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RAMMER FOR FOKUS PÅ PLAST OG
PLASTEMBALLAGE
Plastik er et nyttigt materiale! Og vi kan ikke undvære det.
Dog skal vi øge genbrug og genanvendelse for:
• At begrænse brugen af fossile ressourcer (olie)
• 6 pct. af verdens olieforbrug går til produktion af plastik,
forventes at stige til 20 pct. i 2050
• Produktion, forbrug og afbrænding af plastik medfører
udledning af ca. 400 mio. tons CO2 globalt hvert år.

• At bidrage til at mindske den stigende globale
plastikforurening
• I Danmark produceres årligt 340.000 tons plastikaffald
(husholdninger og virksomheder)
• Kun knap 35 pct. genbruges eller genanvendes
• Plastik nedbrydes kun langsomt i naturen og udgør knap 40
pct.

TRENDS I HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN
• Branche i vækst (præ-corona), med stigende
plastmængder til følge
• Største plastmængder findes i:
• Emballageplast i køkkenet til indpakning og opbevaring
• Emballage, som videresælges til kunder (takeaway, fastfood)

• Store fraktioner af plastaffald i branchen, som ikke
medtages i de officielle plastaffaldsfraktioner
• Kun ca. 1/10 indsamles og sorteres som plast. Resten:
• Er forurenet med organisk affald
• Er emballage, som videresælges til kunder
• Ender i restaffald grundet manglende plads til at etablere
sorteringsspande
• Er vanskeligt at genanvende grundet blandede polymertyper

TRENDS I FØDEVAREPRODUKTION/LANDBRUG
• Når der i fødevareproduktion/landbruget anvendes store
mængder plast, skyldes det typisk produkternes
egenskaber, og at der ikke er brugbare substitutter
tilgængelige.
• Største plastmængder findes i:
• Kvægbrug og gartneri
• Typer: Wrap og ensilagefolie (landbrugsfolie)

• Lille mængde plst ift. sektorens størrelse
• Ca. 1/4 indsamles og sorteres som plast. Resten:
• Ender i restaffald/blandet affald (størstedelen)
• Videresælges med produkter og
sortering/genanvendelsesansvar ender hos slutbruger

PLASTMÆNGDER I HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN
Analyse af nationale plaststrømme, Rambøll for
Miljøstyrelsen
130 ton registreret plastaffald
1.200 ton estimeret plastaffald i andre
affaldsfraktioner
I alt 1.330 ton plastaffald
Metode

PLASTMÆNGDER I FØDEVAREPRODUKTION/LANDBRUG
Analyse af nationale plaststrømme, Rambøll for
Miljøstyrelsen
Ca. 5.500 ton registreret plastaffald
Ca. 15.500 ton estimeret plastaffald i andre
affaldsfraktioner
I alt ca. 21.000 ton plastaffald
Metode

POTENTIALER FOR GENBRUG, GENANVENDELSE OG
SUBSTITUTION – HOTEL OG RESTAURATION
Genbrug

Genanvendelse

Substitution

Returordning med dunke
Mangler dog økonomiske incitamenter

Afstemme, hvad der kan aftages af
affaldshåndteringsvirksomhederne.
Krav i designfase: produkterne i stigende grad
produceres af en enkelt plasttype, uden at gå på
kompromis med funktionaliteten
Take-away/streetfood: ændre adfærd hos
kunder/opfordre til returnering mhbp. genanvendelse

Fokus for mange virksomheder, delvist
ansporet af EU’s nye regler for engangsplast
Ikke for nuværende økonomisk rentabelt
Ikke nødvendige funktionaliteter
Ikke tilstrækkelige mængder

EKSEMPLER PÅ GENBRUG OG GENANVENDELSE – HOTEL OG
RESTAURATION
En restaurantkæde har det som en del af deres profil, at de vil være

Genbrug

bæredygtige både i deres produkter til kunderne og i deres
leverandørkæde. Virksomheden har valgt en leverandør, der dels tager
kasserne med råvarer retur og dels sikrer, at disse genbruges. Den
bæredygtige profil er dog endnu ikke økonomisk rentabel, men er valgt
ud fra et ønske om at gøre en forskel, som også fungerer som branding
overfor kunderne.

Genanvendelse

En take-away kæde har forsøgt at opfordre kunderne til at levere deres
brugte emballageaffald tilbage til restauranten, således at den kan
sortere det. En sådan ordning kunne potentielt fungere i street
food-sammenhæng og/eller på festivaler og lignende, hvor maden
indtages i umiddelbar nærhed af restauranten. Flere festivaler har
eksperimenteret med genbrugsemballage.

En virksomhed har stort fokus på at udskifte engangsplastprodukter

Substitution

med substituerbare produkter. Det er en del af virksomhedens profil og
ikke noget, der er økonomisk rentabelt for virksomheden (endnu).
Virksomheden angiver, at det koster næsten 20 gange så meget for
papsugerør, som for plastsugerør, hvorfor de har valgt at forsøge med
et stop af sugerør i stedet for en substitution.

POTENTIALER FOR GENBRUG, GENANVENDELSE OG
SUBSTITUTION – FØDEVAREPRODUKTION/LANDBRUG
Genbrug
Især returordning med dunke angives som et
potentiale i branchen
Bedre oplysning om returordninger til landmændene

Genanvendelse

Substitution

Renholdelse af plast
Bedre orientering til landbrugsvirksomheder om
mulighederne for at afsætte plasten til genanvendelse
og kravene hertil
Samarbejde på tværs af landbrugsvirksomhederne for
at sikre større mængder

Få muligheder for substitution
Økonomi og funktionalitet udgør barriererne for
substitution
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