
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppe 4: 

Tilbagetagningssystem  
 

Arbejdsgruppen vil skabe klarhed over hvor meget plastemballage fra husholdningsaffaldet, som 

supermarkeder kan få retur via det testede tilbagetagningssystem. Derved opnås der viden om, 

hvad sådanne closed loop-løsninger egner sig til, hvad de ikke egner sig til og hvorfor.



 

 
 Side 2 

Deltagere i arbejdsgruppe 
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 Birgitte Ettrup, Circle Development 

 Mogens Werge, Dagrofa  

 Pernille Haagen Larsen, Plastindustrien 

 Christina Busk, Plastindustrien 

 

 

 

1. Hvilket problem løser jeres aktivitet og budskaber? 

Skabe klarheder over hvor meget plastemballage fra husholdningsaffaldet supermarkedet kan få 

retur via det testede returtagningssystem. Derved opnås der viden om, hvad closed loop egner sig 

til, og hvad det ikke egner sig til samt hvorfor.  

 

 

2. Hvad er jeres aktivitet og budskaber? 

Closed loop-ordninger kan skabe større sikkerhed for en renere fraktion, hvis ordningen fungerer 

optimalt. Der er to projektforslag i arbejdsgruppen til at undersøge dette nærmere: 

 

1. Første projektforslag handler om at demonstrere, at der kan opnås et closed loop system, 

hvor den tilbagetagne emballage bliver fødevarekvalitet igen, og derved teste indsamling 

udenom de eksisterende kommunale indsamlingssystemer. I forsøget indgår endvidere test 

af teknologier indenfor neddeling, sigtning, vask og sortering.  Forsøget bliver testet i 

praksis via en projektansøgning, som er afsendt til GUDP, hvor arbejdsgruppen under 

Forum for cirkulær plastemballage bliver en del af styregruppen. IPU er projektafsender på 

dette projekt og både COOP, Færch Plast deltager aktivt i projektet.  

 

2. Det andet projektforslag er en anbefaling om, at der laves en vurdering af forskellige typer 

af returtagningssystemer i et lukket system i en dansk kontekst baseret på eksisterende 

erfaringer eksempelvis fra Tivolis tilbagetagning af plastglas. Denne aktivitet er der endnu 

ikke søgt midler til. 

 

 



 

 
 Side 3 

3. Hvad er målet med jeres aktivitet og budskaber? 

Målet med det første projekt er at afdække muligheden for en lukket tilbagetagningsordning i større 

skala samt give en vurdering af, hvilke elementer der fungerer, og hvilke der ikke gør. Endvidere 

opfordres der til, at der gennem det andet projekt laves en afdækning af forskellige andre 

tilbagetagningssystemer og deres virkning på miljø og økonomi i en dansk kontekst.  

 

 

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

Arbejdsgruppens aktiviteter undersøger incitamentet for at genanvende plastemballage igen og 

igen via lukkede tilbagetagningssystemer. Via det første projekt skal der designes en 

plastemballage, som kan genanvendes til det samme produkt igen og igen gennem de testede 

teknologier.  

 

 

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

 Producenter af emballage: Fremstille emballagen til forsøget i det første projekt og teste om 

den råvare, de producerer, kan genanvendes i den kvalitet de kommer retur i.  

 Fødevareproducenter: Vælge at anvende og markedsføre den designede emballage til det 

første projekt samt deltage i projektet 

 Supermarkeder: Afklaret muligheder og barrierer for closed loop i supermarkeder via det 

første projekt.  

 Genanvendelsesvirksomhed: Teste teknologi  

 NGO’er: Eksempler og erfaringer fra det første projekt indsamles og formidles. 

 Vidensinstitutioner: Skaber viden om evt. tekniske problemer. IPU tester teknologien i det 

første projekt.   

 Forbruger: I det andet projekt skal der foretages en analyse af, hvad der skal til for at 

ændre forbrugeradfærden.  

 

 

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

Gennem det andet projekt skal der indsamles resultater/analyser som skal synliggøre 

incitamentsstrukturen i et lukket tilbagetaningssystem. Eventuelle barrierer eller rammer kan 

efterfølgende beskrives.    

 

 

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

1. Det første projekt får GUDP midler 



 

 
 Side 4 

2. Arbejdsgruppen videreføres 

3. Det andet projekt som er en analyse af tilbagetagningssystemer iværksættes. Evt. ved at at 

Miljøstyrelsen igangsætter eller afsætter midler.    

 

 

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

Ingen midler til de to projekter, hvis forbrugerne ikke kommer retur med emballagen eller hvis 

emballagen ikke kan sorteres optimalt i det første projekt. 

 

 

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

Ved at udbrede de gode nationale sorteringsordninger samt den gode historie om de muligheder et 

returtagningssystem kan have. Hertil give meget information til forbrugerne om, at det giver mening 

at komme retur med af emballagen.  

 

 

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

Projekt 1 der er ansøgt om via GUDP løber over 2 ½ år. Det andet projekt, som er en  afdækning / 

analyse vil kunne laves i løbet af et lille års tid.  

 

 


