
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppe 1: 

Designmanual til fremtidens plastemballage 
 

Arbejdsgruppen vil inspirere og opfordre producenter/designere af plastemballage i Danmark til at designe 

emballagen, så den giver værdi ved genbrug eller genanvendelse. Dette gøres ved at udvikle en 

designmanual og arbejde på at få den implementeret af alle relevante parter. 



 

 
 Side 2 

Deltagere i arbejdsgruppe: 
 Grane Maaløe, Arla  

 Jonas Åbo Mortensen, Københavns Kommune  

 Jens Peter Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening  

 Henrik B. Andersen, Færch Plast.  

 Camille Haustrup Hermansen, Pluspack  

 Ksenija Garbacenka, Pluspack 

 Lars Skjold Frederiksen, RPC Superfos  

 Birgitte Ettrup, Circle Development  

 Gert Wernblad, Stena Recycling  

 Heidi Belina Bugge, Miljømærkning Danmark  

 Marianne F. Nielsen, BEWI  

 Mathias Hvam, COOP  

 Peter Sommer-Larsen, Teknologisk Institut  

 Sofie Kastbjerg, Teknologisk Institut  

 Søren Bjerre, Trioplast  

 Claus Søndergaard, UPM Raflatac 

 Pernille Haagen Larsen, Plastindustrien  

 Christina Busk, Plastindustrien 

 Christian Poll, Alternativet – observatør  

 Julie Hjort, Dansk Design Center – observatør  

 Kjeld Pedersen, Kellpo – observatør  

 Daniel Damgaard Hansen, FRGMNT – observatør  

 
 

 1. Hvilket problem løser jeres aktivitet og budskaber? 

De fleste plastemballager er kun egnet til energi-genvinding = forbrænding.  Andelen af plastemballager i 

Danmark, der giver værdi at genbruge eller genavende, er med andre ord alt for lille. Ved at sikre, at langt 

mere emballage designes med genanvendelse eller genbrug for øje, vil højne denne andel. 

 

 

 2. Hvad er jeres aktivitet og budskaber? 

At inspirere og opfordre producenter og designere af plastemballage i Danmark til at designe emballagen 

til at give værdi ved genbrug eller ved materiale-genanvendelse. Dette gøres ved at udvikle en 

designmanual og arbejde på at få den implementeret. 

 

 

 



 

 
 Side 3 

3. Hvad er målet med jeres aktivitet og budskaber? 

• At Danmark er rollemodellen for cirkulær plastemballage, hvor fremtidens globale løsninger 

starter.  

• At genbrug eller materiale-genanvendelsen af plastemballager i Danmark skal løftes så EU mål 

opfyldes eller overgås. 

• At vi øger kvaliteten af de største fraktioner af plast (pt. 75%) i husholdningsaffaldet. 

 
 

4. Hvordan bidrager jeres aktivitet og budskaber til opnåelse af den overordnede vision for Forum for 

cirkulær plastemballage? 

Producenter og designere af plastemballage får et konkret værktøj til at vælge et produkt, som giver værdi 

for genbrug eller materiale-genanvendelsen. 

 

 

5. Hvilken rolle spiller de forskellige aktører i forummet i udviklingen og implementeringen af 
jeres aktivitet og budskaber?  

 Producenter skal rådgive kunder til at følge designmanualen 

 Fødevareproducenter skal udfase plastemballager, der ikke giver værdi i en cirkulær økonomi 

 Supermarkeder skal:  

o stille krav om, at plastemballager skal følge designmanualen, hvor det er muligt i forhold 

til holdbarhed og funktion.  

o informere forbrugerne om, hvad de har gjort for at få en mere cirkulær emballage 

 Genanvendelsesvirksomheder skal opruste med nyeste teknik til sortering og behandling for at 

øge kvaliteten af sorteret plast 

 NGO’er skal informere om designmanualen og arbejdet med denne. Fortsætte med at stille krav 

om genbrug og informere objektivt om plastemballage 

 Vidensinstitutioner skal medvirke til udbredelse og rådgivning om fødevare plastemballage til 

genbrug eller materiale-genanvendelse 

 Politikere (kommunalt og nationalt) skal  

o få indført ens kriterier for indsamling og sortering af plastemballage fra både 

husholdninger og industri i kommunerne. 

o have viden om og henvise til manualen, når der laves politik. 

 

 

6. Hvilke anbefalinger har I til de overordnede rammebetingelser for jeres aktivitet og 
budskaber?  

Se Designmanualen, der er vedlagt som bilag 



 

 
 Side 4 

7. Hvilke 3-5 handlinger vil lede jeres aktivitet og budskaber til succes?  

1. Publicere en designmanualen der er nem at forstå og enkel at implementere 

2. Få detailhandlens primære aktører til at stille krav om at nye plastemballager skal følge 

designmanualen 

3. Integrere budskabet fra designmanualen i miljølovgivning 

4. Belønne fødevareproducenter, der bruger plastemballage, som lever op til anbefalingerne i 

designmanualen ved at give ret til brug af et ”miljømærke”. Guidelines herfor skal udvikles 

5. Alternativt ”straffe” emballager der ikke følger anbefalingerne i manualen 

 

 

8. Hvad er de 1-3 største barrierer for succes? 

1. Mangelfulde systemer til indsamling af plastemballage 

2. For få og for dårlige anlæg til sortering af plastemballage 

3. Dårlig kvalitet af oparbejdet genbrugsplast 

 

 

9. Hvordan overkommer I de førnævnte barrierer og hvilke interessenter er væsentlige her? 

 Alle deltagere udbreder viden om manualen og den anvendes i praksis  

 Miljøministeren italesætter manulen og der henvises til den på Vidensportalen 

 Manualen italesættes i internationale fora og ved konferencer og andet. 

 Forum for cirkulær plastemballage fortsætter som et netværk og får årligt opdateret manualen, så 

der kommer ny viden og løbende kommunikeres om den. 

 

 

10. Hvad er tidsplanen for succesfuld implementering af jeres aktivitet og hvorfor? 

 De næste 5-10 år, så den bliver en etableret del af måden at designe plastemballager til private på. 

 Det er vigtigt med revision årligt 

 
 
 


