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Hvem er Plastindustrien?

• Brancheorganisation for ca. 250 medlemsvirksomheder

• Talerør for en branche, der beskæftiger ca. 30.000 = ca. 

10% af dansk fremstillingsindustri = ca. 1 pct. af 

arbejdsstyrken

• Medlemmer er bl.a. LEGO, Coloplast, Vestas og 

Grundfos – men hovedparten er SMV’er

• Sekretariat  på 8 personer

• En selvstændig organisation i Dansk Industri



Plast er over alt



Fremtiden

En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi (16.01.18)

• Senest i 2030 skal al plastemballage, der markedsføres i 
Unionen, enten kunne genbruges eller genanvendes på 
en omkostningseffektiv måde. 

• Genanvendelse af plastemballageaffaldet når op på et 
niveau, der kan sammenlignes med de niveauer, som 
opnås for andre emballagematerialer. 

• Takket være en forbedret særskilt indsamling og 
investering i innovation, færdigheder og opskalering af 
kapaciteten er eksport af usorteret plastaffald blevet 
udfaset. Genanvendt plast er blevet et stadig mere 
værdifuldt råmateriale for industrier både hjemme og i 
tredjelande





Deltagere i Forum for cirkulær plastemballage 



Fremtiden

Vision: Forum for cirkulær plastemballage

➢ Vi vil designe plastemballage til genbrug og 

genanvendelse

➢ Vi vil implementere designmanualen på tværs af emballageproducenter i 

Danmark og udbrede den til andre lande. 

➢ Vi vil efterspørge emballage, der efterlever designmanualen i detailhandlen. 

➢ Vi vil revidere designmanualen årligt, så den stemmer overens med nye 

sorterings- og behandlingsteknologier samt udvikling af nye materialetyper, 

såsom genanvendt plast. 







Producentansvar på emballage i Danmark i 2025
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Emballagedirektivet

• Fastsætter at der skal være udvidet producentansvar for emballage 

pr. 1. januar 2025. Art. 7, stk. 2:

“Medlemsstaterne sikrer, at der senest den 31. december 2024 oprettes

ordninger for udvidet producentansvar for al emballage i 

overensstemmelse med artikel 8 og 8a i direktiv 2008/98/EF.”



Emballagedirektivet

Fastsætter hvilke typer af emballager, der er omfattet af udvidet producentansvar. Art. 3 og
bilag: 

• salgsemballage eller primæremballage, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at den 
på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger

• multipak eller sekundær emballage, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at den på 
salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges som sådan 
til den endelige bruger eller forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne på 
salgsstedet; den kan fjernes fra varen, uden at dette ændrer varens egenskaber

• transportemballage eller tertiær emballage, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at 
håndtering og  transport  af  et antal salgsenheder eller multipak-emballager gøres lettere, så 
skader forårsaget af fysisk håndtering eller  transport  kan  undgås. Transportemballage 
omfatter ikke  vej-,  jernbane-,  skibs- og luftfragtcontainere

• genbrugsemballage og kompositemballage (består af to eller flere lag af forskellige 
materialer, der ikke kan adskilles ved håndkraft)

• Emballageaffald omfatter ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af 
med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med.



Emballagedirektivet

Fastsætter genanvendelsesmål. Et samlet mål for emballage og 

materialespecifikke mål. 

Minimumsgenanvendelsesmålene er i vægtprocent.
*  Bemærk, at der er ny genanvendelsesmetode under 

udarbejdelse.
** Jernholdige metaller

***  Aluminium



Dansk retur system – et eksempel på EPR




