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– eksempler fra danske plastvirksomheder

Plastgenanvendelse i praksis

Brancheforeningen for danske plastvirksomheder
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Letbek A/S, Tistrup

Tak til de virksomheder, der har bidraget til kataloget:

Sorteringsservice
til plastindustrien
Trebo ApS, Søborg

Kære læser

K

ataloget indeholder en stribe fortællinger fra
vores medlemsvirksomheder, der hver især
giver os et unikt indblik i, hvordan og hvorfor
de har gjort plastgenanvendelse til en central del af
deres forretning.
Debatten om plast kan til tider være sort/hvid, og vi
håber at vi med kataloget kan skabe et mere nuanceret billede af, hvad der sker netop nu på genanvendelsesområdet.
Vi vil gerne vise omverdenen, hvad branchens
virksomheder kan. Der er ikke mangel på kreativitet,
nytænkning og investeringslyst, når det handler om
at få den størst mulige kvalitet ind i genanvendelsesprocessen.

Mere end 45 års erfaring med genanvendelse af plast

Derudover vil vi gerne synliggøre nogle af de barrierer, som er til hinder for, at Danmark går fra at være

en forbrændingsnation til at være en velfungerende
genanvendelsesnation.
Meldingen fra den danske plastbranchen er, at vi er
mere end klar til at skrue op for genanvendelsen, såfremt de rette forudsætninger er på plads – til gavn
for både miljø, klima og antallet af danske arbejdspladser.
Jeg vil gerne takke de mange virksomheder, der
aktivt har budt ind med gode cases og konkrete produkteksempler for at vise, hvordan vi arbejder med
genanvendelse i Danmark.
Rigtig god læselyst!
Med venlig hilsen
Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien
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Plastaffald fra de danske
husholdninger får nyt liv
Dansk Affaldsminimering ApS, Langå

D

ansk Affaldsminimering producerer genanvendt plast af beskidt emballageplast fra
de danske husholdninger i plasttyperne PP
(polypropylen) og PE (polyethylen).
Dansk Affaldsminimering modtager plastaffaldet fra
kommunale affaldsselskaber og private virksomheder. Dernæst renser og sorterer virksomheden
plasten og omdanner den til plastgranulat, som kan
bruges i produktionen af eksempelvis nye møbler og
interiør.

I lignende partnerskaber med kommuner, plastleverandører- og producenter samt designere undersøger Dansk Affaldsminimering løbende, hvordan
og i hvilke produkter leverandørerne i fremtiden kan
bruge deres eget genanvendte plast.

I Dansk Affaldsminimerings eget, specialbyggede vaskeanlæg renses den neddelte plast i vand,
så etiketter, limrester og snavs skilles fra. Herefter
sorteres plasten efter massefylde i en henholdsvis
flyde- og synkefraktion.

Et aktuelt eksempel er et tæt samarbejde med virksomheden MV Plast i Randers om levering af en helt
ny 240-liters affaldsbeholder til Randers Kommune.
Affaldsbeholderen er støbt i borgernes indsamlede
og genanvendte emballageplast.

De to fraktioner finsorteres på en nyinstalleret flakesorter – en sorteringsenhed med NIR-teknologi –
som separerer PP/PE-fraktionen. Sådan sikres det, at
plastfraktionerne inddeles efter plasttype og får en
renhed på op til 98 %.

Udover en forhøjet genanvendelsesprocent af den
svære husholdningsplast får borgerne i Randers
tilmed et synligt bevis på, at plastsortering nytter.

Om Dansk
Affaldsminimering

Erhverv og
kommuner

•	Dansk Affaldsminimering ApS
ligger i Langå uden for Randers
og blev etableret i 2011.
Plastproducenter

Dansk
Affaldsminimering

EXTEND

Plasten granuleres og afsættes til Dansk Affaldsminimerings kunder. Kunderne er en række forskellige
samarbejdspartnere og plastproducenter, som designer og producerer nye produkter af den genanvendte plast.

•	Virksomhedens modtager beskidt
emballageplast fra kommuner
og erhverv og genanvender den
til en råvare, der kan bruges i
plastproduktion af nye produkter.

Knagerækken Extend fra LoCa er designet af
Thomas Pedersen. Den leveres i et samlesæt
og kan kombineres på vidt forskellige måder.
Stængerne er produceret i genanvendt plast fra
Dansk Affaldsminimering og støbt hos virksomheden MV Plast i Randers.

KLIMAKRUKKEN

Den selvvandende krukke fra Urbangarden er
fremstillet af genanvendt plast i typen PP fra
Dansk Affaldsminimering. Krukken er hverken
tilsat farve, UV-filtre eller kridt, og den er godkendt til dyrkning af fødevarer. Krukken er produceret af virksomheden MP Plast i Ribe.

FALK STOLEN

Stolen FALK er produceret af genanvendt plast fra de
danske husholdninger. Den demonstrerer et visionært
samarbejde mellem møbelproducenten HOUE, MV
Plast, der har støbt stolen og Dansk Affaldsminimering,
som har leveret den genanvendte PP-plastråvare.
Stolen er designet af Thomas Pedersen for HOUE.
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Spande og emballage i
genanvendt plast

Berømt limstift i
genanvendt plast

Berry Superfos A/S, Randers & Stilling

RC Plast A/S, Varde

V

irksomheden RC Plast i Varde køber, afhenter
og sorterer alle former for produktionsspild
fra plastproducerende virksomheder. Dernæst omdanner virksomheden produktionsspildet til
nye råvarer i form af genanvendt plastgranulat, som
sælges til sprøjtestøbere i hele Europa.
I samarbejde med sprøjtestøberne udvikler RC Plast
kundespecifikke granulater i genanvendt plast, der
bliver anvendt til produkter såsom designermøbler,
hyndebokse, havemøbler, kurve og plastkasser.

•	Berry Superfos er ejet af a
 merikanske Berry Global.
•	Virksomheden designer, udvikler og fremstiller
sprøjtestøbt og termoformet plastemballage til
fødevarer og non-food med fokus på kvalitet og
design til genanvendelse.
•	Berry Superfos har 24 fabrikker på tværs af i
Europa og Australien, hvoraf to ligger i Danmark.

RER GENANV

EN

DT

PL

A

ULA

T TIL LIMSTIFT
EN

Derfor bruger Berry Superfos mange ressourcer på at
tilpasse den enkelte emballage og teste, at produktet lever op til alle krav.

EVE

AN

Spandene er udelukkende fremstillet af plastmaterialet PP (polypropylen) hvilket gør, at emballagen
er genanvendelig. Berry Superfos designer i det hele
taget emballage i monomaterialer - en enkelt materialetype - med henblik på, at den skal være mulig at
genanvende, når emballagen ikke længere er i brug.

Mængden af genanvendt plast, der der kan anvendes i produktionen af emballagen, afhænger i
høj grad af, hvad emballagen skal anvendes til. Det
skyldes dels, at genanvendt plast er anderledes at
arbejde med end jomfruelig plast og dels, at der
stilles forskellige krav til eksempelvis produktkvalitet
og driftssikkerhed.
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Berry Superfos fremstiller blandt andet spande i
forskellige størrelser og former, der indeholder en
høj andel af genanvendt plast. Spandene anvendes
eksembelvis til fragt og opbevaring af maling, lak,
byggematerialer, vejsalt eller gødning til haven.

Virksomheden anvender så stor en mængde genanvendt plast i emballagen, som er mulig, uden at
produktets egenskaber og kvalitet kompromitteres.

I mere end 40 år er Pritt-limstiften blevet brugt i hele
verden til at lime papir og karton. Med en produktion
på mere end 120 millioner limstifter om året er Pritt
verdens førende limstiftmærke.

ST

B

erry Superfos har over ti års erfaring med at
designe, udvikle og fremstille genanvendelig
emballage, og virksomheden udvikler flere og
flere produkter i genanvendt plast.

Senest har RC Plast i samarbejde med den tyske
koncern Henkel været med til at udvikle en genanvendt plastråvare, som indgår i produktionen af den
berømte limstift Pritt. Når limstiftemballagen et tom,
kan den genanvendes på ny.

RC

Om Berry Superfos

6

Limstift-emballagen
består af op til

65%

genanvendt plast fra RC Plast.
Pritt-limstiften bliver eksporteret
til lande verden over.
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Designstole i
genanvendt plast

8

Fremtidssikrede materialer til
byggebranchen

Letbek A/S, Tistrup

Letbek A/S, Tistrup

P

lastproducenten Letbek er specialiseret i at
hjælpe kunder og samarbejdspartnere med at
gøre plastprodukter grønnere og øge brugen
af genanvendt plast.
Virksomheden udvikler og producerer en række
forskellige produkter i genanvendt plast. Lige fra de
flotte designstole R.U.M., Mater og VIPER til forskellige
tekniske emner til byggebranchen såsom Outercore.
I de senere år har Letbek bidraget til at give nyt liv til
blandt andet brugte fustager fra bryggerier, nedslidte transportkasser, plastaffald fra danske husholdninger og udtjente fiskenet fra havet.

L

Fra udtjente fiskenet
til designstole

etbeks materialespecialister har i tæt samarbejde med virksomheden Outercore udviklet og
produceret en hjørneprofil til Outercore vinduesfalsen af 100 % genanvendt plast. Plasten kommer fra
genanvendte kasser, som tidligere har været brugt i
fødevareproduktion.

Letbek producerer stolene R.U.M. og Mater af plastgranulat fra Plastix A/S - en genanvendelsesvirksomhed i Lemvig. Virksomheden er specialiseret i
at omdanne udtjente fiskenet, reb og trawl til en
genanvendt plastråvare.
Efterladte fiskenet, reb og trawl indsamles i europæiske havne og sendes til Plastix, hvor de bliver sorteret
efter polymertype og omdannet til granulat, som kan
anvendes i produktionen af stolene og andre nye
plastprodukter.

VIPER

Mater - Ocean

R.U.M.

Stolen VIPER er designet
af Hans Thyge and Co.
for møbelhuset Holmris
B8 i tæt samarbejde med
producenten Letbek. Selve
skallen og vippefunktionen
under sædet er lavet af
sporbar genanvendt plast,
hvilket vil sige, at plasten
kan spores tilbage til der,
hvor den kom fra. Holmris
B8 tager stolen retur efter
endt levetid, hvorefter den
kan genanvendes.

Designvirksomheden Mater
har udviklet en serie af havemøbler ved navn Ocean.
Ocean-serien, som foruden
stolen består af en bænk
og et havebord, bygger
videre på et ikonisk stoledesign fra 1955 af Jørgen
og Nanna Ditzel. Oprindeligt
var stolen lavet af træfinér.
I dagproduceres Ocean-serien af genanvendt
plast fra fiskenet.

R.U.M. står for ’Re-Used
Materials’. Stolens sæde
og ryg er produceret af
Letbek. Stolen består af
98 % genanvendt plast fra
fiskenet foruden ben af
genanvendt stål. Møbeldesignvirksomheden Wehlers
har designet stolen med
et princip om cirkularitet:
Stolen er produceret af
genanvendt plast, og den
er genanvendelig.

Hjørneprofilen er designet med henblik på, at den
skal være mulig at genanvende. Derfor er den skruet
sammen og kan nemt skilles ad efter endt brug
modsat tidligere, hvor profilen var limet sammen.
Outercore har en
ambition om at levere
fremtidssikrede byggematerialer ved at
øge graden af genanvendt materiale og
tilsikre, at produkterne
kan genanvendes.

Gennem produktudvikling, analyser og fælles kompetencer har Letbek og Outercore udviklet en hjørneprofil, som tilmed er nemmere at montere og har en
bedre kuldebelastning end tidligere.
”Vi er kommet frem til en løsning, hvor vi ikke er gået
på kompromis med noget. Tværtimod står vi med et
endnu bedre produkt end før. Men vi er ikke tilfredse,
før vi er nået helt i mål. Det næste skridt i processen
er at kunne producere hele vinduesfalsen i regenerat”, siger Michael Bayer Thomsen, CEO i Letbek.

Om Letbek
•	Letbek har arbejdet med genanvendelse
siden virksomhedens etablering i 1973.
•	Letbek rådgiver kunder i at øge mængden
af genanvendt materiale i produkter og
indtænke cirkulær økonomi – fra design
fasen til konstruktionen, materialesammensætningen og fremstillingen af det
endelige produkt.
•	70-80 % af Letbeks samlede produktion udgøres af genanvendte materialer.

9
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Genanvendelse af
kasserede køleskabe

Borgernes plastaffald
bliver til nye produkter

Aage Vestergaard Larsen A/S, Mariager

A

age Vestergaard Larsen A/S har gennem
en årrække arbejdet sammen med en af
Nordens største indsamlere af udtjente og
kasserede køleskabe. Indsamleren udvinder plasten
fra køleskabene, og Aage Vestergaard Larsen A/S
giver noget af plasten værdi i en ny plastråvare, som
kan bruges i nye produkter.
Et køleskab er i dag en uundværlig genstand i alle
danske hjem. Der findes utallige kølskabstyper og
mærker, men fælles for dem er, at de stort set indeholder de samme typer plastmateriale. Det gør det
en anelse mindre kompliceret at udvinde plasten fra
køleskabene i ensartede og rene plastfraktioner.

10

Aage Vestergaard Larsen A/S, Mariager

Med en vægt på cirka 50 kg. indeholder et køleskab
store mængder plast totalt. Hos Aage Vestergaard
Larsen A/S kommer den udsorterede plastfraktion fra
køleskabene gennem forskellige forarbejdningsprocesser og bliver genanvendt til en ny plastråvare i en
høj kvalitet, som kan genanvendes igen og igen.
De sidste tre år har Aage Vestergaard Larsen A/S
forarbejdet lidt over 2 millioner kasserede køleskabe.
Det har sparet samfundet for lidt over 6 millioner
kilo CO2.

> 2.000.000

kasserede køleskabe

> 6.000.000
kg. CO2

T

raditionelt har Aage Vestergaard Larsen A/S
arbejdet med oparbejdning af plastspild fra
den plastproducerende og plastforbrugende
industri, som er nemmere og ikke mindst renere at
håndtere end det plastaffald, som danskerne sorterer i deres skraldespande.
Husstandssorteret plastaffald er sværere at genanvende, da det består af mange forskellige og sammensatte plasttyper, som rent teknisk er vanskelige
at udsortere.
Aage Vestergaard Larsen A/S har i 2020 ansøgt
patent på en nyudviklet maskine, som er i stand til
at oparbejde det husstandssorterede plast. Det er
et teknologisk gennembrud med bl.a. en række nye
renseteknikker. Det vil i fremtiden komme til at udgøre et stort og nyt forretningsområde for virksomheden.
I 2021 har virksomheden lanceret en produktionslinje
til det husstandssorterede plast, som vil kunne håndtere ca. 4.000 ton årligt.

Denne ofte sammensatte og svært genanvendelige
plast vil dermed blive til en ressource, en CO2-besparelse og en råvare i høj kvalitet til den plastforarbejdende industri.

Husstandssorteret plastaffald er
sværere at genanvende, da det består
af mange forskellige og sammensatte
plasttyper, som rent teknisk er
vanskelige at udsortere.

Om Aage Vestergard
Larsen A/S
•	Aage Vestergaard Larsen A/S har
eksisteret siden 1972 og er i dag
Nordens største genanvender med
mange års erfaring og speciale inden for mekanisk genanvendelse.
•	Aage Vestergaard Larsen A/S er
indehaver af en stor, teknologisk
maskinpark og har specialiseret sig
inden for regenerering, kværning,
finformaling og compoundering af
plast - både med de gængse termoplasttyper PP, PE, PS og ABS samt
de mere tekniske plasttyper som PA,
POM, PET, PBT.
•	Aage Vestergaard Larsen A/S står
bag CIRKLA® – Akademi for Plastgenanvendelse, og virksomheden afholder kurser og undervisning i materialevalg, design, produktionsmetoder
og grønne forretningsmodeller.
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Cirkulære
fødevarebakker
Faerch A/S, Holstebro

F

aerch er en integreret producent og genanvender af emballage til fødevareindustrien.
Virksomheden fremstiller emballage af op til
100 % genanvendt materiale, som kan genanvendes
til ny fødevaregodkendt emballage. Det er Evolve by
Faerch-serien et eksempel på.
Evolve by Faerch er en serie af fødevarebakker, som
er er fremstillet af op til 100 % genanvendte flasker og
bakker, som kan genanvendes fuldt ud til nye bakker
i fødevarekvalitet igen.
Bakkerne er fremstillet af indsamlede og genanvendte flasker og fødevarebakker i monomaterialet
PET (polyethylenterephthalat). Det vil sige, at PET er
bakkernes eneste materialetype.

Evolve-bakkerne er udviklet til emballering af produkter, der kan findes i supermarkedet: fersk kød,
fjerkræ, fisk, salat og plantebaserede alternativer.
Emballagerne er designet i naturligt varierende
farvetoner, der repræsenterer affaldsstrømmen éntil-én og afspejler den specifikke blanding af genanvendt indhold, som bakken består af.
Det skal gøre det nemt for forbrugeren at se, at bakken er lavet af genanvendt plast og fungere som en
påmindelse om, at emballagen kan genanvendes og
blive til ny emballage, hvis den sorteres korrekt.
Faerch tilsætter ingen ekstra farvestoffer i hverken
genanvendelses- eller produktionsprocessen.

Evovle by Faerch er et direkte produkt af, at vi i dag både er
emballageproducent og genanvender - altså det første og det sidste
led i den cirkulære økonomi. Det giver unikke muligheder, der er til gavn
for klimaet og miljøet, og samtidig giver det de danske og europæiske
forbrugere mulighed for at vælge emballage, der indeholder genanvendt
plast og er fuldt ud genanvendelig.
Jesper Emil Jensen, Regional CEO hos Faerch

Om Faerch
•	Faerch blev grundlagt i 1969 som
producent af emballager til fødevaresektoren i form af bakker til fersk
kød, færdigretter og to-go-måltider i
plastmaterialerne PET, PP og PE.
•	I 2018 opkøbte Faerch den hollandskbaserede virksomhed 4PET Group.
Opkøbet gjorde Faerch til en integreret genanvender med mulighed for
at skabe en lukket produktionsloop
omkring fødevarebakker.
•	Virksomheden har i dag cirka 2200
medarbejdere fordelt på 16 produktionsanlæg og kontorer på tværs af
Europa.
•	I 2021 blev Faerch Group købt af
A.P. Møller Holding A/S, som vil øge
investeringerne i flere genanvendelsesanlæg for at imødekomme den
store efterspørgsel efter cirkulær
fødevareemballage.
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Cirkulære måltidskasser
fra RetNemt

Sorteringsservice
til plastindustrien

BEWI Denmark A/S, Holbæk

TREBO, Søborg

Om BEWI Denmark
•	BEWI Denmark producerer fødevarekasser, emballage og isolering
i EPS (ekspanderet polystyren) –
som også går under varemærket
Flamingo®.
•	Virksomheden er produktionsteknisk i
stand til at skabe ny flamingo-råvare af 100 % genanvendt materiale.

B

EWI Denmark producerer genanvendelige
måltidskasser til madleveringsfirmaet RetNemt.
Kasserne bruges til at opbevare, beskytte og
holde fødevarerne kolde, mens de fragtes ud til RetNemt’s kunder rundt omrking i Danmark.
Kasserne er lavet af EPS (ekspanderet polystyren)
– også kendt som Flamingo® – som består af 2 %
råvarer og 98 % luft. EPS kan genanvendes, hvis det
indsamles og sorteres fra det øvrige plast, og det er
RetNemt-måltidskasserne et eksempel på.
Når måltidskasserne har været ude hos RetNemt’s
kunder, bliver de hentet tilbage, sorteret, vasket og
varmebehandlet, så de kan blive genbrugt så mange
gange som muligt.
Når måltidskasserne ikke kan genbruges længere,
komprimeres og ekstruderes de, før materialet omsmeltes til en ny råvare, der kan bruges i nye produkter i 100 % genanvendt materiale.
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•	BEWI Denmark indsamler brugt EPS
og komprimerer det, hvorefter det
ekstruderes og omsmeltes til en ny
råvare, der kan benyttes til at producere nye produkter i 100 % genanvendt materiale.

V

irksomheden Trebo har udviklet en teknologi,
som kan sortere forskellige plasttyper. Gennem deres sorteringsservice gør de det nemmere for produktionsvirksomheder at genanvende
deres produktionsspild.
Trebos patenterede sorteringssystem baserer sig på
en banebrydende sorteringsproces, der muliggør
adskillelsen af et restprodukts forskellige plasttyper
med over 99,9 % renhed.
Produktet, som Trebo producerer, er derfor neddelte,
rene plasttyper, som producenten kan bruge på ny.
Trebo sorterer blandt andet overskydende profiler for
virksomheden Primo Danmark i Tistrup.

Sorteringsprocessen foregår således, at profilerne
først bliver neddelt til en blanding af de to typer, så
de er klar til sortering. Derfra bliver den sorte TPE sorteret fra den hvide PVC. Den rene PVC er nu klar til at
blive genanvendt i Primo Danmarks produktion.
Den høje renhed i sorteringen gør, at plasttyperne
med lethed kan indgå i en ny produktion af selvsamme produkt.

CO2
Klimagevinst ved at
genanvende EPS
Ved at genanvende EPS 100 % mindskes den
samlede CO2-udledning med 4,4 kg CO2/kg.
Heraf stammer de 2,6 kg CO2/kg fra ikke at
forbrænde EPS, mens 1,8 kg CO2/kg stammer fra
besparelsen på at lave en helt ny råvare. Kilde:
Miljøstyrelsen: ’Nyt liv til postconsumer isolering
og emballager’, 2019.
Link til digital version

Neddelte og sorterede profiler fra Primo Danmark.

Hos Trebo er vi så vilde med plast, at
vi mener, dens levetid bør forlænges.
Vores mål er at skabe et kredsløb,
hvor plastspild fra industrien
bliver neddelt, vasket, sorteret og
klargjort for så at blive genanvendt i
produktionen.
Thomas Trebbin, Co-Founder af Trebo

Om TREBO
•	Trebo blev stiftet af de to iværksættere
Thomas Trebbien og Andreas Leth Bockhoff, mens de stadig gik på maskiningeniørstudiet på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
•	I 2018 bevilligede Innovationsfonden de
to iværksættere i alt 430.000 kr. under
InnoFounder-programmet. Siden har
Trebo fokuseret fuldt ud på at opskalere
sorteringsteknologien og planlægger nu
at udvide med flere sorteringsfabrikker.

5 initiativer
til at gøre Danmark til en
genanvendelsesnation i verdensklasse

1.

Vores affaldssystem skal forbedres med fokus på kvalitet i
genanvendelsen: Vi anbefaler, at det det danske affaldssystem
forbredres med øget fokus på kvalitet i genanvendelsen.

2.

Smartere design af plastemballage skal sikre mere genbrug
og genanvendelse: Vi anbefaler, at plastemballager designes
med øget fokus på genbrug og genanvendelse.

3.

Ambitiøs implementering af EU’s producentansvar på emballage:
Vi anbefaler, at EU’s producentansvar implementeres, så det fremmer
genanvendelse – fx ved at de, der designer genanvendelige emballager
og anvender genanvendt plast, skal betale mindre.

4.

Den offentlige sektor skal efterspørge genanvendt plast via
grønne indkøb: Vi anbefaler, at landets største indkøber efterspørger
produkter, der indeholder genanvendt plast, hvor det er muligt.

5.

Opret en grøn plastfond med indtægterne fra de stigende afgifter
på bæreposer: Vi anbefaler, at der oprettes en uafhængig grøn
plastfond målrettet øget genbrug og genanvendelse af plast.
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