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Velkommen til 
Plastdagen 2018!

Plast er på dagsordenen som aldrig før. De globale pro-

blemer med plast i havet og i naturen har sat turbo på en 

debat om, hvordan vi kan leve mere bæredygtigt med plasten 

i fremtiden. Forbrugere, NGO’er, politikere og industri har alle – 

mere end nogensinde – fokus på at nå frem til de holdbare løsninger.

Det er afsættet for Plastdagen 2018. Under overskriften “Plastbranchens 

grønne omstilling” stiller vi skarpt på de gode cases i virksomhederne, der sat-

ser målrettet på at gøre bæredygtighed til en del af forretningen. Vi tager debatten 

med politikerne, der lige nu er ved at udvikle de politiske rammer for fremtidens brug 

af plast og giver dem inputs til deres arbejde. Og så prøver vi også på at forstå, hvor 

plastens dårlige image egentlig kommer fra? Hvorfor er det, at mange stadig ser os 

som “sort industri”, og hvad kan vi gøre for at rette op på det?

Jeg håber, du får en fantastisk dag!

Med venlig hilsen 

Thomas Drustrup

ADM. DIREKTØR I PLASTINDUSTRIEN

Program
9.50 Launch-event i Forum for cirkulær plastemballage 

Med Forum for cirkulær plastemballage har Plastindustrien sat sig i spidsen for at gøre Danmark til 
grønt forgangsland på emballagefronten. Nu er forummet klar til at præsentere resultatet af et stort 
arbejde, som næsten 50 aktører fra hele emballagens værdikæde har bidraget aktivt til. Det sker 
ved et launch-event fra kl. 9.50, hvor miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen indleder.

11.45 PAUSE

12.30 Generalforsamling i Plastindustrien (kun for medlemmer)

13.30 PAUSE

13.45 Plastdagen 2018. Velkommen til!

14.00 LEGO Koncernen satser på bæredygtige materialer

 LEGO har afsat 1 milliard kr. til at finde bæredygtige materiale-
alternativer inden 2030. Men bæredygtige materialer til LEGO- 
produkter er ikke nogen nem opgave. Rejsen begynder med en 
dybere forståelse af LEGOs egne krav og fortsætter med en global 
søgning efter teknologier og bæredygtige forsyningskæder. Hør 
mere om, hvor LEGO er henne sin satsning netop nu fra LEGOs 

Senior Technology Director Søren Kristiansen.



14.25 Indspark fra Schoeller Plast: Derfor er øl grønt

 Jan Bybjerg Pedersen, salgs- og udviklingsdirektør, Schoeller Plast Enterprise A/S.

14.35 Debat: Plasten på Christiansborg

 De danske politikere er lige nu ved at lægge de politiske rammer for fremtidens brug af plast.  

Vi tager diskussionen om, hvad de rammer skal indeholde, når fire markante personer i den  
plastpolitiske debat tørner sammen. Ida Auken (R), Mette Abildgaard (K), Christina Busk  
(Plast industrien) og Sine Beuse (Danmarks Naturfredningsforening).

15.00 PAUSE

15.25 Brian Mikkelsen: Cirkulær økonomi 

 – en verden af potentialer

 Danmarks erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) besøger Plastdagen 
 for at fortælle om de økonomiske og miljømæssige potentialer med 

cirkulær økonomi og regeringens vision om at give danske 
 virksomheder rammerne til at kunne gribe de nye muligheder. 

15.45 Indspark fra Quantafuel: Derfor laver vi plastaffald til syntetisk low-carbon brændstof

 Rasmus Hvid Kærsgaard, Plant Director, Quantafuel i Skive.

15.55 Debat: Sådan ser virksomhederne på grøn omstilling i plastbranchen

 Vi har inviteret fire fremtrædende repræsentanter for den danske plastbranche til en debat om 
mulighederne, som kan ligge i den grønne omstilling, der er i gang i  plsastbranchen. Per Dollerup 
Mikkelsen (adm. direktør i Nordisk Wavin), Ulf Arnesson (CEO i Stena Recycling), Lars Kaufmann 
(direktør i Plastcom og formand for Plastindustriens råvaresektion) og Michael Bayer Thomsen 
(CEO hos Letbæk Plast) deltager i debatten.

16.20 PAUSE

16.45 Indspark fra Primo: Derfor er vi med i Operation Clean Sweep

 Claus Lykke, adm. direktør, Primo A/S.

16.55 Plastens image til debat
 Skadelig kemi, ressourcespild og affaldsøer. Det er mange danskeres umiddelbare associationer 

til plast. Men hvorfor er danskerne så kritiske overfor plast? Har vi virkelig fortjent det blakkede ry? 
Hvad betyder det dårlige image for virksomhederne og branchen? Og hvad kan vi gøre for at rette 
op på det? Det tager vi debatten om med Henrik Beha Pedersen fra Plastic Change, Thomas  
Drustrup fra Plastindustrien, COOPs CSR-direktør Signe Freese og Sune Bang (adm. direktør i  
kommunikationsbureauet København).

17.25 Precious Plastics gør genanvendelse til allemandseje
 Den globale Precious Plastics-bevægelse tilbyder en guide til,  

hvordan du selv kan bygge maskiner og ‘upcycle’ dit plastaf- 
fald. Over hele verden bygger folk maskinerne og fremstiller  
plastting ud af deres affald. Se hvordan det foregår i prak- 
sis, når bevægelsens hollandske stifter Dave Hakkens   
besøger Plastdagen.
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Følg med i Plastindustriens  

arbejde på de sociale medier:

LinkedIn.com/company/plastindustrien

Twitter: @plastindustrien

Tidligere TV-vært Mikkel Frey  

er moderator på Plastdagen 2018.

17.50 Hvem vinder Plastprisen 2018? 
Og de nominerede er: Schoeller Plast  

Enterprise A/S, Kellpo A/S, Rolltech A/S,  

DanFoam og DBI Plastics A/S.

18.10 PAUSE

18.30 Michael Schøt
 Vi afslutter Plastdagen med at give mikrofonen til Michael Schøt  

– manden bag Schøtministeriet, der med et ugentligt seertal på  
minimum 50.000 er en afgørende spiller i den demokratiske debat. 
Fællesnævneren for Michael Schøts stand-up er aktuel, skarp,  
samfundskritisk satire.

19.00 Tak for i dag – nu er der netværksmiddag!

19.15 Velkomstdrink inden middagen

19.30 Netværksmiddag
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