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Danmark har en ambition om at genanvende 50% 

af alle plastemballager i 2025. Det er et krav i EU’s 

nye emballagedirektiv. Det vil kræve en stor ind-

sats i hele værdikæden fra produktion til affalds-

fasen, hvor det skal gøres meget lettere og billigere 

at genanvende plastemballager.  

Plast er den industrielle æras arbejdshest 

Med sine funktionelle kvaliteter og lave omkost-

ninger er plast et fantastisk materiale, der selv- 

følgelig skal bruges med omtanke. Gennem de 

sidste 50 år er anvendelsen af plast på globalt plan 

steget med 2.000% og forventes at fordoble igen  

i de næste 20 år (The New Plastics Economy: 

’Catalysing Action, Ellen MacArthur foundation, 

2017). I dag har næsten alle i verden (og desværre 

ikke kun mennesker) daglig kontakt med plast og  

især plastemballage. Mange fødevarer pakkes i plast- 

emballager, fordi det er praktisk under transport og 

opbevaring, og fordi det i mange tilfælde forlænger 

holdbarheden og øger fødevaresikkerheden. 

Men plast er ikke et materiale, der kan anvendes 

uden konsekvenser for vores miljø. Alt for meget 

emballage ender i forbrændingen, fordi det ikke er 

fremstillet, så det kan genanvendes. Det bidrager  

til CO2-udledning, som igen bidrager til klima- 

forandringer. Og fordi plast er skabt af olie, er der 

heller ikke uanede mængder af det. Det er en  

begrænset ressource, som vi skal passe på, og 

som repræsenterer en økonomisk værdi.

Et stort tab for den globale økonomi

95% af den materielle værdi går tabt, når plast  

ikke genanvendes. Et tab for den globale økonomi 

svarende til ca. 550-800 mia. kroner årligt (The 

New Plastics Economy: Catalysing Action,  

Ellen MacArthur foundation, 2017).  

Forretningspotentialet for genanvendelse af plast 

er enormt, og det samme er de miljømæssige  

gevinster. Derfor kan man med rette stille spørgs-

mål om, hvorfor det meste plast stadig kun bruges  

én gang? Og hvad skal der til for at plast i højere 

grad bliver genanvendt?

En visionær løsning, der kan bruges her og nu

Ovennævnte spørgsmål var udgangspunktet for 

dette projekt, hvor formålet er at designe løsninger,  

der øger genanvendelsen af plast. 

I projektet har vi haft fokus på plastemballage til 

fødevarer, fordi de er komplekse og stiller mange 

krav til materialesammensætning og udformning. 

Antagelsen er, at hvis vi kan skabe løsninger, der 

fungerer for fødevareemballager, vil de i videst  

mulig omfang også fungere for andre produkttyper. 

Fra projektets start har det været vores mål, at  

designe en løsning, der er både visionær og  

operationel, så aktører i og udenfor genanvendelses 

-feltet kan bruge den intuitivt her og nu.

Derfor har vi designet en række dogmer og  

designprincipper, der kan skaleres til at omfatte 

flere plasttyper og plast fra andre consumer- 

industrier, og det er vores håb, at de kan medvirke 

til en acceleration af genanvendelsen og udvikling 

af en cirkulær økonomi på plastområdet.

15%
af al husholdningsplast bliver 
indsamlet, sorteret og gen-
anvendt (plast.dk)

Introduktion 
til projektet

Afsnit 1
Projektet

Afsnit 2
Redskaber

Afsnit 3
Produktcase

Afsnit 4
Next step

Rapportens struktur

Første del af rapporten består af en gennemgang 

af baggrunden for og formålet med projektet, her-

under processen bag, designtænkningsmetoder  

og analysetilgang 

Anden del af rapporten indledes med en sam-

menfatning og et overblik over undersøgelsens 

overordnede konklusioner. Herefter udfoldes og 

forklares de grundlæggende begreber, der anven-

des i rapporten: 

I rapportens tredje del præsenteres en analyse 

af Saling Groups private label, ØGO, som er brugt 

som produktcase, herunder brugertests og effekt-

beregninger.

I rapportens fjerde del evalueres projekets resul-

tater, og vi præsenterer en række tiltag, der kan 

gavne genanvendelsen i Danmark.
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Den hypotese som ligger til grund for dette  

projekt er, at hvis plastemballager allerede i design-

fasen designes til optimeret genanvendelse, vil der 

i fremtiden kunne skabes et bedre udgangspunkt 

for en mere ressource- og omkostningseffektiv 

behandling af plastemballager fra husholdninger  

i Danmark. 

Derfor har vi gennem hele projektet haft en kreds-

løbsfokuseret tilgang til design af plastemballager, 

hvor fokus er på minimering af materialeforbrug, 

brug af genanvendelige materialesystemer, 

styrkelse af ensartethed, reduktion af kompleksitet 

og ’design-for-end-of-use’. Dermed er projektet i 

høj grad gennemført i overensstemmelse med 

Advisory Board for cirkulær økonomis anbefalinger 

til regeringen, som blev lanceret i juni 2017 (https://

mfvm.dk/miljoe/anbefalinger-om-cirkulaer-oekono-

mi/, Appendiks  Genanvendelse).

Det mere konkrete formål med projektet er at 

udvikle og demonstrere praksisorienterede design-

metoder til fødevareemballager. Projektet vil på 

tværs af emballagekategori skabe et design-

dogme for plastemballager, som kan øge genan-

vendelsen og kvaliteten i genanvendelsen. 

Succeskriteriet er, at designmetoderne demonstre-

rer en minimering af materialekompleksiteten, øger 

brugen af genanvendelige materialer og fører til en 

reduktion i antallet af emballagevarianter. Dermed 

håber vi at skabe grundlag for optimerede betin-

gelser for sortering og genanvendelse i forhold til 

økonomi, ensartethed, genanvendelsesgrad og 

kvalitet af recyklater. 

 

Visionen bygger dermed på etablering af et såkaldt 

overordnet kompleksitetsreducerende design- 

dogme på brancheniveau uden at gå på kompromis 

med kritiske designparametre såsom hold- 

barhed, brugervenlighed, teknisk funktion, bran-

dingmuligheder, forbrugerinformation, fødevare-

sikkerhed samt krav til distribution og produktion.

Metoderne skal udvikles så de kan finde bred  

anvendelse, der rækker ud over projektets  

udvalgte cases. 

Miljøstyrelsens 2. runde af Pulje for 
design af plastemballager har til 
formål at understøtte målsætnin-
gerne i den danske ressource- 
strategi (Danmark uden Affald). 
Puljen støtter bl.a. projekter, hvis 
løsninger bidrager til en øget gen-
anvendelse af plastaffald fra danske 
husholdninger, dels i forhold til en 
øget genanvendelsesgrad og dels i 
forhold til en forbedret kvalitet/
værdiskabelse i genanvendelsen. 

Baggrund og 
formål
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Indsigter

mængde og dermed skabe større incitament for 

investeringer i genanvendelse af denne plasttype.

#2 Udfordring: Renhed

Der findes utallige typer af plastsammensætninger, 

der øger en emballages performance på forskel-

lige parametre. Multilayer plast er genanvendel-

sens største fjende, fordi vi ikke har teknologien 

til at identificere og adskille de forskellige typer af 

plast, der kan være i én emballage. Men multilayer 

bruges hyppigt, fordi produktet både er billigt og 

godt til formålet i det korte perspektiv. 

Mange emballager er sammensat af forskellige 

materialer, og det er ikke usædvanligt at en bøtte 

er lavet af én slags plast, forseglingen i en anden, 

og låget i en tredje, måske farvet plast. Hvis  

forbrugeren ikke er opmærksom på at adskille 

disse dele i forbindelse med sorteringen, eller 

simpelthen ikke kan adskille det, kan det betyde, 

at produktet ikke genanvendes, eller at det i bedste 

fald genavendes til en meget ringere kvalitet end 

det kunne have været.  

Løsning

Skal vi øge incitamentet for investeringer i og om-

lægning til genanvendelige emballager, skal vi altså 

sørge for at holde de enkelte plasttyper adskilt, så 

de strømme - også kaldes fraktioner - af plast., der 

passerer igennem systemet er så rene som muligt. 

Og det koster mere. 

Renhed i plastfraktionerne er, sammen med vo-

lumen, afgørende for, at vi kan skabe en business 

case for genanvendelse af plast fra husholdninger. 

Fremadrettet implementering

Hvis det lykkes at skabe større volumen og rene 

fraktioner, er udgangspunktet skabt for at gen-

anvende plast fra fødevarer. Men flere faktorer 

agerer som benspænd for realiseringen af en god 

genanvendelsesforretning.

Med mulighederne for at udnytte 
plastens værdi, står det klart, at der 
er et forretningsmæssigt poten-
tiale i at øge genanvendeligheden 
af plast. Når vi ikke er længere 
endnu, så skyldes det behovet for 
en systemisk løsning, hvor alle led 
i værdikæden investerer i en trans-
formation hen mod genanvendelse. 
Det omfatter bl.a. et målrettet fokus 
og investeringer i maskinel, tekno-
logi, logistik og produktion.

En god fælles, systemisk løsning indebærer, at det 

bliver muligt for alle involverede aktører at udnytte 

den økonomiske værdi, der ligger i at genanvende 

plast. Hvis genanvendelse skal være økonomisk 

attraktivt, er der i dag to primære udfordringer.

#1 Udfordring: Volumen

Der findes i dag tre primære plasttyper indenfor 

fødevareemballage: PP, PE og PET. Anvendelsen af 

disse plasttyper beror typisk på en kombination  

af vane, omkostningsbevidsthed, manglende viden 

og manglende standarder. Fødevareproducenter 

og detailkæder har ikke haft tilbundsgående viden 

til at specificere deres emballage i forhold til  

maksimal genanvendelse, og derfor har man 

typisk anvendt den emballage man plejer eller  

den, der er billigst. Anvendelsen af tre forskellige 

plasttyper (foruden flere blandingsmaterialer)  

betyder, at den samlede mængde for hver plast-

type er for lille, og en aktuel business case for 

et dansk sorteringsanlæg retfærdiggør ikke de 

investeringer, det vil kræve.

Løsning på udfordring #1

Løsningen på udfordring 1 er at finde den plast-

type, som har den bedste genanvendelighed i 

forhold til fødevarer. Ved at fokusere konsekvent 

på én plasttype og konvertere eksisterende embal-

lage udført i andre plasttyper til denne ene, vil man 

kunne øge den samlede volumen på denne plast-

I dag har kommunerne i Danmark forskellige vej-

ledninger til borgerne om sortering af deres plas-

taffald. Fx om man skal sortere hård og blød plast 

adskilt eller sammen. Vejledningerne indrettes 

dels efter hvad der kræves fra de sorteringsanlæg, 

kommunen afsætter plasten til, og dels efter hvad 

der er let for borgerne. Hvis emballager i højere 

grad var standardiserede, ville det også være 

lettere for kommunerne at lave ens sorteringsvej-

ledninger for borgerne.  

Derudover mangler vi i Danmark og resten af EU: 

• Standarder for produktion af plastemballage 

på tværs af værdikæden, fx forbud mod 

multilayeremballage og påbud om mærkning 

af plast, så det kan sorteres korrekt. 

• Viden hos fødevareproducenter og detailhan-

del om, hvordan emballage skal designes, så 

det kan genanvendes.

• Viden om sortering hos forbrugerne.

• Et kredsløb, der sikrer rene plastfraktioner til 

genanvendelse.

Der er altså stadig et stykke vej til, at de værk-

tøjer, der er udviklet i dette projekt, kan føre til 

øget genanvendelse. 

Detailhandelens indkøbere og designere kan 

begynde at bruge vores dogmer og design-

principper med det samme, så flere emballager 

optimeres til genanvendelse. Det er ligeledes 

vores håb, at projektet kan være med til at skabe 

viden og forståelse på tværs af værdikæden og 

på et politisk plan, så vi kan øge mængden og 

kvaliteten i genanvendelsen.
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Proces og metode

Faser

Projektets faser har bevæget sig igennem flere 

stadier af dataindsamling, analyse og design, og 

konsortiet har løbende gennemført workshops og 

møder. Til valideringsworkshoppen inviterede vi 

interessenter fra bl.a. fødevare- og etiketindustrien, 

fordi vi havde brug for at validere vores resultater 

med repræsentanter fra en bredere del af  

wværdikæden. 

Data-

indsamling
Analyse Design

Planlægning

Desk research

Feltbesøg

Interviews

Værdikæde-

analyse

Brugertest

Sorteringstest

Beregninger Effektvurdering Formidling

Afrapportering

Dogmer

Designprincipper

Prototyper

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Kick-off

Opstarts-

workshop

Planlægning

Empathise Define Ideate Prototype Test

Indsigter og

designstrategi

Research, strategi

og roadmap

Indsigts-

workshop

Valg af cases

og prototyping

Koncept-

workshop

Koncept-

workshop

Koncept-

workshop

Koncept-

workshop

Koncept-

workshop

Brugervalidering

og sorteringstest

Formidling og

afrapportering

Design, branding

og prototyping

Kvalitativ metode

Den kvalitative tilgang er fordelagtig, når man be-

væger sig i et komplekst felt. I takt med at vi bliver 

mere vidende, kan vi undersøge nye tematikker og 

bevæge os i den retning vi ser lyset i, i stedet for at 

være bundet til en prædefineret hypotese. 

Interviews og feltbesøg har alle været drevet af den 

form for eksploration. 

Designtænkning

Med designtænkning kan vi forenkle det komplek-

se. Metoden tvinger os til at træffe valg og skabe 

fremdrift, og derfor er den velegnet at bruge i et 

felt med mange forskellige interesser, værdier og 

omstændigheder. De fem faser; empathise, define, 

ideate, prototype og test udgør kernen i projektet, 

og nedenfor kan du se, hvilke aktiviteter vi havde i 

hver fase. 
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Fase 1: 
Kick-off og planlægning

Opstartsmøde

Projektets arbejdsgruppe mødtes første gang i 

december. Her tilrettelagde vi det kommende 

halve års møder og afstemte vores forventninger 

til arbejdsmetoder og resultater. 

Fase 2: 
Indsigter og designstrategi

Workshop 1

I februar holdt vi første workshop på ARC, hvor vi 

blev introduceret til sorteringsanlægget og lavede 

det første udkast til dogmeregler. 

Designcase

I samarbejde med Salling Group udvalgte vi deres 

private label – ØGO - som design case. Vores 

research på ØGOsortimentet startede med en 

dekonstruktion af emballagerne.

Feltarbejde

Februar og marts gik med feltarbejde i detailhan-

delen, besøg hos oparbejdere og emballagefabrik-

ker samt en række interviews med fødevarepro-

ducenter. 

Workshop 2

Vi gik ud af fase 2 med en fælles workshop hos 

Plus Pack, hvor vi præsenterede de foreløbige 

indsigter og validerede vores dogmeregler med 

arbejdsgruppen. 

Fase 3: 
Design, branding og prototyping

Brugertest

Vi identificerede to hovedspor i projektet – renhed 

og volumen og fandt i den forbindelse ud af, at vi 

måtte arbejde specifikt med adskillelse af emballa-

ger, der er sammensat af forskellige plasttyper. For 

at undersøge, hvordan forbrugere behandler tom 

plastemballage, inviterede vi hhv. en gruppe børn 

og teens til en test. 

Designprincipper

Med afsæt dogmereglerne og vores tests udvik-

lede vi en række designprincipper, som emballa-

geproducenter og detailhandelens indkøbere kan 

benytte i forbindelse med kravspecifikationer til 

leverandører.  

Kollektion

Vi tegnede en konceptuel kollektion af 3 emballa-

ger - hver i tre størrelser - der principielt kunne bru-

ges til næsten hele ØGOsortimentet og dermed 

reducere kompleksiteten betydeligt.

Sorteringstest

Endelig testede vi emballager i hhv. PP og PET på 

ARCs testanlæg. Vi arbejdede med at påføre for-

skellige mængder etiketter i papir og plast for at se, 

hvorvidt nir-scanneren kunne påvirkes af dette.

Workshop 3

Fase tre blev rundet af med en workshop hos 

Dansk Erhverv. Denne gang inviterede vi en række 

eksterne interessenter, bl.a. UPM Raflatac, som pro-

ducerer etiketter og Tulip, som leverer kød til ØGO, 

for at få overblik over, om vores principper også 

kunne udfoldes i deres del af værdikæden.

Fase 4: 
Brugervalidering og test

Ikon til adskillelse

I sidste del af projektet arbejdede vi med at 

designe et ikon til emballager, der kommunikerer, 

at emballagen kan skilles ad. Vi testede en række 

ikoner og fandt frem til et, der for størstedelen af 

vores testpersoner, kommunikerede adskillelse.

Prototyper

3D printeren arbejdede på højtryk med at fremstil-

le prototyper, og vi testede, om designprincipperne 

virkede efter hensigten på to udenforstående 

designere. De fik hver især til opgave at designe en 

kødbakke ud fra dogmer og designprincipper,

Sortiment-puslespil

Endelig var vi i Netto og købe hele ØGO-sorti-

mentet – alle de varer, der var emballeret i bakker, 

bøtter, plastflasker og bægre. Vi tømte og vejede 

dem alle og sendte resultaterne til Salling Group 

sammen med en vurdering af, hvilke emballager, 

der ville kunne omlægges til PET. Salling Group 

brugte vores oplysninger om vægt og deres egne 

salgstal til at estimere, hvor meget plast, ØGO ville 

kunne omlægge til PET og dermed øge fraktionen 

på årsbasis.

 

Validering

Som en sidste validering havde vi samtaler med to 

forskere, der begge bekræftede vores valg af PET 

som den plasttype, der egner sig bedst til gen-

anvendelse, på trods af, at vi endnu mangler det 

system, der gør den direkte genanvendelse mulig. 

Fase 5: 
Rapportering og formidling

Konference

Vi oplevede stor interesse hos alle interessenter, og 

sammen med arbejdsgruppen blev vi enige om, at 

projektet skulle ende som noget større end blot en 

rapport. Derfor arrangerede vi en konference hos 

Dansk Erhverv og inviterede bredt ud i branchen. 

Leave-behind/Værktøj

Designere er visuelle mennesker, der motiveres 

af billeder. Samtidig skal indkøbere forholde sig til 

lange lister af specifikationer og har brug for me-

get konkrete retningslinjer. Derfor designede vi en 

leave-behind som et værktøj, der både er visuelt 

og operationelt. Værktøjet er en lille folder, som 

kan ligge fremme på skrivebordet og hænges op 

på væggen, når det ikke er i brug. 

Website

På websitet ’Rethinkplastic.dk’ formidles projektet i 

overordnet udgave, og interesserede kan down-

loade denne rapport samt værktøjet.

Aktiviteter
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Amager Ressource Center

Den første workshop foregik på ARC, hvor vi blev 

vist rundt i test-sorteringsanlægget. Her fik vi viden 

om, hvordan nir-scanneren fungerer og hvilke ud-

fordringer, der er forbundet med at sortere plast fra 

husholdninger. 

Aage Vestergaard Larsen

Vi besøgte Aage Vestergaard Larsen (AVL) i Maribo. 

AVL køber og oparbejder plastaffald fra industrien 

og sælger det videre som granulat. Vi fremlagde vo-

res udkast til dogmeregler og fik en rundvisning på 

det store fabriksanlæg. 

Skylight

Hos Skylight i Varde fik vi endnu engang tryktestet 

dogmereglerne. Skylight er både emballageprodu-

cent og oparbejder og vi fik syn for, hvordan proces-

sen fra granulat til færdig emballage forløber. 

Plus Pack

Workshop 2 foregik i Odense hos PlusPack. Hele 

gruppen blev – iført kitler og hårnet – vist rundt i 

produktionen og præsenteret for diverse metoder 

til emballageproduktion.

UPM Raflatac

Det startede med en telefonsamtale om etiketma-

terialer og limtyper. UPM Raflatac er en stor, inter-

national etiketproducent, som satser stort på bæ-

redygtighed, og deres interesse i projektet var stor. 

Udover at forsyne vores projekt med etiketter til 

sorteringstests og prototyper, formidlede de også 

kontakt til en etikettrykker, som vi interviewede. De 

deltog også på workshop 3. UPM Raflatac gav os 

indsigt i, at prisen oftest er den største barriere for 

at bruge fx afvaskelig lim eller plastetiketter. 

Grafiket

Vi interviewede Grafiket, som printer etiketter for en 

række fødevareproducenter. Grafiket bekræftede, 

at prisen er afgørende for fødevareproducenternes 

valg af etiketter. De maskiner, fødevareprocenterne 

bruger, fungerer til én slags etiketter, og derfor vil 

det kræve en større investering at omlægge. Der-

udover betragter man etiketten som så lille en del 

af den samlede emballage, at man ikke regner den 

for en væsentlig faktor i det samlede miljøregnskab. 

Det er fx ikke kendt, at papiretiketter opløses og 

sætter sig i filtrene på vaskeanlægget ifm oparbejd-

ning.

Friland 

Hos Friland, som leverer kød til ØGO, var man me-

get interesseret i at undersøge, hvordan kødbakker-

ne bliver mere genanvendelige. Her var prisen min-

dre afgørende og holdningen var snarere, at den 

ekstra omkostning måtte fordeles ud på de forskel-

lige aktører, altså producent, detail og forbruger. I en 

forsigtig udregning anslog man, at en omlægning til 

kødbakker i PET ville betyde en omkostning på 15%. 

Mammen Mejeri

Ligesom hos Friland var man meget åben for for-

slag til mere miljøvenlige emballager. Mammen 

leverer flere forskellige slags ost til ØGO, og nogle 

af de emballager, vi havde identificeret som mulige 

at omlægge, undersøgte de for os ift. fødevaresik-

kerhed. Det viste sig, at det ikke var så nemt, fordi 

mejeriprodukter er følsomme overfor lys og derfor 

bedst kan emballeres i farvet plast. Derudover var 

deres pakkeri sat op til bestemte typer af plast. Vi 

endte alligevel med at identificere enkelte mulighe-

der i sortimentet. Forseglingen på hytteost, som i 

dag er aluminium, kan fx udskiftes til PET.

Tvedemose Champignon

Tvedemose Champignon leverer champignoner i 

alle afskygninger til ØGO. Vi talte med dem om mu-

ligheden for at omlægge de PP-bakker, de bruger, 

til PET. Det viste sig, at de allerede var i gang med 

en omlægning, og de var positive overfor dogme-

reglerne.

Interviews og feltbesøg

Kortlægning af værdikæden

Vi åbnede Pandoras æske, da vi begyndte at kort-

lægge plastens rejse gennem systemet. Der var en 

lang række af aktører og en stor kompleksitet af af-

hængigheder og barrierer i hvert led og på tværs 

af værdikæden. 

Netop derfor er en kortlægning et godt redskab til 

at skabe overblik og forstå, hvordan og hvorfor de 

forskellige aktører handler, som de gør, og hvor mu-

lighederne for bedre genanvendelse skal findes.

På højre side kan du se en model af værdikæden, 

og på de følgende sider kan du læse mere om de 

individuelle aktører, deres motivation, barrierer og 

mulighedsrum.

Etiket-

producent

Kommunal

renovation

Etiket-

trykkeri

Sortering

Gen-

anvendelse

Fødevare-

producent

Detail

Emballage-

producent

Forbruger

Råvare-

producent
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Værdikæden

Råvareproducenten opkøber sorteret plast, fx PET. 

Plasten kværnes (shreddes), sorteres og rengøres 

yderligere og smeltes derefter. Afhængigt af renhe-

den tilsættes den smeltede plast en mængde ny 

plast, så det nye produkt lever op til standarden for 

renhed. Derefter produceres plasten på store ruller 

som film og folie.

Råvareproducenten er i flere tilfælde også embal-

lageproducent.

Jo billigere rPET kan skaffes, des bedre for produ-

centen. Der er stor efterspørgsel på rPET, så prisen 

overstiger i nogle tilfælde prisen på virginplast. 

Renheden af de fraktioner, der opkøbes, er også 

en afgørende faktor for, hvor godt et nyt, genvun-

det plastmateriale kan blive. 

Der findes ikke et affaldssystem i Danmark, der 

udelukkende håndterer plast fra fødevarer. Derfor 

køber producenten det i udlandet. 

Når plast fra fødevarer skal genanvendes til nye 

fødevareemballager, er der strenge sikkerhedskrav 

til sporbarhed og renhed. 

Hvis en indsamling af rene fraktioner kan etableres 

i Danmark, vil råvareproducenten kunne indkøbe 

og processere plast på et endnu bedre forretnings-

grundlag.

Aktør Råvareproducent

Beskrivelse

Motivation

Breakdowns

Mulighedsrum

Emballageproducenten udvikler emballager til 

fødevarer. Plasten kan komme fra råvareproducen-

ten i store ruller, som monteres på maskiner, der 

former og klipper emballager og låg i forskellige 

former, størrelser, farver og materialer. 

Emballageproducenten udvikler emballager til 

fødevarer. Plasten kan komme fra råvareproducen-

ten i store ruller, som monteres på maskiner, der 

former og klipper emballager og låg i forskellige 

former, størrelser, farver og materialer. Råvarepri-

sen er vigtig for emballageproducenten. 

Jo større ordrer, des bedre priser.

Emballageproducenten vil gerne hjælpe sine kun-

der med at differentiere sig i markedet, fx ved brug 

af farvet plast.

Multilayer plastic er effektivt, fordi det muliggør bil-

ligere emballager, der stadig lever op til sikkerheds-

krav. Men det ødelægger muligheden for senere 

genanvendelse.

Emballageproducenten kan påvirke sine kunder til 

at vælge monomaterialer. 

Som en del af en bæredygtighedsstrategi, kan em-

ballageproducenten udfase multilayer-emballager 

og farvet plast.. 

Emballageproducent

Fødevareproducenten producerer og leverer føde-

varer til detailhandelen. De emballager, der bruges, 

bestilles hos emballageproducenten. Emballagerne 

skal overholde kvalitets-, sikkerheds- og holdbar-

hedskrav og sikre, at fødevarerne kan pakkes og 

transporteres forsvarligt og præsenteres bedst 

muligt i butikkerne.

Især de mindre, økologiske fødevareproducenter 

er interesserede i at levere så bæredygtige produk-

ter som muligt. For de større producenter er der 

også en interesse i at omlægge til bæredygtige 

emballager, især for at være på forkant med kom-

mende lovkrav og producentansvar.

Prisen på emballagen spiller en stor rolle for 

fødevareproducenten, som skal kunne afsætte sit 

produkt til detailhandelen med en vis fortjeneste. 

Detailhandelen vil ofte presse fødevareproducen-

ten på pris, og konkurrencen er stor. Derfor vælger 

de ofte den billigste emballage, som tit vil være en 

farvet PP.  

Ikke alle fødevarer egner sig til at blive pakket i klar 

PET. 

Jo større kvantiteter af emballager i klar PET, der 

købes ind, des billigere pris. For de små produ-

center er det en mulighed at etablere et netværk, 

evt. via detailleddet, der går sammen om at købe 

emballager.

Fødevareproducent

Etiketproducenten fremstiller forskellige etiket-

ter til mærkning af fødevareemballager. Det kan 

være etiketter i plast eller papir, med standard- el-

ler afvaskelig/aftagelig lim. Etiketterne leveres til 

etikettrykkeren, som printer på dem. Fødevarepro-

ducenterne bestiller etiketter hos trykkeren, og den 

rådgivning og afklaring, der kan ske ift materiale-

valg, sker altså imellem disse to aktører.

Både etiketproducent og trykker er interesserede 

i at fremstille og afsætte de varer, der giver den 

bedste fortjeneste. 

Samtidig vil de gerne sælge de etiketter, der er 

mest miljøvenlige.

Etiketten anses som så lille en del af den samlede 

emballage, at den ikke kan have en særlig stor 

betydning i det samlede miljøregnskab. 

Mange kunder efterspørger de billigste etiketter, 

som er i papir med en standardlim. Denne type 

etiket er et problem på sorteringsanlægget, fordi 

det opløste papir tilstopper filtrene.

Hvis der etableres  en kommunikation på tværs af 

værdikæden, kan etiketter fremstilles på en måde, 

der ikke giver problemer i sorteringssituationen.

Etiketproducent og -trykkeri
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Detailhandelen køber fødevarer hos mange 

forskellige leverandører og sælger dem videre til 

forbrugere. Produkterne præsenteres i butikker på 

hylder, i køleskabe og frysere.

Jo større fortjeneste des mere attraktivt

Prisen er det mest afgørende konkurrenceparame-

ter. Jo billigere en vare kan købes, des bedre pris 

kan detailhandelen opnå ved salg. 

Et skift til PET-emballager vil både have omkostnin-

ger i forbindelse med selve omlægningen og de 

nye emballagers højere pris. 

Et skift til klar PET vil måske kræve en tilvænning 

over en periode, hvilket kan resultere i lavere salg.

I dag specificerer man ikke overfor leverandøren, 

hvilken emballage man foretrækker. I stedet opgi-

ver man andre fakta, som vægt o. lign. En specifi-

kation af emballagetype og materiale vil motivere 

leverandøren til at finde emballager, der er egnet til 

genanvendelse.

Aktør Detail

Beskrivelse

Motivation

Breakdowns

Mulighedsrum

Forbrugere køber fødevarer i detailhandelen 

og smider emballagen ud efterfølgende. Nogle 

kommuner har plastsortering, og her sorterer 

forbrugerne plast fra husholdningen ud i særlige 

plastbeholdere. 

Mange forbrugere er bange for plastforurening, 

bl.a. på grund af medieomtale af plastik i havene. 

Mange vil gerne bidrage til, at verden bliver mindre 

forurenet. 

Forbrugernes viden om genanvendelse er be-

grænset.

Forbrugerne er meget prisbevidste, når det kom-

mer til at vælge, hvilken fødevare, der er bedst. 

Emballage er ikke en parameter, man måler på. 

Det er ikke alle borgere, der sorterer plast, selvom 

kommunen opfordrer til det.

Tydeliggøre, hvilken emballage, der er bedst ift. 

genanvendelse via kommunale eller landsdækken-

de kampagner, som kommunikation og branding 

fra detailhandelen, på selve emballagen el.lign. 

Arbejde med symboler på emballagen, der tydelig-

gør, at den skal/kan skilles ad.

Forbruger

Kommunerne henter skrald hos borgerne.

Nogle sorterer plasten for sig, og denne sendes 

videre til sorteringsanlæg og oparbejdning. Kom-

munen betaler for at aflevere plasten. 

I Danmark har vi ikke et sorteringsanlæg til 

husholdningsplast. Derfor transporteres den til 

Tyskland eller Sverige.

Det er et mål, at fx Københavns kommune skal 

være CO2 neutral i 2025, og derfor er kommu-

nerne meget interesseret i at øge indsamlingen og 

genanvendelsen. 

Der findes ikke et sorteringsanlæg i Danmark, der 

kan håndtere plast fra husholdninger. Og det er 

dyrt at sende plasten til udlandet.

Det er ikke alle borgere, der sorterer.

Borgernes sortering er ikke altid fejlfri

Mængden af ren PET fra husholdninger øges, vil 

der være et bedre grundlag for, at et dansk sorte-

ringsanlæg ville kunne etableres.  

Kampagner til borgerne vil øge bevidstheden om 

korrekt plastsortering.

Kommunal renovation

Modtager og sorterer plast ud i rene plastfraktio-

ner. Først kværnes plasten i små stykker (shreds) 

og derefter sorteres den ved hjælp af forskellige 

metoder, fx flydesortering eller Nir-scanning.  Opar-

bejderen er i flere tilfælde også råvareproducent.

Der er stor efterspørgsel på rPET. Prisen kan i 

nogle tilfælde overstige virgin PET. 

Fraktioner, der ikke er rene, kan ødelægge eller 

forsinke produktionen. Er der fx en smule PP eller 

PE i en PET-fraktion, vil dette vise sig som brune 

plamager i den ellers klare folie. Dette må så kas-

seres. 

Fraktioner, der ikke er rene, kan ødelægge eller 

forsinke produktionen. Er der fx en smule PP eller 

PE i en PET-fraktion, vil dette vise sig som brune 

plamager i den ellers klare folie. Dette må så kas-

seres. 

Sorteringsanlæg og oparbejder

Værdikæden
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Brugertest

For at øge renheden i plastfraktionerne er det 

vigtigt, at emballagerne kan adskilles helt. Men 

hvordan opfatter brugerne det? Vi testede en 

række vilkårlige emballager for at se, hvordan de 

blev adskilt og gjort klar til sortering hjemme i 

køkkenet.

Anvendelsen af tre forskellige plasttyper (foruden 

flere blandingsmaterialer) betyder, at den samlede 

fraktion for hver plasttype er for lille, og en aktuel 

business case for et dansk sorteringsanlæg retfær-

diggør ikke de investeringer, det vil kræve.

• 

Redskaber

Ikon til adskillelse

Hvis vi som forbrugere adskiller vores affald så 

meget som muligt, hjælper vi industrien til en bedre 

genanvendelse. Lige nu kan teknologien ikke hånd-

tere multilayers, etiketter med permanent lim o.lign., 

og derfor spiller forbrugerne stadig en central rolle 

for genanvendelsen af plast. 

Ved at adskille og sortere al den emballage, hus-

standen genererer, bliver fraktionerne renere og 

dermed mere værd i genanvendelsessammen-

hæng, fordi den genanvendte plasts kvalitet bliver 

højere. 

Det forudsætter, at emballage- og fødevareprodu-

center designer produkter, der uden vanskeligheder 

kan skilles ad efter brug. Samtidig skal forbrugerne 

oplyses om vigtigheden af adskillelse, så de kan 

medvirke til en øget genanvendelse.

Vores brugertests viste, at det ikke altid er nemt at 

skille tomme emballager ad, og derfor designede vi 

et ikon til adskillelse. Ikonet skal printes på etiketten 

ved siden af fx Ø-mærket, Nøglehulsmærket el-

ler andre mærker. Ikonet skal gøre forbrugerne 

opmærksom på, at emballagen er designet til total 

adskillelse. Det er vores hensigt, at ikonet vil gøre 

forbrugerne opmærksomme på, at emballagen 

også er et miljømæssigt parameter på linje med 

økologi og dyrevelfærd, der er værd at overveje i 

en indkøbssituation.

Vi testede flere forskellige versioner af ikonet og 

kom frem til, at pile fremmer forståelsen af, at noget 

skal adskilles. Ikonet er et bud på, hvordan vi kan 

hjælpe forbrugeren til at adskille og sortere, og det 

er samtidig en mulighed for producenter og detail-

handel, der vil markedsføre en bæredygtig tilgang 

til emballage.

• Etiketter fjernes ikke. Enten fordi de sidder for 
godt fast, eller fordi de ikke betragtes som sepa-
rate dele, der kan fjernes

• Plasten presses sammen for at fylde mindst 
muligt i skraldespanden

• Jo mere fedtet og beskidt, des mindre lyst til at 
adskille 

• Kødbakkernes forseglingsfolie er næsten 
umulig at få af

• Ringen fra flasker med skruelåg er næsten 
umulig at få af

• Lynlås i papforsegling er nem at åbne, så pap og 
plast kan sorteres hver for sig.

Indsigter
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På baggrund af feltobservationer, interviews og 

brugertests udviklede vi en række designprin-

cipper og dogmeregler for design og indkøb af 

plastemballager. Designprincipperne er kon-

krete retningslinjer til emballagedesignere mens 

dogmereglerne er mere overordnede og kan 

bruges af indkøbere og fødevareproducenter, 

som vil sikre en genanvendelighed i de embal-

lager, de køber.

  

Designprincipper • Anvend hængslet låg på beholdere til convenience 
food, så låget ikke havner i naturen!

• Sørg for brudlinje i hængslet låg, så låg kan skilles fra 
beholder, hvis etiketten ikke kan tages af.

• Sørg for rundede hjørner også langs emballagens bund, 
så den er nem at tømme.

• Sørg for mindst én større flade, som under- støtter et 
bedre greb i forseglingsfolien. 

• Undgå overfladebehandlinger såsom silikone og anti-
fog, der gør det svært at aflæse og sortere den brugte 
emballage.

• Gå op i godstykkelse for at undgå ribber og andre for-
stærkninger, som vanskeliggør tømning og rengøring.

• Brug så vidt muligt folie i monomateriale til top- 
forsegling.

• Anvend så vidt muligt foliepose som efterlader en ren 
hovedkomponent.

• Sørg for at plomberingsring kan fjernes i forbindelse 
med skruelåg.

• Anvend plastetiketter i stedet for papir, da de bedre kan 
tages af i ét stykke.

• Brug lim, der nemt slipper emballagen, hvis papir- etiket-
ter er et krav.

• Udform etiket med stor tunge, som man nemmere kan 
gribe fat i og få af.

• Undgå etiketter på andre flader end forseglings- fladen, 
så man kun skal tage én etiket af.

• Tilstræb pap- eller papiromslag, der nemt efterlader en 
ren emballage.

• Sørg for ’lynlås’ hvis etiketten er krympefolie, så man 
nemt kan tage den af.

Hovedkomponent

Forsegling

Etikettering
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Dogmeregler

1. Arbejd med PET som kan indgå i et åbent kredsløb 
for fødevare emballager.

2. Arbejd med udformninger, hvor alle dele nemt kan 
skilles ad hos forbrugeren.

3. Arbejd med etikettering i folie, plast eller papir med 
lim, der nemt kan fjernes.

4. Arbejd med kommunikation på etiketterne, der in-
formerer om total adskillelse efter brug.

5. Arbejd med klar PET, der kan anvendes cirkulært 
flere gange end farvet PET.

6. Arbejd med monomaterialer for at sikre, at den 
genanvendte plast ikke forurenes.

7. Arbejd med udformninger, der optimerer mu-
ligheden for tømning hos forbrugeren.
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Kompleksitetsreduktion

De første prototyper blev 3D-printet på vores 

værksted. De findes i tre forskellige former og tre 

forskellige størrelser. De kan bruges til frugt og 

grønt, kød, pålæg, frisk pasta og meget mere. 

Designet følger dogmeregler og designprincipper.

Reduktion og forenkling af emballagetyper kan 

have betydning for både indkøbspris og sortering, 

og det er et område, der bør fokuseres på indenfor 

værdikæden. 

Øgo puslespil

Med Salling Group i projektets 
arbejdsgruppe var det oplagt at 
vælge ét af deres private labels som 
produktcase. Valget faldt på Net-
tos ØGOserie, som henvender sig 
til den miljøbevidste forbruger og 
samtidig består af en bred vifte af 
varer. 

Vi købte i første runde et udvalg af varer, der 

repræsenterede de mange forskellige emballage-

typer i sortimentet. Vi tømte og rengjorde embal-

lagerne og sorterede dem efter materialetype. 

Udover flere forskellige plasttyper, så vi også træ, 

aluminium og pap. 

Vægt er en vigtig faktor i værdikæden for genan-

vendelse, og derfor fokuserer projektet på alle de 

varer, der er pakket i bakker og bøtter. Der kan vi 

opnå den største volumen, som kan skabe resulta-

ter i forhold til at øge fraktionen.

Vi gentog manøvren med indkøb, tømning og 

rengøring og sorterede emballagerne efter stør-

relse og formål. Det var især tydeligt på kød- og 

pålægsemballagerne, at det ville være muligt at 

reducere kompleksiteten i emballagerne ved at 

bruge én type i forskellige størrelser i stedet for alle 

de varianter af emballager, vi havde kortlagt.

Beregninger

Vi vejede hver emballage, og Salling Group foretog 

en række beregninger ud fra vægt og salgstal for 

at se, hvor meget mere PET, vi ville kunne generere 

ved en omlægning. Med forbehold for, at vi mang-

ler en ekspertvurdering af krav til fødevaresikker-

hed og holdbarhed, ser prognosen sådan ud:

Ud af 82 tons plastik på årsbasis kan 72 tons umid-

delbart omlægges til PET. Det er 88% af den sam-

lede mængde bøtter, bakker, bægre og folieposer, 

som i dag udgøres af mange forskellige plasttyper 

og andre materialer.

88%
af emballagerne i ØGOs 
sortiment kan umiddelbart 
konverteres til PET
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Den nye ØGOfamilie vil se anderledes ud. Især vil 

kød og pålæg være forandret, fordi emballagen er 

gennemsigtig. Produkterne kan ikke længere gem-

mes bag farvet plast, og forbrugerne skal vænne 

sig til at købe varer, der er langt mere synlige end 

før. Fødevareproducenter og emballagedesig-

nere skal integrere al information om produktet 

(indholdsfortegnelse, dato, stregkode, mærkninger 

osv.) ind i én sammenhængende etiket eller om-

slag, så det nemmere kan adskilles i sorteringen.

Barrierer for implemtering

Implementeringen af dogmeregler og designprin-

cipper er første skridt i en længere proces. 

Detailhandelen kan gå forrest i denne proces og 

omlægge så mange emballager som muligt i over-

ensstemmelse med dogmereglerne. 

Dernæst skal der etableres en indsamling af den 

rene PET-fraktion, og det kan gøres på flere måder. 

Detailhandelen kan selv stå for indsamlingen, fx i 

form af en pantordning, kommunerne kan etablere 

et retursystem i forbindelse med den eksisterende 

kildesortering eller noget helt tredje. Målet er at 

indsamle PET i så store og rene fraktioner som 

muligt. 

Når dette led i processen er tilrettelagt, er vejen 

banet for oparbejderen, som kan processere og 

afsætte den genanvendte plast på forretnings-

mæssigt fornuftige vilkår.

Det er vores håb, at detailhandelen i stort omfang 

vil kortlægge deres sortimenter, omlægge til PET 

og følge designprincipperne, så det bliver attraktivt 

på både politisk og industrielt plan at igangsætte 

løsningsforsøg med at indsamle og genanvende 

plast fra fødevarer. 

Fremtidens ØGO
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