

materiale, er kompatibiliteten middelgod. Kvaliteten af det genanvendte materiale vil blive tæt-

tere på kvaliteten af den jomfruelige plast, såfremt PP er blandet med en mindre del af PE. 

 

FIGUR 3 indeholder ikke data for poly(alkyl acrylate), men det kan antages, at poly(alkyl 

acrylate) vil have en kompatibilitet, der ligner poly(methyl methacrylate) (PMMA). Ud fra FI-

GUR 3 ses det, at PE og PP begge har en dårlig kompatibilitet med PMMA, hvorfor det anta-

ges, at de også har en dårlig kompatibilitet med den brugte poly(alkyl acrylate). 

 

IR-analysen peger på, at flere af de analyserede komponenter muligvis består af poly(alkyl 

acrylate), hvilket vil udgøre et problem, hvis emballage, som indeholder komponenter af både 

PP, PE og poly(alkyl acrylate), genanvendes i en samlet fraktion. 

 

3.2.2 Identificerede leverandører, som anvender genanvendt plast  

Allison har kontaktet en række leverandører for at belyse udbredelsen og tilgængeligheden af 

emballage af genanvendt plast (se TABEL 2). De adspurgte leverandører angav alle, at de 

kan levere emballager af PET og HDPE indeholdende 20-100 % genanvendt plast. Nogle dele 

af emballagerne, såsom låg og pumper, fremstilles dog normalt ikke med genanvendt plast. 

Disse dele er ofte mere komplicerede og består ofte af flere delkomponenter. Specielt oplyste 

branchen, at det er udfordrende af fremstille pumper af genanvendt plast, da det kan være 

vanskeligt at opnå en styrke af den genanvendte plast, som er tilstrækkelig høj til, at den kan 

http://avl.dk/miljoe/kompabilitetsskema/
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bruges i pumper. Sammensætningen af de enkelte plasttyper blev nøje udvalgt ud fra materia-

lernes egenskaber med henblik på at opnå en specifik funktion af den samlede del, eksempel-

vis låget. Der arbejdes på denne type dele, låg og pumper, hos leverandørerne, men det vur-

deredes på tidspunktet for denne rapports tilblivelse, at produkterne højst sandsynligt ikke ville 

komme på markedet før om nogle år.  

 

Leverandørerne er ofte meget fleksible, og en af de kontaktede leverandør (Leverandør 3) 

producerer flasker til kosmetik i både ny plast, genanvendt plast og bioplast, alt efter ønske fra 

kunderne. 

 

For airlessdispensere, som er en emballageform, der beskytter produkterne mod kontamine-

ring fra den omgivende luft i kraft af designet, er der endnu ikke identificeret en leverandør, 

som arbejder med genanvendt plast.  

 

TABEL 2. Leverandører, som kan levere emballage fremstillet med genanvendt plast. 

Leverandør Hvilke emballagetyper  

leveres? 

Materiale- 

muligheder? 

% genanvendt, der 

anvendes i ikke-vir-

gine materialer  

Leverandør 1 Forskellige, fx flasker, pum-

per, krukker, låg  

PET Virgin 

PET PCR* 

HDPE Virgin 

HDPE PCR* 

PET PCR 

0 % 

20-95 % 

0 % 

20-95 % 

Fra 20 til 100 % 

Leverandør 2 

Leverandør 3 

Leverandør 4 

*PCR – post-consumer-recycling, hvor der anvendes plast, der har tjent det tilsigtede formål og er blevet 

omledt eller genvundet fra affaldsstrømmen. 

 

Teknologisk Institut har endvidere foretaget en indledende søgning på mulige producenter af 

emballage af genanvendt plast og på genanvendelsesvirksomheder, der fremstiller plastpellets 

af genanvendte fraktioner, som bruges til fremstilling af ny emballage. Hos disse virksomheder 

kan der eventuelt hentes inspiration eller sparring til problemstillinger omkring fx fremstilling af 

tekniske elementer eller kontrol af migrationen af problematiske stoffer. Søgningen omfattede 

virksomheder som: 

- Færch Plast A/S (http://www.faerchplast.com), som producerer kødbakker og lig-

nende i genanvendt plast. 

- AVK Plast A/S (http://www.avkplast.dk/en/), der producerer plastemner i genanvendt 

plast til fødevareindustrien, men primært inden for bakker og fiksturer. Generelt er 

virksomhedens fokus mere på fremstilling af tekniske emner end på engangsembal-

lage. 

- Virksomheder, som i dag producerer større komponenter (ikke emballage), som fx 

Schnoor Plast ApS, dhp A/S og Letbæk Plast A/S. De større komponenter inkluderer 

bl.a. havestole, skraldespande og dele til biler. 

- Aage Vestergaard Larsen A/S, som producerer en række forskellige plastpellets af 

genanvendt plast. Virksomheden blev besøgt med henblik på at diskutere kompatibili-

tet og valg af de mest optimale materialefraktioner til genanvendelse. Konklusionen i 

den forbindelse var, at PET-fraktionen er interessant, da tilgængeligheden af PET 

fraktioner er høj, og da de tillige findes i et udvalg af kvaliteter og renheder. 

 

3.2.3 Valg af kilder til genanvendt plast og afgrænsning af videre 

arbejde 

På baggrund af viden indhentet i projektet blev to typer af genanvendt plast udvalgt: 

 PE – blev valgt, da det udgør en stor del af det nuværende emballagesortiment til kosmetik 

 PET – blev valgt, da tilgængelighed og kvalitet af restfraktioner er høj. 

http://www.faerchplast.com/
http://www.avkplast.dk/en/
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De to materialer er ikke kompatible, men repræsenterer til gengæld plasttyper med forskellige 

egenskaber. Projektet blev afgrænset til design af løsninger inden for flasker og låg, mens 

mere komplekse komponenter som pumper ikke blev behandlet nærmere. 

 

For at sikre brug af færrest forskellige plasttyper blev det undersøgt, om én af de to udvalgte 

plasttyper ville kunne opfylde de opstillede krav til emballagen alene, eller om der fortsat var 

behov for at arbejde med to plasttyper.  
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4. Test af udvalgte materialer 
(AP2)  

I denne arbejdspakke blev materialer, som var blevet udvalgt i AP1, testet for egnethed til de 

ønskede kosmetiske produkter i Tusindfrydserien. Relevante leverandører af genanvendelig 

plastemballage blev inddraget (se identificerede leverandører i TABEL 2), og muligheden for 

at genanvende de udvalgte materialer blev undersøgt.  

 

Test af det genanvendelige plastmateriale for de ønskede egenskaber involverede fremstilling 

og håndtering af testemner i de valgte materialer for således at blive i stand til dels at tilrette 

produktionsprocesserne i det omfang, det var nødvendigt, dels at karakterisere de fysiske 

egenskaber af de færdige produkter, så det sikredes, at disse levede op til de krav, der blev 

opstillet i AP1.  

 

For at klarlægge dette er AP2 gennemført i to hovedaktiviteter. Arbejdet i disse aktiviteter fore-

gik sideløbende, og aktiviteterne var indbyrdes forbundne. 

 

4.1 Aktivitet 2.1: Processering i lille skala 
Processering og håndtering af plastmateriale indeholdende større eller mindre mængder af 

genanvendt plast kan kræve ændringer i produktionsprocessen både hos emballageleveran-

døren og hos Allison - hos Allison specielt hvis designet af emballagen ændres. Plastmateria-

let indeholdende varierende mængder genanvendt plast blev derfor vurderet, og det blev un-

dersøgt, om Allisons produktion kan håndtere eventuelle ændringer i emballagedesignet.  

 

4.1.1 Yderligere arbejde med udvælgelse af emballage baseret på 

genanvendt plast 

For at opnå det overordnede mål med projektet, nemlig at anvende højst muligt indhold af 

genanvendt plast i emballage til Tusindfrydserien, blev de to udvalgte plasttyper, PE og PET, 

undersøgt nærmere. En del af overvejelserne ved brugen af genanvendt plast omhandlede 

muligheden for at genanvende emballagen efter brug. Her var det, som tidligere beskrevet, 

vigtigt, at såfremt der blev anvendt flere typer plast i en emballagetype, skulle disse enten let 

kunne adskilles eller være kompatible ud fra et genanvendelsessynspunkt. Af FIGUR 3 ses 

det, at PET og PE som minimum har en middelgod kompatibilitet ud fra et genanvendelses-

synspunkt, og projektet har derfor undersøgt muligheden for at indsnævre brugen af plast til 

emballage yderligere til blot én af de to plasttyper. Dette ville simplificere den efterfølgende 

genanvendelse af emballagen, da emballagen ikke indeholdt plastdele af ikke-kompatibelt 

plast, som ikke ville kunne adskilles.  

 

Den nuværende Tusindfrydserie består af produkter i flere forskellige plasttyper, jf. TABEL 1. 

Når det ud fra et håndterings- og sorteringsmæssigt synspunkt ønskedes at begrænse brugen 

til én plasttype, var der nogle proces- og produktmæssige hensyn, som skulle overvejes.  

 

I dette projekt var der specielt i den yderligere udvælgelse fokus på: 

 Processerbarhed, forsyningssikkerhed, herunder sporbarhed af materielt for at sikre kvalite-

ten, og pris 

 Stabilitet af de kosmetiske produkter, som emballeres 

 Den enkelte plasttypes egenskaber, i de tilfælde hvor der skiftes fra PE eller PP til PET. 
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Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anvende mere end 60 % genanvendt plast til tu-

ber, hvorimod der i flasker kan anvendes 100 % genanvendt plast. Yderligere kan tuber kun 

produceres i PE, hvis der skal opnås tilfredsstillende tekniske egenskaber, som fx en elastici-

tet af materialet, der tillader, at en creme kan trykkes ud af tuben.  

 

Forsyningssikkerheden for både genanvendt PE og PET forventedes at være tilstrækkelig. 

Dette er baseret på forespørgsler hos leverandører om bl.a. leveringstider og kilder til det gen-

anvendte plastmateriale. Både genanvendt PE og PET beskrives af leverandøren som stam-

mende fra ”post konsum-stumper” og produktionsrester. Det oplyses bl.a. at genanvendt PE 

stammer fra mælkekartoner af plast og produktionsrester fra produktion af disse mælkekarto-

ner. For genanvendt PET oplyses det at stamme fra produktion af bl.a. vandflasker. Ved nær-

mere samtale med leverandøren blev det klart, at den ønskede kvalitet af den genanvendte 

plast kun kunne opnås, når råmaterialet stammer fra fødevaregodkendte kilder. 

 

Projektet fandt en prismæssig forskel på emballage af genanvendt PE og PET. En forskel som 

specielt kommer til udtryk, hvis man ønsker at anvende tuber som emballage, da disse kun 

kan fremstilles af PE. Emballagen vil overordnet set fordyres med 20-25 % ved anvendelse af 

flasker i genanvendt PET, hvorimod anvendelsen af tuber i genanvendt PE vil fordyre emballa-

gen med 50-60 % sammenlignet med jomfruelig PE-plast. En forøgelse af emballagens pris 

med 50-60 % blev af projektets partnere vurderet til at være en afgørende barriere for reel 

markedsgennemslag for produktet. Anvendelse af PET-flasker som den primære emballage-

type i produktserien forventedes at være en optimal løsning, som samtidig ville sikre, at pro-

duktet kunne opnå gennemslag på markedet. 

 

Stabiliteten af de kosmetiske produkter er afgørende, da emballagen ikke må forringe produk-

tet. For kosmetiske produkter kan specielt interaktion mellem ingredienser i produktet og em-

ballagen påvirke stabiliteten. Det kan være problematisk at skifte fra PE til PET, fx for produk-

ter, som har lav pH. Det forventedes ikke at udgøre et problem i nærværende projekt at skifte 

fra PE til PET, da ingen af produkterne i den nuværende Tusindfrydserie indeholder ingredien-

ser, som giver anledning til lav pH eller andre udfordrende egenskaber. Projektet valgte derfor 

at fokusere på PET i det fremadrettede arbejde, dog med mulighed for at inddrage PE, såfremt 

PET viste sig ikke at have de nødvendige egenskaber i de efterfølgende undersøgelser. Ek-

sempler på forskellene mellem egenskaberne af PP og HDPE og PET er angivet i TABEL 3. 

Af tabellen ses, at PET har bedre barriereegenskaber overfor ilt- og kuldioxidgennemtræng-

ning sammenlignet med HDPE. Dette vil give en bedre beskyttelse af produkterne. PET har en 

højere MVTR (Moisture Vapor Transmission Rate) sammenlignet med HDPE, hvilket evt. kan 

lede til nedsat holdbarhed af produktet. Det forventedes dog ikke at have indflydelse på pro-

dukterne i denne serie, da Allison tidligere har anvendt PET til emballering af denne type kos-

metiske produkter. 

 

TABEL 3. Barriereegenskaber og slagstyrke for HDPE, PP og PET.1 

Plasttype MVTR* O2** CO2** Slagstyrke Genanven-

delseskode 

PET (Polyethylene terephthalate) 2,0 75 540 God 1 

HDPE (High Density Polyethylene) 0,5 4.000 18.000 God 2 

PP (Polypropylene) 0,5 3.500 7.000 Rimelig 5 

*MVTR er transmissionsraten for fugt (Moisture Vapor Transmission Rate) i g/100in²/dag og er et mål for 

gennemtrængning af vanddamp gennem plastmaterialet. Jo lavere værdi, jo bedre beskyttes produktet 

mod fugt. 

                                                           
1 Kilde: Alpha Packaging - http://www.alphap.com/bottle-basics/plastics-comparison-chart.php 
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**O2 og CO2 står for iltgennemtrængning (Oxygen Transmission Rate - OTR) og gennemtrængning af kul-

dioxide (Carbon Dioxide Transmission Rate - COTR) i enheden cm3/m2/dag og er mål for mængden af 

gas, der trænger gennem plastmaterialet. Jo lavere værdi, jo bedre beskyttes produktet mod hhv. ilt og 

CO2. 

 

4.1.2 Anvendelse af emballage baseret på genanvendt plast hos 

Allison 

På baggrund af den endelige udvælgelse af PET som eneste plasttype blev proces- og pro-

duktmæssige krav til emballage af PET undersøgt af Allison.  

 

I FIGUR 4 ses to typer af PET-flasker af 100 % genanvendt plast. Af figuren ses, at begge ty-

per af flasker har et lettere gråligt skær. Dette skyldtes, at det genanvendte materiale, som fla-

skerne er fremstillet af, indeholder mindre mængder af plast, som ikke er klart eller hvidt, og at 

det ikke er teknisk muligt at justere farven til lysere end det råmateriale, som emballagen er 

fremstillet af. De undersøgelser, der blev udført i den resterende del af projektet blev foretaget 

på flasker/plast af typen set til venstre i FIGUR 4, da Coop, inden disse undersøgelser blev 

gennemført, valgte farvede og ikke klare plastflasker. 

 

  

 

 

 

FIGUR 4. Flasker af 100 % genanvendt PET i en matteret grå farve (venstre) og en klar grå 

farve (højre). 

 

Information om tilgængelige størrelser og udformninger af emballagen, flasken og tilhørende 

lukkemekanismer, blev indhentet igennem samtale med leverandøren. I tillæg til informationen 

fra leverandøren har Allison undersøgt fysiske karakteristika af emballagen, fx hårdhed af ma-

terialer bestemt ved at føle/trykke på flasken. Denne viden skulle bruges til, at vurdere om em-

ballagen forventedes, at kunne anvendes i Allisons nuværende produktionsmiljø samt accep-

teres af kunderne. 

 

På baggrund af informationen fra leverandøren og Allisons egne undersøgelser og efterføl-

gende vurdering forventedes det, at den i projektet valgte emballage, hvor selve flasken består 

af 100 % genanvendt plastmateriale, ville kunne indgå direkte på Allisons nuværende proces-

linjer uden tilpasning ud over almindelige justeringer på linjerne. Dette blev undersøgt nær-

mere i arbejdet med implementering af løsningen hos Allison.  
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4.2 Aktivitet 2.2: Materialekarakterisering 
For at sikre at materialet, som helt eller delvist er produceret af genanvendt plast, levede op til 

de fysiske kriterier, som var opstillet, kunne test med forskellige typer af plast og varierende 

mængder af genanvendt plast i produkterne blive nødvendig. I denne aktivitet blev det ene af 

de i AP1 identificerede plastmaterialer, PET, testet for udvalgte karakteristika, fx ændring i ke-

misk komposition, renhed og risiko for migration af uønskede stoffer fra plastemballagen til 

emballagens indhold. Oprindeligt var det i projektet beskrevet, at forskelligt indhold af genan-

vendt plast, fx 25, 50, 75 og 100 % genanvendt plast, skulle undersøges. Projektet ønskede 

som udgangspunkt at opnå den højest mulige grad af genanvendt plast i emballagen, og ar-

bejdet blev derfor fokuseret på emballage, hvor hovedkomponenten, flasken, består af 100 % 

genanvendt plast. Da det var muligt at opnå et indhold på 100 % genanvendt plast, blev min-

dre indhold af genanvendt plast ikke undersøgt nærmere.  

 

For at bestemme den kemiske komposition af emballage af 100 % genanvendt PET blev der 

foretaget IR-analyse (TABEL 2). På baggrund af IR-analysen (FIGUR 5) vurderedes det, at 

den undersøgte emballage af 100 % genanvendt PET ikke udviste kemiske karakteristika, 

som var forskellige fra jomfruelig PET. Det forventedes derfor ikke, at der var urenheder i pla-

sten, som ville påvirke de tekniske og miljøtekniske egenskaber af emballagen.  
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FIGUR 5. Øverst: ATR/FTIR-spektrum af flasken i 100 % genanvendt PET. Nederst: Referen-

cespektrum af PET (http://lisa.chem.ut.ee/IR_spectra/textile-fibres/polyester/). Bemærk for-

skydning af x-aksen på de to figurer. 

 

Information om relevante parametre, såsom renhed af plasten og migration fra plastemballa-

gen ud i produktet, blev indhentet fra leverandøren. Her blev det oplyst, at det råmateriale, 

som plastemballagen produceredes af, var godkendt til brug i fødevareemballage og derfor 

overholdt krav til migration af stoffer. Det kunne derfor forventes, at materialet ligeledes var 

sikkert at anvende til kosmetiske produkter, hvor emballagevalg skal overvejes i forbindelse 

med en sikkerhedsvurdering af det samlede kosmetiske produkt, inden produktet bringes på 

markedet2. Ved at anvende genanvendt materiale, som er fødevaregodkendt, til produktion af 

kosmetikemballage vil der ske en ’downgrading’ af materialet, da materialet efterfølgende ikke 

vil kunne genanvendes til fødevarekontaktmateriale. Det ville derfor have været optimalt at 

kunne anvende en fraktion af genanvendt plast, som ikke er fødevaregodkendt, men det har 

ikke været muligt at identificere en fraktion af genanvendt plast, som lever op til de kvalitets-

mæssige krav, der stilles til kosmetikemballage, og som samtidig ikke er fødevaregodkendt. 

Projektet valgte derfor at arbejde videre med genbrugt materiale, som er fødevaregodkendt, 

og fokusere på at sikre, at materialet kunne genanvendes efter brug. Yderligere blev det op-

lyst, at der kunne forekomme en vis forurening med plast, som giver sorte pletter grundet små 

                                                           
2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1223/2009, af 30. november 2009 

om kosmetiske produkter, BILAG I 

http://lisa.chem.ut.ee/IR_spectra/textile-fibres/polyester/
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mængder ikke-klar eller hvid plast i den genanvendte fraktion. Slutteligt oplyste leverandøren, 

at råmaterialet kunne behandles og indgå i fremstillingsprocesser som almindelig, jomfruelig 

PET. Skiftet til råmateriale baseret på genanvendt PET ville således ikke give anledning til ud-

fordringer i forhold til processering og videre håndtering af emballagen på Allisons produkti-

onslinjer. 

 

Projektets partnere ønskede ikke at gå på kompromis med holdbarheden af produkterne em-

balleret i genanvendt plastemballage. For at sikre at holdbarheden levede op til den holdbar-

hed, som opnås med jomfruelig PET, blev der indhentet erfaringer fra emballageleverandøren, 

hvad dette angik. Ifølge det oplyste, havde leverandøren ikke oplevet reklamationer eller an-

den form for tilbagemelding om, at emballage af genanvendt PET forringer holdbarheden af de 

produkter, som emballeres. I tillæg hertil har Allison også testet holdbarhed af kosmetiske pro-

dukter i emballage af genanvendt PET og har over en 4-månedersperiode ikke fundet forrin-

gelser. Disse tests er udført på emballage med anden udformning end den, som forventedes 

anvendt i de endelige produkter til Tusindfrydserien, men den fysiske udformning af emballage 

forventedes ikke at have indflydelse på det overordnede resultat. Baseret på tidligere erfarin-

ger med emballage af jomfruelig PET forventedes kriteriet for bibeholdt stabilitet af produk-

terne derfor at blive mødt. 

 

Baseret på undersøgelse af materialeegenskaberne for emballage af 100 % genanvendt PET 

forventedes det ikke, at denne type emballage ville have tekniske egenskaber, som var mærk-

bart forskellige fra jomfruelig PET. Sammenholdes dette med resultaterne vedrørende proces-

sering af materialet, blev det ikke anset for nødvendigt at undersøge emballage, hvor der an-

vendes en mindre grad af genanvendt plast, og implementeringsarbejdet, som er beskrevet i 

næste afsnit, blev derfor centreret om anvendelse af PET-flasker af 100 % genanvendt plast. 
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5. Implementering af 
genanvendte materialer i 
produktion (AP3)   

Efter udvælgelse af de optimale materialer i AP2 blev arbejdet i AP3 fokuseret på implemente-

ringen i produktionen hos Allison, således at de færdige produkter kunne leveres til Coop. 

Denne proces har krævet overvejelser omkring materialernes egnethed til fremstilling på de 

eksisterende produktionsanlæg, afhængigt af valg af materialetype og mulig gentænkning og 

optimering af emballagedesignet med henblik på at opnå størst mulig forbrugeraccept.  

 

Desuden blev produktets livscyklus undersøgt med henblik på at vurdere potentialet for at in-

korporere allerede eksisterende restfraktioner hos Coop og Allison som råmateriale til den 

genanvendte plast, herunder også muligheden for at genanvende de producerede emballager. 

 

I arbejdspakken blev to aktiviteter gennemført. 

  

5.1 Aktivitet 3.1: Emballagens livscyklus og tilgængelighed 
På baggrund af arbejdet i AP2 blev den endelige leverandør af emballage af genanvendt plast 

identificeret i denne aktivitet, således at indledende testproduktion med den valgte emballage-

type kunne gennemføres hos Allison. For at sikre emballagens langsigtede bæredygtighed 

blev muligheden for at genanvende emballagen vurderet. Desuden blev det undersøgt, om der 

fandtes uudnyttede affaldsfraktioner hos Allison og Coop, som ville kunne anvendes som rå-

materiale for den genanvendelige plast.  

 

5.1.1 Sammensætning af emballage 

I den foregående del af projektet havde der været fokus på hovedbestanddelen af emballagen: 

plastflasken. Emballagen består af yderligere minimum to komponenter: en lukkemekanisme, 

oftest i form af et låg eller en pumpe, og en mærkning i form af fx en etiket eller tekst påtryk på 

flasken.  

 

Det har i projektet ikke været muligt at finde kommercielt tilgængelige pumper af genanvendt 

plast, men flere leverandører, som projektet har været i kontakt med, arbejder på at kunne til-

byde et sådant produkt. På grund af den komplicerede sammensætning og de høje tekniske 

krav til funktionaliteten af pumperne, og da efterspørgslen samtidig er forholdsvis lav, er pro-

dukterne imidlertid endnu ikke tilgængelige. Leverandørerne oplever dog en stigende efter-

spørgsel på denne produkttype og forventer, at de tekniske og økonomiske udfordringer vil 

blive håndteret inden for en kortere årrækker, ca. 2-3 år. Udviklingen inden for låg af genan-

vendt plast er på tidspunktet for denne rapports tilblivelse længere fremme end udviklingen af 

pumper, men leverandørerne har stadig nogle tekniske udfordringer med at levere et produkt, 

som vil kunne leve op til de æstetiske krav for emballagen, der blev stillet i dette projekt. De 

låg af genanvendt plast, som er kommercielt tilgængelige i dag, har relativt store variationer i 

farven på det enkelte låg og har i større eller mindre grad synlige samlinger efter produktionen. 

Det har derfor ikke være muligt for projektet at identificere kommercielt tilgængelige låg, som 

æstetisk og prismæssigt kan leve op til de opstillede krav. 

 

Baseret på det tidligere arbejde i projektet er de tekniske egenskaber for emballage af genan-

vendt PET blevet undersøgt, og det blev, som tidligere beskrevet, fundet, at emballage af 100 

% PET kan anvendes til emballagen. Udseendet er en svært kvantificerbar parameter; ikke 
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desto mindre er udseendet en vigtig parameter for at sikre tilstrækkelig markedsgennem-

trængning af en produktserie i ny emballage, selv hvis produkterne i forvejen findes på marke-

det.  

 

I forbindelse med skiftet til emballage af genanvendt plast er det vigtigt, at budskabet om, at 

emballagen er genanvendt, formidles. Emballagen skal således klart signalerer, at den er 

’genanvendt’; alternativt skal udseendet være fuldt på højde med emballage af jomfrueligt ma-

teriale. Det rette udseende har være en udfordring i projektet, da udseendet af emballagen 

som undersøges i dette projekt (se FIGUR 4) ligger et sted midt imellem de to. For at opnå en 

emballage, som ikke blot teknisk, men også æstetisk, levede op til partnerens krav, og som 

samtidig sikrede mulighed for genanvendelse efter brug, har projektet fokuseret på at finde en 

æstetisk løsning, som minimerer graden af indfarvning af produktet. Indfarvning af produkterne 

med en kraftig farve vil nedsætte genanvendelsespotentialet af emballagen, da plast kun kan 

indfarves med farver, som er mørkere end den oprindelige farve af råmaterialet. Er råmateria-

let sort (eksempelvis de sorte plastbakker, der ses i stort antal i detailhandlen), vil den embal-

lage, der kan fremstillet af disse materialer også blive sort og vil ikke kunne indfarves i lysere 

nuancer. Projektet valgte derfor at bibeholde den oprindelige grålige farve af emballagen, men 

tilføjede en grad af perlemor til emballage (FIGUR 6) for at løfte det visuelle, æstetiske udtryk 

til at være på højde med det, som opnås med jomfruelig plastemballage. Mængden af perle-

mor, som anvendes, forventes ikke umiddelbart at påvirke genanvendelsen af materialet efter-

følgende, specielt da Tusindfrydemballagen p.t. igennem det kommunale affaldssystem vil 

blive blandet med andre plastfraktioner. Det kan dog ikke afvises, at en fraktion udelukkende 

bestående af denne type plast kunne være udfordrende i forhold til genanvendelse. 

 

 

 

 

FIGUR 6. Farvevalg af emballage til Tusindfrydserien.  

 

For at sikre emballagens genanvendelsespotentiale er der i projektet blevet fokuseret på at 

anvende så få typer plast som muligt, og på at hovedparten af emballagen ikke kontamineres 

med farverigt tryk, som kan indeholde uønskede stoffer og derved hindre genanvendelse. Pro-

jektet har derfor valgt, at flaskerne skal fremstilles af 100 % genanvendt PET, og at mærknin-

gen af emballagen ikke vil blive trykt på selve flasken, men på en plastiketiket, som man i dag 

også ser på fx sodavandsflasker i Danmark. Projektet har også minimeret brugen af pumper 

som lukkemekanisme til emballagen, da disse er svære at genanvende med deres nuværende 

design, hvor der anvendes flere typer plast og oftest i en kombination med metal, hvilket gør 

adskillelsen af de enkelte komponenter besværlig. Projektet vurderede, at en løsning med 1) 
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brug af maksimalt to typer plast (en til flaske/låg og en til etiket) og 2) fravalg af pumpe i videst 

muligt omfang ville sikre det højst mulige potentiale for at genanvende emballagen efter brug.  

 

5.1.2 Mulighed for at genanvende emballagen i et lukket kredsløb 

Igennem projektet har muligheden for at etablere en indsamlingsordning specielt rettet mod 

Tusindfrydserien været diskuteret. Ordningen ville eksempelvis kunne ligne indsamlingsord-

ningen for Nespressokapsler. En sådan ordning ville give mulighed for at promoverer projek-

tet, forudsat at den nødvendige tilladelse fra Miljøstyrelsen til at etablere private indsamlings-

ordninger kunne opnås.  

 

For at vurdere mulighederne for at etablere en indsamlingsordning rettet mod Tusindfrydserien 

har projektet undersøgt følgende: 

 Pris for emballage produceret af genanvendt Tusindfrydemballage 

 Rensning og oparbejdning i Danmark/Nordeuropa 

 Tilladelse til privat indsamling 

 Lokal håndtering 

 ’Ease-of-use’ for forbrugeren – vil forbrugeren aflevere emballagen?  

 

Baseret på samtale med Miljøstyrelsen vurderede projektet, at det ville være muligt at ind-

hente tilladelse til at etablere en privat indsamlingsordning, og etablering af en sådan ordning 

ansås derfor ikke som en væsentlig barriere for at implementere et lukket kredsløb. Projektet 

vurderede desuden, at heller ikke ’ease-of-use’ for forbrugeren ville udgøre en væsentlig barri-

ere for et lukket kredsløb, da den danske forbruger bl.a. igennem pantsystemet er vant til afle-

vere emballage til genanvendelse. Dog vurdere projektet, at det ville være lettest for forbruge-

ren at sortere emballage hjemme, da mange forbrugere allerede nu sorterer andre typer affald 

hjemme. Derfor vil det være naturligt også at frasortere denne type emballageprodukt i hjem-

met, hvilket taler for at inkludere emballagen i det kommunale genanvendelsessystem og ikke 

i et privat, lukket kredsløb. Ydermere vil det ikke være en langtidsholdbar løsning at skulle op-

stille særlige indsamlingsordninger for alle hånde produkttyper.  

 

Den lokale håndtering hos Coop af den indsamlede emballage og efterfølgende rensning og 

oparbejdning viste sig at være meget ressourcekrævende. Det vil medføre at emballagen ba-

seret på den privat indsamlede og genanvendte plast ikke ville blive rentabel, hvilket anses at 

være en væsentlig barriere for etablering af en privat indsamlingsordning. De ressourcer, 

Coop ville skulle bruge for at indsamle Tusindfrydemballagen, vil kun kunne retfærdiggøres, 

såfremt plasten kan genanvendes i et lukket kredsløb og ikke efterfølgende blive inkluderet i 

det kommunale affaldssystem. Ud fra dialog med både danske og nordeuropæiske oparbejd-

ningsvirksomheder og med leverandøren vurderede projektet ikke, at det ville være muligt at 

rense og oparbejde emballagen fra Tusindfrydserien til brug i denne serie igen. Dette skyldes 

de relativt små mængder plast, som vil blive indsamlet, og de begrænsede muligheder for at 

rense og oparbejde denne ressource lokalt. Disse to faktorer vil gøre prisen for den genan-

vendte plast for høj og dermed gøre Tusindfrydserien mindre konkurrencedygtig. Yderligere 

har Coop ikke mulighed for selv at genanvende materialet, og sammenholdes dette med mu-

lighederne i Danmark for at genanvende husholdningsplast, som kræver rensning inden opar-

bejdning, vil det ikke være rentabelt at genanvende materialet separat efter indsamlingen. Det 

vurderes derfor, at det indsamlede materiale med stor sandsynlighed kommer til at indgå i det 

kommunale affaldssystem, også selvom det bliver indsamlet hos Coop.  

 

Projektet har derfor i sidste ende fravalgt muligheden for at oprette et privat lukket kredsløb og 

har i stedet fokuseret på, at emballagen kan indgå direkte i det danske ressourcekredsløb ba-

seret på husstandsindsamlet affald. Grundet specielt udfordringer forbundet med rensning og 

oparbejdning af den indsamlede emballage, som vil fordyre emballagen, vurderede projektet, 

at markedet i Danmark endnu ikke er modent til separate indsamlingsordninger for udvalgte 

typer af husholdningsplast, som kræver mere omfattende rensning forud for oparbejdningen. 
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Projektets partnere vil også efter projektets afslutning følge udviklingen på det danske marked, 

da der sker en udvikling på området, som kan gøre genanvendelse i lukkede kredsløb renta-

belt inden for en overskuelig årrække. 

 

5.1.3 Ressourcestrømme hos Coop og Allison samt råmaterialets 

ophav 

Igennem projektet blev det undersøgt, om der fandtes reststrømme hos Coop og Allison, som 

ikke blev genanvendt, men som havde potentiale til at blive genanvendt i forbindelse med pro-

jektet. Hovedkilden til reststrømme hos Coop og Allison stammer fra tertiær emballering3 af de 

produkter, som virksomhederne sælger, fx krympefolie og forskellige typer papemballage. 

Papemballage sendes i dag til genanvendelse i begge virksomheder og har desuden ikke po-

tentiale til at indgå i dette projekt. Krympefolie, der anvendes i stor udstrækning til tertiær em-

ballering, sorteres fra og genanvendes hos Coop. Krympefolie består dog hovedsageligt af 

PE, som er blevet fravalgt som råmateriale i dette projekt. Denne ressourcestrøm har derfor 

heller ikke relevans for dette projekt. Der blev ikke identificeret andre ressourcestrømme med 

et volumen, som kunne gøre dem interessante for nærværende projekt. Både Coop og Allison 

vil igennem deres videre arbejde have fokus på muligheden for at udnytte flere af deres af-

faldsprodukter som relevante reststrømme og inkorporere disse i det danske ressourcekreds-

løb. 

 

Råmaterialet til fremstilling af flasker i 100 % genanvendt PET blev af leverandøren beskrevet 

som stammende fra ”post konsum-stumper”. Ved nærmere samtale med leverandøren blev 

det klart, at materialet stammer fra fødevaregodkendt materiale, fx mælkekartoner i plast. På 

tidspunktet for nærværende rapports tilblivelse er denne råvare relativt prisstabil, da udbuddet 

af fx mælkekartoner i plast er større end efterspørgslen på genanvendt PET, som er fødevare-

godkendt. Leverandøren forventer, at efterspørgslen på denne type råvare vil blive forøget, 

hvilket kan lede til en forhøjelse af prisen. Projektet vurderede dog, at udbuddet af genanvendt 

PET med egenskaber, som vil muliggøre brug af denne råvare til produktion af kosmetikem-

ballage, også vil blive større i de kommende år, dels på grund af det generelt øgede fokus på 

genanvendelse i EU, dels på grund af de danske tiltag på området. Her vil bl.a. Aage Vester-

gaard Larsens arbejde med at udvikle metoder til at oparbejde forskellige fraktioner af hus-

holdningsplast blive en medvirkende faktor.  

 

5.2 Aktivitet 3.2: Implementering og test 
Målet for denne aktivitet var at implementere og teste udvalgte emballagetyper i produktionen 

hos Allison. I denne fase af projektet var der fokus på at sikre, at Allisons produktionsanlæg og 

-metoder kunne håndtere den eller de nye emballagetyper, og på at sikre, at Coop havde 

grundlaget for at implementere genanvendt materiale i andre grene af Coops emballagesorti-

ment. 

 

5.2.1 Implementering hos Allison 

Efter valget af plast- og emballagetype og af æstetisk udtryk har Allison i samarbejde med den 

udvalgte leverandør yderligere undersøgt forsyningssikkerhed, leveringstider og endelige pris 

for emballagen. Alle er parametre, som er vigtige, for at Allison kan implementere den nye em-

ballage i deres produktion. Den endelige pris på den samlede emballage er ca. 20 % højere 

end den nuværende emballage for Tusindfrydserien og med en samlet genanvendelsesgrad af 

emballagen (flaske, låg og etiket) på 80-95 %. I forhold til forsyningssikkerhed og leveringsti-

der kunne den udvalgte leverandør garantere, at disse var sammenlignelige med jomfruelig 

PET og derfor ikke ville udgøre en udfordring i forhold til implementering hos Allison. Dog var 

leveringstiden på den første batch emballage længere end for den emballage, Allison normalt 

                                                           
3 Emballage, som benyttes ved håndtering af varer i transport for at gøre transporten nemmere eller for at 

beskytte varen 
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anvender i sin produktion af kosmetiske produkter, grundet det specifikke design af emballa-

gen. Det gjaldt særligt det æstetiske udtryk, som ikke på det pågældende tidspunkt producere-

des i de flasketyper, der var valgt i projektet. Den forøgede leveringstid fra leverandøren skyld-

tes dog alene, at disse flasketyper skulle produceres, da leverandøren kun fremstiller flasker 

af genanvendt plast på bestilling, og ikke tekniske udfordringer med selve produktionen.  

 

Det var desværre ikke muligt inden for tidsrammen af projektet at køre egentlig testproduktion 

på den endelige emballage hos Allison, da valget af emballage først kunne foretages mod slut-

ningen af projektet. Allison har i løbet af projektet kørt testproduktion af kosmetiske produkter i 

genanvendt PET-emballage, som dog var forskellig fra det endelige emballagevalg i dette pro-

jekt. Allison fandt ikke udfordringer med at udføre denne type processering og var endvidere 

tilfredse med den fysisk fremtoning af emballagerne, dvs. tykkelsen og følelsen, når der fx 

trykkes på flasken. Allison og Coop arbejder videre med den valgte emballage og forventer at 

starte produktion af Tusindfrydserien i løbet af 2018. På baggrund af de undersøgelser og ind-

ledende tests, som er udført i projektet, forventes emballagen at kunne implementeres uden 

udfordringer på de eksisterende proceslinjer hos Allison. De valgte flasker betragtes af Allison 

som værende inden for deres normale standard, og produktionslinjerne er også klar til at 

håndtere mærkater af plastik og de til flaskerne hørende låg. 

 

5.2.2 Implementering hos Coop 

For at sikre at erfaringerne fra dette projekt kan implementeres i andre produktgrupper hos 

Coop, har projektet udviklet en kort guide til implementering af ny bæredygtig plastemballage. 

Guiden vil sammen med denne rapport og resultaterne fra projektet indgå som en af grundste-

nene i Coops videre emballagestrategi. 

 

Guiden er rettet mod indkøbere i Coop og er inddelt i fire trin:  

1) Kortlægning af den eksisterende emballage 

2) Udformning af kravspecifikationer 

3) Kontakt til mulige leverandører 

4) Design til genanvendelse.  

Kortlægning af den eksisterende emballage og udformning af kravspecifikationer 

Indkøbspris og teknisk funktionalitet er ofte parametre, som skal overvejes som det første i for-

hold til valg af bæredygtig emballage, men en række andre parametre kan også være afgø-

rende og bør overvejes, når man skal vælge en bæredygtig emballageløsning. I det følgende 

gives en kort gennemgang af udvalgte parametre. Kravene til den specifikke løsning vil dog 

være afhængig af den pågældende emballage, så listen skal ikke opfattes som udtømmende. 

 

Hvorfor ønskes en bæredygtig plastemballage? 

En klar motivation for, hvorfor en bæredygtig løsning ønskes, kan være afgørende for, hvilke 

krav der skal stilles til emballagens design og materialer, samt hvilke krav der evt. kan forven-

tes stillet fremadrettet (fx nye kriterier fra miljømærkningsordninger). Her bør man gøre sig 

klart, hvad målet med en bæredygtig løsning er. Er målet fx en emballage, der er kendetegnet 

ved reduceret udledning af CO2 og lavere energiforbrug under produktion af produktet, eller er 

målet, at materialerne skal kunne genanvendes efter brug, eller er det primære fokus, at kilde-

materialerne skal være biobaserede (se i øvrigt afsnittet design til genanvendelse).  

 

Derudover skal det overvejes, hvilke krav og ønsker virksomheden har til den bæredygtige 

emballages miljø- og sundhedsmæssige profil. Skal emballagen kunne opfylde miljømærke-

kriterier som fx Svanen og Blomsten? Kriterierne ændres løbende, og gældende kriterier fin-

des på www.ecolabel.dk. Skal der findes dokumentation på fx ressourceforbrug ved produk-

tion af plastmaterialet eller emballagen som helhed, som skal bruges i markedsføring (CO2, 

energi, livscyklusanalyser), og kan leverandøren levere denne dokumentation? 

http://www.ecolabel.dk/
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Skal den bæredygtige emballage matche en eksisterende emballage, og hvad skal den 

kunne?  

Det er afgørende, hvilket produkt emballagen skal bruges til, men ved emballageskift eller re-

design bør det overvejes, hvilke funktioner af emballagen, der er essentielle. Er det fx vigtigt 

for kunderne, hvilken form emballagen har; skal det være en tube, pumpe, flaske etc. Og 

hvilke tekniske funktioner anses for afgørende for det pågældende produkt:  

 Er der brug for en bestemt styrke og/eller fleksibilitet af materialet? 

 Er særlige barriereegenskaber nødvendige, fordi produktet fx skal beskyttes mod lys eller ilt 

for at sikre stabilitet? 

 Skal emballagen være modstandsdygtig overfor bestemte kemikalier, fx overfor olier eller 

ekstreme pH-værdier? 

 Er beskyttelse mod mikrobiel kontaminering nødvendig, så designkrav som fx en pumpe-

funktion er nødvendige? 

 Er der med en bæredygtig plasttype mulighederne for at justere på designet, så fx tykkelsen 

og dermed den samlede vægt af emballagen kan reduceres uden at forringe kvaliteten? 

Herved kan måske spares på transportomkostninger. 

 Hvor store variationer kan man forvente i kvaliteten og egenskaberne – er de større end for 

konventionel plast? 

 Er der ufravigelige krav til mulighed for farve, print og etiketter? Man skal fx være opmærk-

som på, at farvning af genanvendt plast (regenerat) kan være en udfordring, da det ofte vil 

give en misfarvning af nogle farvetoner. 

 Problematiske stoffer – er der kendte kemiske stoffer i materialerne, som kan anses for pro-

blematiske, og findes der evt. data hos leverandøren om, hvorvidt stoffet migrerer ud af em-

ballagen? (se afsnit om lovgivningsmæssige krav).  

Hvad er de økonomiske rammer?  

Overordnet set skal evt. øgede udgifter til emballagen naturligvis balanceres af indtjening på 

slutproduktet. I forhold til en mere bæredygtig løsning kan det derfor være relevant at over-

veje:  

 

Indkøbspris: Prisen sammenholdes med salgsprisen, og det vurderes, om en evt. højere em-

ballagepris kan accepteres pga. højere slutpris på produktet. Alternativt kan det overvejes, om 

man kan acceptere en lavere fortjeneste på det pågældende produkt, idet en mere bæredygtig 

emballage kan styrke produktets (og virksomhedens) brand – og muligvis generere en større 

omsætning på sigt. 

 

Prisstabilitet: Her kan en kvalitativ vurdering af prisstabiliteten være et udgangspunkt til sam-

menligning med forventning til andre kendte alternativer. Her kan fx tages udgangspunkt i pris-

udvikling på tidligere indkøbte emballager af samme eller lignende typer (eller leverandøren 

kan involveres i denne vurdering). Vær dog opmærksom på, at eventuelle prisvariationer kan 

skyldes andre markedsmekanismer end gældende for konventionelle emballager, fx tilgænge-

lighed af biomaterialer eller regenerat af rette kvalitet, fx pga. ændringer i indsamlingsordnin-

ger lokalt eller nationalt. 

 

Tilgængelighed: Overvej risikoen for, om emballagen udgår af sortimentet inden for den tid, 

produktet forventes at være på markedet. Her spiller kendskab til leverandøren og historik om-

kring emballagen ind; hvor pålidelig er leverandøren; har emballagen været tilgængelig længe, 

evt. i andre segmenter; hvor store mængder sælges i dag, ses en positiv udvikling i salget 

(dvs. salg af øgede mængder resulterer ofte i reduktion af prisen) osv.; kan der evt. være lov-

givning på vej, som vil få betydning for tilgængelighed (og pris). 
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Hvad er tidsrammen for at introducere den bæredygtig emballage i sortiment? 

Skal der findes løsninger, der er veletablerede på markedet i dag, eller er der tid til at udforske 

og undersøge de nyeste løsninger – eller specialudvikle en emballage (pga. særligt behov).  

 

Hvilke lovgivningsmæssige rammer skal emballagen overholde? 

De lovgivningsmæssige krav afhænger i høj grad af, hvilket produkt en emballage skal inde-

holde. I dette afsnit er kravene kort opsummeret for produktgrupperne kosmetik og fødevarer 

som eksempler. 

 

For kosmetik skal kosmetikforordningens krav overholdes. Overordnet set skal kosmetiske 

produkter, der sælges på det europæiske marked, være sikre for menneskers sundhed. For-

ordningen stiller derfor krav om, at produkterne underkastes en sikkerhedsvurdering, hvor bl.a. 

emballeringsmaterialets relevante egenskaber skal tages i betragtning, fordi stoffer kan mi-

grere fra emballagen til produktet (Forordning nr. 1223/2009). 

 

For emballager med fødevarekontakt stilles ligeledes særlige krav til emballagen, og der er i 

Danmark generelle regler, som omfatter alle fødevarekontaktmaterialer. Der er fastsat græn-

seværdier for mange stoffers afgivelse til maden. Reglerne er generelt harmoniserede i EU, 

men i Danmark gælder nationale regler på enkelte områder. Der gælder bl.a. nationale græn-

seværdier for plast, ligesom der gælder specifikke regler for aktive og intelligente materialer 

samt for genvundet plast. Reglerne omfatter bl.a. forhåndsgodkendelser af visse dele af et 

materiale eller en proces. På Fødevarestyrelsens hjemmeside4 er samlet link til relevante lov-

givninger.  

 

Kontakt til mulige leverandører 

Det kan være en udfordring at indhente den relevante og nødvendig information fra leverandø-

ren, hvis man ikke har erfaring med dette. Projektet har derfor udarbejdet en række forslag til 

spørgsmål til leverandøren, som kan være med til at sikre, at den nødvendige information ind-

hentes.  

 

Forslag til, hvilke spørgsmål der kan stilles, når man kontakter en potentiel leverandør af bæ-

redygtig emballage. 

Sundheds- og miljøprofil 

 Opfylder emballagen kriterierne fra mærkningsordningerne Svanen og Blomsten? 

 Findes der dokumentation på fx ressourceforbrug ved produktion af plastmaterialet eller em-

ballagen som helhed, som kan bruges i markedsføringsøjemed (CO2, energi, livscyklusana-

lyser), og kan leverandøren levere denne dokumentation? 

 Kan materialerne genanvendes/regenereres efter brug?  

 Er emballagen bæredygtig i relation til kildematerialerne (er de af biologisk oprindelse og 

dyrkes de i så fald bæredygtigt)? 

Hvilke tekniske funktioner kan opfyldes  

 Kan der leveres tube, pumpe, flaske etc. af det valgte materiale? 

 Styrke og/eller fleksibilitet af materialet  

 Barriereegenskaber, hvis produktet skal beskyttes mod lys eller ilt for at sikre stabilitet 

 Modstandsdygtighed overfor bestemte kemikalier, fx olier eller ekstrem pH 

 Beskyttelse mod mikrobiel kontaminering af produktet 

 Er det muligt eller nødvendigt at justere på design i forhold til konventionel plast, så fx tyk-

kelse og dermed samlet vægt af emballage kan reduceres uden at forringe kvaliteten? 

 Hvor store variationer kan man forvente i kvaliteten og egenskaberne – er de større end for 

konventionel plast? 

 Hvilke muligheder er der for farve, print og etiketter?  

                                                           
4 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/F%C3%B8devarekontaktmaterialer.aspx 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/F%C3%B8devarekontaktmaterialer.aspx
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Hvad er de økonomiske udgifter  

 Hvad er indkøbsprisen? 

 Er der omkostninger forbundet med at skifte til produktion med et nyt materiale? 

 Hvordan vurderes prisstabiliteten, fx i forhold til emballager af konventionelle plasttyper eller 

andre kendte, bæredygtige emballager? I hvor høj grad spiller tilgængelighed af biomateria-

ler eller regenerat af rette kvalitet ind i variation af prisen? 

 Tilgængelighed: Er der risiko for, at emballagen udgår af sortimentet inden for relevant tids-

horisont? Har emballagen været tilgængelig længe - evt. i andet segment? Hvor meget sæl-

ger leverandøren i dag? Ses en positiv udvikling af denne emballagetype sammenlignet 

med andre typer? Er der kendskab til evt. lovgivning, der er på vej, og som vil have betyd-

ning for tilgængelighed (og pris)? 

 

Lovgivning 

 Overholder emballagen de relevante lovgivninger, fx kosmetikforordningen og lovgivning om 

fødevarekontaktmaterialer? 

 

Design til genanvendelse 

Materialevalg 

Størstedelen af plastemballagen ender efter brug i de kommunale affaldssystemer, der ikke er 

ens over hele landet, men det er hensigtsmæssigt at designe emballagerne efter, hvordan der 

sorteres og indsamles i de fleste kommuner. Det er typisk kun hård plast, der indsamles til 

genanvendelse, og på sorteringsanlæggene udsorteres typisk i plasttyperne PP, PE og PET, 

hvorfor disse er at foretrække. En emballage skal helst være designet i en enkelt plasttype 

(monomateriale), men hvis der alligevel er behov for en kombination af materialer, er kompa-

tible materialer at foretrække (se FIGUR 7). I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at have del-

komponenter i forskellige materialer, således at plasten kombineres med fx metal, papir eller 

andet uforeneligt, skal separation være en integreret del af produktets anvendelse (fx et metal-

låg på en flaske, der fjernes helt ved åbning). 

 

  

 

 

 

FIGUR 7. Kompatibilitet af forskellige plasttyper i forbindelse med genanvendelse. 

 

Regenerat/genanvendt plast: Ved anvendelse af genanvendt plast til emballage gælder 

samme retningslinjer som for jomfruelige råvarer: Brug monomaterialer i regenerat af PE, PP 

eller PET. Udfordringerne med brug af regenerat er dog anderledes, da det her bliver aktuelt 

at overveje sporbarhed, renhed og kvalitet af den genanvendte plast. Derudover kan anven-

delsen af regenerat stille andre krav til selve processeringen og fremstillingen af emballagen.  
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Bioplast: Anvendelsen bioplast forbindes også ofte med ”miljøvenlige emballager”, men her 

skal man være meget omhyggelig med at træffe de rigtige valg. Begrebet bioplast dækker 

både over biobaseret plast (fremstillet ud fra biomasse frem for olie) og bionedbrydeligt plast, 

som under særlige betingelser kan nedbrydes eller komposteres i industrielle anlæg. Den 

biobaserede plast findes kommercielt i versioner, som svarer til de fossilt baserede plasttyper, 

hvilket betyder, at disse kan genanvendes gennem sortering og genanvendelse præcis som 

de konventionelle plasttyper (såfremt der anvendes monomaterialer af bioPE, bioPP eller bio-

PET). Den bionedbrydelig plast er derimod ikke nødvendigvis særlig miljøvenlig, da den bio-

nedbrydelige plast, hvis den ender i genanvendelsessystemet, kan forurene de udsorterede 

plastfraktioner. Her vil den bionedbrydelige plast blive hurtigere nedbrudt (og muligvis være af 

plasttyper, som fejldetekteres i sorteringsanlæggene) og dermed ødelægge kvaliteten af den 

genanvendte plast. Derudover vil nogle emballageprodukter i bionedbrydeligt plast måske lige-

frem anspore nogle forbrugere til bevidst (og i god tro) at smide plasten i naturen, men ned-

brydningstiden kan i naturen være stort set lige så lang som nedbrydningstiden for konventio-

nelle plasttyper, da de specifikke betingelser for bionedbrydelighed ikke er til stede i den dan-

ske natur (og ej heller i havet eller andre steder, hvor plasten også kan ende). 

 

Design 

I forhold til mere specifikke designovervejelser anbefales det generelt, at emballagen er trans-

parent eller hvid – eller at man i hvert fald undgår kraftige indfarvninger af plasten. Dette skyl-

des, at plasten, når den skal genanvendes efter brug, har højere værdi, hvis den er farveløs 

(farvede plastfraktioner ender oftest med at blive farvet sorte). 

 

Ligeledes skal man helst undgå (eller minimere) tryk og print direkte på emballagen, hvilket of-

test betyder, at en form for etikettering er nødvendig. Her anbefales det at bruge plastetiketter i 

samme materiale som selve beholderen, eller alternativt etiketter, som nemt kan vaskes af i 

koldt vand. For emballager, der kræver lim mellem forskellige delkomponenter, skal limen 

også være vandopløselig (ved maks. 80 oC). 

 

Med hensyn til emballagens udformning skal delkomponenter helst være i samme materiale 

som hoveddelen af emballagen (eller, hvis det ikke er muligt, så i hvert fald i kompatible mate-

rialer). Dette kan være en udfordring, fx ved anvendelse af komplekse pumpesystemer (der 

også kan indeholde metaldele), hvorfor man i sådanne tilfælde kan overveje, om det er muligt 

fx at indføre et refillsystem. Derudover skal emballagens udformning overvejes grundigt i for-

hold til, hvor nemt det er for forbrugeren at få emballagen tømt fuldstændigt ved endt brug. 

 

Dokumentation af genanvendte plastmaterialer 

Hvis man ønsker at fremstille emballager i genanvendt plast, kan det være en udfordring at 

sikre kvaliteten af de genanvendte råvarer, da egenskaberne kan variere mere fra batch til 

batch, når der er tale om sekundære råvarer. Dokumentationen for kvaliteten af genanvendte 

råvarer minder dog meget om de datablade, der udfærdiges for jomfruelige plastråvarer, og 

der findes internationale standarder på området, som kan kræves opfyldt og dokumenteret, 

som fx DS/EN 15344:2007 for regenereret PE (TABEL 4). Der findes tilsvarende materialespe-

cifikke standarder for de øvrige, mest gængse plasttyper (PS, PE, PP, PVC, PET, m.fl.) til gen-

anvendelse i CEN’s publikationsserie af standarder under temaet ’Plastics Recycling’. Stan-

darderne kan rekvireres hos Dansk Standard mod betaling. 

 

DS/EN 15344:2007 kræver, at forhandlerne af genanvendte råvarer opgiver parametre som 

farve, form (og størrelse), densitet og smelteindeks. Derudover opgiver nogle forhandlere me-

kaniske egenskaber (fx trækstyrke), askerest- og fugtindhold, dvs. at dokumentationen kræver 

yderligere analyser af de oparbejdede materialer i laboratoriet.  

 



 

 Miljøstyrelsen / Emne / Titel på rapport  29 

TABEL 4. Plastegenskaber og eksempler på krav og testmetoder til disse. 

Egenskaber Eksempelvis for en regenereret 

HDPE  

Testmetode 

Form Pellets, flakes, regrinds, agglomer-

ate 

Visuel vurdering 

Farve Sort, grå, hvid, farvet Visuel vurdering 

Størrelse af pellets Fx 150 µm  Filterstørrelse 

CAS-nr. Fx 74-85-1 (HDPE)  

Densitet Fx 0,96 g/cm3 DS/EN ISO 1183 

Askeindhold Fx ≤ 3 % (ved 625 oC) DS/EN ISO 3451-1 (TGA) 

Smelteindeks Fx <1 g/10 min. (ved 190 oC, 5 kg) DS/EN ISO 1133 

Rest fugtindhold Fx ≤ 1,5 % (ved 105 oC) DS/EN 12099 

OIT (oxidative induction time) Fx > 20 min. (ved 210 oC) DS/EN 728 (DSC) 

Trækstyrke Fx 22 MPa DS/EN ISO 527-1/2 

E-modul Fx 750 MPa  DS/EN ISO 527-1/2 

 

Den udviklede guide og de uddybende beskrivelser er primært møntet på anvendelse internt i 

Coop. Guiden vil være med til at udbrede kendskabet til mulighederne for at anvende bære-

dygtig emballage og være en del af Coops indsats for at sikre, at bæredygtighed fortsat forbli-

ver en hel central del af Coops organisation, også hos indkøberne, som ofte er beslutningsta-

ger mht. valg af produkter. Der findes i øvrigt en lang række lignende guides tilgængelig på in-

ternettet, som virksomheder kan støtte sig til, herunder Designmanual udviklet af Forum for 

cirkulær plastemballage under Plastindustrien5 udgivet i 2018. 

 

                                                           
5 https://plast.dk/wp-content/uploads/2018/05/Forum-for-cirkul%C3%A6r-plastemballage-Designmanual-

2018-1.pdf 
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6. Formidling (AP4) 

6.1 Formidling af projektet 
Coop har i projektet været den bærende kraft i forhold til formidling af projektet og de opnåede 

resultater, da anvendelsen af nye emballagetyper baseret på genanvendt plast efter projektets 

afslutning i høj grad er afhængig af efterspørgslen fra forbrugerens side, hvilket kræver at for-

brugeren kender til muligheden. Gennem denne arbejdspakke har Coop derfor stået for koor-

dinering af formidlingsindsatsen i projektet. Her har været stort fokus på udbredelse af viden til 

både producenter og forbrugere for at sikre efterspørgsel på produkter af genanvendt plast.  

 

Projektet indgår som spydspidsprojekt i den overordnede emballagestrategi hos Coop og kan 

dermed drage stor fordel af den omfattende kommunikation, der planlægges i sammenhæng 

med strategien bredt. Yderligere vil spydspidsprojekterne have særlig fokus, som vil komme til 

udtryk gennem specifik og målrettet kommunikation. 

 

Coop har igennem projektet præsenteret og drøftet arbejdet på diverse konferencer og møder, 

herunder paneldebat ved Packaging Summit i Malmö, præsenteret arbejdet på Arla CSR 

packaging, afholdt et seminar om genanvendelse af plastemballage med fokus på bioplast, og 

deltaget ved Plastindustriens beslutningstagergruppen i forum for cirkulær plastemballage, 

samt deltaget ved Plastindustriens arbejdsgrupper i forum for cirkulær plastemballage og slut-

teligt deltaget ved et arrangement om Affaldsfri by ved Københavns Kommune.  

 

I tillæg hertil har Teknologisk Institut præsenteret arbejdet med projektet på en workshop om 

design for recycling arrangeret af Lifestyle & Design Cluster i 2018 som et oplæg til diskussion 

af udfordringer og succeser med anvendelsen af genanvendt plast til emballage. 
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7. Konklusion 

I projektet blev der identificeret emballageløsninger, der lever op til både de tekniske og æste-

tiske krav, der blev opstillet som udgangspunkt for projektet. Den valgte emballageløsning ud-

nytter nuværende reststrømme af PET-plast og er designet på en sådan måde, at emballagen 

kan kildesorteres i husstanden for efterfølgende at indgå i det samlede danske ressource-

kredsløb. Der er tale om en samlet løsning til hele Tusindfrydserien, som indeholder en række 

produkter. Løsningen anvender en samlet grad af genanvendt materiale på mellem 80 og 95 

%, alt efter hvilket specifikt produkt i Tusindfrydserien der fokuseres på. Materialevalget har 

medført en ca. 20 % forøgelse af prisen på den færdige emballage, men det vurderes, at Tu-

sindfrydserien solgt i bæredygtig emballage stadig vil være yderst attraktiv til trods for denne 

mindre forøgelse af prisen. 

 

Coop har inden projektets start haft fokus på øget bæredygtighed af sin emballage og har 

igennem projektet fået ny viden, som vil være medvirkende til, at fx genanvendt plastmateriale 

kan indarbejdes i et bredere udvalg af deres emballage. Allison har igennem en længere peri-

ode haft fokus på bæredygtighed af emballage bl.a. for at leve op til bæredygtighedskrav inde-

holdt i mærkningsordninger. Allison har igennem projektet fået tilført ny viden om mulighe-

derne ved emballage af genanvendt plast og har bl.a. på den baggrund foretaget et strategisk 

valg om at satse yderligere på bæredygtighed, ikke blot i deres produkter, men også i emballe-

ringen af disse. 

 


