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1. Resumé 

På NorthSide Festival bliver der hvert år genereret en masse affald, som 
bliver sorteret i forskellige fraktioner, hvoraf den ene er plast. I dette projekt 
er formålet at skabe et lukket kredsløb for plastfraktionen, således at plastaf-
faldet bliver genanvendt og formgivet til et nyt emballageprodukt. Processen 
vil resultere i ikke bare ny plastemballage skabt af genanvendt materiale fra 
festivalen, men også brugbar læring for mange andre parter om udfordringer 
og barrierer. Der er behov for at bringe et større fokus på genanvendelse af 
plast i Danmark og ikke mindst få erfaringer med, hvordan vi kan genanven-
de plast til nye produkter, da potentialerne er mange men erfaringerne mang-
ler. 

At gå nye veje og skabe nye typer kredsløb forudsætter nogle gange, at en 
ny proces skal skabes og brikkerne sættes sammen på nye måder. Faktisk 
kunne dette kredsløb ikke lade sig gøre, da projektet blev indledt men allige-
vel lod det sig gøre, hvilket belyses i nedenstående. 
 
Kredsløbet kunne ikke lade sig gøre fordi: 
 

 Vaskeanlæggene hos plastgenanvendelsesvirksomhederne kan ikke 
vaske ølkrus. 
 

 Der findes kun offentlige anlæg, der kan finsortere plastemner, og de 
er ikke tilgængelige for private aktører. 

 
 Der findes ikke noget anlæg, der kan lave genbrugsplasten om til pel-

lets til produktion af nye produkter, når fraktionen ikke er 100% ren. 

 
 Afdelingen i EU, der skal godkende at plastfraktionen brugt til produk-

ter med fødevarekontakt, er gået helt i stå med deres godkendelser 
og har ikke godkendt en eneste af de mange ansøgninger gennem de 
sidste par år. Der kan ikke engang meddeles en mulig dato, når Fø-
devarestyrelsen retter henvendelse herom. 

 

Projektet lod sig dog alligevel gøre fordi:  
 

 Vaskeanlæggene hos plastgenanvendelsesvirksomhederne kan ikke 
vaske ølkrus. 

 Der blev opført et nyt vaskeanlæg af Dansk Affaldsminimering i sen-
sommeren 2017, hvor de med succes testede om anlægget kunne 
vaske og granulere ølkrusene. 

 
 Der findes kun offentlige anlæg, der kan finsortere plastemner og de 

er ikke tilgængelige for private aktører. 
 Det findes ikke et anlæg åben for private virksomheder, der kan fin-

eftersortere plastfraktioner, så fraktionen bliver 100% ren. Måden vi 
kom frem til en 100% ren genbrugsfraktion, var at køre granulatet 
gennem en statisk elektrisk proces, der som output havde en ca. 99% 
ren fraktion og så ved håndkraft sortere den sidste ene procent fra, da 
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det viste sig at være små stykker kork fra champagnepropper. Det 
krævede et fodboldhold. 
Seneste update er, at Dansk Affaldsminimering i skrivende stund (i 
sommeren 2018) er ved at installere et fin-eftersorteringsanlæg. 
 
 

 Der findes ikke noget anlæg, der kan lave genbrugsplasten om til pel-
lets til produktion af nye produkter når fraktionen ikke er 100% ren. 

 Plastproducentens maskineri kører udelukkende med råvarer i pille-
form (pellets), så for at komme uden om denne barrierer måtte vi for-
tynde ølkrus-granulatet 50% med pellets lavet af transparent regene-
rat PP-plast for at maskinen kunne tage granulatet ind i stedet for at 
klumpe sig sammen som en prop. 
 
 

 Afdelingen i EU, der skal godkende at plastfraktionen brugt til produk-
ter med fødevarekontakt, er gået helt i stå med deres godkendelser 
og har ikke godkendt en eneste af de mange ansøgninger gennem de 
sidste par år. Der kan ikke engang meddeles en mulig dato, når Fø-
devarestyrelsen retter henvendelse herom.  

 Når det er en nødvendighed for tallerkenen, at den kan bruges til fø-
devarer, blev vi nødt til at arbejde os uden om denne udfordring. 
Selvom plastfraktionen er i et lukket system uden risiko for iblanding 
af skadelige stoffer, er reglerne selvfølgelig skabt for at sikre forbru-
gerens sikkerhed. Den nemme men dyre løsning ville være at støbe 
en membran af jomfruplast på overfladen af tallerkenen, men så ryger 
konceptet med at skabe et produkt af 100% genbrugsplast – og der-
udover er det så dyr en løsning, at der ikke er budget til det i projek-
tet. Derfor blev udfordringen løst ved at udstandse et ark cradle-to-
cradle-papir, der er væskeafvisende, og placere det i bunden af tal-
lerknen og lægge maden ovenpå.  
Der findes i dag ikke en protokol for, hvordan man tester for non-
intentionally added substances også kaldet NIA i plastik til fødevare-
kontakt, så derfor er det ekstremt svært at få godkendt produkter lavet 
af plastikaffaldsressourcer til direkte fødevarekontakt – også selvom 
det er holdt i lukkede kredsløb. Fraunhofer Institute arbejder på nu-
værende tidspunkt på at lave en protokol for sådan en test. 
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2. Introduktion til projektet 

Festivaler og events er storforbrugere af plastemballage, fordi disse begiven-
heder ofte er midlertidige rum, hvor gæsterne på kort tid indtager store 
mængder af mad og drikke. Flere festivaler i Danmark er begyndt at vise 
interesse for affaldssortering både på selve festivalpladsen blandt publikum 
og backstage, hvor produktionsfolk og frivillige arbejder. En af de festivaler, 
der går forrest i Danmark er NorthSide Festival, som gennem 7 år har øget 
affaldsindsatsen og sorteret i flere og flere fraktioner. Festivalen indsamler 
årligt flere tons plastik, hvor de største fraktioner er 2,5 ton ølkrus, der går til 
genanvendelse og over 8 tons ølkander, som efterfølgende vaskes og gen-
bruges direkte. Den indsamlede plast er igennem alle årene blevet sendt til 
genanvendelse i de gængse afsætningskaneler, hvor eksempelvis wrap af-
sættes i Danmark mens svanset plast eksporteres til udlandet, hvor det 
handles gennem forskellige mellemmænd og sporbarheden forsvinder. Der-
for kan man ikke få vished om plasten bliver genanvendt, brændt af i et for-
brændingsanlæg eller sendt til Kina. Pr. 1/1 2018 lukkede Kina for al import 
af plastaffald, hvorefter alle vestlige lande bliver nødt til at skabe nye lokale 
afsætningsmuligheder for at komme af med de store mængder plastaffald. 
Det er heldigvis ved at ske i Danmark men mulighederne er få og kapaciteten 
begrænset, så derfor kan man stadig risikere, at noget plast ender på for-
brændingen indtil systemet herhjemme er yderligere udbygget, så det kan 
følge med de mængder der er. Grundet NorthSides mangeårige erfaring med 
indsamling af plast er festivalen netop interessant i dette projekt, da projektet 
vil tage skridtet videre og lave et lukket plastkredsløb, hvor man tager e udvi-
det ansvar for sit eget plastaffald og løfter det fra at være affald til at blive en 
materialeressource i et kredsløb. Et lukket plastkredsløb betyder, at den ind-
samlede plast år 1 kan vende tilbage på festivalen i genanvendt form år 2 – 
uden værditab. NorthSide er også interessant pga. kontaktfladen til forbru-
gerne/ gæsterne, som gennem årene er blevet præsenteret for forskellige 
bæredygtige tiltag. Ydermere er NorthSide Festival som organisation også 
vant til at arbejde innovativt, idet festivalen igangsætter nye bæredygtige 
løsninger, som testes af fra år til år. NorthSide er derfor en oplagt samar-
bejdspartner til dette projekt.  
 
Som nævnt tidligere ønsker projektet at lave et lukket kredsløb på NorthSide 
Festival, hvor den indsamlede plast fra ølkrus bliver bearbejdet og formgivet 
til et nyt emballageprodukt, som kan anvendes på festivalen årene efter i et 
lukket plastkredsløb. Projektets designproces tager udgangspunkt i materia-
let - plasten - i stedet for slutproduktet, og materialet bliver derfor medbe-
stemmende i processen. Processen vil resultere i, ikke bare en ny plastem-
ballage skabt af genanvendt materiale fra et lukket kredsløb på NorthSide, 
men også brugbar læring for mange andre parter gennem involvering i pro-
jektet eller formidlingen heraf. Læring om plastens begrænsninger og mulig-
heder, lukkede kredsløb hvor meget affald bliver til ressourcer, værdien af 
genskabt plastemballage for både eget regnskab og gæsternes feedback. 
Denne viden vil være aktuel og relevant for bl.a. virksomheder i plastindustri-
en og andre festivaler og events med stort plastforbrug. Derfor bliver der ind-
draget forskellige ekspertiser inden for både plast-, design- og bæredygtig-
hedsfeltet, som i fællesskab skal undersøge materialets muligheder og barri-
erer for at indgå i et lukket kredsløb. Designprocessen har herved en under-
søgende karakter, hvor materialet og definitionen af “emballage” er omdrej-
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ningspunktet for formgivningen. Udgangspunktet for projektet bliver derfor 
også at skabe ny viden og et projekt, der ikke kun har gavn for NorthSide, 
men også for andre festivaler, events, plastproducenter, plastgenanvendel-
sesvirksomheder, grossister m.v. 
  
I ikke-prioriteret rækkefølge, er projektets formål derfor: 
1. At skabe et lukket plastkredsløb på NorthSide Festival 
2. At designe ny plastemballage som indgår i det lukkede kredsløb 
3. At skabe ny viden omkring et lukket plastkredsløb til gavn for andre festi-
valer og events samt virksomheder i plastindustrien 
4. At formidle om det lukkede plastkredsløb til gæsterne på festivalen, så der 
bliver skabt en større bevidsthed om forbruget af plast 
 
Projektets formål lægger op til tre overordnede målgrupper, som projektet 
henvender sig til. Den første målgruppe er NorthSides gæster, som under 
festivalen forbruger plastemballage eksempelvis ølkrus, shotsrør mv. Denne 
målgruppe forbruger også plast i hverdagen – året rundt – hvorfor effekten af 
projektets formidling om plastaffald som ressource kan vokse i impact. Helt 
konkret vil gæsterne, med deres adfærd på festivalen, være involveret i sor-
teringen af plasten, og året efter vil de være forbrugere af den nye emballage 
af det indsamlede plast. Gæsterne på NorthSide er passionerede omkring 
festivalens bæredygtigheds-DNA, og ønsker at tage del i bæredygtig adfærd 
(NS17 bæredygtighedsrapport, u.d). De vil igennem projektet få ny viden om 
plast, hvilket er en tilføjelse til den læring om økologisk mad og drikke samt 
affaldssortering, de har fået på festivalerne årene før. NorthSide kan derfor 
være med til at skubbe til en stor gruppe forbrugere, der er modtagelige for 
budskaber om bæredygtighed samt tilbøjelig til at ændre deres adfærd. Det 
at stå med deres eget affald i hånden som ny plastemballage vil give gæ-
sterne en tydelig forståelse for kredsløbet og tankegangen bag cirkulær øko-
nomi.  
Den anden målgruppe er plastindustrien, som er repræsenteret i selve pro-
jektet via udvalgte virksomheder, men resten er branchen er også interessant 
at medtænke som målgruppe. Projektet vil nemlig gerne skubbe til plastindu-
strien, så de tænker den cirkulære proces ind i design af plastemballage og 
være med til at inspirere designbureauerne til at skabe mere bæredygtige 
produkter. Det er derfor vigtigt at få de forskellige led i plastindustrien til at 
tale sammen.  
Den sidste målgruppe er festivaler og events i Danmark og udlandet, da pro-
jektet kan være med til at vise værdien i at indsamle plast, og ydermere at 
skabe et lukket kredsløb. Denne målgruppe vil også kunne have gavn af pro-
jektets erfaringer og viden om bl.a. designprocessen og formidlingen. North-
Side arbejder tæt sammen med FKP Scorpio, som driver 15 festivaler i Tysk-
land. Via dette netværk er det derfor muligt at nå ud til flere festivaler og 
events internationalt med projektets erfaringer.  
 
På baggrund af projektets formål og målgrupper indebærer projektet en ræk-
ke aktiviteter, som kort er beskrevet nedenfor. Disse aktiviteter er overordne-
de aktiviteter, som hver især indeholder forskellige delaktiviteter, der bidrager 
til det samlede projekt.  
 

 

 

 
1) Projekt kick-off, hvor projektet bliver lanceret med en pressemeddelelse 
fra NorthSide.  
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2) En undersøgelse af NorthSide-plastens muligheder og begrænsnin-
ger, som kan give en forståelse for, hvad de indsamlede plastmaterialer fra 
festivalen kan og ikke kan. Der er en høj kompleksitet i genanvendelse af 
plastprodukter. Et eksempel på dette er shotsrør, som typisk består af et rør i 
én type plast, låget/proppen i en anden type plast samt en folieetikette i en 
tredje type plast – og så lige toppet med en papirbanderole. 
  
3) Kortlægning af forskellige typer designs af nye plastemballager. Det-
te bliver udført i samarbejde med parter fra plastindustrien. Forståelsen, af 
hvad plastmaterialerne kan, danner baggrund for en åben designproces, hvor 
slutproduktet defineres af materialets kortlagte egenskaber.  
  
4) Produktudvikling af plastemballage, som kan indgå i det lukkede plast-
kredsløb. Designprocessen foregår i samarbejde med industriel designer og 
designstuderende. Omdrejningspunktet er, at designet udvikles til en reel 
emballage, der har værdi for festivalens afholdelse, gæsterne og/eller sam-
arbejdspartnere. Derfor er det væsentligt, at slutbrugerne bliver inddraget i 
designprocessen.  
  
5) Bearbejdning af den indsamlede plast, så den kan indgå som ressource 
og materiale til den efterfølgende produktion. 
                               
6) Produktion af nye plastprodukter til brug på næste års festival, så 
den nye plastemballage kan testes til festivalen. 

  
7) Formidling af det lukkede plastkredsløb på festivalen, finder sted i to 
etaper først på NorthSide 2017 og bagefter på NorthSide 2018. På NorthSide 
2017 skal der udvikles kommunikationsmateriale, der er med til at sætte fo-
kus på affaldssortering. På NS festivalen i 2018 skal historien om det lukkede 
plastkredsløb og det nye emballageprodukt formidles til alle 35.000 gæster.  
  
8) Afrapportering til Miljøstyrelsen, hvor projektets kortlægninger af plast-
materialerne og læringen fra design- og produktionsprocessen samles i rap-
porten til Miljøstyrelsen og andre interesserede parter. Rapporten skal tyde-
liggør projektets proces og læring, så andre interesserede parter kan hente 
inspiration heri.  
 
De otte aktiviteter skal i fællesskab være med til at øge kendskabet til mulig-
heder for genanvendelsen af plast. Vi vil i rapportens senere kapitler komme 
yderligere ind på aktiviteterne og deres bidrag til projektet. 
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3. Undersøgelsen af NorthSide-

plastens muligheder og 

begrænsninger 

Som en vigtig del af projektet er der blevet foretaget en forundersøgelse af 
de forskellige plasttyper, og hvilke der typisk bliver brugt til emballager til 
events. I bilag 3.1 side 1 er der en oversigt over de forskellige plasttyper vi 
har undersøgt. Det er ikke alle disse plasttyper, som er til stede på North-
Side. På NorthSide bliver der indsamlet tre forskellige plasttyper:  
1) PP  
2) HDPE  
3) blandet plast   
I samme bilag på side 2 er der en liste over forskellige typer plastemballager, 
og hvilken typer plast de er fremstillet af. Her kan man se NorthSides plast-
fraktioner, og hvilke typer emballager disse fraktioner kan være. Denne side 
skal være med til at give et overblik over hvilket materiale eller materialer, der 
er til stede i de pågældende emballager. Dette er afgørende for, hvordan de 
kan genanvendes.  
 
I forbindelse med undersøgelsen af de specifikke emballagetyper talte vi med 
flere forskellige aktører inden for plastindustrien. Et gennemgående tema for 
samtalerne var, at man skulle passe på ikke at blande de forskellige plastty-
per i genanvendelsesprocessen, da det vil ødelægge den nye plasts kvalitet. 
Dette skyldes, at de forskellige plasttyper har forskellige smeltepunkt. Derved 
vil der nemt kunne komme klumper i plasten. Et andet tema, som fremkom 
gennem samtalerne med de forskellige plastaktører, omhandlede vigtigheden 
af plastens sporbarhed, for at den kan genanvendes til ny plast. Dette skyl-
des, at man skal kunne spore eventuelt forurening undervejs (bilag 3.1, side 
3). Det er vigtigt at kende den indsamlede plastemballages vej igennem 
kredsløbet, så man sikrer, at den ikke bliver blandet med andet plast eller 
affald. På sammen måde som ovenstående tema vil dette forringe plastens 
kvalitet. I undersøgelsen af plasttyperne er mulighederne for bioplast også 
blevet belyst, da det er et kompleks område med mange forskellige typer 
bioplast med forskellige egenskaber, som ofte ikke spiller sammen i en even-
tuel genanvendelsesproces. Bioplast opdeles i følgende typer (kilder: plast.dk 
og projekter.au.dk/havet): 
 
1) Biobaseret plast 
Plast fremstillet af biomasse, som sukkerroer, majs, cellulose eller affald fra 
sukkerrør. I en verden, hvor mange sulter taler man dog meget om, at bio-
plast ikke bør laves af fødevarestoffer men derimod bør man fokusere på at 
bruge affald fra fødevareproduktionen. 
 
2) Bionedbrydeligt plast 
Plast der under bestemte (typisk ikke naturligt forekommende) forhold, kan 
nedbrydes af mikroorganismer (som f.eks. bakterier og svampe) til vand, 
biomasse, Co2 eller metan. Denne type plast kan fremstilles af biomasse 
eller olie/gas eller en blanding heraf. 
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Hvis man blander bionedbrydeligt plast og fossil plast vil genbrugsplasten 
blive svag og dermed ikke brugbar, så derfor kræves en effektiv kildesorte-
ring eller eftersortering af de forskellige plasttyper, hvis det skal genanven-
des. 
 
Idet vi dykkede længere ned i plastmaterialerne og deres muligheder for at 
genanvendes til ny plastemballage, stødte vi på en stor udfordring. Det er 
ikke muligt at genanvende indsamlede plastemballage til ny plastemballage, 
som skal i direkte kontakt med fødevarer, pga. manglende godkendelse. 
Igennem dialog med både Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Plastindu-
strien blev det tydeligt, at som situationen er nu, er det ikke muligt at få en 
godkendelse til at bruge 100% genbrugsplast til emballage med direkte føde-
varekontakt. Der ligger en del ansøgninger fra producenter fra hele Europa, 
som ansøger om at producere emner af genbrugsplast til fødevarekontakt 
(Bilag 3.2). Ansøgninger indebærer oplysninger, som kan dokumentere, at 
deres genanvendelsesproces ikke er forurenende (Bilag 3.3). Disse ansøg-
ninger er blevet godkendt af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA), og næste step er, at EU-kommissionen skal lave en endelig god-
kendelse. Men denne proces er gået helt i stå, og de har ikke godkendt en 
eneste ansøgning endnu, selvom godkendelse fra EFAS har ligget ved dem i 
mange år. Derfor kan vi i dette projektet ikke opfylde vores mål om, at lave 
en ny plastemballage, der kan komme i direkte kontakt med fødevarer. De 
muligheder, man har nu for at bruge genbrugsplast til fødevarekontakt, er at 
lave en plastemballage bestående af to lag, hvor det inderste er af gen-
brugsplast og det yderste er af jomfruplast. Denne løsning er dyr, idet pro-
duktionen foregår over to omgange, og så lever den heller ikke op til vores 
ambitioner om, at skabe et lukket kredsløb, der kun består af den plast, vi 
indsamler. En anden mulighed er at lave ansøgningen til EFSA. Men som 
nævnt ved vi ikke, hvornår den vil blive godkendt, og derfor vil vi ikke kunne 
få produceret en ny plastemballage i NorthSide Festival i 2018, så det vil 
heller ikke være en acceptabel løsning for os. Dog har vi undersøgt, hvad det 
vil kræve at lave en ansøgning, da vores ambition er at få lavet en ny plast-
emballage, som er lavet af 100 procent genbrugsplast. En tredje mulighed er 
at tilføre et ekstra lag til plastemballagen, efter den er produceret eksempel-
vis madpapir, folie mv. Denne løsning gik vi videre med, hvilket rapporten vil 
komme ind på et af de senere kapitaler.  
 
Udover undersøgelsen af plasttyper og emballager indeholder forundersø-
gelsen også en kortlægning af sorteringsanlæg, oparbejdningsanlæg og 
plastproducenter. I forbindelse med denne undersøgelse har vi været ude at 
besøge forskellige sorteringsanlæg, for at se hvordan de fungerer, og for at 
undersøge hvorvidt det er muligt at afsætte vores indsamlede plast. Vi be-
søgte Nomi4s, og så deres nye plastsorteringsanlæg, og vi besøgte også 
Dansk Affaldsminimering i Langå. Forskellen på de to anlæg er, at Nomi4s er 
et kommunalt anlæg, og Dansk Affaldsminimering er en kommerciel aktør. 
En af de ting, vi fandt frem til, var, at der er store udfordringer i afsætningen 
af plastaffald, da mange kommunale anlæg har travlt og er lovmæssigt bun-
det til kun at behandle/eftersortere plastaffald fra egne borgere. Samtidig er 
der også den udfordring, at plastaffaldet på disse anlæg ikke kan vaskes, 
hvilket er et krav, for at det kan blive genanvendt, og der er kun ganske få 
virksomheder i Danmark, som gør dette. Vi har fundet frem til to. Den ene er 
Aage Vestergaard Larsen, som kun modtager ensartede erhvervsaffald til 
vask og granulering. Den anden er Dansk Affaldsminimering, som både mod-
tager erhvervsaffald og husholdningsaffald til vask, sortering og granulering. 
På baggrund af at Dansk Affaldsminimering både vasker, sorterer og granu-
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lerer, har projektet indgået et samarbejde med dem om, at de modtager det 
indsamlede plast fra NorthSide.  
 

 

 
Billede fra Nomi4s’ nye anlæg 

 

 
Billeder fra Dansk Affaldsminimering 
 
Forundersøgelsen af plasttyperne viste, at der eksisterer en stor barriere i 
anvendelsen af 100 procent genbrugsplast til emballage med fødevarekon-
takt. Denne barrierer bliver ikke overkommet før EU Kommissionen godken-
der ansøgninger. Der er mange europæiske organisationer, som presser på 
for at få løst udfordringen, og man kan håbe på en snarlig løsning i forbindel-
se med at EU har lavet en ny Plaststrategi, hvor målet er, at alle plastembal-
lager på EU-markedet bliver genbrugt i 2030 (EU Kommissionen, u.d). Det 
fremgår ikke direkte nogen steder, hvorvidt dette også omfatter genbrug af 
plast-emballage til ny plastemballage til fødevarekontakt, men man kan blot 
krydse fingre for, at der sker noget på dette område.  
 
 
 
 



  

 

Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

www.mst.dk 

4. Indsamling af ølkrus på NorthSide 

På baggrund af forundersøgelsens kortlægning af de forskellige plasttyper 
har vi i projektet valgt at tage udgangspunkt i plasttypen polypropylen – PP. 
Denne plast er til stede på festivalen i form af ølkrus og ølkander. Grunden til 
denne plasttype blev valgt, er dels, at der er en stor og ensartet mængde af 
denne type plast til stede, og dels at dette materiale er godt at genanvende til 
nye produkter (NS17 bæredygtighedsrapport, bilag 4.1).  
 
Efter at have udvalgt ølkrus og ødelagte ølkander som råmateriale for projek-
tet blev strategien for indsamling af plasten og kommunikation på NorthSide 
Festival 2017 udarbejdet. Første opgave var at udvikle et kredsløb, hvor det 
tydeligt fremgik, hvilke led og aktører plasten vil komme i berøring med i sin 
vej mod at blive en ny emballage.  
 

 
Billede af kredsløbet fra 2017 

 
Som billedet viser, består kredsløbet af seks forskellige led, som plasten 
kommer igennem. Det væsentlige ved sådan et kredsløb er at få skabt klare 
aftaler mellem de forskellige led i kæden, således at plastens kvalitet bliver 
sikret. Dette er altafgørende, da plasten ikke på noget tidspunkt i kredsløbet 
må komme i kontakt med materiale, som kan forurene det. Derfor var det 
ekstra vigtigt at få skabt et sikkert kredsløb med de rette involverede parter.  
 
Første og andet led i kredsløbet hænger til dels sammen; første led er ind-
samlingen, og andet led er indsamling og opbevaringen. Disse to aktiviteter 
er en fælles opgave mellem flere forskellige hold af frivillige under NorthSide, 
hvor barfrivillige samarbejder med NorthSides Ressourcehold, som til dagligt 
står for affaldshåndteringen og -sorteringen på festivalen, som igen samar-
bejder med de frivillige i pantboderne. Indsamlingen tog afsæt i NorthSides 
eksisterende pantordning. Pantordningen fungerer således, at mange af de 



 

 Miljøstyrelsen / Lukket plastkredsløb på NorthSide Festival  13 

emballager, der langes ud over disken, bliver pantbelagt – eksempelvis øl-
kander, cigaretskodder, shotsrør og ølkrus. Når gæsterne afleverer nogle af 
de nævnte genstande i pantboden, får de udbetalt panten. På den måde blev 
størstedelen af ølkrusene indsamlet via pantordningen på festivalpladsen. 
Pantholdet sørgede for eftersorteringen, så ølkrusene kom i den rette contai-
ner, og at der ikke kom anden materiale i denne container udover ølkrus og 
ødelagte ølkander, der også er lavet af PP. Ølkrus og ølkander har på intet 
tidspunkt på festivalområdet været i kontakt med kemikalier, der kan forurene 
dem.  
 

 

 
Billede af komprimatorcontainer til ølkrus 

 

Udover vigtigheden af at få det rette hold til at stå for indsamlingen, og der-
igennem skabe det rette system til håndteringen af plastaffaldet, så er det 
vigtigt at gøre gæsterne opmærksomme på indsatsen, så de ikke smider 
ølkrusene ud i skraldespandene med usorteret affald, eller - endnu værre - 
smider usorteret affald ned til ølkrusene, så hele fraktionen forurenes. Derfor 
lavede vi visualiseringer af kredsløbene, som blev placeret rundt om på festi-
valpladsen på A-skilte (Bilag 4.2) samt en video, der illustrerede kredsløbet 
(Bilag 4.3). Videoen blev vist på storskærmene ved scenerne.  
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Billede af indsamlede ølkrus efter 3 dages skybrud og A-skilt med kredsløb 

 

Det tredje og fjerde led i kredsløbet hænger også sammen, da begge pro-
cesser blev foretaget af samme virksomhed, Dansk Affaldsminimering. Til at 
starte med skal den indsamlede plast vaskes, således at bakterier og andet 
snavs fjernes. Næste step er granulering/omsmeltning til pellets, hvor plast-
materialet bliver bearbejdet, således at det er klar til produktion. Det femte 
led i kredsløbet er selve produktionen af den nye plastemballage. Dette blev 
foretaget hos plastvirksomheden Dencker på Mors, som har udviklet form-
værktøjet til støbningen. Det sjette led i kredsløbet er, at den nye plastembal-
lage kommer til festivalen i 2018. Disse fire sidste led bliver beskrevet yderli-
gere i rapportens senere kapitler.  
 
Gennem udviklingen af kredsløbet og de respektive aktører har projektet vist, 
at det er muligt at skabe et lukket kredsløb og derved holde plasten isoleret. 
Materialeressorucerne til det lukkede kredsløb kommer derfor fra ølkrus og 
ødelagte ølkander og bliver herefter støbt om til tallerkener, der forbliver i et 
lukket kredsløb, da de enten genbruges efter opvask eller smeltes om og 
genanvendes. Derfor er det også muligt at udskifte PP-plasten med et andet 
plastmateriale, hvilket igen lukker op for andre muligheder. 
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5. Formgivning af en ny 

plastemballage 

Designprocessen bag formgivningen af den endelige plastemballage har 
været koncentreret omkring ideen om at lade materialet definere formen. 
Dette betyder, at vi ikke på forhånd, inden projektet startede, havde fastlagt 
os på en specifik designform. Derimod fandt vi først frem til, hvilket materiale 
vi skulle udvikle et lukket kredsløb til, så materialeegenskab og hårdhed blev 
klarlagt, hvilket er med til at definere formsproget. Som beskrevet i kapitel 3 
har vi kortlagt, hvilket materiale vi vil anvende, samt dets muligheder og be-
grænsninger i forhold til en genanvendelsesproces. Med udgangspunkt i det-
te startede vi designprocessen ved at idégenerere på mulige plastemballa-
ger. De eneste to benspænd vi opstillede var:  
 
          1) at plastemballagens primære funktion skulle  
              være at indeholde mad eller drikke  
 
          2) at plastemballage skulle være interessant i  
              sammenhæng med en festival  
 
Ud fra disse to benspænd kom vi frem til en række ideer til spiseemballage 
såsom kaffekrus, svampespande hvor man kan dyrke egne svampe, drikke-
dunk, ølkande, ølkrus og tallerken med indbygget bestik. Vi fik testet de for-
skellige ideer af hos mulige producenter, for at høre til hvorvidt de forskellige 
designobjekter kunne lade sig gøre at udvikle og producere inden for projek-
tets rammer. Vi har haft i den forbindelse haft dialog med producenterne 
Færch, Trend Mould, Bi-Plast, Lerbæk Plast, Dencker og Silkeborg Plast.  
 
På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og plastproducenterne blev de-
signprocessen ført over i den næste fase – formgivning. I denne del af de-
signprocessen fik vi ekspertise fra designeren HC Bauer, som blandt andet 
har designet Kählers Hammershøi-serie – den bedstsælgende serie hos 
Kähler. HC Bauers arbejde beskrives med følgende: “Han stræber efter at 
lave produkter med de helt rigtige proportioner og en stærk holdning til 
materialet. Hans proces er drevet af et fokus på produktionsmetoderne 
og materialets egenskaber, hvilket sikrer en rationel produktion, hvor 
produkterne både er tilgængelige og attraktive for kunden såsom fabri-
kanten.”(HC Bauer, u.d)  HC Bauer har en stor erfaring med at designe 
brugsgenstande til spisesituationer, hvilket gør, at han besidder en stor viden 
om ergonomi, funktion, praktik og æstetik. Denne viden er særlig vigtig, da 
udgangspunktet for designsporet i projektet er at skabe en tallerken, der er 
god at bruge for både festivalgæsterne og stadeholderne.  
 
Som opstart af designprocessen fik HC Bauer et overordnet brief på projektet 
samt en mere specifik introduktion til vores tanker om funktion og ambition 
med genanvendelsesdelen. Herved blev HC Bauer introduceret for den 
rammesætningen tallerken skal tale ind i. Med udgangspunkt i dette begynd-
te HC Bauer at skitsere tanker og ideer til, hvordan en festivaltallerken kunne 
se ud. Sideløbende blev et andet designspor igangsat. Med udgangspunkt i 
et overordnet brief blev Den Skandinaviske Designhøjskole i Randers (de-
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signhojskolen.dk) involveret i processen. Den Skandinaviske Designhøjskole 
er en højskole, med fokus på de kreative fag såsom grafisk design, produkt- 
design, møbeldesign, arkitektur m.v. Involveringensforløbet startede World-
perfect og HC Bauer ud med et brief, hvor projektet blev præsenteret samt 
en rundvisning hos Dansk Affaldsminimering i Langå, hvor alle elever fik ind-
blik i, hvordan plastaffald kan forarbejdes til genanvendes samt hvilke para-
metre, der er vigtige for at skabe et plastproduktdesign, der kan genanven-
des. Efterfølgende blev eleverne sat i gang med i arbejdsgrupper at skabe 
deres bud på fremtidens festivaltallerken. De brugte en uge på at udvikle et 
designkoncept, som skulle munde ud i en prototypepræsentation som afslut-
ning på projektugen.   

 

 

 
Rundvisning hos Dansk Affaldsminimering 

 

 
Der fremkom mange fine ideer såsom en taske som kunne fungere som et 
bord, en tallerken hvor der i den ene side var plads til et ølkrus, en håndtal-
lerken i lun plast, som formes efter gæstens egen hånd og andre vilde og 
flyvske ideer (Bilag 5.4).  
 

 
Billeder af et par af idékoncepterne  
 
Efter præsentationsrunden var overstået kom det gennem en løs snak med 
en af eleverne frem, at de havde fået to gode ideer til at starte med og så 
besluttet sig for at arbejde videre med den ene designretning. Vi fik lov til at 
se den anden idé, som var en meget simpel men stærk idé om en tallerken, 
hvor man kan klikke sin øl på nedenunder. Den sidstnævnte idé fandt vi ret 
interessant, og denne idé blev derfor indarbejdet i den videre designproces 
og endte op med at blive den added value, som definerede den nye festival-
tallerken.  
Jakob Baungaard fra Worldperfect udtaler: “Vi har opfundet den dybe taller-
ken igen, fordi den første ikke var god nok…” .  
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Billedet nedenunder viser det endelig design af festivaltallerkenen. 
 

  
 

 
Billeder af festivaltallerkenen i 3D  
 

 
Billede af tallerken i plast med mad 
 
De tanker der ligger til grund for det endelig design viser at tallerken ikke blot 
er en ny “klassisk” engangsservice, men at der er blevet tænkt over, hvordan 
den kan løse en kendt festivaludfordring – nemlig at hjælpe festivalgæsten 
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med at holde både tallerken, drikkekrus og samtidig have en hånd fri til at 
spise med. HC Bauer beskriver designet således: 
 
 “Udgangspunktet for tallerkenen har været den stående spisesituation som 
er så typisk for en festival; Der er ingen borde, man skal bruge en hånd til 
tallerkenen og den anden hånd til at spise med, men mangler en tredje hånd 
til ølglasset. Dette har jeg forsøgt at svare på ved at lave en stabelbar taller-
ken, der har en form der er god at holde ved, med den brede fane som sam-
tidigt giver plads til at lægge et brød eller andet tilbehør på. Ydermere er de-
signet ovalt, så det ikke fylder for meget ud fra kroppen, men følger den på 
langs. Den særlig festivalstilpasning er den særlige klikfunktionen til ølglasset 
på undersiden af tallerkenen, som gør at man kan sætte tallerkenen fast 
ovenpå øllen, og dermed kan holde øl og tallerken i én hånd, og spise med 
den anden. Dette gør det helt ubesværet at stå op imens man spiser og drik-
ker.“ 
  

                    HC Bauer, marts 2018 
   

 
Næste led i designprocessen var at få testet tallerken hos brugerne. Der blev 
foretaget to test af tallerken, hvoraf den ene var en mindre test og den anden 
en lidt større inden selvfølgelig den store test på festivalen 2018. Den første 
test blev foretaget i et traditionelt kontormiljø, som ikke på nogen måde min-
der om den kontekst tallerken skal indgå i på en festival. Her blev brugere 
enkeltvis sat til at finde ud af, hvordan de vil bruge tallerken i en hypotetisk 
spisesituation. På baggrund af disse test fandt vi frem til, at klikfunktionen 
under tallerken skulle justeres til, således at det er lettere at klikke sit ølkrus 
på, og brugerne herved kunne få en større tiltro til klikfunktionen holdeevne. 
Med udgangspunkt i tilretningerne blev der 3D-printet 20 stk. tallerkener, som 
blev testet i et større format, der simulerede en spisesituation på festival. Til 
testeventet var der inviteret 20 NorthSide festivalgæster, som kun blev in-
strueret i, at de skulle spise en madret og drikke en øl eller sodavand, som 
blev udleveret. Derudover blev festivaltallerkenen også testet af køkkenper-
sonalet i køkkenet hos en af virksomhederne, Spiselauget, som er fast sta-
depladsholder på NorthSide Festival. Strategien for testeventet var, at begge 
brugergrupper skulle afprøve tallerknen i en virkelig situation (Bilag 5.1 + 
Bilag 5.2). Eventet blev afholdt ved Spiselauget på Godsbanen i Aarhus og 
Spiselaugets kokke anrettede to forskellige festivalretter - burger med pom-
fritter og salat med laks - for at se hvordan tallerken var at bruge til de to for-
skellige typer mad. Testen viste ud fra observationer og interviews med kok-
kene, at tallerkenens form bedst egner sig til retter, hvor man bruger bestik, 
men også har sin berettigelse ved retter med ekstra tilbehør, der kan place-
res på kanten. Retter, der spises med hænderne og er uden ekstra tilbehør, 
udnytter ikke tallerkenens form (Bilag 5.3). Testen af tallerken blandt de invi-
terede festivalgæster forløb således, at vi havde afmærket et areal, hvori 
selve testen skulle foretages. Inden for dette areal var der ingen borde og 
stole, hvilket lagde op til at testpersonerne enten kunne sidde på gulvet eller 
stå op. Da testen startede, fik de inviterede festivalgæster deres mad og øl 
eller sodavand udleveret ved en skranke. Der gik ikke lang tid, før en af test-
personerne fandt frem til klikfunktionen under tallerken, og hun klikkede der-
efter sin øl på tallerken. Derefter spredtes det som ringe i vandet, og alle 
testpersonerne klikkede efterhånden deres drikkevare på tallerken. Kende-
tegnende ved alle var, at de starter med at holde ved ølkruset, efter det er 
klikket på tallerknen, og at nogle udfordrer om løsningen er holdbar nok ved 
at flytte grebet væk fra ølkruset og op på tallerknen. Efter testen udfyldte alle 
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deltagerne et spørgeskema, som omhandlede tallerken brugbarhed, funktion, 
æstetik, ergonomi mv. Vi talte også med flere af testpersonerne omkring de-
res erfaring med tallerknen. Overordnet fandt vi frem til at tallerken fungerede 
godt i praksis. Den er nem at holde om, taler æstetisk godt til deltagerne og 
så var alle ret begejstret for klikfunktionen til drikkevarerne. Sideløbende med 
den store test, havde vi taget fire testpersoner fra, som skulle testet tallerken 
enkeltvis uden at de kunne se hvordan andre brugte tallerknen. På den måde 
fik vi et indblik i, hvordan testpersonerne håndterede tallerken uden at de 
blev påvirkede at gruppedynamikkerne. I denne test blev begejstringen for 
tallerkens ekstra funktion endnu mere tydelig, da testpersonerne fik aha-
oplevelse og udtrykte deres tanker mere eksplicit for kameraet. Efter den 
sidste brugertest blev tallerkenens design finjusteret efter testgruppens gode 
tilbagemeldinger. 
 

 
Anretning af en lækker økologisk laksesalat på de 3D-printede testtallerkner 
 

 
Testperson, som opdagede festivalfeaturen under festivaltallerknen 
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6. Bearbejdning og produktion af 

plastprodukter 

Sideløbende med formgivningen af tallerkens design var bearbejdningspro-
cessen af de indsamlede ølkrus fra NorthSide 2017 også igangsat. Ølkruse-
ne fra NorthSide 2017 blev fragtet til Dansk Affaldsminimering i Langå, der 
skulle stå for vask og granulering af ølkrusene.  
 

 
Billede af poserne der er fyldt med granulat af ølkrusene fra NorthSide 2017 
 

Efter Dansk Affaldsminimering havde bearbejde ølkrusene, blev en testporti-
on af granulaten sendt op til Dencker på Mors. Dencker er plastvirksomhe-
den, som blev valgt til at producere tallerknerne. Efter en test i maskinen vi-
ste det sig dog, at granulatet satte sig fast i maskinens indløb, og at det der-
for var nødvendigt at få smeltet granulatet om til pellets hos Aage Vester-
gaard Larsen, som er Danmarks ældste plastgenanvendelsesvirksomhed. 
Efter at have analyseret plastgranulatet kunne Aage Vestergaard Larsen 
konstatere, at granulatet stadig var fugtigt, og at der var få fremmedlegemer 
i, såsom træ og kork. At fugten stadig sad i granulatet ½ års tid efter vask-
ningen skyldes at plastflagerne klæber så godt sammen, at fugten ikke kan 
fordampe. De små stykker træfibre og korkstykker vil kunne stoppe extruder-
hullerne til på Aage Vestergaard Larsens maskineri, der laver pellets, og der-
for kunne det ikke lade sig gøre, i den form granulatet var på det tidspunkt. 
Det vil potentielt være dyrt med driftsstop på maskinen pga. rengøring, så 
derfor var den eneste løsning at få fin-eftersorteret granulatet.  
 
Dansk Affaldsminimering kørte plastgranulatet gennem et specialanlæg, der 
via statisk elektricitet adskiller plast fra de få fremmedlegemer og på denne 
måde kunne en ca 99% renhed opnås. Den sidste ene procent blev finsorte-
ret i hånden – en meget omstændig og manuel proces, der ikke giver me-
ning, hvis processen skal skaleres op og varetage store mængder genbrugs-
plast. Håndsorteringen var nødvendig for at nå at teste festivaltallerkenen på 
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NorthSide 2018 idet Dansk Affaldsminimerings eftersorteringsanlæg først er 
færdiginstalleret i løbet af sensommeren. 
 
 

 

 
Billede af manuel fin-eftersorteringen 

 
Aage Vestergaard Larsens extruderanlæg kan ikke tage den lille mængde 
plast, der blev håndsorteret, så derfor blev løsningen at Dencker lavede 
2.500 tallerkner til livetest på NorthSide 2018, hvor 50% af plastmaterialet 
kom fra ølkrus-granulatet blandet op med 50% transparent industrielt regene-
ratplast (se Bilag 6.1) fra RC Plast i Varde. Regeneratplasten er fuld sporbar 
hos leverandøren. Værktøjsformen er lavet med en logo-plade, så der er 
mulighed for at isætte unikke logo-plader. 
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Fint besøg af TV 2 Nyhederne da den nye festivaltallerken blev sprøjtet ud af maski-
nen 

 

 
Maskinføreren og HC Bauer følger produktionsflowet 
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Et af de først eksemplarer af den nye festivaltallerken 

 
Fremadrettet skal regeneratplasten selvfølgelig kunne laves om til pellets, så 
det passer til alle maskiner. Det missing link i det lukkede kredsløb er ved at 
blive lukket af Dansk Affaldsminimering, som har investeret i udstyr, som kan 
lave pellets som sidste led i processen i produktionen. De er i skriven stund 
ved at få installeret et nyt modul til vaskeanlægget, der kan smelte plastgra-
nulatet til flydende form og lave pellets heraf. Kun den flydende plastmasse 
siver gennem de små extruderhuller, således at andre fremmedlegemer lig-
ger tilbage i karret. 
Når dette modul er installeret, har vi lukket kredsløbet og bevist, at plastgen-
anvendelse på industriel plan kan lade sig gøre med en plastfraktion fra et 
event – noget der tidligere kun har kunnet lade sig gøre med post industrial 
waste pga. sikkerheden om en ensartet fraktion. 
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7. Verdenspræmiere på 

festivaltallerknen, NorthSide 2018 

Den færdigproduceret tallerken blev introduceret på NorthSide 2018 (Bilag 
7.3 + 7.4 + 7.5). Historien om tallerkenens og dens plastmateriales kredsløb 
og rejse fra festivalen året før, til den nye emballage på NorthSide 2018 er 
tænkt, som en visuel, involverende og positiv fortælling om at det betaler sig 
at sortere og genanvende affaldsressourcerne. Formidlingen var bygget op 
omkring læring og oplysning om projektet og dets potentiale til både gæster-
ne, medarbejdere og andre parter. Derfor er der blevet lavet flere forskellige 
formidlingsindsatser på festivalen.  

7.1 Livetest på NorthSide 2018 

En af formidlingsindsatserne var en test af den nye festivaltallerken, som blev 
udført ud fra det formål at teste tallerkens funktion i sin virkelig kontekst. Te-
sten kom til at forløbe, således at vi fik produceret 2500 tallerkner, som skulle 
bruges i en udvalgt madbod på festivalen. Under hele festivalen anvendte 
boden kun denne nye festivaltallerken til deres mad. Herved blev festivaltal-
lerkenen testet af mange mennesker i en virkelig situation, og den kom til at 
stå sin prøve i, hvorvidt den kunne klare de krav, der er til en god festivaltal-
lerken. Vi havde lagt pant på tallerkenen, således at mange af tallerknerne 
blev indsamlet, så de kan vaskes og genbruges. Da festivaltallerkenen er 
støbt i tykt plast vurderes det, at den kan genbruges mindst 10-20 gange. 
Der var to forskellige måder hvorpå tallerknerne blev indleveret – gennem 
festivalens pantsystem samt gennem en opsat tragt. Tallerkentragten er så-
dan en som ofte står ved tilkørelserne til motorvejen fra rastepladser, hvor 
lastbilchauffører kan ikaste deres affald i (se nedenstående billede af tragten 
på festivalen). I indkasthullet var der indsat en plade, der illustrerede tallerk-
nens kredsløb. Det sted i kredsløbet, som viser, at tallerken skal indsamles, 
var der skåret et hul formet som tallerknens silhuet, der viser, at tallerknen 
skal indkastes. Tragten var koblet sammen med en række lysmaster på festi-
valpladsen, og for hver indkastet tallerken blev en kædereaktion i lysmaster-
ne aktiveret. Der blev indsamlede rigtig mange tallerkner i tragten, hvilket 
viste, at funktion havde en effekt på indsamlingen.   
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Billeder af tragten, der indsamler festivaltallerknen  
 

Som ved de tidligere test involverede vi også to brugergrupper ved denne 
test på NorthSide festival 2018. Vi testede både tallerknen hos en restauratør 
og hos festivalgæsterne. Derfor fik vi også to slags feedback på tallerknen, 
hvoraf den ene gav os en føling med, hvordan tallerken er at anvende for 
restauratører, og den anden gav os en forståelse for, hvordan tallerken er at 
spise af. Madboden, der testede tallerkenen, hedder Green Neighbour, og 
køkkenpersonalet synes tallerkenens kant fungerede rigtig godt til at lægge 
ekstra ting til deres ret såsom brød, gaffel og serviet. De synes også, at tal-
lerken var god at stable og dermed nem at opbevare, uden at den optog for 
meget plads i deres køkken. Ydermere var de også meget begejstret for tal-
lerkens klikfunktion til ølkrus, selvom den som sådan ikke havde en funktion 
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for deres arbejde. Det var ikke en belastning at skulle placere et papirark i 
bunden af tallerknen, så snart de havde udtænkt praktikken heri. Ejeren af 
madboden var også meget positivt stemt omkring tallerken og kunne godt se 
dens virke som en festivaltallerken. Bæredygtigheden, det lukkede plast-
kredsløb og storytelling-delen var også meget vigtig for Green Neighbour, da 
det taler direkte ind i deres egne værdier. Feedbacken fra festivalgæsterne 
var også meget positivt. De fleste synes, at klikfunktionen var genial, da man 
ofte står i det problem, at man ikke både kan holde sin drikkevare, tallerken 
og en gaffel/ske på samme tid. Dette resulterede i, at mange af gæsterne fik 
en lille wow-oplevelse, da de fandt frem til, at tallerken kunne holde deres 
krus. Gæsterne var også begejstret for historien bag tallerken. Tanken om, at 
de ølkrus som var på festivalen sidste år, kom tilbage til festivalen i år for-
klædt som en tallerken. Hvis NorthSide fortsætter med at bruge engangsøl-
krus, vil der på et tidspunkt ikke være behov for mere plast til flere tallerkener 
og herefter kan man arbejde videre med at designe nye produkter, der kan 
genbruges frem for produkter, der ender som affald.  
 

Testen på NorthSide viste, at brugergrupperne af tallerken synes, at tallerken 
fungerede godt, og at den kunne løse en faktisk problemstilling. Både den 
problemstilling man støder på, når man skal spise og drikke på en festival, og 
også den omkring de store mængder plastaffald, der bliver generet på festi-
valer.  

7.2 Visuel formidling til gæster 

Udover livetesten var der også tænkt en visuel formidling af projektet til festi-
valgæsterne ind på NorthSide 2018, da denne form for formidling vil ramme 
et stort antal gæster. Under festivalen arbejde vi med tre forskellige former 
for visuel formidling. Den ene indsats var formidling på storskærme. Der blev 
lavet en animationsvideo, hvis formål var at fortælle om den nye festivaltal-
lerken og kredsløbet til de mange tusinde mennesker, som stod og ventede 
på næste koncert. Videoen (Bilag 7.1) lagde vægt på at fortælle historien om, 
at de ølkrus, festivalgæsterne var med til at sortere sidste år, er kommet til-
bage til festivalen som en tallerken. Ydermere var formålet også at tydeliggø-
re, hvor man kan prøve den nye tallerken, så vi kunne få en masse festival-
gæster til at teste den nye tallerken.  
 

 

Video på storskærmene på NorthSide 



 

 Miljøstyrelsen / Lukket plastkredsløb på NorthSide Festival  27 

 

 

 

 

 

En anden visuel formidling var ved den madbod, hvor tallerknerne blev live-
testet. Her var der arbejde med en mere stationær formidling i form af et A-
skilt-format, hvor fokus til forskel fra animationsvideoen var på plastens 
kredsløb fra ølkrus til festivaltallerken. Ideen med denne formidlingsindsats 
var at kommunikere kredsløbet for her igennem at tydeliggøre over for gæ-
sterne, at deres sortering af deres eget affald rent faktisk har en betydning, 
idet at det bliver genanvendt til nye produkter. Samtidig skulle denne formid-
ling også skabe en gennemsigtighed omkring projektets arbejde og tallerkens 
fremkomst. 
 

 
Kommunikation på A-skilt uden for testmadboden, Green Neighbour  
 

Den sidste visuelle formidlingsindsats på festivalen i 2018 var det papir, som 
blev lagt i bunden af tallerknen. Dette papir skulle fungere som et indlægsark, 
hvis primære funktion var at sikre, at der måtte komme mad i tallerknen, da 
tallerken ikke er fødevaregodkendt (se kapitel 2). Indlægsarket var designet, 
så vi kunne bruge en del af det til at kommunikere til gæsten, der stod med 
tallerknen i hånden. Arket var lavet sådan, at der stak en lille rund cirkel op, 
hvor vi kunne vise kredsløbet og samtidig informere om, at dette indlægsark 
er lavet af fødevaregodkendt papir med cradle-to-cradle-trykfarver. Ved at 
bruge indlægsarket som kommunikationsplatform fik vi endnu en gang pro-
jektets budskab omkring genanvendelse ud til festivalgæsterne. 
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Billeder af indlægsarkets for- og bagside 
 

De tre formidlingsindsatser arbejdede på hvert deres niveau i den forstand, at 
animationsvideoen ramte rigtig mange gæster, A-skiltet ramte de gæster, 
som var mere interesserede, eller som gik forbi skiltet, og indlægsarket 
kommunikerede til de gæster, som købte maden fra boden. På den måde var 
de tre indsatser på hver deres måde med til at sprede budskabet omkring 
projektet og projektets formål.  

7.3 Rundvisning og Plast-arrangement  

Udover Livetesten og den visuelle formidling af tallerken og projektet blev der 
også afholdt rundvisninger og et plast-arrangement under NorthSide 2018. 
Rundvisningernes formål er at fremvise de bæredygtighedstiltag festivalen 
har implementeret, til NorthSides virksomhedspartnere og mulige nye partne-
re. I år var tallerknen et vigtigt element i disse rundvisninger, hvor gæsterne 
på rundvisningerne blandt andet fik historien omkring projektet, så tallerknen 
i “action” i madboden samt hørte, hvordan den blev håndteret efter brug. 
Derudover var der også lavet en særlig rundvisning for aktører i plastindustri-
en, som mere dybdegående fik information omkring projektet, og hvor der var 
plads til at diskutere plastik undervejs.  
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 Billede fra plast-rundvisning  
 

Plast-arrangementet var et event, som var en del af NorthSides Kolonihave-
arrangementer, som var små events festivalgæsterne kunne købe billetter til 
under NorthSide festivalen. Her kunne gæsterne opleve prøvesmagning af 
økochampagne, tangoundervisning, social dining, lynlitteratur mv. Plastar-
rangementet var framet som “EN VERDEN UDEN PLAST. DET KAN MAN DA 
IKKE”. Arrangementet tog udgangspunkt i dette projekt ved at fortælle om de 
muligheder og udfordringer, som vi er stødt på undervejs i projektets udvikling. 
Derudover var der også lagt op til, at flere aktører fra plastindustrien kunne for-
tælle de udfordringer, de møder i deres arbejde med genanvendelse af plastik, 
samt de muligheder de ser i plastmaterialerne. Med i rundvisningen og den efter-
følgende kolonihavedebat deltog virksomheder fra plastindustrien, renovations-
branchen og forarbejdningsbranchen. Formålet med arrangementet var derfor på 
den ene side at få forskellige aktører til at tale sammen og diskuterer, hvordan vi 
kan løse de plastikproblematikker, vores samfund står overfor, og på den anden 
side bidrage til at de festivalgæster, som købte billet til arrangementet, fik en 
større indsigt i plastmaterialets muligheder og begrænsninger. 
 

 
Billeder fra plast-arrangementet 

 
Billeder fra Plast-arrangementet  
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7.4 PR og formidling 

 

Formidling er en af de vigtigste ting ved et pilotprojekt, når erfaringerne skal 

ud til omverdenen, og andre skal kunne lade sig inspirere til at gå i gang med 

at arbejde med mere genanvendelse af plast. 

Ved at have NorthSide som en stærk platform at fortælle historien ud fra, har 
det været nemt fra starten for Worldperfect at få skabt opmærksomhed på 
projektet. Plast er et hot emne i medierne lige nu, og alle større medier vil 
gerne bringe borgerrettede artikler og historier, når de har en formidlings-
mæssig værdi for læseren. 
 

Strategien har været at få budskabet om projektet ud til plastproducenter, så 
de bliver nysgerrige efter at prøve at bruge regeneratplast fra vasket plastaf-
fald, da det i mange produktioner kan erstatte jomfruplast. Og det til den hal-
ve pris.  
 

Projektet har fået flot dækning/omtale i bl.a. disse medier (Bilag 7.5 ): 
 

Landsdækkende TV: 
 TV 2 Nyhederne, juni 2017 
 TV 2 Nyhederne, maj 2018 

 
Trykte medier: 

 Politiken, juli 2018 
 Aarhus Onsdag, november 2017 
 Horsens Folkeblad, december 2017 
 Morsø Folkeblad, juni 2018 

 
Online medier: 

 www.csr.dk, maj 2017 
 www.tv2ostjylland.dk, april 2017 
 www.tv2nyhederne.dk, maj 2018 
 www.aarhus.lokalavisen.dk, november 2017 
 www.stiften.dk, december 2017 
 www.hsfo.dk, december 2017 
 www.metal-supply.dk, august 2017 
 www.plastforum.dk, november 2017 
 www.politiken.dk, juli 2018 

 
 

Formidling af projektet er også fundet sted gennem events og konferencer: 
 Fra ølkrus til festivaltallerken-event under NorthSide Festival 2018 
 ATV-SEMAPP temadagen ’Plast i Miljøet’ den 13/9 2018 

 i Forskerparken i Odense. 

 
Ydermere er der lavet en formidlingsvideo af projektet (Bilag 7.2 - vi-

meo.com/281401705), som bliver præsenteret for landets festivaler i efteråret 
2018 for at inspirere andre til at skabe lukkede plastkredsløb og kommunike-
re dette til deres publikummer, da man på den måde kan ramme flere hund-
rede tusinder mennesker. 
 
 
 

http://www.csr.dk/
http://www.tv2ostjylland.dk/
http://www.tv2nyhederne.dk/
http://www.aarhus.lokalavisen.dk/
http://www.stiften.dk/
http://www.hsfo.dk/
http://www.metal-supply.dk/
http://www.plastforum.dk/
http://www.politiken.dk/
https://vimeo.com/281401705
https://vimeo.com/281401705
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8. Next step 

Selvom projektet har nået sin afslutning, ved at vi har skabt et lukket plast-
kredsløb for tallerkener på NorthSide Festival, er der stadig nogle vigtige next 
steps, som kan være med til at udbrede projektets budskaber til endnu flere 
events- og festivalarrangører.  
 
Et vigtigt next step er at få gjort gjort flere festivaler og events interesseret i at 
begynde at arbejde med mere plastgenanvendelse og lukkede plastkredsløb. 
Og gæsterne bakker op. Vores epinionsundersøgelse fra NorthSide 2017 
(Bilag 4.1) viser, at gæsterne synes, det er vigtigt – faktisk mener 87% af 
gæsterne, at det er vigtigt, at festivalen arbejder med bæredygtighed, og hele 
45% tager en ændret adfærd med sig hjem. Vi vil inspirere andre event- og 
festivalarrangører gennem en video, hvor NorthSide festivalgæster viser, at 
de tager plastgenanvendelse til sig og tester den nye festivaltallerken. Under 
NorthSide 2018 filmede vi nogle tilfældigt udvalgte festivalgæster, mens de 
skulle spise af den nye tallerken. Det eneste, de fik at vide, var, at de bare 
skulle spise deres mad stående samt drikke et glas vand. Formålet med vi-
deoen er at vise andre festivaler og events, at festivalgæsterne synes, det er 
fedt med nye tiltag, og videoen skal plante ideen om at skabe egne lignende 
plastikkredsløb og her igennem lave deres egen festivaltallerken. Som pro-
jektet også har vist, er der to fordele ved dette. Det ene er, at de genanven-
der mere af plastaffaldet fra festivalen og dermed tager et ansvar for miljøet. 
Det andet er, at der er en stor branding-værdi i festivaltallerkenen ikke kun på 
selve tallerknen, men også rent PR-mæssigt. Det er vigtigt at få andre festi-
valer og events interesseret i projektet for at øge mængderne af sorteret 
plastaffald og øget plastgenanvendelse. 
 
Et andet vigtigt next step er at få startet en dialog med grossistleddet, som til 
dagligt står for salg af engangsservice til events og festivaler. Disse grossi-
ster er vigtige aktører, da de kan være med til at få tallerknen – og her igen-
nem også det lukkede plastkredsløb bag tallerknen – ud til endnu flere muli-
ge arrangører, der i dag bruger engangsservice. Vi skal have fundet den rette 
grossist, som har lyst til at sælge tallerken og tankegangen bag. Ved at få en 
grossist til at sælge festivaltallerkenkonceptet kan vi få budskabet om øget 
plastgenanvendelse ud til en bred skare af event- og festivalgæster, og når 
de tager budskaberne med sig hjem og på arbejde spredes tanketangen som 
ringe i vandet. 
 
Det sidste vigtige next step adskiller sig lidt fra de to foregående, da det ikke 
direkte har fokus på, hvordan tallerknen og dens budskab kommer ud til flere, 
men derimod materialet. Ved at bevise at man kan lave et lukket kredsløb på 
en festival, åbner det op for muligheden for at udskifte PP-plastmaterialet 
med andre typer materiale, som holdes ren for andre fraktioner. Eksempelvis 
ville Roskilde Festival, med mere end et par millioner ølkrus lavet af bioplast, 
kunne skabe et lukket bioplastkredsløb, hvor bioplasten fra ølkrusene kunne 
genanvendes til nye produkter uden værditab og ikke sendes til bioforgas-
ning, før materialerne engang skal bortskaffes. 
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9. Konklusion 

Uret tikker, og vi bliver nødt til at gøre mere, end vi gør i dag for en bedre 
udnyttelse af vores plastressourcer. 65 procent af det danske plastikaffald 
går til forbrænding, og 33 procent bliver genbrugt (kilde: PlasticsEurope).  
Den seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen i 2015 omkring plastikaffald viste, 
at Danmark eksporterede 400 tons plastikaffald til Kina, mens den samlede 
mængde eksporterede plastikaffald løb op i 27.649 tons (bilag 8.1). Her tog 
Tyskland størstedelen. Det er dog usikkert, hvor meget af plastikaffaldet, der 
ender i Kina, når det først er sendt over grænsen fra Danmark, da sporbar-
heden ofte ender ved en af de mange mellemhandlere. 
 
Men verden ændrer sig, og problemerne kommer tættere og tættere på. Vel 
og mærke vores egne problemer. Den 1/1 2018 indførte Kina et total stop for 
import af plastikaffald, hvilket betyder, at vi må ændre på vores adfærd og 
behandle vores eget affald i stedet for at eksportere problemet til andre lan-
de. Det bliver ikke nemt, da vi har en meget begrænset infrastruktur og sy-
stem for behandling af affaldsplast i Danmark. Den er nærmest ikke eksiste-
rende, hvis vi holder ensartet industrielt plastaffald ude af ligningen. 
 
Dette projekt, som går ud på at skabe et lukket plastkredsløb, så lokalt som 
muligt, har vist, at det begynder at kunne lade sig gøre at skabe nationale 
lukkede kredsløb, dog i meget begrænset omfang. Først i sommeren 2017 
blev der bygget et vaskeanlæg, der kan håndtere vask og sortering af snav-
set plastikaffald fra forbrugere og events. Og først i sommeren 2018 blev et 
anlæg installeret, der kan lave plastgranulat fra affaldsplast om til pellets til 
brug i plastproduktion. To vigtige led i kæden, når man ønsker at genanven-
de plastikaffald. Næste udfordring er, at plastikaffaldsmængderne herhjemme 
er større end Dansk Affaldsminimering i Langå kan modtage, hvilket viser, at 
der er et enormt potentiale for at opgradere det led. Her vil en øget efter-
spørgsel efter regeneratplast fra plastproducenter og deres kunder bidrage til 
at udviklingen vil gå hurtigere. 
 
Vi har brug for fyrtårnsprojekter, der kan vise vejen og kommunikere vigtig-
heden i øget genanvendelse af plastikaffald i Danmark, samt at flere tager 
erfaringerne til sig og kaster sig ud i nye kredsløb.  
Det er besværligt at være first mover, men meget nemmere at være second 
mover. 
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