Fra engangsemballage
til genbrug
Sådan bliver Danmark førende indenfor
cirkulære forretningsmodeller
Udført af Nordic Sustainability
og PlanMiljø for Danmarks
Naturfredningsforening

Genbrug kan gøre Danmark til frontløber på cirkulær
økonomi
Det kommende producentansvarssystem giver Danmark mulighed for at blive den frontløber på cirkulær økonomi-området, som
vi gerne vil være, men som vi ikke er på nuværende tidspunkt. Ifølge Eurostat er vi et af de lande i EU, som generer mest affald pr.
indbygger. Der er derfor god grund til, at vi i Danmark retter fokus mod affaldsforebyggelse. Formålet med producentansvaret på
emballage er netop at forebygge affaldsgenerering ved at give virksomhederne incitament til at designe produkter, som kan
genbruges og til at udvikle genbrugssystemer. Når genbrug bliver omdrejningspunktet i samtalen omkring emballage sikres det,
at miljøet vinder, samt at forretningsmodeller, på sigt, bliver mere økonomisk rentable. Danmark har mange eksempler på
nyopstartede virksomheder, der blot venter på, at vi får skabt de rette rammebetingelser for, at de kan være med til at gøre
Danmark til en frontløber for cirkulære forretningsmodeller.
Skal vi væk fra vores brug-og-smid-væk samfund og den lineære økonomi, hvor vi skaber store mængder af affald, er der brug
for, at politikerne tager virkemidler i brug, som prioriterer genbrugsløsninger over engangsbrug. Danmark skal sikre, at vi ikke
forspilder vores chance med det kommende producentansvarssystem på emballage ved at fastholde status quo i stedet for at
skabe den fornødne forandring og betingelser for, at nye cirkulære forretningsmodeller kan gøre Danmark mere bæredygtigt.
Genbrug er nemlig både bedre for miljøet og for økonomien – det påpeger mange nye virksomheder baserede på cirkulære
principper. Der er derfor tale om en særdeles win-win-situation i at sikre, at genbrug bliver førsteprioritet, når Danmark
implementerer sit bud på det udvidede producentansvar på emballage inden 2025.
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”Vi ser rigtig gode muligheder og mening i genbrugsløsninger og derfor vil vi gerne rykke på dagsordenen. Der er meget at vinde
miljø- og klimamæssigt ved at tage rejsen henimod mere genbrug. Det er også den udvikling, som det nye udvidede
producentansvarssystem har til hensigt. For at bane vejen for øget genbrug i restaurationsbranchen er det afgørende vigtigt, at der
i samarbejde mellem politikere, myndigheder og erhvervslivet findes løsninger på de logistiske og økonomiske spørgsmål, som pt.
udestår.”

Pernille Sørup Asmussen, CSR konsulent
Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC)

Executive summary
Behovet for at reducere affaldsproduktion er bredt anerkendt og accepteret. Den danske indsats har hidtil fokuseret på letvægtsemballage og
indsamling af affald til genanvendelse. Vi anbefaler, at det kommende udvidet producentansvarssystem sætter genbrug over genanvendelse i
tråd med EU’s affaldshierarki.

Rammebetingelser, der kan være med til at sikre et effektivt udvidet producentansvar på

Anbefalinger til det kommende udvidede producentansvarssystem på emballage:

emballage:

Konkrete målsætninger på genbrug

Infrastruktur, der sikrer effektiv logistik

Kvantitative målsætninger på genbrug sender et tydeligt signal til producenter og

Et funktionsdygtigt system af drop-off netværk, returlogistik, vaskerifaciliteter,

forbrugere, som tilskynder den nødvendige stigning af genbrugelig emballage i

redistribuering, sporing af produkter og beløbsrefundering til forbrugere

Danmark. Rapporten anbefaler, at Danmark i 2025 skal sikre, at mindst 10 % af

(i tilfælde af pantsystem) samt træning af medarbejdere er nødvendig.

markedsført emballage bliver genbrugt, mindst 15 % i 2027 og 50 % i 2030. For at
opnå den ønskede miljøgevinst er det afgørende samtidig at sætte reduktionsmål.

Adressering af hygiejne- og cirkulationskrav
Tydelige krav til hygiejnestandarder samt minimumskrav til, hvor mange gange en

Økonomiske incitamentsstrukturer som aktivt fremmer genbrug

emballage skal være i cirkulation ønskes fra industrien. Det er anbefalelsesværdigt at

Der skal skabes en incitamentsstruktur, der tilskynder genbrug. Modulerede gebyrer

specificere på produktniveau og gøre det klart, hvilke aktører, der påhviler et ansvar i

kan sikre, at virksomheder har større incitament til at skabe genbrugelige produkter i

at sikre hygiejne og sporbarhed i en genbrugsemballage.

robust og god kvalitet, der kan holde til mange cyklusser.
Intuitivt og i øjenhøjde med forbrugeren
Pantsystemer med genbrug som formål virker

En vigtig del af et emballageretursystem er, at det er intuitivt fra modtagelse til indlevering

En videreudvikling af det nuværende pantsystem eller etablering af et lignende

eller genopfyldning. Centralt er det, at systemet er nær forbrugeres hverdagsrutiner,

system, der kan modtage flere emballagetyper kan sikre, at mængden af

engagerer fysiske butikker og, hvor nødvendigt varetager indsamling, vaskeri og

genbrugelig materiale øges og bliver behandlet og distribueret korrekt.

distribuering af emballager.

Retningslinjer for genbrugelig emballage

Storskala kan skabe flere gevinster for alle parter i et genbrugssystem

Fælles retningslinjer for genbrugelig emballagedesign anbefales, da disse kan sikre,

Stordrift kan sikre en lige byrdefordeling og muliggøre yderligere fordele såsom brug af

at de rette økonomiske-, ressource- og miljøvalg bliver truffet samt kvalitetssikre

vedvarende energi samt anvendelse af elektriske køretøjer og på denne måde formindske

emballagen for forbrugeren.

miljøpåvirkninger af vores takeaway, kosmetik og e-handel.
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Executive summary

Genbrug som den CO2-mæssigt bedste løsning illustreret i cyklusser før
miljøgevinsten er større end ved engangsemballage samt CO2-besparelse
Antal cyklusser

CO2-besparelse

Transport-emballage til ehandel
Re-Pack vs. tilsvarende papkasse

2

Efter 20 cyklusser har en enkelt Re-Pack pose
sparet 3.5 kg CO2 og 3 kg skrald vs. en papkasse.
Det er en CO2 reduktion på 80 %.

Transport-emballage til ehandel
RE-ZIP vs. tilsvarende
engangsplastikpose

10

En enkelt større RE-ZIP pose har en CO2
besparelse på 1,5 kg (67 %) efter 30 cyklusser i
sammenligning med en engangs plastpose

Transport-emballage til ehandel
Cirqle vs. tilsvarende
engangspapkasse med isolering

7

Efter 100 cyklusser har en Cirqle-kassen sparet
251 kg CO2 og ca. 200 kg papaffald. Det svarer til
90 % CO2 besparelse over 100 cyklusser.

7-20

Madboksen har en CO2 besparelse ved 200
ganges brug fra 16 til +30 kg CO2 per måltid vs.
mest anvendte engangsmaterialer.

24 (boksen)

I koppens levetid (1000 cyklusser) spares der
60,8 kg CO2e = Reduktion på 96,5 % vs.
engangskopper. Boksen sparer 157 kg CO2 i sin
levetid.

N/A

79 % CO2 sparet for hvert genbrugt beholder

Rapporten fokuserer om tre emballagetyper:
Transportemballage til e-handel
Stigende mængder af transportemballage i forbindelse med ehandel ender i skraldespanden, især i forbindelse med den
corona-relaterede nedlukning af fysiske butikker. Det er ofte de
samme emballageløsninger, som benyttes, og de tekniske krav til
den type emballage er meget tydelige og begrænsede.
Takeaway-emballage
Takeaway-branchen er voksende og dermed er mængden af
emballage ligeså. Takeaway-emballage er dog en af de
emballagetyper, som oftest findes i naturen og henkastet på
gaden. Til trods for både villighed og nye initiativer, mangler der
tiltag, der kan løse et stigende og presserende miljømæssigt
problem.
Emballage til personlig pleje- og husholdningsprodukter
Der er ikke mangel på innovation inden for personlig pleje, og der
findes flere allerede igangsatte initiativer, der sikrer genbrug af
emballage. En undersøgelse fra 2019 viste dog, at 66 % ikke ved,
hvordan de skal affaldssortere deres kosmetikprodukter. Der er
således plads til forbedring på et område med oplagte
muligheder for standardiserede emballageløsninger og effektive
take-back systemer.
Eksempler på cirkulære virksomheder findes fra side 15.

Takeaway-emballage
ReCIRCLE vs. tilsvarende
engangstakeaway
Takeaway-emballage
Kleenhub vs. tilsvarende
engangstakeaway
Kosmetik –og hygiejneemballage
Cozies genbrugelige beholdere
vs. tilsvarende engangsbeholdere

* Materialer i rækkefølge efter besparelse (mindst til størst) pap, PLA, EPS, sukkerrør og PET plastik.
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Executive summary
Store miljøgevinster ved reduktion af emballage
Overordnet set, er der store miljøgevinster at hente ved at nedbringe mængden af
emballage i samfundet. I 2018 brugte Danmark ca. 116.000 tons salgsemballage i
plastik (og derudover en lang række engangsemballager af andre materialetyper).
Hvis mængden af salgsemballage i plastik kan nedbringes med 25 % – ca. 29.000
tons mindre plastemballage, vil det betyde en CO2 besparelse på omtrent 29.000
tons CO2. Foruden CO2-gevinsten vil der naturligvis være en række associerede og
mindst lige så markante miljøfordele; ikke mindst et mindre træk på vores
naturressourcer og den faldende mængde emballageaffald, der ender i vores natur
og parker.
Miljøgevinster ved genbrugelig emballage er markante
Indenfor takeaway-emballage er der flere initiativer, som peger på de

”Wolt vil gerne, som en stærk
samarbejdspartner og det bindende led
mellem restauranter og forbruger, være
med til at skabe bæredygtige og
genbrugelige emballageløsninger for
restaurationsbranchen. En løsning som
tjener både vores kunder og miljøet.”
.

Tine Duelund Schou,
Kommunikationschef,
Wolt

miljøgevinster, der kan høstes ved genbrug. Genbrugelig emballage er
sædvanligvis mere robust end engangsemballage og derfor tungere, hvorfor
fremstilling af genbrugelig emballage generelt er mere miljøbelastende end
tilsvarende engangsemballage. Genbrugelig emballage indhenter hurtigt
engangsemballage allerede efter få genbrugscyklusser på både miljø og økonomi.
Genbrugelig emballage kan betale sig, men det har større startomkostninger
Det er ikke overraskende, at de indledende investeringsomkostninger er væsentligt
højere end for engangsemballage. I tråd med miljøgevinster stiger de økonomiske
gevinster når antallet af forbrugscyklusser stiger.
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Executive summary
Genbrugsmålsætninger udstikker en tydelig linje for, hvordan et emballagesystem for et udvidet producentansvar skal indrettes, og hvad den
skal kunne opnå. Ved at gøre fremtiden mere forudsigelig, skaber målsætninger et mere pålideligt investeringsmiljø for emballage- og
produktproducenter.
Genbrug som omdrejningspunkt for målsætninger kan sætte retning

Husholdningsprodukter:

Der findes kun få eksempler endnu på deciderede genbrugsmål for emballage -

Husholdningsprodukter af flydende koncentrater består ofte af 80-90 % vand. Et

og disse er implementeret for nyligt, hvorfor der ikke findes brugbar information

genbrugsmål kan sætte en retning for producenter, så det danske marked indenfor

om deres effektivitet. Ikke desto mindre er forventningen, at de reducerer

nærtstående fremtid byder på genopfyldning af dagligdagens husholdningsprodukter.

affaldsmængder og ligeledes miljøpåvirkninger. På baggrund af den foretagne
analyse anbefaler vi, at Danmark integrerer en målsætning på lige fod med den

Personlig pleje produkter:

franske, dog med fem procent stigning, da det danske marked historisk har god

Med løsninger som shampoo-barer, tandpasta i tabletform og genopfyldelige shampoo-

erfaring med et velfungerende pantsystem samt en forbrugergruppe, der er vant

flasker er der gode muligheder for at undgå engangsbeholdere. Produkter såsom

til at tænke i genbrug. Således skal Danmark i 2025 sikre, at mindst 10 % af

tandpasta, mundskyl, shampoo har påvist en plastikbesparelse på 80 % eller mere.

markedsført emballage bliver genbrugt, mindst 15 % bliver genbrugt i 2027
og 50 % i 2030 når infrastruktur og systemer for genbrug er veletablerede.

E-handel:

Sideløbende er det afgørende for miljøeffekten af genbrugsmålet, at der

Blot en enkelt transportpose kan spare op til 80 % CO2 i sammenligning med pap, og

samtidig sættes reduktionsmål.

reducerer signifikant affald fra e-handel. E-handel er oplagt for genbrug, og
målsætninger kan med fordel sættes ud fra de europæiske standardstørrelser for e-

Konkrete genbrugsmål fungerer mest optimalt, når de rette rammebetingelser er

handel-emballage.

til stede. Der er dog enkelte kategorier af produkter inden for de emballagetyper,
som denne rapport beskæftiger sig med, hvor der er oplagte muligheder for at

Takeaway-emballage:

sætte konkrete genbrugsmål, da der allerede findes gode muligheder for

Behovet for at overgå til genbrug af takeaway-service er bredt anerkendt, og er en

genbrugsløsninger, der sikrer et langt mindre forbrug af engangsemballage.

oplagt mulighed for at sætte produktspecifikke genbrugsmålsætninger. Danmark kan
med fordel tage inspiration fra den tyske målsætning om 70 % genbrug af takeawaykopper i 2022.
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Genbrug som omdrejningspunkt for et udvidet
producentansvar på emballage
I respons til udfordringen vedrørende stigende

materialehåndteringsmål.

affaldsmængder på globalt plan, tyer EUs medlemslande til
nye muligheder for lovgivning og målsætninger, der placerer

Danmark er et af de få lande i EU, som ikke har iværksat et

ansvaret for produkters affaldsfase hos producenten. Det gør
de i overensstemmelse med EUs Emballagedirektiv, der
søger at komme affaldsproblematikken til livs. Det udvidede
producentansvar pålægger således producenter økonomisk
og fysisk ansvar for behandling og bortskaffelse af produkter
efter brugsfasen. Pålæggelse af et sådant ansvar kan
potentielt skabe incitament for at mindske affald hos
producenten, designe produkter for miljøet, samt støtte
opnåelsen af offentlige genbrugs- genanvendelses- og

udvidet producentansvar på emballage. Det skal dog
implementeres inden 2025, hvorfor Danmark i skrivende
stund er ved at undersøge implementeringsmodeller for det
udvidede producentansvar. Mange anbefalinger og
undersøgelser fokuserer på modeller for producentansvaret
med genanvendelse som det bærende element. Der er dog
mange ressource- og miljøgevinster at opnå ved at gøre
genbrug til omdrejningspunktet for Danmarks kommende
producentansvar på emballage.

”Når vi genanvender kommer materialer i cyklus en til to gange hvorefter de ryger til
affald. Det giver en kort forlængelse af materialets livstid, men det er utilstrækkeligt:
Vi bliver nødt til at gå direkte til genbrug.”
Arnaud Lancelot,

medstifter af Cozie
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I overensstemmelse med affaldshierarkiet
skal EUs medlemsstater igangsætte
aktiviteter, der sigter mod at øge andelen af
genbrugsemballage der omsættes, samt
sikre, at genbrugssystemer til emballage er
både miljø -og sundhedsmæssigt forsvarlige
for forbrugerne. Aktiviteterne kan bl.a.
omfatte a) benyttelsen af returpantsystemer
b) fastsættelsen af kvalitative eller
kvantitative mål c) brugen af økonomiske
incitamenter d) fastlæggelse af en
minimumsprocentdel af genbrugsemballage,
som bringes i omsætning hvert år, for hver
emballagestrøm.

Artikel 5, Genbrug 1.,
Emballagedirektiv 2018/852

Den danske indsats må derfor tilskynde EU direktivets
krav om at fremme design, fremstilling og anvendelse
af produkter, der er ressourceeffektive, holdbare,
genbrugelige og kan både repareres og opgraderes.
Mange brancher og industrier er modne til at være en
del af en nødvendig løsning, hvorfor markedsfordele
og regulering skal komme disse til gode og sikre, at
virksomheder kommer med ombord og efterlever et
udvidet producentansvar på emballage, der lever op
til netop dét, det er tiltænkt: At forhindre affald,
fremme produktdesign for miljøet samt understøtte
offentlige mål for genbrug og ansvarlig forvaltning af
materialer.
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01
METODE
Baggrund for valg af og introduktion
til rapportens fokusområder
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Baggrund for valg af
rapportens fokusområder
Dedikerede mål efter emballagetyper
kan hjælpe med at reducere antallet
af emballageenheder og skabe lige
vilkår for engangsemballage, da
sidstnævnte i dag ikke internaliserer
de tilknyttede omkostninger.
Rethink Plastic, 5
recommendations to reinforce
the Packaging and Packaging
Waste Directive with prevention
and reuse measures

For at kigge nærmere på de instrumenter, som kunne tages i brug
for at fremme genbrug af emballage, fokuserer rapporten på
enkelte udvalgte emballagetyper og sektorer.
Udvælgelsen af disse emballagetyper og sektorer er baseret på
en række kriterier: Nuværende og fremtidsmængde af
emballagetypen, nuværende genbrugssystemer, igangværende
initiativer for genbrug inden for de forskellige typer af emballage,
forventede praktiske sværhedsniveau i relation til genbrug, samt
projekt –og styregruppens kendskab til nuværende emballageog affaldshåndteringspraksis. Det skal derudover tilføjes, at
projekt- og styregruppen vurderer, at det netop er inden for disse
tre brancher, at potentialet for velfungerende genbrugssystemer
pt. er størst.
Rapporten koncentrerer sig således om tre emballagetyper:
• Transportemballage til e-handel
• Takeaway-emballage
• Emballage til personlig pleje- og husholdningsprodukter
12

Rapportens tre fokusområder
Transportemballage til e-handel
Stigende mængder af transportemballage i forbindelse med e-handel ender i skraldespanden, især i forbindelse med den coronarelaterede nedlukning af fysiske butikker. Det er ofte de samme emballageløsninger, som benyttes, og de tekniske krav til den type
emballage er meget tydelige og begrænsede. Ydermere er emballageforbruget ved e-handel højt, da produkterne typisk i sig selv er
emballeret og dermed repræsenterer transportemballage en forøgelse af mængden af emballage, der bliver anvendt.
Takeaway-emballage
Takeaway-branchen er voksende og dermed er mængden af emballage ligeså. Der findes en række interessante erfaringer og flere
nye initiativer på markedet, som også understreger branchens tilkendegivelse og villighed for mere genbrug. Takeaway-emballage
er dog en af de emballagetyper som oftest findes i naturen og henkastet på gaden, så til trods for både villighed og nye initiativer,
mangler der tiltag, der kan løse et stigende og presserende miljømæssigt problem.
Emballage til personlig pleje- og husholdningsprodukter
Der er ikke mangel på innovation inden for personlig pleje og der findes flere allerede igangsatte initiativer, der sikrer genbrug af
emballage. Disse er særligt fokuserede på muligheder for genopfyldning, enten i butikkerne eller ved brug af genopfyldningsposer til
mere robuste flasker og dispensere. Dog er det også en branche, der er i vækst og med flere spillere på markedet kommer flere
produkter i omløb. En undersøgelse fra 2019 viste, at 66 % ikke ved, hvordan de skal affaldssortere deres kosmetikprodukter; et
problem der ikke bliver mindre med flere forskellige produkter på markedet. Produkterne er også præget af, at emballagedesign
ofte udgør en væsentlig del af brandidentiteten. Der er således plads til forbedring på et område med oplagte muligheder for
standardiserede emballageløsninger og effektive take-back systemer.
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Emballagetyper og eksempler på god genbrugspraksis:
Transportemballage
Transportemballage

posten med det vedlagte returlabel og RePack sørger for, at

De miljømæssige fordele ved genbrugelig
transportemballage er bredt anerkendte til trods for, at

emballagen bliver rengjort, desinficeret og gjort klar til ny
levering. Produktionen af RePacks har en større CO2-

industrien i høj grad er præget af en lineær tilgang til
emballagens cyklus. Der er dog betydelige besparelser for

påvirkning end de fleste plastposer og papkasser til
engangsemballage, men grundet retur-metoden præsterer

virksomheder ved at overgå til genbrugelig
transportemballage, og en række pionervirksomheder har

RePack langt bedre i miljøhenseende, ved både reduceret
CO2 og mindre skrald efter kun to cyklusser.

allerede udviklet løsninger med stor succes.
Fordele
RePack
RePack hjælper over 150 tøjmærker og detailhandlere i mere

Repack er fremstillet i holdbart genbrugsmateriale og
reducerer affald og CO2 samtidig med, at de er lette at

end 17 lande med at bevæge sig væk fra engangsbrug af
transportemballage i Europa og Nordamerika. RePacks kan

returnere, hvilket sikrer, at en stor andel genbruges.
RePack-cyklussen inkluderer forudbetalt, globalt returnering

genbruges og er designet i flere standardmål. Kunder
returnerer deres tomme RePack med

af emballage, og lagerstyringssystemet sikrer i realtid, at
brugere altid har nok RePacks til at sende sine varer.
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Emballagetyper og eksempler
på god genbrugspraksis
RE-ZIP
Danske RE-ZIP fra Aarhus har skabt en genbrugspose og
genbrugskasse til e-handel, som som kan bruges 30 gange.
Produktporteføljen består af otte varianter og er designet med
hensyn til materialer, vægt og skrøbelighed. RE-ZIP poserne
reducerer CO2-udledningen med 84 % i sammenligning med
engangsemballage produceret i pap efter 10 cyklusser.
Fordele
• Ved at tilbyde kunder RE-ZIP bliver det let og omkostningsfrit
for en forretning at integrere et bæredygtigt alternativ til
plastikposer. Det er muligt at sende og returnere en vare i REZIP emballage på tværs af 130 lande.
• Forretningen registrerer et emballage-ID ved afsendelse med
almindelig fragt, og RE-ZIP håndterer returnering af
emballagen fra kunden, vask og redistribution.
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Emballagetyper og eksempler på god genbrugspraksis:
Takeaway-emballage
Takeaway-emballage

CupClub (UK)

Et af Europa-Kommissionens mål er, at al emballage på EUmarkedet enten skal genbruges eller kunne genanvendes på

CupClub er en tjenesteydelse for genbrugskopper. CupClub
samarbejder med brands, virksomheder og detailhandlere

en rentabel måde inden udgangen af 2030. En af tiltagene
som Kommissionen udpeger i den nye Handlingsplan for

på tværs af caféer, restauranter, selvbetjeningsstationer og
festivaler. CupClub indsamler og vasker kopper dagligt og

Cirkulær Økonomi er at skabe incitament til at anvende
produkter som tjenesteydelser, hvor producenterne således

ved hjælp af sporingsmekanisme returneres kopper
igen baseret på den målte nødvendige volumen.

beholder ejerskab og ansvar for produktet i løbet af dets
livscyklus.

Fordele

Handlingsplanen påpeger specifikt engangsemballage til

• Hvert skridt i produktets livscyklus (produktion, brug og
transport) udleder 50 % mindre CO2 end en engangskop.

service og bestik som et område, der bør erstattes med
genbrugsløsninger. Genbrugsløsninger er der allerede

• CupClub leverer end-to-end service, som kan
skræddersyes og implementeres i enhver organisation.

mange af i Europa og enkelte vokser også støt i Danmark.

• Daglig datarapportering om bl.a. produktets brug er med
til at gøre forbrugere klogere på hvor og hvornår vi
bruger samt skiller os af med vores kopper.
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Emballagetyper og eksempler
på god genbrugspraksis
“Genbrug er økonomisk set endnu ikke billigere
end engangsemballage i Danmark. Men
stigningen i afgifter på engangsemballage, som
der løbende kommer flere af gør, at det inden
for få år med en samlet løsning, som den vi
arbejder på i andelsvirksomheden New Loop –
hvor vi favner flere emballager til store dele af
takeaway-branchen, og derigennem får
stordriftsfordele på indkøb, vask og logistik (og
gør det let for folk at pante emballagen igen
efter brug) – vil nedbringe omkostningerne og
gøre det billigere end engangsemballage. Det
sker allerede flere med f.eks. Freiburg-koppen
og Re-circle-skålen i Bern.”

Anders Barsøe,

Bestyrelsesformand i New Loop
og CEO i LETZ SUSHI.

New Loop
New Loop søger at skabe et pantsystem til takeaway og convenience
food i Danmark. New Loop arbejder på at etablere en cirkulær
emballageløsning, som er intuitiv for forbrugeren, der kan indlevere op
til ti stykker emballage ad gangen det samme sted. New Loop
planlægger at centralisere vaskeri af emballagen, så restauranter og
caféer ikke skal stå med ansvaret for dette selv.
Fordele
• New Loop vil sikre nem indlevering for både forbrugere i
restauranterne og pantsamlere ved miljøstationer, da de er en vigtig
brik i pantsystemets sammenhængskraft.
• Emballagen er lavet af bioplast fra brugt fritureolie. Det er fossilfrit og
har den fordel at, hvis den ender sammen med plastik til
genanvendelse, ødelægger den ikke den samlede mængde.
• Målet er at New Loop skal være et andelsselskab, og derved
minimere andelshavernes omkostninger ved det forestående
producentansvar i 2025.
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Emballagetyper og eksempler
på god genbrugspraksis
KleenHub
KleenHub er et dansk digitalt retursystem til kaffekopper og
madbokse. De genbrugelige kopper og bokse er lavet af rustfrit stål
designet med henblik på holdbarhed, hygiejne og funktionalitet
som varme- eller kuldebeholdere. Brugeren informeres og
vejledes på KleenHub-appen, og kan låne, bruge og returnere
emballagen hos et af stederne i KleenHub-netværket, som i dag
strækker sig på tværs af København. Herfra bliver emballagen
vasket og klargjort til næste kunde.
Fordele
• Det er gratis at låne en kop eller boks fra KleenHub i op til 10
dage, og returraten er i dag 96 %.
• Appen giver direkte feedback, som viser brugeren, hvor mange
engangsmadbokse og -kopper forbrugeren har sparet og
tilsvarende hvor meget plastik, vand og CO2 der er sparet.
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Emballagetyper og eksempler
på god genbrugspraksis
reCIRCLE
ReCIRCLE er en schweizisk virksomhed, som tilbyder “madkasse
som en service” og har 1360 restauranter i sit netværk i hele
Schweiz. Partnere i reCircle-netværket er restauranter, skoler,
virksomheder eller lokale eventarrangører. De indgår i en
abonnementsordning med reCIRCLE og bestiller det antal
produkter, som de har brug for. Kunder betaler 67 kr. for en
reCIRCLE BOX, som kan bruges så længe kunden ønsker, og
returneres til enhver partner i reCIRCLE-netværket.
Fordele
• Ved færre end 10 cyklusser har reCIRCLE boksen en mindre
miljøpåvirkning end engangsbeholdere og klimapåvirkningen
ved 200 cyklusser er lavere sammenlignet med ethvert
engangsmateriale.
• reCIRCLE tilbyder forskellige størrelser af produktkategorier
samt mulighed for at kunder kan designe skålens farve og sætte
logo på låget.
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Emballagetyper og eksempler på god genbrugspraksis:
Kosmetik- og husholdningsprodukter
Kosmetik- og husholdningsprodukter

By Humankind

Langt de fleste produkter vi bruger hver dag er designet til
engangsbrug og det har store konsekvenser for både

By Humankind laver produkter til personlig pleje, som reducerer
behovet for engangsemballage. Kunden modtager ved første

miljøet og klimaet. Derfor tænker mange i industrien
innovativt og finder nye løsninger og tilgange til emballage

ordre sine produkter i genbrugelig emballage, som er designet
med henblik på at holde et helt liv. Såfremt kunden ikke ønsker

og genopfyldning, som sikrer, at holdbar emballage kan
bruges igen og igen. Alternativerne til produkter i

at beholde emballagen kan den komposteres. Genopfyldninger
kan bestilles på abonnement med valgfri frekvens.

engangsemballage er dog stadig relativt få. Flere i branchen
understreger, at de branchespecifikke sikkerheds-, hygiejne-

Fordele

og kvalitetskriterier forbundet med kosmetik- og
husholdningsprodukter, er store logistiske og økonomiske

• Mundskyl leveres som tabletter, der opløses i vand og
shampoo i solide barer for at reducere emballage og

udfordringer.
Som det kan læses på side 33, ‘Udfordringer og løsninger’

transportomkostninger.
• Beholdere til personlig pleje er designet i slidstærk plast.

findes der netop løsninger og tiltag, der sikrer, at selv
brancher med mange krav kan komme med på

• Brugere, der abonnerer på By Humandkinds deodorant,
shampoo og mundskyl, sparer i gennemsnit 5 kg

genbrugsbølgen.

engangsplastik inden for det første brugsår.
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Emballagetyper og eksempler på god genbrugspraksis:
Kosmetik- og husholdningsprodukter
Cozie

Replenish

Grundtanken bag det franske mærke Cozie er at tilbyde
hudprodukter, der er effektive, genopfyldelige og

Replenish har udviklet en genanvendelig og holdbar
sprayflaske til flydende koncentrater til rengøring og personlig

genanvendelige. Kosmetik- og plejeprodukter er traditionelt set
vanskelige at rengøre og genopfylde, hvorfor Cozie har udviklet

pleje. Små pods med flydende koncentrat fastgøres i bunden
af sprayflasken, hvorefter koncentratet frigøres i flasken. Vand

en teknologi og et produkt, hvor dette let kan lade sig gøre.

tilsættes og produktet er herefter klar til brug. Replenish kan
tilpasses forskellige produkttilbud, så virksomheder kan

Fordele
• Cozies dispenserteknologi gør det muligt for forbrugeren at

brande produktet under sit eget mærke uden
udviklingsomkostninger.

fylde produktet op uden risiko for kontaminering af produktet.
• Kunder får rabat på genopfyldning af Cozie-produkter, når de

Fordele

returnerer tomme containere. Denne indirekte indskudsstruktur
giver en høj grad af genbrugt glasemballage.
• Cozies dispenseringssystem sikrer sporbarhed og producerer
etiketter udskrevet med produktnavn, dato og batchnummer,
der møder stringente krav for hygiejne og sporbarhed.

• 1 pod giver seks almindelige flaskers indhold, og reducerer
plastikemballage med 90 % og transportomkostninger.
• Replenish-systemet kan bruges til en lang række forskellige
forbrugerprodukter og kan tilpasses virksomheders
brandpræferencer.
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Emballagetyper og eksempler
på god genbrugspraksis
”Ideen om genbrug i kosmetikbranchen er god,
og byder på en super mulighed for fysiske
butikker i at fastholde kunder i en tid, hvor salg
bliver mere og mere digitalt. Vi har valgt en
standardiseret emballage, og brander os på
design af etiketten og ikke emballagen. Det
passer rigtig godt til vores kundegruppe, som
måske tillægger genanvendelighed større
værdi end eksklusivt design.”

Julie Kampmann
Medstifter af
Purely Professional

Purely Professional
Purely Professional er en dansk virksomhed, der skaber enkle
produkter uden unødvendige og skadelige stoffer. Virksomheden har
fokus på CO2-udledning, brug af transport i værdikæden og ansvarlig
forbrug af palmeolie. Derudover har virksomheden en særlig plan for
at mindske brug af plastik med initiativer som shampoo-barer, der ikke
kræver plastemballage samt genopfyldnings-stationer i butikker, hvor
kunder kan genopfylde sine shampoo- og balsamflasker. Ved at
arbejde specifikt med standardiseret emballage lader Purely
Professional miljøhensyn gå foran konventionelle krav til æstetik.
Fordele
• Traditionelle barrierer ved genopfyldning som bakterievækst og
holdbarhed imødekommes ved at vise på flasken, at den og
pumpen kan sprittes af uden frygt for bakterievækst.
• Purely Professional kommunikerer, at genopfyldt shampoo har seks
måneders holdbarhed for at sikre, at produktet kan bruges uden
risici.
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VIRKEMIDLER
Vigtige elementer på vejen mod
øget genbrug i Danmark
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Vigtige elementer på vejen mod øget genbrug i Danmark
Vigtige elementer på vejen mod øget genbrug i Danmark
Der findes en række forskellige tilgange til ordninger for det udvidede producentansvar for emballage i EU. Forskelle i
ansvarsfordeling, afgiftsstrukturer, omkostninger, og kontrol er bare nogle af faktorer, der gør, at resultater på tværs af landene knapt
kan sammenlignes.
De fleste eksisterende systemer for det udvidede producentansvar for emballage fokuserer hovedsageligt på indsamling til
genanvendelse og dermed engangsemballage med minimal interesse for genbrug.
For at sikre, at Danmark får en model for det udvidede producentansvar på emballage, der øger incitament til genbrugssystemer
såvel som genanvendelsessystemer samt i høj grad garanterer, at modellen realistisk kan implementeres – og følges – er der en
række elementer, som det kan anbefales at overveje i udviklingen af modellen.
Økonomiske incitamentsstrukturer som aktivt fremmer genbrug
Producentansvarssystemer for emballage bruger gebyrer for at dække omkostninger for miljøskader og affaldshåndtering.
Overordnet set, danner disse gebyrer de økonomiske rammer for emballagehåndtering. Gebyrerne er typisk moduleret efter
materialer, og i nogle tilfælde, er gebyrerne også moduleret efter miljøkriterier som f.eks. genanvendelighed.
Ofte opleves det, at incitamentsstrukturen modarbejder genbrug ved at tilskynde produktion af lettere og dermed mere skrøbelige
emballage. Genbrugelig emballage skal være tilstrækkeligt robust og er derfor ofte markant tungere end engangsemballage.
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Målsætninger og indikatorer sikrer retning
Emballagedirektivet understreger tydeligt, at målsætninger på genbrug kan være et vigtig instrument for at tilskynde en stigning
af genbrugelig emballage. Målsætninger anslås at være så effektive, at EU kommissionen senest i 2024 skal undersøge
medlemslandenes data på genbrug med henblik på at fastsætte kvantitative genbrugsmål.
Konkrete målsætninger på genbrug enten indenfor specifikke sektorer eller på tværs af emballagetyper sender et stærkt signal til
producenter, forbrugere og interessenter om, at systemet ikke kun handler om genanvendelse. Spørgsmålet om målsætninger
skal være bindende eller indikative, på tværs af emballagetyper, materialer eller sektorer, skal dog nøje overvejes. Herudover bør
genbrugsmål suppleres med reduktionsmål, som vil være afgørende for at sikre en reel effekt. For uddybelse af genbrugsmål
som virkemiddel, se følgende kapitel.
Udvid pantsystemet til at inkludere flere emballagetyper og genetabler genbrug som systemets formål
Det er en underdrivelse at kalde Danmarks pantsystem på drikkevareemballage en succeshistorie. For de dækkede
emballagetyper er det en ualmindelig effektiv måde at få indsamlet og genanvendt materialer. Platformen er velkendt og
brugervenlig og derfor også velbenyttet. Den fanger og fjerner affald fra gader, naturen og overfyldte skraldespande, og skaber
store mængder ensartede og genanvendelige materialer.
Et samspil mellem det eksisterende pantsystem (og dennes lovmæssige anker) og det kommende producentansvarssystem er
uundgåeligt. Det vil således give mening at udvide enten det nuværende pantsystem eller at etablere et sammenligneligt system,
der dækker flere emballagetyper, især med henblik på genbrug. Der hvor emballagetyperne er relativt ensartede, kan et
pantsystem markant øge den mængde emballage, som ender i de rigtige hænder.
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Retningslinjer og specifikation for genbrugelig emballage
Uanset om det handler om takeaway, e-handel, eller emballage til personlig pleje, er
det hverken ligetil eller nemt at udpege den enestående bedste løsning. Problemet er
særdeles akut i takeaway-branchen, hvor manglende viden om bæredygtige løsninger
og manglende indflydelse på emballagedesign er størst. På nuværende tidspunkt er det
ikke indholdet af de eventuelle retningslinjer og specifikationer, der er vigtigst – disse
kan nemlig kun afklares ved grundigt arbejde mellem brancherne, producenterne og
myndighederne.
Det vigtigste er, at dette arbejde igangsættes, og at der efterfølgende offentliggøres
tydelig information, som kan vejlede branchens adskillige aktører.
Der skal skabes tryghed hos forbrugerne og hos den enkelte virksomhed ved at sikre, at
de genbrugelige emballager er de rigtige valg for miljøet, og at de ikke degraderer
kvaliteten af produkterne.
Eksempler på lande, der arbejder med virkemidler
• Frankrig har fra den 1. januar 2021 lovfastsat, at sociale virksomheder, der leverer
genbrugsløsninger samt beskæftiger udsatte grupper og personer, er fritaget moms.
Yderligere, for at skabe incitament for genbrug, har Frankrig påbudt sælgere af
takeaway-drikke altid at tilbyde en lavere pris på genbrugsservice. Producenter af
eco-designede produkter kan få en bonus på op til 10 % af salgsprisen.

“Det er ligesom det vilde vest lige
nu: Der er masser af initiativer og
løsningsforslag, men der er ingen,
som kan sige med sikkerhed, hvilke
løsning(er) der er de mest gavnlige
for miljøet, selv hvis man
forudsætter genbrug som målet.
Der er brug for en fælles indsats og
fælles retningslinjer for, hvad og
hvor miljøansvarligt genbrugelig
emballage egentlig er.”

Mikal Holt Jensen,
Miljøchef, Green Key,
HORESTA
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Eksempler på lande, der arbejder
med virkemidler
• Belgien kræver at større producenter hvert tredje år udarbejder, indsender og offentligt
rapporterer om reduktions- og genbrugsplaner.
• England søger gennem frivillige aftaler at indfri sin målsætning om 100 % genbrug,
genanvendelse, eller komposterbar emballage i 2025 ved at udlicitere opgaven til The
Ellen McArthur Foundation De er ansvarlige for UK Plastic Pact og dets
innovationsforløb, der omfatter 76 virksomheder og organisationer.
• Tyskland introducerede i februar 2021 en ændring i landets emballagelovgivning, der
betyder, at alle restauranter og caféer fra 2023 skal tilbyde genbrugelige beholdere til
både to-go-kaffe og takeaway-mad. Ændringen i lovgivningen betyder endda, at det
ikke må koste mere for kunden at modtage sin mad eller drikke i genbrugelig
emballage frem for engangsemballage.
• ReCircle i Schweiz har succes med at tilbyde genbrugelig service, og erstatter dagligt
60.000 stykker engangsemballage, som svarer til 1.000 fyldte skraldespande.
ReCircle har ca. 500.000 stykker emballage i cirkulation. Det schweiziske miljøkontors
(FOEN) finansiering af ReCircles pilotprojekt i 2014 sikrede ReCircles begyndelse og den
aktive kommunale støtte har sidenhen sikret synlighed for virksomheden.
• Se også genbrugsmål fra Frankrig, Rumænien og Tyskland på side 33.
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VURDERING AF GENBRUGSMÅL
Genbrug som omdrejningspunkt for
målsætninger kan sætte retning
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Genbrug som omdrejningspunkt for målsætninger kan
sætte retning
Genbrugsmålsætninger udstikker en tydelig retning for, hvordan et emballagesystem for et udvidet producentansvar skal indrettes,
og hvad den skal kunne opnå. Ved at gøre fremtiden mere forudsigelig, skaber målsætninger et mere pålideligt investeringsmiljø for
emballage- og produktproducenter. Dog er de kun effektive og hjælpsomme, hvis der er tilstrækkelige rammebetingelser for, at
genbrugsemballage er den mest fordelagtige løsning for de erhverv, som benytter emballagen.
Specifikke genbrugsmål er få og sat for nyligt
Selvom genbrug tales med i opnåelse af målsætninger for genanvendelse, kan det i sig selv ikke fortolkes som et decideret
‘genbrugsmål’. Der findes kun få eksempler endnu på deciderede genbrugsmål for emballage - og disse er implementeret for nyligt,
hvorfor der ikke findes brugbar information om deres effektivitet. Ikke desto mindre er forventningen, at de reducerer affaldsmængder
og ligeledes miljøpåvirkninger. Det franske genbrugsmål er et godt eksempel på, hvordan et sådan kan implementeres. For det første,
er der både en kort (2023) og en længere målsætning (2027), for det andet er målsætningen støttet af den økonomiske ramme, som
aktivt giver midler til at fremme genbrugelig emballage på markedet. I de kommende år, vil det være både interessant og meget
lærerigt at holde tæt øje med, hvordan genbrug af emballage udvikler sig i Frankrig.
På baggrund af den foretagne analyse, anbefaler vi, at Danmark i 2025 skal sikre, at mindst 10 % af markedsført emballage bliver
genbrugt, mindst 15 % i 2027 og 50 % i 2030 når infrastruktur og systemer for genbrug er veletablerede. For at opnå den ønskede
miljøgevinst er det afgørende samtidig at sætte reduktionsmål.
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Produktspecifikke genbrugsmål for enkelte produktkategorier
Som nævnt er der ingen tvivl om, at konkrete genbrugsmål fungerer mest optimalt, når de rette rammebetingelser er til stede. Der er
dog enkelte kategorier af produkter inden for de emballagetyper, som denne rapport beskæftiger sig med, hvor der er oplagte
muligheder for at sætte konkrete genbrugsmål på nuværende tidspunkt, da der allerede findes gode muligheder for
genbrugsløsninger, der sikrer et langt mindre forbrug af engangsemballage.
Husholdningsprodukter
Husholdningsprodukter af flydende koncentrater, består ofte af 80-90 % vand i engangsplastemballage. Replenish er et eksempel på
en løsning og mange virksomheder arbejder allerede med genopfyldning, der kan reducere brug af engangsplast signifikant.
Det anbefales således at undersøge muligheder for genbrugsmål for almene husholdningsprodukter, der ikke er brandfarlige eller
indeholder skadelige kemikalier. Genbrugsmål kan igangsætte et nødvendigt skifte i forbrugermentalitet samt sætte en retning for
producenter, så det danske marked indenfor nærtstående fremtid kan tilbyde genopfyldning på dagligdagens
husholdningsprodukter.
Personlige plejeprodukter
Med løsninger som shampoo-barer, tandpasta i tabletform og genopfyldelige flasker er der gode muligheder for at undgå
engangsbeholdere, når det kommer til personlig pleje. Der er en række produkttyper, som relativt let kan overgå til genbrug og
genopfyldning og derved opfylde et eventuelt genbrugsmål på vandbaserede plejeprodukter. Produkter såsom tandpasta,
mundskyl, shampoo har påvist plastikbesparelse på 80 % eller mere og giver mulighed for at opnå en række andre miljøgevinster.
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E-handel:
Blot en enkelt transportpose kan spare op til 80 % CO2 i sammenligning med pap og reducerer signifikant den affaldsmængde, vi har
i dag fra e-handel-emballage. Løsninger såsom RePack har skabt en funktionel forretningsmodel, som i dag servicerer kunder og
retailere på tværs af landegrænser.
E-handel er et oplagt område for genbrug, og
målsætninger kan med fordel sættes ud fra de
europæiske standardstørrelser for e-handel-

Beregning af CO2-besparelse ved brug af RePack emballage

emballage.
Takeaway-emballage:
Behovet for at overgå til genbrug på takeawayservice er bredt anerkendt og flere aktører på
det danske marked har præsenteret mulige
løsninger og flere vil opstå i de kommende år.
Det peger på en mulighed for at sætte
produktspecifikke genbrugsmålsætninger, og
Danmark kan med fordel tage inspiration fra den
tyske ambition om 70 % genbrug af takeawaykopper i 2022.

31

Eksempler på lande med vedtagne genbrugsmål
Frankrig
I kampen mod affald og i den cirkulære økonomis tjeneste, satte Frankrig i februar 2020 faste genbrugsmål for emballage, der
betyder, at Frankrig skal sikre, at 5 % af markedsført emballage bliver genbrugt inden 2023 og 10 % i 2027. Derudover skal mindst
5 % af indtægterne fra gebyrer bruges til at støtte genbrugssystemer, hvilket vil sige, at loven lægger ansvaret for financieringen
af genbrug på producentansvarssystemet. Frankrig har også et af verdens eneste producentansvarssystemer på møbler, der
inkluderer en målsætning om, at genbrug af møbler skal øges med 50 % fra sit nuværende udgangspunkt inden 2027.
Rumænien
Alle økonomiske operatører, der introducerer emballerede varer på det rumænske marked fra den 1. januar 2020 skal have
mindst 5 % genbrugelig emballage ud af sin gennemsnitlige årlige emballage. Denne procentdel skal stige årligt med 5 % indtil
2025. I 2025 skal mindst 30 % af forbrugeremballagen på det rumænske marked kunne genbruges. Detailhandlere (med
undtagelse af detailhandlere med et lille salgsområde) vil være forpligtede til at give forbrugere mulighed for at vælge
genbrugelig emballage og returnere den til salgsstedet.
Tyskland
Den tyske emballagelov fra 2019 præsenterede en ambition om en genbrugskvote på 70 % for drikkevareemballage, som
ønskes indfriet i 2022. Dog er kvoten ikke lovfastsat, og drikkevareproducenter og affaldsindustrien har grundlagt en alliance,
som påkræver den tyske regering at lovfastsatte genbrugsmålet for drikkevareemballage.
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Udfordringer og løsninger
På de følgende to sider responderes der på en række af de mest almindelige udfordringer i forbindelse med
udviklingen af genbrugssystemer med en sammenfatning af de løsninger, der skitseres undervejs i denne rapport.

1

“Lovgivning og regulering i forhold til hygiejne mm. gør
det svært at skifte til et genbrugssystem”
Løsning
• Lovgivning bør understøtte og skabe incitament til at skabe
genbrugelige produkter, f.eks. ved at minimere incitament til
produktion af lette og skrøbelige materialer, da genbrugelig
emballage ofte er i tungere og mere robust materiale.
•

Lovgivning bør sætte rammer ift. hygiejne og sundhed, som kan
løses på en forsvarlig måde i genbrugssystemer f.eks. ved at
understøtte udviklingen af infrastruktur, der varetager
indsamling, vaskeri og distribution af emballage med fokus på
kvalitetssikring af hygiejne.

3

“Kunder vil have individuelt design, der skiller sig
ud på markedet, så vi kan ikke komme med en
masse restriktioner i forhold til genbrug”

2

“Der findes ikke en infrastruktur, der kan sørge for at
emballage kommer ind i et cirkulært system og bliver
genbrugt”
Løsning
• Infrastrukturen er undervejs, såsom New Loop, der
arbejder på at udvikle et pantlignende system for
takeaway-emballage. Andre aktører, såsom finske
RePack (e-handel) og franske Cozie (kosmetik), har
påvist hvorledes genbrug af e-handel-emballage
og kosmetik kan fungere i praksis.
•

Myndighederne kan hjælpe med at skalere denne
infrastruktur gennem eksempelvis at facilitere
partnerskaber, som samler aktører fra hele
værdikæden med henblik på i fællesskab at
fremme genbrugs-infrastruktur og fjerne
eventuelle barrierer.

Løsning
Standardiserede produkter, såsom Replenish og CupClub, tilbyder virksomheder at skræddersy æstetiske
elementer af emballagen. Den franske kosmetikvirksomhed Cozie gør brug af glasflasker, som giver
designfrihed på dets labels, og danske Purely Professional har gjort det til sin mission at formidle historien bag
sit valg af emballage og kosmetik i standardiserede, hvide plastikflasker.
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Udfordringer og løsninger

4

“Det bliver for dyrt at ændre på nuværende praksis og
kunder vil heller ikke betale mere for genbrugelige
produkter”
Løsning
• Igangsættelsen af genbrugssystemer og tilhørende
genbrugsprodukter er dyrere i opstart, men bliver
hurtigt økonomisk og miljømæssigt rentable såsom
RePack, CupClub og HumanKind har påvist (se cases
på side 14, 16, 20). Derudover er der store
miljøgevinster at hente ved genbrug med afledte
samfundsøkonomiske gevinster.
• Zero-waste-konceptet vokser både online og i
fysiske butikker. Den stigende viden om de
miljømæssige konsekvenser af engangsemballage
fremmer forbrugeres villighed til at betale mere for
bæredygtig emballage.

5

“Kunder vil have nemme løsninger i deres hverdag, så det
går ikke, hvis de skal tænke på at returnere al deres
emballage fra både takeaway, e-handel, og
kosmetikprodukter”
Løsning
• Skab en infrastruktur, hvor flere butikker fungerer som
bindeled mellem kunden og det system, der vasker og
distribuerer emballage.
•

Udnyt den logistiske styrke af de voksende
udbringningstjenester (som WOLT og Just Eat), for at gøre
det lettere for kunder at returnere takeaway-emballage.

•

Inkluder et præ-betalt returlabel i e-handel-emballagen,
som gør det nemt for kunden at sende emballagen retur, der
hvor pakken blev hentet.

•

Opsæt et dispensersystem, som opfylder, vejer, scanner og
printer labels med den fornødne information samt pris.
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”Der har været enorm vækst i forbrug af
engangsemballage under corona, både hos
restauratører, kantiner og cateringaktører – som kun
bliver brugt én gang og kun bliver genanvendt, hvis
emballagen kan sorteres i vores affaldssystem og hvis
forbrugerne selv husker at sortere deres affald. Danmark
producerer allerede langt mere affald pr. indbygger end
gennemsnittet i EU, så stigningen i engangsemballagen
til takeaway hjælper ikke på den kedelige statistik.
At finde fremtidens genbrugssystemer for emballage er
en enorm udfordring, som restauratører ikke kan løse
alene; vi skal have fundet langsigtede løsninger i
fællesskab og der er behov for politisk håndholdning.
Det er en udfordring, som vi arbejder med i Verdensmål i
Værdikæden, men vi er ikke i mål.”

Karen Panum Thisted,
Projektleder i Global Compact
Network Denmark
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05
VURDERING AF MILJØMÆSSIGE OG
ØKONOMISKE POTENTIALER
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Miljøgevinster ved genbrugelig emballage er markante
Cyklusser

CO2 besparelse

Transport-emballage til e-handel
Re-Pack vs. tilsvarende papkasse

2

Efter 20 cyklusser har en enkelt Re-Pack pose sparet
3.5 kg CO2 og 3 kg skrald vs. en papkasse. Det er en
CO2 reduktion på 80 %.

Transport-emballage til e-handel
RE-ZIP vs. tilsvarende
engangsplastikpose

10

En enkelt større RE-ZIP pose har en CO2 besparelse
på 1,5 kg (67 %) efter 30 cyklusser i sammenligning
med en engangs plastpose

Transport-emballage til e-handel
Cirqle vs. tilsvarende
engangspapkasse med isolering

7

Efter 100 cyklusser har en Cirqle-kassen sparet 251
kg CO2 og ca. 200 kg papaffald. Det svarer til 90 %
CO2 besparelse over 100 cyklusser.

Takeaway-emballage
ReCIRCLE vs. tilsvarende
engangstakeaway

7-20

Madboksen har en CO2 besparelse ved 200 ganges
brug fra 16 til +30 kg CO2 per måltid vs. mest
anvendte engangsmaterialer.

Takeaway-emballage
Kleenhub vs. tilsvarende
engangstakeaway

24 (boksen)

I koppens levetid (1000 cyklusser) spares der 60,8 kg
CO2e = Reduktion på 96,5 % vs. engangskopper.
Boksen sparer 157 kg CO2 i sin levetid.

N/A

79 % CO2 sparet for hvert genbrugt beholder

Indenfor takeaway-emballage er der flere
initiativer, som selv peger på de miljøgevinster,
der kan høstes ved genbrug. Genbrugelig
emballage er sædvanligvis mere robust end
engangsemballage og derfor tungere, hvorfor
fremstilling af genbrugelig emballage generelt
er mere miljøbelastende end tilsvarende
engangsemballage. Genbrugelig emballage
indhenter hurtigt engangsemballage allerede
efter få genbrugscyklusser på både miljø og
økonomi.
For eksempel er reCIRCLE skålen fra Schweiz
beregnet til at være bedre for klimaet end
andre engangstakeaway-emballager efter 7 til
20 cyklusser, afhængig af engangsemballagens
materialetyper.
Figur: Genbrug som den CO2-mæssigt bedste løsning
illustreret i cyklusser før miljøgevinsten er større end
ved engangsemballage samt CO2-besparelse

Kosmetik –og hygiejne-emballage
Cozies genbrugelige beholdere vs.
tilsvarende engangsbeholdere
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Et nyere genbrugelig emballageinitiativ på takeaway i
København, KleenHub, fortæller at deres genbrugelige kopper
er bedre for CO2-regnskabet efter 35 cyklusser og deres
madkasser efter 24 cyklusser. Begge er designet til at kunne
overleve 1.000 cyklusser. Ved 1.000 cyklusser har hver kop
sparet ca. 60 kg CO2 og hver madkasse ca. 150 kg CO2.
Ligeledes, er miljøfordele i forbindelse med genbrugelig ehandel-emballage også hurtigt indtjent: Allerede efter to
cyklusser er RePacks genbrugelige pose bedre for miljøet end
en tilsvarende papkasse og efter 20 cyklusser sparer man 3,5 kg
CO2.
*for alle ovenstående eksempler, er det dog uklart hvilket
slutbehandling engangsemballagerne er beregnet på.
Mulighederne for genbrug i personlig pleje- og
husholdningsprodukter er mange
Omend der i industrien for personlig pleje- og
husholdningsprodukter endnu ikke er udregnet de samme klare
miljøgevinster på forbrugscyklusser, så finder industrien stadig

på måder at nedbringe både CO2-udledning og forbrug af
engangsplastik. Det gør de f.eks. ved at udvikle
genopfyldningsposer – og det er der mange gode grunde til.
Det kræver netop 64 % mindre plastik at producere en
genopfyldningspose end en ny plastikflaske i samme
størrelse.
Således kan en forbruger, der f.eks. køber
genopfyldningsposer til håndsæbe, 6-7 300 ml flasker
reducere forbruget af plastik på 87 %. Hvis man kigger på
transportelementet, så kræver det 13 lastbiler at transportere
tomme plastikflasker og kun en lastbil at transportere det
samme antal tomme genopfyldningsposer. Det kræver altså
92 % mindre drivhusgasudledning at transportere poserne
frem for flaskerne.
Der er flere faktorer, som er afgørende for, hvorvidt
genbrugssystemer kan opnå miljøfordele over genanvendelig
engangsemballage: Afstande, køretøj, materialet, returrater for
genbrugelig emballage, optimering af rengøring og klargøring
af emballagen, miljøpåvirkning af de tilsvarende
engangsalternativer, og den praktiske genanvendelsesrate for
tilsvarende engangsemballage.
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Store miljøgevinster ved
reduktion af emballage
Overordnet set, er der stor miljøgevinst at hente ved at nedbringe
mængden af emballage i samfundet. I 2018 brugte Danmark ca.
116.000 tons salgsemballage i plastik (og derudover en lang række
engangsemballager af andre materialetyper). Hvis mængden af
salgsemballage af plastik kan nedbringes med 25 % – ca. 29.000
tons mindre plastemballage, vil det betyde en CO2 besparelse på
omtrent 29.000 tons CO2.
Foruden CO2-gevinsten vil der naturligvis være en række
associerede og mindst lige så markante miljøfordele; ikke mindst et
mindre træk på vores naturressourcer og den faldende mængde
emballageaffald, der ender i vores natur og parker.
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Genbrugelig emballage kan betale sig, men det har større
startomkostninger
Det er ikke overraskende, at de indledende

indsamlingsmetoden vil alle påvirke omkostningseffektiviteten

investeringsomkostninger er væsentlige højere end for
engangsemballager. Ikke alene skal man indkøbe emballage i

ved genbrug. Genbrugssystemer kan skrues sammen på
mange forskellige måder med et væld af muligheder for,

højere kvalitet, som er designet til at holde gennem mange
flere forbrugscyklusser, man skal også etablere de tekniske og

hvordan omkostninger kan fordeles mellem forbrugere,
systemoperatører og virksomhederne. Måden som

logistiske kapaciteter, som gør, at emballagen rent praktisk kan
genbruges. Men ligesom med miljøgevinsten, bliver billedet

omkostninger bliver fordelt på mellem de involverede aktører
er også kontekstafhængig. Der er ikke tvivl om, at

bedre, da antallet af forbrugscyklusser stiger.

genbrugsløsninger skal være socio-økonomisk ansvarlige, men
hele grundprincippet i producentansvarskonceptet er, at

Det er ikke muligt at lave et kvalificeret bud på
omkostningseffekter ved etablering og drift af

producenten tager både økonomisk og praktisk ansvar for
produkterne. Dette princip understøtter således fordelene ved

genbrugssystemer for emballage – det vil altid afhænge af
konteksten. Størrelse og omfang af systemet, geografi og

implementeringen af mere genbrug, da det netop muliggør en
høj grad af ansvarstagen for produkterne. Når dette sættes i

befolkningstæthed, de tilhørende produkttyper, krav til
holdbarhed af emballagen og renhed samt

system vil det på længere sigt både sikre, at producenten kan
forsvare produkterne miljømæssigt samt opleve besparelser
på omkostning.
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Cirqle er en ny dansk virksomhed, som tilbyder genbrugelig emballage som en service
og samler værdikæden i et lukket bæredygtigt genbrugsforløb, som inkluderer
intelligent emballage, en software-platform, logistik og vask af emballage.
Virksomhedens beregninger viser, at det er økonomisk mere attraktivt med
genbrugsløsninger end engangsemballage og Cirqles første case – isolerede

“Vi tror på, at vi med den rette teknologi,

transportkasser til måltider, der er solgt online – har allerede bevist, at det er økonomisk
mere attraktivt med en genbrugsmodel. Virksomhedens nyeste projekter med

bæredygtig genbrugsemballage og
stærke partnerskaber kan gøre det

genbrugsemballage viser endda en potentiel økonomisk besparelse på 20-30 %.

mere attraktivt at genbruge end at
smide væk. Ca. 20 % af kunder, der har

Studier peger på lavere omkostninger på genbrug over tid
Til trods for geografiske og mulige socioøkonomiske forskelle, der ikke kan

et måltidskasse-abonnement mener, at
emballage-affald er en væsentlig

retfærdiggøre en 1:1 sammenligning, viser et nyt studie om plastikaffald fra UCLA Luskin
Center for Innovation, at der ikke findes engangsemballage med bedre miljømæssigt

parameter i forhold til at fravælge
servicen. Derfor er der et stort

fodaftryk end genbrugelig emballage til fødevarer. Disse har også lavere udgifter på
sigt. Skiftet fra engangsemballage til genbrugelig emballage har signifikant højere

incitament for at få løst emballageproblemet for vores kunder, forbrugerne

startomkostninger, men studiet viser, at både private madleverandører og offentlige
institutioner oplever nettobesparelser efter noget tid.

og ikke mindst vores planet.”

De afgørende faktorer, som bestemmer, om et genbrugssystem er økonomisk rentabelt
er ifølge et metastudie fra 2020: Transportafstande, køretøj og logistiske optimeringer,
markedsstørrelsen, ensartethed af systemet, returrater for genbrugelig emballage,
optimering af rengøring og klargøring af emballagen samt arbejdskraftsintensiteten
igennem hele systemet.

Jan Weber,
Co-founder & CEO,
Cirqle

41

Kilder
•

Break Free From Plastic and Seas At Risk, #BreakFreeFromPlastic midway assessment of EU countries transposition of single-use plastics Directive, 2020

•
•

Bundesgesetzblatt, The Packaging Act, 2019
By Humankind, hjemmeside, 2020

•

Coelhoa, P.M., Corona, B., Ten Klooster, R., & Worrella, E. Sustainability of reusable packaging–Current situation and trends, Resources, conservation and
Recycling Vol. 6, 2020

•
•

Cozie, hjemmeside, 2020
Dakofa, Plast og emballager i EU-Kommissionens nye CØ-handlingsplan, 2020

•
•

Deutsche Umwelthilfe, Policy recommendation to promote reusable packaging, 2020
Ellen MacArthur Foundation, Reuse, 2019

•
•

Ellen MacArthur Foundation, Upstream Innovation: A guide to packaging solutions, 2020
Environment + Energy Leader, New Report Finds Overwhelming Majority of Consumers Are Willing to Pay More for Sustainable Packaging, 2020

•
•

Eunomia, Study to Support Preparation of the Commission’s Guidance for Extended Producer Responsibility Schemes: Recommendations for Guidance, 2020
EUR-Lex, EU’s lovgivning om håndtering af affald, 2020

•
•

Euractiv, German associations call for binding reusable packaging quotas, 2019
European Environment Agency, Preventing Plastic Waste in Europe, 2019

•
•

European Environmental Bureau, Explain: Europe’s new waste prevention and reuse laws, 2020,
Europa-Kommissionen, Spørgsmål og svar: En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi — For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa, 2020

•
•

Folketinget, Direktiv om emballage og emballageaffald Artikel 7 stk. 2, 2018,
Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, Climate Change Laws of the World: LAW n ° 2020-105 of 10 February 2020 relating to

•

the fight against waste and the circular economy, 2020,
Institute for European Environmental Policy, EPR in the EU Plastics Strategy and Circular Economy, 2017

•

KICKS, Sustainability Report, 2019

42

Kilder
•

Kosmetik & Hygiejne branche, Politisk budskabskatalog: Fem anbefalinger der fremtidssikrer en branche i vækst, 2019

•
•

McKinsey&Company og Innovationsfonden, The New Plastics Economy, 2016
Miljøstyrelsen, Nabotjek vedrørende udvidet producentansvar for emballage og emballageaffald, 2019

•
•

Minnuno et al., Exploring environmental benefits of reuse and recycle practices: A circular economy case study of a modular building, 2020
New Loop, hjemmeside, 2020

•
•

Oceana, Just One Word: Refillables, 2020
Plastic Change, Moving Away from Single-Use, 2019

•
•

Purely Professional, hjemmeside, 2020
PWC, Legislative amendments in the field of packaging and waste management, 2020

•
•

ReCircle, Life-cycle assessment, 2020
ReCircle, Impact, 2020

•
•

Resource-Recycling, In Our Opinion: How EPR can target innovation, 2020
Repack, hjemmeside, 2020

•
•

Replenish, hjemmeside, 2020
Rethink Plastic, 5 recommendations to reinforce the Packaging and Packaging Waste Directive with prevention and reuse measures, 2020

•
•

Reuse, Extended Producer Responsibility and the role of social economy re-use operators: Implementing a socially inclusive waste hierarchy, 2020
The Rethink Plastic Alliance and the Break Free From Plastic Movement, Reusable solutions: How governments can help stop single-use plastic pollution, 2019

•
•

OECD, Extended producer responsibility, 2021
UCLA, UCLA Study on Plastic Waste in L.A. County Will Inform Ordinance, 2020

•
•

UK Government, Our waste, our resources: A strategy for England, 2018
Zero Waste Europe, Recircle: who said that take-away food cannot be zero waste?, 2018

•

Zero Waste Europe, Reusable vs Single-Use Packaging: A review of environmental impacts, 2020

43

Fra engangsemballage til genbrug
Sådan bliver Danmark førende indenfor cirkulære
forretningsmodeller
Marts 2021
Danmarks Naturfredningsforening
Udført af
Pernille Jægerfelt Mouritsen, Nordic Sustainability; Emma Ager
Jønbech, Nordic Sustainability; David McKinnon, PlanMiljø
Rådgivende ekspertgruppe
Mette Hoffgaard Ranfelt, Danmarks Naturfredningsforening, Anne
Aittomaki, Plastic Change; Pernille Haagen, WWF; Naja Andersen,
Oceana; Lone Mikkelsen, Rådet for Grøn Omstilling

Denne præsentationsskabelon er udviklet af Slidesgo med
ikoner af Flaticon og infografik og billeder fra Unsplash,
Freepik, samt virksomheder præsenteret i rapporten.

44

