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Hvad er cirkulær økonomi, og 

hvad er Plastindustriens politik 

på området? 



Dagsorden 

• Hvad er cirkulære økonomi? 

• Hvor stor en dagsorden er cirkulær økonomi for plastområdet? 

• Hvilken politik har vi i Plastindustrien omkring cirkulære økonomi? 

• Hvad bringer fremtiden ? 



Hvad er cirkulær økonomi? 



Cirkulær økonomi 



Cirkulære forretningsmodeller 

• Genanvende ressourcer og forlænge levetid af produkter og materialer 

• Anvende genanvendte råvarer 

• Videresælg og genbrug varer og produkter 

• Designproces: Let at adskille, reparere og opgradere 

• Ændre ejerskab – produkt leveres som service 

• Øge salg af funktioner og tjenesteydelser  

• Deleøkonomi 

• Deleordninger, så flere forbrugere kan benytte samme genstand eks. delebiler eller 



Vandflaske i 100 % genanvendt plast  

– trods fødevarekontakt 



 Hard drives are 

wiped clean at no 

cost to you! 

 Your old electronics 

stay out of the 

landfill. 

 Your old stuff 

creates jobs in our 

community.  

Videresalg og genbrug af produkt efter endt brug 







Lys som en service Philips Lightings skift fra at sælge pærer 

til at tilbyde belysning-som-en-service.  

På den måde sparer kunderne penge 

ved kun at betale for det lys, de bruger, 

samtidig med at de undgår besværet 

med udskiftning af udbrændte pærer og 

bortskaffelse samt opgradering af 

navigationssystem.  

Mere vigtigt, Philips bevarer kontrollen 

over sine produkter, hvilket gør det 

nemmere at genanvende værdifulde 

materialer, samtidig med at der 

opretholdes et løbende kundeforhold.  

Alle vinder. 

 



Hvor stor en dagsorden er cirkulær økonomi 

for plastområdet? 



EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi 

 

 • Inden 2030 er alle plastemballager designet, så de kan genbruges 

eller let genanvendes. 

• Der er sket en markant forøgelse af investeringer i EU´s kapacitet til 

genanvendelse af plast, og i 2030 er genanvendelseskapaciteten 

firdoblet i Europa. 

• EU bliver førende inden for genanvendelsesteknologi, og eksporten 

stiger som følge af global efterspørgsel.  

• Der er etableret et velfungerende marked for genanvendt plast, baseret 

på en væsentligt forøget efterspørgsel fra en industri, hvor genanvendt 

plast udgør en stigende del af råvareinputtet. 

• Mere genanvendelse af plast bidrager til at reducere EU's samlede 

CO2 udledning i tråd med Parisaftalen.  

• Øget genanvendelse mindsker EU's efterspørgsel på importeret fossilt 

olie. Der er udviklet alternativer til oliebaseret plastik. 

 



Pledges sendt til EU Kommissionen om øget 

brug af genanvendt plast 

 

 
Eksempler: 

• Danske virksomheder vil genanvende 200.000 ton ekstra 

plast inden 2025 

• Den europæiske PVC-industri forpligter sig til at genanvende 

900.000 tons PVC om året i 2025 

• Den europæiske EPS-branche forpligter sig til at genanvende 

46% af EPS-affaldet i 2025 – det svarer til 257.000 ton 

 



Dansk plasthandlingsplan 

 
• Politisk enighed 31. januar 2019 

• 27 initiativer og 11 nye supplerende 

initiativer 

 



Plasthandlingsplanens indhold 

• Nationalt videnscenter for plast 

• Sektorsamarbejder for at øge 

genanvendelsen af plast  

• Landbrug, byggeri, restauration 

og detailbranchen 

• Kortlægning af udviklings- og 

forretningspotentialer for danske 

plastvirksomheder 

 

 

 

 

 



Plasthandlingsplanens indhold 

• Standarder for 

affaldssortering i 

kommunerne 

• Biobaseret og 

bionedbrydelig plast 

• Producentansvar 

• Pant 

 

 



Eksempler fra plastbranchen 



Hvilken politik har vi i Plastindustrien omkring 

cirkulære økonomi? 



Vi vil: 

 
• Øge genanvendelsen af plast og øge brugen af genanvendt plast 

• Læren om: CIRKLA, Akademi for genanvendelse af plast 

• Samarbejde på tværs:  

• Netværk for genanvendelse af plast 

• Netværk for cirkulær plastemballage 

• Være meget aktive på plastemballageområdet: Forum for cirkulær plastemballage 

 



Deltagere i Forum for cirkulær plastemballage  





Forum for cirkulærplastemballages anbefalinger  



Start med at definere 
forretningsmodellen 





Hvad bringer fremtiden? 



Fremtiden i plastverden  

• Krav til genanvendelse og nye genanvendelsesteknologier 

• Endnu mere design til genanvendelse på EU niveau – ECOdesign-direktivet 

• Endnu mere design med fokus på adskillelse 

• Lovgivning omkring mikroplast 

• Byggeriet stiller krav om mere viden omkring materialepas 

• Producentansvar 



Producentansvar på emballage i Danmark i 2025 

• Vedtaget via revisionen af en række affaldsdirektiver i EU i december 2017 

• Alt emballage – både det der lander hos forbrugerne og transportemballage 

• Alle materialetyper 

• Implementeret 2025 

• Mål om genanvendelse af plast – nu er vi på 30% (med gammel 
beregningsmetode) 

• 2025  50% 

• 2030 55% 

 



Producentansvar Producent eller 
importør, der sætter 

et produkt på 
markedet 

Betaling til et 
system ifht. hvordan 

produktet er 
designet 

Indsamlingsordning Genanvendelse af 
produktet 

Ny råvare, som 
optimalt set kan 
anvendes til et 

lignende produkt 



Arbejder blandt andet med: 
• Cirkulære økonomi 
• Genanvendelse af plast 

- Netværk for genanvendelse  af plast 
- Netværk for cirkulær plastemballage 

• Engangsplastdirektivet 
• Producentansvar på emballage 
• Mikroplast 
• Plast i havet 
• Kemikalielovgivningen REACH 
 
Sekretær for:  
 Kompositsektionen 
 Genanvendelsessektionen 


