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1. Baggrund 

1.1 Kortfattet beskrivelse af projektet 
 

Projektet skal undersøge og afprøve om coatet plastfilm fremstillet i samme plasttype kan er-

statte lamineret plastfilm fremstillet i flere plasttyper i eksisterende posepakkemaskiner og an-

dre pakkemaskiner til fleksibel emballage. Desuden skal det undersøges, hvordan genvundet 

plast fra disse emballagefilm kan indgå i nye film.  

 

Dette nye primært genvundne plastemballage skal være: 

 

 Tæt overfor forskellige væsker og luftarter 

 Fleksibelt og beholde sine egenskaber under brug 

 Svejsbart i pakkemaskinen 

 Være egnet til påtryk og være transparent  

 Egnet til genvinding efter brug 

 Egnet til fødevarekontakt 

 

 

1.2 Baggrund for projektet 
 

Teknologisk Institut har gennem de sidste ti år arbejdet med coating af fiberflasker og anden 

emballage. Instituttet har på pap og papir opnået en barriereeffekt, der langt overgår metallise-

ret film. På den baggrund har partnerne overvejet om de samme teknologier kan anvendes til 

at gøre fleksible plastfilm til emballage genanvendelige og på denne måde løse en stor miljø-

mæssig udfordring. 

 

Plastemballage fremstilles primært i dag af forskellige plasttyper, som er lamineret sammen. 

Der bruges forskellige typer af plastmaterialer, fordi man ønsker at opfylde en lang række spe-

cifikationer, som den enkelte plasttype ikke selvstændigt kan opfylde. 

 

I en cirkulær økonomi har disse laminerede plastemballager den store bagdel, at disse embal-

lager er meget svære at genvinde. 

 

Et fremadrettet alternativ for at fremme genanvendelsen af brugt brugte emballager fremstillet 

af plastfilm er at designe og fremstille emballagen af den samme type af plastik. Så undgår 

man de nuværende meget kemisk sammensatte emballager.  

 

Det kræver så, at denne plasttype forbedres, så den fleksible plastemballage stadig giver den 

samme produktbeskyttelse. 

 

Før denne strategi kan implementeres, skal mange plaster kunne gøres mere tætte og svejs-

bare med forskellige efterbehandlingsmetoder, der ikke ødelægger det genvundne plastmate-

riale. Desuden skal det genvundne materiale være egnet til fødevarekontakt. 

 

Endelig skal der findes en metode til at indsamle, oprense og anvende emballagematerialet i 

en cirkulær økonomi, hvor genvundet plast indgår i fremstillingen af nye emballagefilm. 
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1.3 Projektets formål: 
 

Projektet skal undersøge og afprøve i et laboratorie i hvilken grad coatet plastfilm fremstillet i 

samme plasttype kan erstatte lamineret plastfilm fremstillet i flere plasttyper i eksisterende po-

sepakkemaskiner. Desuden skal det undersøges, hvordan genvundet plast fra disse emballa-

gefilm kan indgå i nye film. 

 

Denne nye primært genvundne plastemballage skal være: 

 

 Tæt overfor forskellige væsker og luftarter 

 Fleksibelt og beholde sine egenskaber under brug 

 Svejsbart i pakkemaskinen 

 Være egnet til påtryk og være transparent  

 Egnet til genvinding efter brug 

 Egnet til fødevarekontakt 

 

Desuden skal det undersøges, hvordan brugere og forbrugerne forholder sig til denne løsning. 

 

Projektet opererer i flere niveauer med særlig fokus på praktisk afprøvning:  

 

 Udvælgelse af plasttype 

 Tæt coating (fx Plasma) 

 Svejsbarhed 

 Afprøvning i pakkemaskiner 

 Pakkeforsøg 

 Vurdering fra fødevareproducent el. 

 Forbrugerundersøgelse 

 Undersøgelse af genanvendeligheden inkl. sortering, vask og oparbejdning 

 

 

 

1.4 Projektets aktiviteter  
 

Projektet er gennemført i følgende arbejdsfaser: 

 

Fase 1: Forslag til alternativer 

Gennem en idé-fase er der indsamlet og foreslået en række tekniske alternativer.  

Januar 2018 

 

Fase 2: Udvælgelse af teoretisk lovende løsninger 

Ud fra et litteraturstudie og en teknisk evaluering er de mest lovende alternativer blivet udvalgt. 

Februar 2018 

 

Fase 3: Laboratorie opbyggede prototyper 

Ved at bruge Teknologisk Instituts laboratorier for udvikling og pilotfremstilling af emballage-

materialer er der i dette projekt fremstillet prototyper af de mest lovende alternative emballa-

ger. 

Marts-juni 2018 

 

Fase 4: Afprøvning af performance 

Disse prototyper er blive laboratorieafprøvet for nogle typiske produkter – primært fødevare. 

Maj-august 2018 
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Fase 5: Undersøgelse af løsningernes genanvendelighed 

Der er foretaget en screening af de teknisk mest lovende forslags muligheder for genanvende-

lighed (forventet 2-3 typer emballage). I denne screening indgår i en vurdering af egnethed til 

brug i forbindelse med eksisterende indsamling, sortering med brug af automatiske sorterings-

anlæg og efterfølgende vask og oparbejdning, samt at indarbejde dette genbrugte plast i nye 

emballagefilm evt. som mellemlag mellem ny plast af samme kemiske sammensætning. Tek-

nologisk Instituts afdeling Vand og Miljø samt Københavns Kommune udfører denne fase med 

input fra Teknologisk Institut- emballage. 

August 2018 

 

Fase 6: Udvælgelse af lovende alternativer 

De mest lovende alternativer er udvalgt baseret på laboratorieforsøgene i fase 4 og 5. 

August 2018 

 

Fase 7: Beskrivelse af det fortsatte arbejde 

Fagligt i dette projekt er afsluttet med en beskrivelse af det fortsatte arbejde, der skal gennem-

føres for at disse nye emballagetyper kan blive implementeret industrielt. 

August-september 2017 

 

Fase 8: Formidling til interessenterne  

Løbende i dette projekt er der sket en formidling til dag- og fagpressen.  

Januar-september 2018 
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2. Krav til en emballage 

2.1 Generelt 
 

Generelt skal en emballage opfylde følgende formål: 

 

 Beskytte fra produktion til forbrug 

 Effektivisere transport, lagring og håndtering 

 Informere alle led i distributionskæden 

 Sælge og markedsføre 

 Indgå og lette tilberedning og forbrug 

 

 

2.2 Fleksible emballager 
 

Fleksible emballager fremstilles af fleksible film eller folier, der er fortrykte, og som foldes rundt 

om produktet. Filmen eller folien samles med svejsning. I enkelte tilfælde svejses filmen/folien 

ikke fx margarine og smørpakning.  

 

 

 

FIGUR 1 

TYPISKE FLEKSIBLE EMBALLAGER  

 

     

 

FIGUR 2 

Typiske pakkemaskiner til fleksible emballager 
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Desuden er der halv-fleksible og/eller halv-stive emballagetyper, som ikke er inkluderet i dette 

projekts formål, men som alligevel udgør en væsentlig del af problemstillingen med laminater i 

husholdningsaffaldet. Det er de dybtrukne bakker, som typisk anvendes til pålæg, kød og 

mange andre produkter. 

 

         

FIGUR 3 

Pakkemaskine til dybtrukne bakker  

 

 

Langt de fleste fleksible poser fremstilles med en langsgående svejsning. Denne svejsning ud-

gør for visse posetyper en faglig udfordring. Filmen/folien samles og svejses på to meget for-

skellige måder. 

 

 

 

FIGUR 4 

Langsgående svejsninger på fleksible emballager 

 

 Fin seal Filmens inderside samles i en snip som svejses sammen. Dette betyder, at 

   kun indersiden er i berøring med fødevarerne og som skal svejses sammen.  

 

 Lap seal Filmen samles med et overlap. Det giver en stærk samling, men filmen skal  

 svejses på begge sider. Ydersiden får også fødevarekontakt. 
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2.3 Svejseegenskaber 
 

Ikke alle plasttyper svejser lige godt. Især har almindelig PET, papir og metaller alvorlige pro-

blemer med at svejse på almindelige posepakkemaskiner. Derfor bruger man ofte plastlamina-

ter for at tilføje et svejse-lag på folier.  

 

Meget ofte anvender man LDPE som svejse-lag. Anvendes lap-seal så er der typisk et svejse-

lag på begge sider af filmen. 

 

Nedenfor er vist en liste over nogle almindelige emballagefilm med svejseegenskaber på al-

mindelige pakkemaskiner. 

 

 PA HDPE LDPE PP PS PET 

PA       

HDPE       

LDPE       

PP       

PS       

PET       

Grøn = Gode svejseegenskaber 

Gul = Halvdårlige svejseegenskaber 

Rød = Ingen eller ringe svejseegenskaber 

 

Når skemaet siger, at PET ikke svejser mod PET, så er det en sandhed med modifikationer. 

PET-PET svejser slet ikke ved de 160-1700C som svejsekæberne typisk er indstillet på. 

APETs smeltetemperatur ligger mellem 180-1900C. (CPET som bruges i ovne ol. ligger mel-

lem 250-3000C). 

 

 

2.4 Barriereegenskaber 
 

Posen virker ofte som et barrierelag, så der opretholdes en kontrolleret atmosfære inde i po-

sen. Denne modificerede atmosfære prøver at udelukke visse skadelige gasser. 

 

Vanddamp/fugt: Skal enten holdes uden for posen for tørre produkter eller fugten skal 

holdes inde i posen for at undgå udtørring og vægttab. 

 

Ilt: Skal typisk holdes på et ekstremt lavt niveau inde i posen for at undgå at 

kombinationen af ilt, lys og fedtstoffer harsker og/eller misfarver produk-

terne. 

 

Forskellige produkter er mere eller mindre følsomme overfor disse påvirkninger. 
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FIGUR 5 

Produkters krav til barriere 

 

 

Plasttype Vanddamp 

g/(m2xdøgn) 

Ilt 

ml/(m2xdøgnxbar) 

LDPE 10-20 6000-8500 

HDPE 5-10 1600-2100 

PP 4-12 2000-2500 

PET 10-30 40-100 

PS 100-150 5500 

 

Som det ses af ovenstående, så er lang de fleste plasttyper alt for utætte til at pakke de mere 

vanskelige produkter ind i. Derfor bruger man allerede barrierelag og dermed laminater. Fak-

tisk er PET relativt tæt, men ikke tæt nok. PET har også den gode egenskab, at PET ikke er 

særligt elastisk og derfor egnet til at coate barrierelag på. Da PET også er en mekanisk stærk 

film, så kan der anvendes mindre materiale for at opnå den nødvendige styrke. 

 

Typiske barriere lag er: 

 

 Plasmacoatede: 

 Metallisering (Al) 

 SiOx 

 AlOx 

 DLC 

 EVOH 

 

De plasmacoatede barrierelag er ekstremt tynde og har slet ikke bogen mekanisk styrke. Ved 

termoformning opstår cracks i laget, så barriereeffekten reduceres. EVOH og lignende plastty-

per er termoplastiske og kan således termoformes. De tåler dog ikke fugt, da de er vandoplø-

selige. EVOH el. skal derfor placeres mellem andre lag af plast. 
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FIGUR 6 

Typiske emballagefilm og fødevarekrav 

 

2.5 Fødevarekontakt til plastemballage 
 

Alle plastfilm skal opfylde EU’s krav til fødevarekontaktmaterialer. Her har plast været i fokus i 

mange år, hvorfor alle fabrikanter allerede nu er meget opmærksomme på om plastemballa-

gen er fødevaregodkendt.  

 

Tidligere blev genvundet plastmateriale slet ikke accepteret i plastemballager til fødevare. 

Dette har man dog ændret for nogle år siden. Nu kan regenerat tillades, hvis man kender forhi-

storien for den genbrugte plast og/eller hvis man har dækket den genvundne plast bag et lag 

helt ny plast.  

 

Plast genvundet fra mekanisk sorteret dagrenovation kan ikke lige nu anvendes med direkte 

fødevarekontakt, fordi forhistorien nærmest er ukendt. Efter vask burde det være muligt at 

genanvende den frasorterede plast, hvis den dækkes af et lag helt ny plast. 

 

 

 

 

2.6 Andre egenskaber 
 

 Omkostninger 

PET er lige i øjeblikket en af de billigste plasttyper på markedet. Råmaterialet til at produ-

cere PET koster stort set det samme som råmaterialet til f.eks. PE og PP. Da PET har en 

densitet på 1,3-1,4, hvor eksempelvis PE og PP har en densitet på henholdsvis 0,93 og 

0,91, er PET umiddelbart 50% dyrere at anvende. PET har dog en stivhed/robusthed der 

gør at man som oftest kan anvende tilsvarende 50% tyndere materiale end ved PE og PP, 

og således opnå samme pris, men en 50% mindre miljøbelastning. 
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 Egnet til genvinding 

Der er allerede et stort marked for genvundet PET, hvorfor indsamlingen af brugt PET 

også allerede er sat i system.  

 

 Transparens 

PET er en af de mest transparente plasttyper på markedet. Dog vil brug af rPET og coa-

ting gøre emballagen lidt mindre transparente. Dette er sjældent værre end poser fremstil-

let af PE og PP som også er meget brugt til fleksible emballager. 

 

Plastfilm har mange andre egenskaber, som man skal tage hensyn til. Dette er udeladt her, 

fordi dette ikke har den samme store betydning. 
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3. Muligheder for fremstilling 
af fleksible emballager i 
samme polymer 

3.1 Hæve svejsetemperaturen 
APET-film er en transparent film og et emballagemateriale, hvor genvindingssystemet er me-

get udbredt fx PET-flasker til sodavand, juice osv.  

 

 

 

FIGUR 7 

PET-film svejst ved forskellige temperaturer mellem 180-2200C. 

 

Som der fremgår af foto, så er svejsningen ved de lave temperaturer af en rigtig dårlig kvalitet, 

mens de høje temperaturer giver trækninger i materialet lige ved siden af svejselinjen. Træk-

ningerne skyldes at varmen får plasten til at trække sig sammen.  

 

Derfor er et laminat med hovedparten PET og et svejselag af en plast der smelter ved lavere 

temperaturer en perfekt løsning til at opnå en flot svejsning og et godt udseende af emballa-

gen. PET vil ved de normale svejsetemperaturer slet ikke reagere og fortsat have styrken, 

mens PE-laget smelter fuldstændigt.  
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3.2 Plastlaminater 
 

Som dokumenteret i kapitel 2 er det i praksis svært at tilgodese kravene omkring barriere og 

svejseegenskaber med brug af kun et enkelt lag plast i en emballagefilm. Derfor bruges for-

skellige typer af plastlaminater i emballagefilm i dag. 

 

 

3.2.1 Co-ekstrudering 

 

    

FIGUR 8 

Co-ekstrudering af emballagefilm 

 

Man kan blæse emballagefilm i mange lag (co-ekstrudering). For at skabe svejseegenskaber 

til et plastmateriale, der svejser dårligt fx PET, så kan tynde lag af andre plastmaterialer ind-

bygges i filmen. Nedenfor ses nogle typiske eksempler. LDPE er brugt til svejselag og EVOH 

er anvendt til at skabe tæthed overfor, at ilt trænger gennem filmen.  

 

 

 

FIGUR 9 

Nogle eksempler på co-ekstruderede emballagefilm 

 

 

 

 

FIGUR 10 

Nogle eksempler på emballagefilm med metalliseret tæthed og svejselag 
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Tæthed kan etableres med brug af EVOH eller lignende termoplastiske og transparente plast-

typer. Tætheden kan også etableres med brug af metallisering eller plasmacoatinger. Disse 

lag er effektive og ekstremt tynde – kun en brøkdel af en mikrometer (µ). Metallisering typisk 

aluminium og mest almindelig brugt er ikke transparente og knap så tætte som plasmacoating, 

som også er relativt transparente.  

 

Desværre er mange poser fremstillet af tynde film på 40-80 µ, således at dette svejselag vil 

udgøre en relativ stor procentdel af den samlede vægt, hvilket igen virker negativt på genvin-

dingsprocesserne.  

 

Det er en praktisk mulighed at minimere de forskellige funktionelle lag yderligere. Et svejselag 

kan minimeres til ca. 1-2µ. Herved kan en fin-seal løsning bringes ned til en forureningsgrad 

på 3-5% og en lab-seal løsning på 5-8%. Mange lande accepterer op til 5% forurening, men 

reelt bør dette være noget lavere, da der også er andre forureningskilder. 

 

 

3.2.2 Laminering  

 

     

 

FIGUR 11 

Laminering af forskellige plastfilm til en emballagefilm foregår ved at flere film samles med en 

lim, der pålægges den ene film. Efter kort tørring presses de to film hårdt sammen. 

 

 

I princippet kan plastlaminater også fremstilles ved laminering med lim. Her samles forskellig 

plast med lim til et resultat, der i princippet ligner de samme filmtyper. Dog er der en stor for-

skel i de tykkelser som er mulige at anvende. Der er et krav om en vis fysisk styrke i udgangs-

filmene. Derfor er det vanskeligt at anvende film, der er tyndere end ca. 10 µ. Så genvinding er 

reelt vanskelig. 

 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir-fiAoqjcAhWMNpoKHbgTCbMQjRx6BAgBEAU&url=http://se.tinyardmachine.com/plastic-bag-machines/plastic-film-laminating-machine.html&psig=AOvVaw02d7AXbE0RGVdamJdZHx4X&ust=1531990065804543
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3.3 Etablering af tæthed 
 

3.3.1 Traditionelle metoder 

 

Laminater 

 

Den helt traditionelle metode til at skabe tæthed er at bruge laminater af mange forskellige ty-

per af plast – hvert lag har sin specielle funktion. Det er netop det, der gør genvinding svær.  

 

 

    

 

FIGUR 12 

Metalliseringskammer og metalliseret emballagefilm 

 

Metallisering 

En anden almindelig metode til at gøre emballagefilm helt tætte er brug af metallisering. Her 

dampes typisk aluminium på plastfilmen i vakuum. Metoden er relativ dyr, fordi der bruges et 

vakuumkammer, hvor filmrullerne ikke kan være så store, og at det tager lang tid at etablere 

vakuum i en stor beholder med plads til to store ruller, samt behandlingsudstyret. Så er det 

ikke altid ønsket, at metalliseringen ikke er transparent.  

 

 

 

3.3.2 Plasmacoating 

 

Plasma 

Plasma er en fysisk tilstand at et givet materiale, hvor molekylerne er opdelt i ioner. Det er 

altså en tilstand på samme måde som fast stof, væske- og gastilstand.  

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZva31q6jcAhWkQpoKHQoNBlgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.balajiindustries.biz/metalized-pvc-films.htm&psig=AOvVaw0SFNhwQSeh_svVHrtW0BSq&ust=1531992421097355
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FIGUR 13 

Plasmacoatingsproces 

 

Man bringer en gasart i en plasmatilstand gennem en elektrisk proces mellem en katode og 

anode. Dette sker ofte i vakuum. Herved sprøjtes ionerne på plastfilmen, der kører forbi dysen 

(-serne). Herved dannes et ganske tyndt lag på overflade af den glatte plastfilm.  

 

 

 

 

FIGUR 14 

Plasmacoating af barrierelag på plastfilm 

 

Denne nye overflade ændrer totalt egenskaberne på filmen. Også disse plasmapartikler kan 

pålægges i forskellige lag af forskellige stoffer med hver sin egenskab.  

 

Projektansøgningen har satset på plasma-coating af plastfilmen. Gode kandidater er: 

• SiOx (svagt gullig) 

• AlOx (svagt grå) 

• DLC (svagt grå) 

 

Der kan være andre relevante plasma-coating metoder, der giver filmen en rimelig transpa-

rens.  
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FIGUR 15 

Coating af plastfilm øger tætheden dramatisk 

 

Plasmacoating bliver tættere end de traditionelle barrierecoatings og kan bruges til stort set 

alle typer af fødevarepakning. Teknologien er under udvikling, så det må forventes, at det in-

denfor få år er muligt at opbygge beskyttelse for alle typer af fødevarepakning. 

 

Plasmacoating er altid ultra-tynde lag, som derfor heller ikke har en mekanisk styrke. Dette gi-

ver en udfordring når coatingen er pålagt en plastfilm, fordi de fleste plastmaterialer er relativt 

elastiske.  

 

 

 

 

 

FIGUR 16 

Der opstår pinholes (revner) i plasmacoatingen på elastiske plastfilm der bukkes og strækkes 

 

De revner og huller, der opstår hvis plastfilmen bukkes eller strækkes, ødelægger tætheden 

ganske betydeligt. 
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Anvendes der plasmacoatings, så skal den genanvendelige plastfilm være fremstillet i en 

plast, der er relativ u-elastisk og mekanisk stærk. Her er PET et godt valg.  

 

 

 

3.4 Svejselag 
 

Mest sandsynligt bliver det nødvendigt at eksperimentere mere med svejsningen af PET. Vi 

ser følgende relevante muligheder: 

 

 

3.4.1 Co-ekstrudering og laminering 

 

Limlaminering er slet ikke en relevant løsning ved normal brug. 

    

Co-ekstrudering kan også bruges til at pålægge et meget tyndt svejselag på en plastfilm, som 

ikke er svejsbar. I modsætning til laminering, så kan dette svejselag fremstilles meget tyndt – 

helt ned til 1-2 µ - svarende til 3-8% af den samlede vægt. 5% er nok det maksimale, men slet 

ikke en god løsning. 

 

 

3.4.2 Slot die coating 

 

 

FIGUR 17 

Slot Die Coater smelter en anden plast på emballagefilmen, der ikke kan svejse 

 

Slot die coating kan bruges til at påføre en svejsbar plasttype i et lag på kun 50-200 nm på en 

emballagefilm, der ikke selv kan svejse. Denne plasttype skal kunne binde på PET og varm-

svejse mod hinanden. Der findes en række af disse specielle plasttyper. De er noget dyrere 

end PET, men pålægges i lag, som gør prisen af mindre betydning. 50-200 nm af denne svej-

seplast vil svare til 0,1-0,5% af den samlede masse af filmen. 
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3.4.3 Specielle lakker og tryk 

 

De plasttyper som er nævnt ovenfor kan også appliceres på plastfilmen ved spray-, male- eller 

trykprocesser. Disse processer vil også pålægge basisfilmen et ligeledes meget tyndt lag af en 

anden polymer. 

 

 Maleprocesser vil typisk pålægge et lag på 1-10µ 

 Trykprocesser vil typisk pålægge et lag på 0,1-2µ 

 

Fordelen ved disse processer er, at man kan pålægge svejselaget partielt på basisfilmen, så 

den svejseplast kun vil udgøre en brøkdel af massen ved genvinding. 

 

 

3.4.4 Plasma belægninger 

 

En teoretisk mulighed er også at plasmacoate en ekstrem tynd svejsbar overflade på plast-

overflade, der ikke er svejsbar.  

 

Denne plasmacoating er i princippet gennemført på samme måde som er beskrevet i afsnit 

3.2.2. Forskellen er kemien, der pålægges. De tag, der skal være tætte, skal være ultra-tynde 

lag meget tættematerialer. Når der skal skabes et svejselag, så skal der anvendes en anden 

kemi (= anden sammensætning af ioner, der danner det tynde lag). Svejselag skal være ter-

moplastiske og have et smeltepunkt mellem 80-1400C.  

 

    

FIGUR 18 

Teknologisk Instituts laboratorieudstyr til plasmacoating 

 

Teknologisk Institut har i sit laboratorie-plasma anlæg fremstillet et tyndt lag polymer, som kan 

varmsvejse nogenlunde. Dette er kun de første forsøg og der skal ske en videre udvikling før 

man endeligt kan vurdere denne svejseteknologi. 
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FIGUR 19 

Svejsning af PET-film med AlOx på den ene side og et tyndt polymerlag på den anden side. 

 

En særlig problemstilling ved meget tynde svejsebelægninger (plasma, slot-die-coating etc.) 

hvor lagets tykkelse bliver 10-100 nm er svejseegenskaberne ved samlinger og folder.  

 

 

 

      

 

 

FIGUR 20 

Svejsesamlinger og -folder 

 

Ved svejsesamlinger og -folder opstår der naturligt hulrum, som skal lukkes med svejsepla-

sten. Svejseplasten skal derfor være tilstrækkelig tyk, så den flydende plast søger hen til hul-

rummet og lukker dette helt. Der forestår en del forsøg med de rigtige sammensætninger og 

svejsematerialer, samt svejseudstyr før denne løsning kan implementeres. 

 

 

 

3.4.5 Hybride plastarter 

 

PET kan også gøres mere svejsbar ved at blende PET og PE. (Det er det som fx det gøres i 

kødbakker af PET. Her er der op til 30% PE i PET-bakkerne, så de kan svejse). Her bør man 

nok tegne folien som en 3 lags co-extruderet. Øverste lag er trykoverfladen, så kommer fyld-
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laget (som kan være rPET) og inderst har man svejselaget. Typisk er lagene 7/86/7%. Selvom 

man så blander 30% pet i det inderste lag, opnår man kun 2.1% PE i den samlede struktur.  

Hvis vi kun blender PET og PE i det yderste lag, som så både skal svejse og være fødevare-

kontaktmateriale, så kan andelen af PE være minimal, så genvindingen kun minimalt skades. 

 

 

3.4.6 PETG 

  

FIGUR 21 

Fleksibel pose lavet i ren PETG 

 

Et andet alternativ er at anvende PETG, der har fine svejseegenskaber. PETG har gode svej-

seegenskaber, men fungerer ikke optimalt ved genvinding sammen med almindelig PET. 

Også her bør PETG alene anvendes i tynde svejselag. PETG er dog bedre at blande sammen 

med almindelig PET end de andre mulige plasttyper. 

 

Der er lavet forsøg med PETG på følgende måder: 

 

 Der er fremstillet en fleksibel pose i ren PETG 

 PETG er opløst og påført almindelig PET med en pensel i et tyndt lag. Efter tørring kunne 

PET-filmen svejse. Det tyder på at PETG kan påføres PET med mange forskellige måder 

fx coating, maling, trykning osv. 

 

 

3.4.7 Svejsning ved høje temperaturer 

 

Vi har allerede i laboratoriet arbejdet med varmsvejsning af PET. Det virker ved meget høje 

temperaturer, men det er vanskeligt at etablere. Teknologisk Institut tror ikke, at dette er en 

praktisk løsning, fordi det kræver ombygning af alle pakkemaskiner.  
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4. Genvinding af fleksible 
emballagefilm 

4.1 Indsamling af brugte plastfolier til genanvendelse i 
Danmark 

Der har i mange år været indsamlet plastfolie fra industrielle kilder til genanvendelse, idet man 

her kender polymertypen og kan sikre, at materialerne er forholdsvis rene. Fx modtages så-

danne materialer ved Trioplast til fremstilling af fx affaldssække. 

 

Indsamling af plastfolier fra husstande har i en række år foregået via aflevering af folie på gen-

brugspladser, men i de seneste 5-10 år er der i stigende grad også er blevet indsamlet folier 

direkte hos husstandene. Indsamlingen af plastfolierne foregår, enten i et kildeopdelt indsam-

lingssystem, hvor husstandene er forsynet med en beholder til flere materialetyper (der efter-

følgende sorteres på et mekanisk eller manuelt/semimekanisk sorteringsanlæg), eller i et kil-

deindsamlingssystem, hvor hver enkelt materialetype indsamles i en separat beholder ved 

husstanden.  

 

Eksempler på kildeopdelte indsamlingsordninger med indsamling af plastfolie er: 

1. Hård plast, folie og metal (fx enkelte kommuner i Nordjylland) 

2. Folie indsamlet sammen med pap og papir (fx Aarhus kommune og en række midt og 

sønderjyske kommuner) 

3. Eksempel på kildeindsamlingssystem er indsamling af plast (hård og blød plast) i Køben-

havns Kommune. 

 

De indsamlede materialer udsorteres efterfølgende i de enkelte materialetyper i sorteringsan-

læg enten i indland eller udland.  

 

 

4.2 Udsortering af folier fra kildeopdelt husstandsindsamlede 
fraktioner. 

En stor del af den husstandsindsamlede hårde plast og folie (fx de storkøbenhavnske kommu-

ner) sendes til udlandet hvor den udsorteres typisk på større anlæg.   

 

I Danmark foregår udsorteringen af folie fra blandet papir/pap hos Dansk Affald A/S i Vojens 

via en manuel sorteringskabine.  

Fraktioner, hvor der indsamles blandet blød plast, hård plast og metaller, sorteres på I/S 

Reno-Nords sorteringsanlæg i Aalborg. Her frasorteres større folier via en manuel sorterings-

kabine, mens mindre folier udsorteres på det mekaniske sorteringsanlæg.  

Herudover findes et forsøgsanlæg ved Amager Ressourcecenter (ARC) i København hvor fo-

lie kan udsorteres med en vindsigte og efterfølgende NIR sorteres i forbindelse med gennem-

førelse af test og udviklingsprojekter. Endelig arbejdes der med at opnå en større maskinel 

grad af foliesortering ved Nomi4s i/s i Holstebro. 
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FIGUR 22 

Maskinel sortering af affald (Reno-Nord) 

Anlægget ved Reno-Nord (figur 22) er opbygget med meget af den samme sorteringstekno-

logi, som findes på mange udenlandske mekaniske sorteringsanlæg. Større folier frasorteres 

pt. manuelt. 

Materialer <25 cm passerer en sigte og ledes videre til anlæggets sorteringsenheder. Materia-

lerne omfatter fleksible folier og semifleksible folier fra fx bakker samt hårde plastemner som 

flasker, beholdere mm. og metaller.  

Ved Reno-Nord frasorteres folierne i en vindsigte, som suger de lette materialer op. Det er her 

alle multilagsfolier, slikposer af PP og mindre LDPE og HDPE baserede folier ender. Fraktio-

nen kan være forurenet med papirrester og semifleksibel plast som bakker og er grundet de 

mange forskellige materialetyper kompliceret at genanvende.  

Hård plast ledes videre i anlægget og udsorteres efter polymertype med anlæggets NIR sor-

tere.  

Der arbejdes med udvikling af oparbejdningsmetoder for den blandede plastfolie indsamlet i 

København i et Horizon 2020 projekt (Cities Cooperating for Circular Economy). I projektet er 

PE udsorteret fra plastfolien med NIR og efterfølgende er PE folien oparbejdet med diverse 

oprensningsmetoder. Det er foreløbigt demonstreret i lille skala, at man kan oprense folien til-

strækkeligt til, at der kan fremstilles nye produkter af materialet med en vis tilsætning af anden 

plast fra industrikilder eller lignede. Ved NIR-sorteringen fjernes de fleste multilagsfolier, da 

yderlagene i multilagsfolier typisk er PE, PET, PP, PA mm. Derfor vil NIR-sorteringen ikke fra-

sortere disse materialer, selvom der typisk er PE på indersiden af multilagsfolierne. Der er pt. 

ikke arbejdet med oparbejdning af multilagsfolier af fx PET/PE og PP/PE. Man vil med NIR-

separation udover PE baseret folie kunne udsortere en PP og PET-fraktion af folier. Problemet 

er, at mange af PP og PET-folier er multilag og derved indeholder oxygenbarrierer, inderlag af 

LDPE mm. som kan forhindre genanvendelse til rene PP eller PET produkter. Hvis man kan 

mindske andelen af multilagskonstruktioner fx ved benyttelse af en tynd barriere, som der ar-

bejdes med i nærværende projekt øges muligheden for at kunne genanvende PET folierne. 
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Sammensætning af fleksible folier 

På forsøgsanlægget ved ARC, har studerende fra DTU har gennemført et bachelor-projekt 

omkring bestemmelse af sammensætningen af folier. Projektet har således kun set på den 

helt bløde plast og udelukket de halvfleksible termoformede bakker ol.  

 

De studerende har set på, hvordan Amager Ressourcecenter udsorterede den helt fleksible 

plastfilm med NIR-sorter. Denne sortering er efterfølgende kontrolleret på DTU’s laboratorier 

med FTIR. Analysen giver følgende konklusioner: 

 

 De største mængder kommer fra store folier og sække og en anden stor kategori er bære-

poser. Disse mængder udgør i vægt mere end ti gange mængden af små poser til fx føde-

vare. Derfor udgør PE hovedparten (90,6 %) af det udsorterede plast da store folier og 

sække typisk fremstilles af PE 

 PP udgør 5,5 %  

 Restfraktionen bestående primært af PET udgør 0,4 % og laminater inkl. PET-lag udgør 

3,5 %. 

 18 % bliver fejlsorteret – hvor det især er de blandede emballager til fødevare, der bliver 

fejlsorterede (ca. 38%) 

 

Det noteres samtidigt, at dette projekt ikke har set på de mange kød-, færdigrets- og på-

lægsbakker, der udgør en stor mængde. Med hjælp fra Københavns Kommune er følgende 

flow af affalds- og plastsorteringen i København fremstillet. 

 

 

FIGUR 23 

Sortering af husholdningsaffald i forskellige fraktioner med fokus på plast. 

 

Nogle fraktioner genanvendes allerede i mere eller mindre grad via udsortering og oparbejd-

ning i ind- og udland: 

 

- 20 %  PP (hård plast) 

- 15 %  PET (hård plast i form af flasker, beholdere og semifleksible bakker) 

- 18 %  HDPE (typisk blæste beholdere) 

-  

Herudover kan LDPE delen af foliefraktionen genanvendes 

- 12%  LDPE 
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Det skal her bemærkes, at genanvendelse af LDPE-folien kræver særlige udsorteringsmeto-

der og oparbejdning, som nævnt tidligere for at kunne anvendes. 

 

Når nærværende projekt har valgt at satse på PET, skyldes det at PET er relativt u-elastisk, 

således at det bliver muligt at plasmacoate et barrierelag på plastfilmen. 

 

Som det fremgår af figuren, udgør mængden af multilagsfolier en mindre mængde. Udvikling 

af nye genanvendelsesvenlige multilagsfolier kan imidlertid have stor betydning for mulighe-

derne for genanvendelse af al PET-foliebaseret materiale, da det øger polymerrenheden af 

hele PET-fraktionen. Herved er der mulighed for, at PET foliematerialer kan genanvendes til 

produkter med større krav til mekaniske egenskaber og andre krav til materialerne. Dette 

øger også chancen for, at materialerne vil kunne indgå flere gange i den cirkulære økonomi. 

 

 

4.3 Fødevarekontakt 
Rigtig megen emballage bruges til pakning af fødevare. I Danmark er det målt på værdi 64-

70%, og på verdensplan er det næsten 50%. Derfor er det vigtigt, at den genvundne igen kan 

anvendes til pakning af fødevare. Da det også er vigtigt, at forbrugerne ikke bliver syge af de 

emballager, som anvendes til fødevare, derfor stiller myndighederne store krav til alle materia-

ler med fødevarekontakt – herunder også til fødevareemballagerne.  

 

For nogle år siden skulle alle fødevareemballager være fremstillet af helt nye materialer, hvil-

ket bremsede alle forsøg på genvinding til fødevareemballering. For nogle få år siden blev det 

tilladt at anvende genvundet plast til fødevarekontakt, men man må kun anvende plast, som 

man kender baggrunden for, og som man kan dokumentere ikke har problemer. Det er derfor 

en fortsat åben diskussion, om de omtalte genvundne emballager har en tilstrækkelig doku-

menteret historie. Det gør det ikke lettere for virksomhederne, at myndighedsreglerne er base-

ret på en grad af selvvurdering af de relevante risici (se efterfølgende kommentar fra Fødeva-

restyrelsen).  

 

Et alternativ er at laminere nyt og genvunden plast af samme kemiske sammensætning til en 

ny film, hvor den nye film har fødevarekontakt og den genvundne plast ligger bagved. For PET 

taler man om et PET-rPET-PET-film, som består af almindelig PET på overfladen og recirkule-

ret PET (rPET) i midten.  

 

 

 

 

FIGUR 24 

Recirkulering af PET poser 

 

På denne måde anvendes ikke alene genvundet materiale til nye film, idet man fortsat bruger 

10-30% nyt sammen med genvundet plast.  
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Dette forslag er blevet præsenteret for Fødevarestyrelsen, som uredigeret kan læses i bilag 2 i 

denne rapport. 

 

Fødevarestyrelsen siger, at selvom vores forslag er beskyttet af et lag ny plast og yderligere 

en funktionel barriere, så skal filmen fortsat leve op til flere forordninger, hvis den skal anven-

des til fødevare.  

 

Svaret fra Fødevarestyrelsen siger også, at genvunden plast – her rPET – kan have direkte 

fødevarekontakt, hvis genvindingsprocessen er godkendt af den Europæiske Fødevaresikker-

hedsautoritet, EFSA. I disse tilfælde kan hele fødevarefilmen være fremstillet af rPET. 

 

Endelig gør Fødevarestyrelsen opmærksom på, at EU Kommissionen arbejder på at ændre 

reglerne for genvundet plast. Hvordan disse nye regler bliver er fortsat ukendt.  

 

Her er der altså en reel udfordring, når fødevaresikkerhed går foran ønsket om genvinding. På 

den anden side bruges så store dele af plastemballagen til fødevare, så skal der findes en løs-

ning på denne udfordring. Alternativet er, at der findes helt andre anvendelser for den gen-

vundne plastemballage.  

 

  

4.4 Tynd lamineringsfilm til rPET 
 

Det foreslås, at der fremstilles en universel tynd film i almindelig, ny PET, som på den eneside 

coates med et barrierelag og på den anden side coates med et meget tyndt svejselag. Denne 

film kan efter behov lamineres sammen med genvundet PET, rPET. 

  

 

 

 

 

FIGUR 25 

Tynd lamineringsfilm i coatet ny PET til laminering af rPET 
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5. Pakkeforsøg 

5.1 Pakkeforsøg 
 

 

FIGUR 26 

Pakkeforsøg med 12µ PET-film med AlOx coating – Første dag 

 

Der er fremstillet poser efter to forskellige metoder: 

 

4. Pose er fremstillet af 12µ PET-film med AlOx coating, der er impulssvejst ved en meget 

høj temperatur, så der tilsyneladende er fuld gennemsvejsning. (Venstre pose) 

5. Pose er fremstillet af 12µ PET-film med AlOx coating, der er pålagt et tyndt lag PETG, 

som efterfølgende er varmsvejst ved 1650C. (Højre pose) 

 

Begge poser er efterfølgende blevet skyllet med nitrogen for at ændre på gasblandingen inde i 

posen. Begge poser har fået monteret et gummiscepter, der er en ventil, så man kan tage prø-

ver ud af posen – uden at bryde posen. Der er målt mandag og fredag i samme uge med et 

mellemrum på 91½ time. 

 

 

 

 

FIGUR 27 

Måleudstyr, der måler gassammensætningen inde i posen. Der måles procent O2 og CO2 
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Disse pakkeforsøg gav følgende resultater: 

 

Pose nr. 1 2 

Type AlOx impulssvejst 
AlOx-PETG varme-
svejst 165 grader 

Længde i mm 295 190 

Bredder i mm 127 135 

O2 mandag 13.15 3,1% 0,3% 

O2 fredag 8.45 10,4% 18,3% 

Timer 91,5 91,5 

O2 stigning 7,3% 18,0% 

CO2 mandag 13.15 0,1% 0,1% 

CO2 fredag 8.45 0,2% 0,2% 

CO2 stigning 0,1% 0,1% 

 

 

De interessante målinger er omkring ilt, O2. Den anvendte coatede film skulle have en barriere 

på væsentlig under < 1 ml/(m2*bar*døgn), men målingerne viser en reel utæthed på 1½-2 li-

ter/(m2*bar*døgn). Her er utætheden størst på den målte pose, der er pålagt PETG og varm-

svejst ved 1650C. Denne pose var også tydeligt faldet sammen i måleperioden.  

 

Resultatet tolkes på den måde, at svejsningerne endnu ikke er tilstrækkelig gode.  

 

 

FIGUR 28 

Pakkeforsøg med 12µ PET-film med AlOx coating – Efter 1 uge 

 

 

5.2 Huller ved svejsningerne 
 

 

FIGUR 29 

Svejsning ved 1690C af PET-film coatet med påmalet PETG 



 

 30   Miljøstyrelsen / Undersøgelse af mulighederne for udvikle genanvendelige plastfilm til emballage 

 

FIGUR 30 

Svejsning (impulssvejsning) ved meget høj temperatur af PET-film uden coating 

 

Det ses både af måleresultaterne og nærbilleder af svejsningerne, at svejsningerne ikke er 

gode nok. Den AlOx belagte PET-film er i sig selv meget tæt, så havde svejsningerne været 

gode, så skulle ændringerne i gassammensætningen inde i poserne have været marginale, 

men der er sket store ændringer i iltindholdet. Når der ikke er sket ændringer i CO2 indholdet, 

så er det, fordi trykforskellen til det ydre miljø er minimalt. 

 

Når man studerer ovenstående foto af svejsningerne, er det især tydeligt, at filmen svejst ved 

normale svejsetemperatur og med PETG coating har meget ringe svejsninger. Dette svarer til 

målingerne ved pakkeforsøgene. Bemærk at PETG er malet på i en opløsning, der efterføl-

gende ses som hvide striber, fordi lagtykkelsen varierer. Desuden ses det at efter svejsning, 

så forsvinder disse striber igen (se foto). 

 

Den vigtige konklusion er dog, at PET filmen coatet med PETG faktisk svejser sammen til en 

holdbar pose, mens PET-filmen uden coating ved 1690C slet ikke hænger sammen. Man må 

derfor konkludere, at metoden faktisk virker, men slet ikke er klar til produktion. 

 

Også den rene PET-film svejst ved høj temperatur har ufuldstændig svejsning og er derfor 

ikke tæt nok. 
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6. Konklusioner 

På nuværende tidspunkt må partnerne konkludere, at det indenfor den kontraktlige tidsramme 

er det ikke muligt at komme videre. Teknologisk Institut har dog indkøbt udstyr til levering i 

2019, der mere effektivt kan pålægge PETG eller anden svejsbar coating. Da projektet skal 

afsluttes i 2018, så skal konklusionerne drages på det foreliggende grundlag. 

 

 

Konklusion 1: 

 

Det er muligt at fremstille plastemballage i stort set samme plastmateriale, som kan 

genvindes, til at erstatte plastemballage fremstillet af laminater. 

 

 

 

Konklusion 2: 

 

Tæthed overfor gasser og væsker kan etableres med plasma-coating (AlOx, AlOx, DLC 

etc.). Denne coating er næsten transparent og mere tæt end metalliseret eller lamine-

rede plastfilm, men kan ikke termoformes. 

 

 

Konklusion 3: 

 

Plasmacoating med disse mineraler kræver et stift og u-elastisk basis plastfilm. Dette 

peger naturligt på PET, der relativt er billig at anvende på grund af den store styrke. 

Desuden er PET transparent og der er allerede etableret fine retursystemer for PET. 

 

 

 

Konklusion 4: 

 

Der er to meget forskellige måde strategier til at fjerne de nuværende svejselag på 

PET: 

 Øge temperaturen på pakkemaskinernes svejseudstyr (fra 160-1700C til væsentlig 

mere end 2200C) 

 Minimere svejselaget eller svejseplasten så dette lag ikke skader genvinding. 

 

 

 

Konklusion 5: 

 

Teknisk set er det muligt at øge svejsetemperaturen ganske betydeligt. MEN de eksi-

sterende pakkemaskiner er ofte slet ikke konstrueret til dette. Selvom denne løsning er 

indlysende bedst for genvinding af plast, så bliver det svært at implementere i praksis. 
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Konklusion 6: 

 

Skal der implementeres et tyndt svejselag, så anbefaler projektet at bruge PETG, der 

svejser ved lave temperaturer og som kemisk ikke er særligt langt fra PET. 

 

 

 

Konklusion 7: 

 

Der er mange forskellige eksisterende metoder til at fremstille et tyndt svejselag. Det 

kræver yderligere forskning/udvikling at udvælge den rigtige løsning. En væsentlig fak-

tor i dette valg er at få undersøgt, hvor tykt dette svejselag skal være for at give effek-

tive og tætte svejsninger.  

 

 

 

Konklusion 8: 

 

Da svejselaget er en fremmed plast, så skal mængden minimeres. Dette kan gøres 

med tykkelsen af laget, hvor der er grænser. Alternativt skal svejselaget pålægges i de 

sektioner, hvor der skal svejses. Derfor vil en trykproces være at foretrække til at appli-

cere dette svejselag. 

 

 

Konklusion 9: 

 

Fødevarelovgivningen med regler for materialer med fødevarekontakt kan blive en ud-

fordring, fordi nye regler forhandles i EU her i 2018. 
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Bilag 1. Forkortelser 

 
0C Grader Celsius   

µ my, mikrometer = 0,001 mm = 0,000000 m 

Al Aluminium  

AlOx Aluminium oxid 

APET Amorphous PET (ikke krystallinsk) 

CPET Crystalised PET (krystallinsk) 

DLC Diamond Like Carbon 

EVOH Ethylene vinyl alkohol er et vand opløseligt plastmateriale med en høj ilt-

barriere når det er tørt 

HDPE High-Density PE 

LDPE Low-Density PE 

nm Nano-meter = 0,001 µ 0 0,000000001 m 

NIR Nær Infrarød stråling (IR) er elektromagnetisk stråling som har længere 

bølgelængde end synligt lys men kortere end mikrobølgestråling.  

PA Polyamid er en termoplastisk, krystallinsk plast 

PE Polytylen eller polyethen er termoplastisk plast 

PET Polyetylentereftalat er et termoplastprodukt i polyesterfamilien. Smelte-

punktet ligger mellem 235-260 °C. Materialet er letgenbrugeligt, og det 

opnår højeste skala for genbrugelighed. Polyetylentereftalat har gen-

brugskoden "PET". 

PETG Polyethylene terephthalate er en termoplastisk plast 

PP Polypropylen er en termoplastisk plast 

PS Polystyren er en termoplastisk plast 

rPET Recycled PET er genvundet PET (Se ovenfor). 

SiOx Silicium oxid 
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Bilag 2. E-mail fra 
Fødevarestyrelsen 

Dette forslag er blevet præsenteret for Fødevarestyrelsen. Følgende svar er efterfølgende 

fremsendt til projektet. (Svaret er ikke redigeret, men efterfølgende er rapporten forbedret, 

hvorfor Fødevarestyrelsen refererer til en tidligere udgave af denne rapport). 

 

Tak for rapporten om jeres projekt omkring udvikling af plastfilm.  

   

Materialet  

Jeg har forsøgt at forstå strukturen i det nye materiale og er kommet frem til, at det må be-

stå cirka af følgende lag:  

   

- Svejselag (sammensætning kendes ikke endnu, vil være i direkte kontakt med fø-

devaren)  

- Ny PET (minus genvundet plast)  

- Barrierelag (bestående af aluminium eller silicium oxid)  

- rPET (100% genvundet plast)  

   

Materialet er et flerlagsmultimateriale, da der indgår et lag, som ikke består af plast (mine-

rallaget). Plastlag i disse materialer, der ikke er bag en funktionel barriere (dvs. svejselaget 

og den nye PET), skal være fremstillet af udgangsstoffer og additiver på Bilag I til forordning 

10/2011 om plastmaterialer og –genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Migrations-

grænserne gælder dog ikke for plastlag i et flerlagsmultimateriale (artikel 14, F10/2011).  

   

Da den genvundne plast er bag et barrierelag, så er denne ikke omfattet af godkendelses-

proceduren i forordning 282/2008 om materialer og genstande af genvundet plast bestemt 

til kontakt med fødevarer. Men barrierelaget skal leve op til kravene i forordning 10/2011 til 

funktionelle barrierer. Det vil sige, at der ikke må ske afsmitning af stoffer i mængder over 

10 mikrogram/kg fødevare gennem den funktionelle barriere.  

   

Afsnit 2.5 Fødevarekontakt til plastemballage (og afsnit 4.6 Fødevarekontakt)  

Der står her, at plastemballage kan være fødevaregodkendt. Det er ikke korrekt, da der ikke 

eksisterer en godkendelsesordning for fødevarekontaktmaterialer (FKM). Fødevarestyrel-

sen godkender ikke fødevarekontaktmaterialer. Reglerne er derimod en efterlevelsesord-

ning, hvor virksomhederne selv skal vurdere og dokumentere, at deres fødevarekontaktma-

terialer lever op til kravene i reglerne for dem.  

   

Indtil der i forordning 282/2008 etableres en liste over godkendte genvindingsprocesser, så 

er det forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, 

der gælder. Det vil sige, at det ikke er forbudt (det har heller ikke været forbudt) at anvende 

genvundet plast til kontakt med fødevarer. Men jeg kan forestille mig, at det måske ikke er 

så udbredt endnu. Virksomheder der markedsfører genvundet plast til kontakt med fødeva-

rer skal nemlig sikre sig og dokumentere, at de overholder kravet om, at der ikke må ske 

afsmitning af stoffer i sundhedsskadelige mængder til fødevarer (artikel 3, F1935/2004). 

Dette er dog ikke helt enkelt at vurdere for et genvundet materiale, da du typisk ikke kender 

sammensætningen 100%. Forordning 282/2008 stiller dog krav til genvindingsprocesser, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0010-20180914&qid=1537512478196&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0010-20180914&qid=1537512478196&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0282-20151026&qid=1537512865629&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R1935-20090807&qid=1537512908211&from=EN
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som virksomheder kan anvende i deres vurdering af materialerne. Eksempelvis skal plastin-

puttet til fremstilling af genvundet plast bestå af plast der er i overensstemmelse med kra-

vene i forordning 10/2011, dvs. fødevarekontaktmaterialer af plast (artikel 4, F282/2008).  

   

Der står også i afsnit 2.5, at plast fra dagrenovation efter vask bør være mulig at anvende, 

hvis den dækkes af et helt nyt lag plast. Jeg tænker, at der i genvindingsprocessen sker 

mere end blot vask af materialet, se fx beskrivelse af genvindingsprocesser på den Euro-

pæiske Fødevaresikkerhedsautoritets, EFSAs, hjemmeside (link). Jeg tænker, det vil være 

en god idé at beskrive, hvordan den genvundne plast i projektet fremstilles, eller hvilke krav 

der stilles til den.  

   

Input til fremstilling af rPET  

Jeg kunne ikke finde information i rapporten om, hvad den genvundne plast er fremstillet af. 

Jeg tænker, at dette vil være meget relevant at have med. Bliver plasten eksempelvis frem-

stillet ud fra indsamlet dagrenovation eller indkøbte rPET granulater?  

   

EU Kommissionens arbejde med FKM af genvundet plast  

EU Kommissionen overvejer pt at ændre reglerne for genvundet plast. For eksempel over-

vejer EU Kommissionen, at genvundet plast bag en funktionel barriere skal omfattes af kra-

vene til genvundet plast i forordning 282/2008. Det skal ikke omfattes af godkendelsespro-

ceduren, men det skal omfattes af de øvrige krav i forordningen. Eksempelvis vil denne æn-

dring, hvis den vedtages, betyde, at genvundet plast bag en funktionel barriere kun må 

fremstilles af fødevarekontaktmaterialer af plast. Vi ved dog endnu ikke, om EU Kommissio-

nen går videre med denne opdatering af reglerne. Overvejelserne skyldes blandt andet, at 

det ikke er tilladt at anvende kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske og stof-

fer på nanoform bag en funktionel barriere, og det kan være svært reelt at vide, om disse 

stoffer indgår i et genvundet materiale.  

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/plastics-and-plastic-recycling
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