
En vigtig dagsorden for hele plastbranchen

Operation Clean Sweep er plastbranchens eget bud 
på, hvordan plastproduktion og transport af råvarer 
kan undgå at være en kilde til forurening af miljøet. 
Programmet bygger på en række simple tiltag, der har 
til formål at forebygge industriens spild af plastgranulat. 

Plastindustriens strategi indeholder en målsætning 
om, at 80 % af medlemsvirksomhederne skal være 
tilsluttet Operation Clean Sweep i 2020. En stor tilslut-
ning til Operation Clean Sweep er vigtig, da det viser 
både beslutningstagere og det øvrige samfund, at vi 

som brancheforening tager udfordringen med plast 
i naturen alvorligt. Vi er heldigvis godt på vej – godt 
halvdelen af vores medlemmer har nu skrevet under på, 
at de gør en indsats for at begrænse spild af granulat.

Men der er plads til flere – også din virksomhed, selv-
om der kun er begrænset eller intet spild af granulat. 
Derfor har vi på bagsiden af denne flyer lavet en kon-
kret liste med fire tiltag, som man nemt og direkte kan 
implementere i sin virksomhed. Hermed er man nemt 
og hurtigt i gang med Operation Clean Sweep!

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

 Gen
anve

ndels
es

se
kti

onen

Sprøjte
stø

bes
ek

tio
nen

Eks
tru

deri
ng og te

rm
oform

Råva
res

ek
tio

nen

EPS-branch
en

Mask
inse

kti
onen

Gen
nem

sn
it

Procentvis tilslutning til OCS -
fordeling på sektioner



Nyttige links
Netværk for Stop Spild af Plastpellets: Plastindustriens frivillige netværk til deling 
af viden, inspiration, guides, m.v. om OCS.

Manualen: Sådan gør du. Vores side med konkrete værktøjer til at komme i gang.

Har du spørgsmål til Operation Clean Sweep kan du kontakte miljøkonsulent 
Anders Kildegaard Knudsen (2489 3480 /akk@plast.dk)

Fire tiltag: Så nemt
kommer du i mål med Operation Clean Sweep

1) Tilmeld din virksomhed på plast.dk
En tilmelding til OCS betyder ikke, at der er styr på alt fra dag ét. Men du skriver under 
på, at din virksomhed gør en indsats for at begrænse spild af granulat fra produktionen.

TIP: Her er et direkte link til tilmeldingssiden.

2) Vurdér din virksomhed – hvor er der risiko for spild af granulat?
Du kan lave en komplet handlingsplan eller tjekliste, som findes i boksen Hjælpe
redskaber på siden plast.dk/ocs (direkte link nederst på siden).
Håndterer jeres virksomhed ikke selv granulat kan indsatsen bestå i at kommunikere 
om initiativet til leverandører, kunder, m.fl.

TIP: Hyppige eksempler på hot-spots er: varelevering, påfyldning af silo, udpakning af 
paller, tømning af støvsuger i kloak.

3) Gennemfør nødvendige tiltag for at begrænse spild af granulat
Filtre i afløb kan købes via ProMesh (Esbjerg) eller Streno (Farum) - husk at tilpas-
se størrelsen af sien til jeres granulat. Se mere om filtre i boksen Hjælperedskaber 
(se under links).

TIP: Andre nemme tiltag: placer koste ved udsatte steder, opsæt piktogrammer, juster 
indsugning ved silo.

4) Skab opmærksomhed om initiativet
Oplys og inddrag medarbejdere, så alle tager medejerskab. Og gør jeres leverandører 
og kunder opmærksomme på jeres tilslutning, så viden om tiltaget spreder sig.

TIP: Du kan få et diplom for jeres virksomheds deltagelse i OCS, ligesom banner til 
mail og web kan fås ved henvendelse til Plastindustrien.
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