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1.

INDLEDNING OG BAGGRUND

PlanMiljø har for Aalborg Universitet og Gate 21 udarbejdet følgende kortlægning i forbindelse med
EU-Regionalfondsprojektet, Bæredygtig Bundlinje.
Formålet med Bæredygtig Bundlinje er at udvikle planer for nye, grønne forretningsmodeller for
100 SMV’er. Succeskriterierne for dette specifikke projekt er at understøtte regeringens strategi for
cirkulær økonomi og via projektet arbejde med konkrete initiativer, der fremmer bl.a. cirkulær økonomi. Virksomheder, der deltager i nærværende rådgivning støtter derudover også op om FNs verdensmål 7 (Bæredygtig Energi), 12 (Ansvarlig forbrug og produktion) og 17 (partnerskab for handling).
Blandt de 100 SMV’er, der har været involveret i Bæredygtig Bundlinje, er der en række virksomheder, som sælger eller køber øl og andre drikkevarer på fad. Flere af disse virksomheder benytter
plast-engangsfustager, der efter endt brug sendes til forbrænding. Plast-fustagerne på markedet er
forskellige i design og plasttype, og har forskellige egenskaber. Plastfustagerne vejer væsentligt
mindre end fustager af stål, hvorfor transporten af plastfustagerne er mindre energikrævende og
nemmere at håndtere for medarbejdere. Omvendt kan metalfustagerne genbruges mange gange,
og der er endnu ikke i Danmark etableret en ordning for genanvendelse af plast fra engangsfustager.
Undersøgelser fra større bryggerier, som anvender plastfustager, viser, at fremstillingen af plastfustagerne har et signifikant mindre miljømæssigt fodaftryk end fremstilling af de klassiske stålfustager1, men da der ikke findes et samlet overblik over udbredelsen, brugen og bortskaffelsen af plastfustagerne i en dansk kontekst, er det uvist, hvilken påvirkning plastfustagerne har i et cirkulært
økonomisk perspektiv og i et livscyklusperspektiv sammenlignet med metalfustager.
Formålet med denne kortlægning har derfor været at skabe et overblik over engangsfustagernes
værdikæde samt deres udbredelse på det danske marked. Ligeledes har kortlægningen fokuseret
på brugen af fustagerne samt de miljømæssige og økonomiske effekter ved brugen af engangsfustager af plast.
Der er i kortlægningen hovedsageligt fokus på bryggeriernes muligheder og udfordringer, da det er
dem, der træffer valg omkring brugen af fustager. Udskænkningssteder anvender fustagerne, men
de har typisk ingen indflydelse på fustagevalget og modtager blot de fustager, som deres leverandør anvender.
Der er i forbindelse med kortlægningen taget kontakt til forskellige aktører i fustagernes værdikæde. I alt er følgende aktører blevet interviewet i forbindelse med kortlægningen:
o
o
o
o
o
o

Tre bryggerier
Tre udskænkningssteder
Keykeg – producent og leverandør af engangsfustager i plast
Carlsberg – producent og leverandør af øl samt metalfustager og engangsfustager i plast
Marius Pedersen – affaldsbehandler
Dansk Retursystem – affaldsbehandler.

1

PlanMiljø er bekendt med, at der er foretaget livscyklusvurderinger på engangsfustager foretaget af Carlsberg i Norden
og Italien. Det har ikke været muligt at få adgang til disse livscyklusvurderinger, da Carlsberg ikke ønsker at offentliggøre
deres beregninger endnu. Det skyldes, at de ikke er verificeret af tredjepart, og derfor kan være ufuldstændige.
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2.

KORTLÆGNINGENS RESULTATER

2.1 Hovedkonklusioner
•

Keykeg er den mest udbredte engangsplastfustage (one-way keg) på det danske marked,
som ikke er ejet af et bryggeri. Den blev oprindeligt introduceret af Mikkeller, og siden har
flere mellemstore og mindre bryghuse (mikrobryggerier) også valgt at bruge Keykeg.

•

Metalfustager er den mest udbredte fustagetype på det danske marked, da den fortsat anvendes af de fleste større bryggerier i Danmark.

•

Det er bryggerierne, der vælger hvilken fustagetyper, der anvendes. Restaurationer og udskænkningssteder har meget lidt indflydelse på fustagevalget og anvender blot de fustager,
de modtager fra leverandøren.

•

Ses der på den samlede miljøbelastning, har metalfustager den mindste miljøpåvirkning i
fustagernes levetid i og med, at de kan genbruges op mod 200 gange. Bliver der i fremtiden
etableret et system til indsamling og genanvendelse af plastfustagerne, vil disse dog være
på niveau eller at foretrække i et miljøperspektiv.

•

Engangsfustager kan være at foretrække for udskænkningssteder, da de har længst holdbarhed på øllet af alle fustager – nogle helt op på 31 dage. Derudover er fustagen lettere at
håndtere end en metalfustage på grund af den reducerede vægt.

•

Implementeringsomkostningerne for brugen af engangsfustager er væsentligt mindre for
bryggerier end ved brugen af metalfustager, der kræver flere og dyrere fustager samt investering i vask og rens af fustager samt returlogistik. Til gengæld kan der over tid vindes noget på genbrug af fustagerne.

•

Brugen af metalfustager anbefales til store bryggerier med et betydeligt lokalt marked.
Bryggerierne skal have kapaciteten til at implementere, opbevare og håndtere et retursystem af metalfustager. Det anbefales dog ikke at anvende metalfustager til eksport på
grund af miljøbelastningen fra transporten samt de praktiske udfordringer med returlogistik.

•

Brugen af plastfustager anbefales til mellemstore og mindre bryggerier, da de giver mindre
bryggerier mulighed for at komme hurtigt i gang med at sælge øl, fordi de modsat metalfustager ikke kræver store implementeringsomkostninger til lagerplads, rense- og vaskeanlæg
samt returlogistik.

•

Det anbefales at der indføres et retursystem for plastfustager, så det helt undgås, at genanvendelige plastfustager afbrændes. Særligt bryggerierne bør drøfte mulighederne herfor
med deres fustageleverandører – og udskænkningssteder kan med fordel efterspørge et
retursystem, som et bæredygtighedskriterium for valg af ølleverandør.

2.2 Forbehold
Der findes ingen uvildige undersøgelser, der beskriver de forskellige fustagetypers miljøpåvirkning i
et livscyklusperspektiv. De analyser og undersøgelser, der er offentligt tilgængelige, er udarbejdet
eller lavet på bestilling af aktører i branchen eller produktionskæden for de forskellige fustagetyper.

2.3 Markedet for engangsfustager
Det har i projektet ikke været muligt at indhente konkrete tal på antallet af forskellige fustager, der
årligt indkøbes til eller cirkulerer rundt på det danske marked. Dette skyldes dels, at producenterne
af fustager ikke har haft tal for Danmark alene, og dels at producenterne ikke ved, hvor mange fustager der efterfølgende sendes ud af landet igen. Typisk eksporterer de danske bryggerier mange
fustager, ligesom Danmark også modtager mange fyldte fustager fra udenlandske bryggerier. Fordelingen af markedsandele de forskellige fustager imellem kendes derfor ikke. Gennem interviews
med en række markedsaktører og virksomheder er det dog muligt at anslå, hvilke fustager der primært anvendes.
For de store og mellemstore bryggeriers vedkommende (herunder Carlsberg, Royal Unibrew, Harboe, Vestfyen og Faxe) leveres øllet på traditionel vis i metalfustager af enten aluminium eller stål.
Metalfustager anslås dermed fortsat at udgøre langt størstedelen af de ølfustager, der anvendes på
det danske marked. Carlsberg har dog udviklet deres eget engangsplastfustage-system kaldet
DraughtMaster, som virksomheden forventer på længere sigt kan udfase metalfustagerne. Ligeledes har Royal Unibrew forsøgt sig med plastfustager fra Dolium i en periode, men er nu gået tilbage
til metalfustager.
De mindre bryggerier anvender hovedsageligt engangsplastfustager til deres øl. Dette skyldes, at
det ofte er omkostningstungt at have metalfustager, da der dels skal investeres i cirka seks gange så
mange fustager som ved plastfustager, fordi de skal være i omløb på grund af retursystemet. Derudover er metalfustagerne dyrere i indkøb, de er dyrere at transportere, og derudover er der udgifter til logistik, når metalfustagerne indsamles og tages retur til rens og vask, hvilket der yderligere
er forbundet en række omkostninger med.
Der anvendes en lille håndfuld forskellige engangsplastfustager på det danske marked, hvor plastfustagen fra Keykeg, Carlsbergs DraughMaster-fustage samt Dolium plastfustage er de mest udbredte. Keykeg vurderer selv, at de årligt sender en million fustager til Danmark, men mange af
disse sendes ud af landet igen efter tapning. Ligeledes importeres der store mængder udenlandsk
øl til Danmark, hvor en del af disse sandsynligvis leveres i Keykeg-fustager.
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Brug af fustager

Samlet mængde fustager i
virksomhederne

Udskænkningssteder

Bryggerier

Brugen af fustager for de i projektet deltagende virksomheder fordeler sig som i nedenstående Tabel 1:
Virksomhed

Fustage

Bryggeri 1

Keykeg 20 liter

5.000

Bryggeri 2

Keykeg 20 og 30 liter

2.100

Bryggeri 3

Keykeg

150

Stålfustager 30 liter

120

Dolium 30 liter

200

DraughtMaster 20 liter

25

Keykeg 20 liter

20

Stål- og alufustager 30 liter

800

Dolium 30 liter

200

Kursuscenter
Teater
Spillested

Anslået antal per år

Plastfustager i alt

7.695

Metalfustager i alt

920

Tabel 1: Årligt anslået fustageforbrug for projektets deltagende virksomheder.
Det ses af ovenstående tabel, at der er potentiale for at forebygge, at hele 7695 plastfustager sendes til forbrænding, hvis der eksempelvis etableres et retursystem for plastfustager eller laves en
designforbedring, der understøtter genanvendelse gennem affaldsvirksomhederne. Mulighederne
herfor uddybes senere i rapporten.

Potentielle miljøeffekter for deltagende virksomheder
Nedenstående Tabel 2 viser de samlede potentielle miljøeffekter, der kan opnås i projektet som
følge af de anbefalinger, der er givet til de deltagende virksomheder i disses individuelle forretningsplaner. Miljøeffekterne forudsætter dog, at virksomhederne følger anbefalingerne, og det
samtidigt lykkes med etablering af et system til indsamling og genanvendelse af plastfustager.
Virksomhed

Bryggeri
1

Bryggeri
2

Bryggeri
3

Kursuscenter

Teater

Spillested

Kg CO2-besparelse per år i PET

14.405

5.226,4

388

207

51,7

777

Kg materiale-besparelse per år i
PET

3.167

1.112

82,5

44

11

220

Kg CO2-besparelse per år i PP

6.072

2.335,2

173

92

23,1

-

Kg materiale-besparelse per år i
PP

3.167

1.112

82,5

44

11

-

Kg CO2-besparelse i spild per
år

-

124

-

166

70

-

Kg (liter) materialebesparelse i
spild per år

-

500

-

665

280

-

Energibesparelser i kWh per år

-

-

-

1.600

-

-

Kg CO2-besparelse for energi
per år

-

-

-

400

-

-

Samlet kg CO2-besparelse for alle virksomheder i projektet
Samlet kg materialebesparelse for alle virksomheder i projektet

Samlet
CO2-besparelse

Samlet
materialebesparelse

21.055,5
4.636,5

8.695,2
4.416,5

360
1.445

400
30.510,7
10.498

Tabel 2: Samlede miljøeffekter for deltagende virksomheder i projektet.
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2.3.1 Beskrivelse af fustagetyper
I nedenstående beskrives de fustagetyper, som kortlægningen har fundet frem til er de mest udbredte på det danske marked.

Keykeg
Keykeg er fustager af plastik, som vejer 1,1 kg. De fås i to størrelser: 20L og 30L. De er
kompatible med almindelige standard fadølssystemer. Der skal ikke anvendes CO2 til
tapning fra en Keykeg, da øllet er indkapslet i en legeret aluminiumspose, som er omringet af lufttryk. En luftkompressor er tilstrækkeligt (fadølskølere fås med indbygget
luftkompressor).
Se evt. instruktionsvideo: https://youtu.be/5-Bvy9R7ZJw
Keykegs kan anvendes af mikro- og nanobryggerier til påfyldning. Med Keykeg undgår man at håndtere returemballage og rengøring af fustagerne, da de bortskaffes efter endt brug. Udskænkningsstederne skal punktere de tomme fustager ved bortskaffelse.
Fustagerne består af en Polypropylene (PP) ramme, som består af 100% genanvendt materiale, og
PET-beholder i klar plast, som er 100% jomfrueligt materiale. Rammen kan adskilles fra beholderen,
som kan genanvendes, men beholderen indeholder en pose af aluminium, som skal skæres ud, hvilket der ikke udviklet et værktøj til på nuværende tidspunkt. Dette er dog på vej. Til udluftning af
tryk anvendes udluftningsværktøjet eller en Keykeg-kobling. Keykeg arbejder mod 100% genanvendeligt materiale samt genanvendelse af inderpose af legeret aluminium. Derudover har Keykeg annonceret, at de arbejder på et indsamlingssystem af deres fustager, så de kan genanvendes til nye
fustager.
Keykegs sikrer en holdbarhed af øllet på 31 dage efter tilkobling. Keykegs behøver ikke stå på køl.

Dolium (billede), Pertainer og Polykeg
Dolium, Pertainer og Polykeg er fustager af plastik, som vejer ca. 1,2 kg. De er kompatible med almindelige standard fadølssystemer. De kan anvendes af mikro- og nanobryggerier til påfyldning. Med disse plastfustager undgår man at håndtere returemballage og rengøring af fustagerne, da de bortskaffes efter endt brug. Udskænkningsstederne skal punktere de tomme fustager ved bortskaffelse.
Fustagerne består af en ramme (ukendt plastiktype) samt en PET beholder. De indeholder modsat
Keykeg ingen inderpose til opbevaring af øllet. I stedet opbevares øllet direkte i plastbeholderen.
Rammen kan adskilles fra beholderen og genanvendes. Beholderen er af farvet brun plast, og derfor sværere at finde i genanvendt plast. Disse plastfustager er billigere end Keykeg, men de er dog
også af dårligere kvalitet, da der kan forekomme sprækker med spild som følge. Desuden skal man
tilsætte CO2 i fustagen, som kommer i berøring med øllen (modsat Keykeg), og derfor har øllet en
kortere holdbarhed. Flere bryggerier mener desuden, at denne tilførsel af CO2 forringer øllets kvalitet, når det kommer i berøring.
Til udluftning af tryk efter endt brug anvendes en skruetrækker.
Disse fustager giver øllet en holdbarhed på mellem 1-6 dage efter tilkoblingen udenfor køl – står
fustagerne på køl er holdbarheden op til 21 dage.

DraughtMaster
DraughtMaster er lufttætte plastfustager, som kun er kompatible med en trykteknologi, der presser fustagerne sammen og indholdet ud. Selve trykteknologien til beholderne er patenteret og skal lejes fra Carlsberg, der således beholder ejerskabet over
trykkerne. Se instruktionsvideo: https://youtu.be/6ScfCToY9A8
Teknologien minder om de velkendte bag-in-box-systemer, der bruges til vin. Det vil sige, at øllet
bliver opbevaret i et fadølsanker i plast, der er forbundet med en ventil. Beholderen suges gradvist
sammen, når væsken tappes, så der ikke kommer luft ind i tanken.
Fustage-løsningen bruges eksklusivt til Carlsberg øl, dog med enkelte særtilfælde hvor der er mulighed for, at partnere får lov at anvende fustagerne til deres produkt.
I dag kan den komprimerede plastfustage i PET og PP plast samt tilhørende gummislange, som sidder fast i fustagen, ikke genanvendes og skal i stedet bortskaffes via dagrenovation og forbrændes.
Der er derfor, som i tilfældet med de øvrige plastfustager, tale om et envejs-produkt, der ikke er
tiltænkt et retursystem. Carlsberg har dog meddelt, at et indsamlingssystem kan komme på banen i
2019 sammen med en mulig opgradering af fustagens design, så den bedre kan genanvendes. I første omgang vil der være tale om genanvendelse til andre formål.
DraughtMaster sikrer øllet en holdbarhed på 21 dage på køl.

Metalfustager
Metalfustager er en overordnet betegnelse for den traditionelle fustage, som enten
kan bestå af stål eller aluminium. De kan genbruges efter tømning ved at blive vasket
og påsat nyt tappesystem af plastik. Fustagerne vejer 5,5 – 12 kg – hvor stålfustager er
tungere end fustager af aluminium.
Anvendes typisk af større bryggerier der har investeret i vaskeanlæg, da fustagerne kræver en grundig rensning før ny påfyldning. For mindre bryggerier kan det derfor være en udfordring at anvende
metalfustager til påfyldning af egne øl, da det kræver en større investering i et vaskeanlæg.
Man skal tilsætte CO2 i fustagen for at presse øllet ud, som kommer i berøring med øllet, og derfor
har en kortere holdbarhed. Flere bryggerier mener desuden, at denne tilførsel af CO2 forringer øllets kvalitet.
Metalfustager repræsenterer grundet materialet og produktionsomkostningerne en værdi, der gør,
at de stort set altid indgår i et retursystem, hvor ølproducenten afhenter de tomme fustager for at
tage dem retur med henblik på rensning og genpåfyldning. En metalfustage kan typisk genfyldes op
til 120-200 gange, før den omsmeltes og metallet genanvendes.
Metalfustager sikrer øllet en holdbarhed på 1-3 dagen efter tilkobling udenfor køl – hvis fustagen
står på køl kan den holde op til 21 dage.
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2.4 Værdikæde for fustager
Engangsfustagers værdikæde adskiller sig fra værdikæden for de konventionelle metalfustager på
en lang række parametre. I følgende afsnit beskrives de to værdikæder for henholdsvis metalfustager og engangsfustager af plast med fokus på de afgørende forskelle mellem de to fustagetyper.

2.4.1 Værdikæde for metalfustager

Ny fustage

Vaskeri

Tapperi

Distribution

Udskænkningssted

Indsamling

Genbrug
Genanvendelse

Fremstilling af ny fustage
Metalfustager består typisk af stål eller aluminium. Stål fremstilles af jernmalm udvundet ved minedrift, mens aluminium fremstilles af bauxit, en bjergart, der ved elektrolyse laves til aluminium. Stål
er holdbart og bliver derfor ofte foretrukket, hvor aluminium er lettere end stål, men mere modtageligt overfor skrammer og ridser. Produktionen af aluminium er meget energikrævende på grund
af elektrolysen.
Ifølge en producent af engangsfustager udleder en metalfustage 46 kg CO2 i fremstillingsprocessen2.
Vaskeri
Vask og rengøring af de brugte metalfustager kræver brug af kemikalier – primært rengøringsmidler
med desinficering. Mængden af kemikalier afhænger af typen af midler anvendt og effektiviteten af
vaskeriet. Rengøringsmidlet skal kunne fjerne bakterier og gær-rester, og spildevandet skal bortskaffes forsvarligt3.
Antageligvis udledes ca. 20-30 liter spildevand per fustage ved rensning4.
Afhængig af vaskeanlæg kan der forventes et energiforbrug til opvarmning af vand og højtryksspuler.

2

Keykeg / OneCircle Scenario Calculatie EcoChain

Royal Unibrew anvender mærket Micro Matic til rengøring af fustageudstyr, hvor der anvendes 7% rengøringsmiddel pr.
liter vand. Rengøringsmidlet indeholder ca. 35% kaustisk soda, som ikke er på EU’s kandidatliste REACH, men kan være
ætsende og skal bortskaffes forsvarligt.
https://www.micromatic.com/sites/5/templates/content/images/291750/Micro%20matic%20beer%20line%20cleaner.pd
f
3

4

Vurdering fra flere bryggerier. Ikke understøttet af vaskeanlægsleverandør.

Ifølge en producent af engangsfustager udleder en metalfustage mellem 0,4 - 0,7 kg CO2 for hver
vask og rengøring5.
Tapperi
Metal- og engangsfustager har samme energi- og ressourceforbrug i bryggeprocessen, da der ikke
er ændringer i selve fremstillingen af øllet for at tilpasse det til typen af fustage. Bryggeprocessen
repræsenterer mellem 2% og 28% af den totale klimabelastning i værdikæden for øl – fra malt- og
humledyrkning til distribution, forbrug og bortskaffelse6.
Distribution
Metalfustagerne giver en højere CO2-udledning ved transport alene på grund af deres tungere
vægt, der øger brændstofforbruget. I en varebil med kapacitet på ca. 7 tons vil en metalfustage udlede 114 g mere CO2 per kørte 100 km i sammenligning med en engangsfustage af plast7. I forhold
til distribution til eksport af fustager vil denne oftest foregå med fragtskib, der vurderes som den
mindst CO2-udledende form for transport8. Forskellen i CO2-udledning mellem skibsfragt af henholdsvis plastfustager og metalfustager til fx Asien vil således være nærmest ikke-eksisterende. I
forhold til materialeforbrug vil der dog klart være fordele i at anvende plastfustager til udenlandske
markeder, da man dels ikke har samme sikkerhed for at få sine metalfustager retur, og dels ikke kan
være sikker på, at det pågældende eksportmarked har et velfungerende indsamlings- og genanvendelsessystem til metalfustagerne.
En tom fustage vejer mellem 5,5 og 12 kg afhængig af størrelse og type9. Der skal ifølge Arbejdstilsynet bruges to medarbejdere til at løfte en metalfustage og/eller anvendes en sækkevogn på
grund af den øgede vægt, hvor en fyldt plastfustage på 20 kg kan løftes af én person alene.
Udskænkningssted
Uden køling af åben fustage er øllets holdbarhed 1-3 dage ved en temperatur på 18-24 grader10.
Udskænkningssteder argumenterer dog for en holdbarhed på op til 5-6 dage uden køl, men bryggerierne mener, at man dermed går på kompromis med øllets kvalitet og holdbarhed. Sundhedsrisikoen er ukendt.
Med køling af åben fustage i kølerum er øllets holdbarhed 20-21 dage6. Køling står for ca. 11% af
virksomheders samlede energiforbrug11, men de 11% udgør dog ikke kun køling af fustager. Der findes ingen data for, hvor stort et energiforbrug der alene er på køling af metalfustager; ofte vil metafustagerne stå på køl sammen med andre varer, og kølerummet er således ikke kun til for metalfustagernes skyld.
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Heller (2017)

7

DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

8

ECTA (2011)

9

Thielmann (2018)

10

Royal Unibrew (2016)

11

https://sparenergi.dk/erhverv/varme-og-koeling/proceskoeling
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Indsamling og genbrug
Metalfustager kræver et indsamlingssystem, så fustagerne kan sendes retur til bryggeriet til vask,
rengøring og tapning. Bryggeriets egen logistikafdeling eller Dansk Retursystem indsamler og sender til vask og rengøring. En metalfustage kan typisk cirkulere 120 til 200 gange, før den skal bortskaffes12 13.
Et indsamlingssystem vil øge CO2-udledningen via transport, i modsætning til engangsfustager som
transporteres til bortskaffelse med andet affald. Klimaeffekten afhænger af distancen fustagerne
skal transporteres og typen af transportmiddel.
For at opretholde et indsamlingssystem for metalfustager skal der investeres i seks metalfustager
for hver engangsfustage. Beregningen fra bryggerierne viser, at der bruges én fustage til vask og én
fustage til tapning. Derudover er der fustager ude hos kunderne, som skal distribueres, opbevares
inden de tages i brug, er i brug og sendes retur. Det vurderes, at der er ca. tre fustager hos kunderne for hver fustage, der er til tapning. Derudover er der som regel én fustage som reserve, hvis
systemet ikke er 100% effektivt.
Bortskaffelse og genanvendelse
En metalfustage kan omsmeltes og omdannes til nyt stål eller aluminium og har en genanvendelsesgrad på op til 99,8%. Omsmeltningen kan være meget energiintensiv, men der spares energi sammenlignet med fremstilling af nyt stål eller aluminium, især ved genanvendelse af aluminium14.
Omkostninger forbundet med metalfustager
•
•
•
•
•
•
•

Én metalfustage forventes at koste kr. 400,- stykket ved storindkøb.
Et bryggeri, der ønsker at overgå til metalfustager, skal klargøre hvor mange fustager de
forventer at have til tapning og gange antallet med seks og dermed påregne, at en fustage
kan genbruges 120 gange.
Højere transportomkostninger på grund af vægt og deraf øget brændstofforbrug.
Indkøb af kulsyre til at ”presse” øllet ud af fustagen (udgift for udskænkningsstederne).
Udgifter til indsamling af fustager, som kan udregnes ved at kortlægge distancen fra deres
kunder til bryggeriet for at opretholde et indsamlingssystem.
Udgifter til logistiksystem for at opretholde overblik over fustagernes anvendelse og placering i værdikæden.
Udgifter til rengøring og vask af fustagerne – primært vand og energiforbrug.

Lokalt marked
Metalfustager egner sig til et lokalt marked, hvor fustagerne har kort transport mellem bryggeri,
kunder og vaskeri, så fustagerne hurtigt kan komme i omløb igen.
Eksportmarked
Jo længere distance en fustage skal transporteres, des højere er både klimaeffekter og omkostninger. Desuden vil store distancer lægge beslag på fustager i transit, og der skal derfor investeres
yderligere. Ligeledes kan det være vanskeligt for et bryggeri at holde styr på sine fustager, hvis de
eksporteres til andre lande og kontinenter.

12

https://www.blefakegs.us/about-blefa/sustainability/

13

Thielmann (2018)

14

Pommer et al (2000): Handbook on Environmental Assessment of Products, Miljøstyrelsen

2.4.2 Værdikæde for engangsfustager

–
Ny fustage

Tapperi

Distribution

Udskænkningssted

Indsamling

Forbrænding

Genanvendelse

Fremstilling af ny fustage
Plasten udvindes fra råolie, der via en kemisk proces laves til plastpellets og sidenhen smeltes og
omformes til delene i en engangsplastfustage.
Keykeg
Består af en ramme i sort PP genanvendt plast (ca. 45%), og en beholder af gennemsigtig PET jomfrueligt plast (ca. 55%). Derudover en inderpose af legeret aluminium. Vejer i alt 1,1 kg. Ifølge Keykeg, udledes der mellem 4,3 til 5,2 kg CO2 som følge af fremstillingsprocessen.15
DraughtMaster
Består af en top i PP plast (21%) og en beholder af farvet grøn PET (78%). Derudover andet <1%. Vejer i alt 1,0 kg.
Andre engangsfustager
Alle andre undersøgte engangsfustager i plast består af en ramme i sort plast (type ukendt) og beholder af transparent brunlig PET plast. Den farvede PET, som hjælper med at beskytte øllet mod
sollys, er svær at skaffe fremstillet af genanvendt plast, da det kræver en meget præcis mængde af
ren plast og farve. Vejer 1 til 1,2 kg.
Tapperi
Metal- og engangsfustager har samme energi- og ressourceforbrug i bryggeprocessen, da der ikke
er ændringer i selve fremstillingen af øllet for at tilpasse det til typen af fustage. Bryggeprocessen
repræsenterer mellem 2% og 28% af den totale klimabelastning for værdikæden for øl – fra maltog humledyrkning til distribution, forbrug og bortskaffelse16.
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Distribution
Engangsfustager har en mindre CO2-udledning end metalfustager ved transport på grund af deres
lettere vægt. I en varebil på ca. 7 tons vil en engangsfustage udlede 114 g mindre CO2 per kørte 100
km i sammenligning med en metalfustage17.
En tom engangsfustage vejer mellem 1 til 1,2 kg afhængig af størrelse og type18. En fyldt 20 liter engangsfustage må løftes af én medarbejder, hvor 30 liter engangsfustage ifølge Arbejdstilsynet skal
løftes af to medarbejdere og/eller med en sækkevogn.
Udskænkningssted
Øllet i nogle typer engangsfustager skal tilkobles en kulsyretank for at komme under tryk, hvorved
kulsyre og ilt kommer i berøring med øllet, hvilket reducerer holdbarheden. Keykeg, som er den typiske engangsfustage på markedet, er dog undtaget, da øllet ikke kommer i berøring med kulsyre,
men der slipper dog stadig en mindre mængde ilt ind i fustagen.
Keykeg
Uden køling af åben fustage er øllets holdbarhed 31 dage. Dette er 25 dage længere end nogen anden fustage, og er derfor at foretrække for at undgå spild, hvis der ikke er adgang til kølerum.
Samme holdbarhed med køling.
DraughtMaster
En åben fustage er aldrig uden køling, da den er placeret i Carlsbergs trykkesystem med indbygget
køleskab og har en holdbarhed på 21 dage.
Andre engangsfustager
Uden køling af åben fustage er øllets holdbarhed ca. 1-6 dage.
Med køling af åben fustage er øllets holdbarhed ca. 21 dage.
Køling står for ca. 11% af virksomheders samlede energiforbrug19.
Indsamling og forbrænding
Det fleste affaldsvirksomheder indsamler i dag alle engangsfustager. Nogle affaldsselskaber nægter
at indsamle dem, da beholderen kan være under tryk og dermed forårsage en mindre, ufarlig eksplosion, som dog er meget højlydt. Engangsfustager betragtes som blandet plast, og er derfor
uden genanvendelsesværdi i det nuværende system. Af samme grund sendes alle engangsfustager
til forbrænding.
Indsamling og genanvendelse
Der eksisterer ikke indsamlingssystemer for engangsfustager i Danmark. Flere engangsfustageproducenter påstår, at deres fustager er 100% genanvendelige, men i praksis gælder dette i dag kun
ved downcycling, hvor engangsfustagerne sorteres fra som blandet hård plast i et almindeligt affaldssystem og omsmeltes til et ringere blandingsprodukt. Dette har begrænset værdi og kan ikke
bruges til produktion af nye fustager.

17

DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

18

Thielmann (2018)

19

https://sparenergi.dk/erhverv/varme-og-koeling/proceskoeling

Keykeg
Ingen genbrug, da plast og aluminium er kontamineret. Keykeg vurderer, at 81% af deres fustage
kan genanvendes til råmaterialer, der kan anvendes i nye fustager i et lukket system20. Det kræver
korrekt sortering og adskillelse af plasttyper, hvilket allerede er sat i gang i andre europæiske lande
(læs mere i næste afsnit).
DraughtMaster
Ingen genbrug da fustagen komprimeres, og plasten er kontamineret. Der arbejdes på et indsamlingssystem til genanvendelse, men dette eksisterer ikke endnu21.
Andre engangsfustager
Alle andre engangsfustager består af transparent brunlig PET plast. Den farvede PET, som hjælper
med at beskytte øllet mod sollys, er svær at anskaffe i genanvendt plast, da det kræver en meget
præcis mængde af ren plast og farve.
Genanvendelsessystem for engangsfustager – scenarie
Keykeg ejer datterselskabet OneCircle, som er ved at oprette indsamlingssystemer for engangsfustager i Holland og England. På nuværende tidspunkt er det kun deres egne fustager som genanvendes, men der er planer om at inddrage andre engangsfustager på sigt.
De brugte Keykeg-fustager sorteres i henholdsvis PP plast og PET plast, som kan adskilles fra hinanden. Dernæst kan aluminiumsposen fjernes ved hjælp af et simpelt multiværktøj, der skærer toppen af fustagen. Plasten makuleres og vaskes for dernæst at blive ekstruderet og pelleteret. Denne
proces kan enten foregå i det pågældende land eller hos Keykeg i Holland, og kan udføres af et affaldsselskab til adskillelse, sortering og makulering samt en plastproducent til vask, ekstrudering og
pelletering.
Såfremt Keykeg også ønsker at etablere en indsamling af brugte fustager på det danske marked, vil
der skulle etableres et samarbejde med en affaldsindsamler til indsamling af de mange plastfustager. Her foreslår flere interessenter Dansk Retursystem, da de allerede i dag kører rundt og indsamler flasker, dåser og metalfustager.
Et indsamlingssystem for plastfustager vil give en praktisk udfordring for nogle udskænkningssteder
i forbindelse med lagerplads, da de i så fald skal opbevare plastfustagerne, når de er tømt, frem for
at smide dem ud som affald, som det sker i dag.
Omkostninger forbundet med engangsfustager
•
•
•

En engangsfustage forventes at koste mellem kr. 80-150 kr. plus moms per enhed.
Et bryggeri, der ønsker at overgå til engangsfustager, skal fastlægge, hvor mange fustager
de forventer at forbruge om året, da de konstant vil have denne engangsudgift til emballage.
Færre transportomkostninger end metalfustager på grund af lettere vægt. Kan sendes over
lange distancer uden at skulle retur.
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•
•
•
•
•

Indkøb af kulsyre til at ”presse” øllet ud af fustagen (med undtagelse af Keykeg) – (udgift
for udskænkningsstederne).
Ingen udgifter til indsamlingssystem.
Udgifter forbundet med bortskaffelse – affaldsafgift.
Ingen udgifter til logistiksystem.
Ingen udgifter til rengøring og vask af fustagerne – primært vand og energiforbrug.

Lokalt marked
Engangsfustager kan fint anvendes på et lokalt marked – især for mindre bryggerier, der ikke har
mulighed for at investere i vaskeri og udgifter til et indsamlings- og logistiksystem for metalfustager. For større bryggerier, der har et betydeligt salg på det lokale marked, er det ikke givet, at engangsfustager er den bedste løsning, da der ved metalfustager vil være tale om en engangsinvestering i og med, at fustagerne kan genbruges op til 200 gange, hvorimod der ved engangsplastfustager konstant skal indkøbes nye fustager.
Eksportmarked
Engangsfustager egner sig godt til et eksportmarked, hvor fustagerne har lang transport fra bryggeri
til kunden, da de på grund af den lette vægt vil udlede væsentligt mindre CO2 i forbindelse med den
lange fragt. Store distancer vil ikke lægge beslag på engangsfustager i returtransit, og der skal derfor ikke investeres yderligere. Endvidere er der mindre risiko, da bryggerierne nemt kan tilpasse efterspørgsel.

2.5 Miljømæssige aspekter ved brugen af engangsfustager
På baggrund af dialog med producenter og leverandører og understøttet af litteratur om emnet er
der i projektet tegnet et billede af de miljømæssige konsekvenser ved brugen af engangsplastfustager og stålfustager. De miljømæssige fordele ved brugen af engangsplastfustager er blandt andet
energibesparelser ved køling, transport og forlængelse af indholdets levetid, på bekostning af en lav
genanvendelsesgrad sammenlignet med metalfustager.
Engangsfustagens høje isoleringsevne medfører besparelser i forbindelse med køling, hvilket er en
af grundene til, at det ene bryggeri i projektet har prioriteret denne designløsning. Dertil fører engangsfustagens lave vægt til direkte besparelser, miljømæssige og økonomiske, ved transport af fustagerne. I en varebil på ca. 7 tons vil en plastfustage eksempelvis spare 114 g CO2 per kørte 100 km
i sammenligning med en stålfustage alene på grund af vægten og det deraf reducerede brændstofforbrug22.
Det er dog forlængelsen af holdbarheden på fustagens indhold, som værdikædeaktørerne anskuer
som den største designfordel ved en fustage baseret på plast frem for metal. En forlængelse af indholdets levetid fører både til mindre spild, fordi produktet kan sælges over en længere periode,
mindre fare for salg af for gamle og ”dårlige” produkter og muligheden for kunderne til at føre et
bredere sortiment uden tab.
Dog har metalfustagerne den fordel, at de har en genanvendelsesgrad på op til 99,8%23, hvor plastfustagerne i dag primært forbrændes – i hvert fald på det danske marked. Ligeledes kan metalfustagerne også genbruges adskillige gange, inden der er behov for en omsmeltning. Genbrugen af fustagerne indebærer et tilbagetagningssystem og en rengøring af de brugte fustager med dertil knyttede udledninger fra transport og rensning samt brug af kemikalier. Anslået udledes der ca. 20-30
liter spildevand ved rensning per fustage24. Ifølge en LCA lavet af konsulentfirmaet Treeze, skal en
22

Beregning foretaget af Bæredygtig Bundlinje.

23

Thielmann (2018)

24

Antaget af kontaktperson fra Carlsberg DraughtMaster, men er ikke bekræftet.

metalfustage genbruges 15-20 gange for at den samlede udledning er lavere end ved brugen af en
engangsplastfustage25. To af projektets bryggerier pointerer i denne sammenhæng, at den store
logistiske udfordring ved at have et tilbagetagningssystem af metalfustager består i kapacitetsbehovet. Hvis der afsættes ca. 100 fustager om ugen, og hvis disse fustager skal understøttes af et tilbagetagnings-system til rensning og 300 fustager hos kunderne, hvor øllet har en holdbarhed på ca. tre
uger (100 fustager om ugen) samt 100 fustager som backup, hvis systemet ikke er 100% effektivt.
I nedenstående Tabel 3 er de to fustagetypers miljøpåvirkninger beskrevet igennem hele fustagens
værdikæde. Kigger man udelukkende på produktions- og anvendelsesfasen, har plastfustagerne de
bedste miljøeffekter. Ses der derimod på bortskaffelsesfasen, er miljøeffekterne væsentligt bedre
for metalfustagerne, da disse kan genbruges adskillige gange og efterfølgende genanvendes, hvorimod plastfustagerne i dag typisk forbrændes. Den hollandske producent Keykeg meddeler dog, at
man er på vej med en type plastfustager, der lettere kan adskilles, indsamles og genanvendes, og at
man fra virksomhedens side vil undersøge mulighederne for en indsamling af brugte plastfustager
på det danske marked. Bliver dette en realitet, vil plastfustagerne derfor blive den type fustage, der
har et miljøregnskab på niveau med eller bedre end metalfustager.
Tabellen tager udgangspunkt i fustagernes funktion – det at opbevare en vis mængde øl i en afgrænset periode. Derfor er antallet af metalfustager og plastfustager ikke ens, men mængden af øl,
der skal opbevares i begge scenarier, er sammenlignelig. Det er således antaget, at man for hver engangsfustage skal anvende seks metalfustager i aluminium26, der kan genbruges 120 gange. Dette
giver følgende regnestykke:

100 engangsplastfustager <-> 5 metalfustager (6x100 metalfustager / 120 gange genbrug)

25

Treeze (2013)

26

Metalfustager i aluminium er af projektets aktører vurderet som værende de mest udbredte metalfustager
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Engangsplastfustager (100 enheder)

Metalfustager (5 enheder)

Fremstilling

430 – 520 kg CO227

230 kg CO228

Vask og rengøring

Ingen vask og rengøring

2 – 3,5 kg CO229

Tapning

Mellem 2% og 28% af værdikædens klimabelastning

Mellem 2% og 28% af værdikædens klimabelastning

Transport

58,5 kg CO2-udledning per 100 kørte kilometer30

58,3 kg CO2-udledning per 100 kørte kilometer

114 gram mindre CO2-udledning per fustage end metalfustager per 100
kørte km i en 7 tons varebil

114 gram mere CO2-udledning per fustage end engangsfustager per 100
kørte km i en 7 tons varebil

For oversøisk eksport via fragtskib er forskellen i CO2-udledning yderst minimal

For oversøisk eksport via fragtskib er forskellen i CO2-udledning yderst minimal

1-6 dage uden køling. 20-21 dages holdbarhed i kølerum. Keykegs har en
holdbarhed på 31 dage både med eller uden køling

1-3 dages holdbarhed uden køling. 20-21 dages holdbarhed i kølerum

Holdbarhed

Den øgede holdbarhed på Keykegs vil formentligt give et mindre spild hos
både bryggerier og udskænkningssteder. I gennemsnit svarer en liters ølspild ca. til en CO2-udledning på 0,25 kg31
Indsamling og genbrug

Ingen genbrug, da engangsplastfustager ikke kan vaskes og genbruges

58,3 kg CO2-udledning per 100 kørte kilometer
En metalfustage kan genbruges 120 til 200 gange, inden den bortskaffes
til genanvendelse

Indsamling og genanvendelse

24 kg CO2-udledning i forbindelse med genanvendelsesprocessen32

21 kg CO2-udledning i forbindelse med genanvendelsesprocessen34

275 kg CO2-besparelse ved indsamling og genanvendelse ift. produktion
af ny plast33

230 kg CO2-besparelse ved indsamling og genanvendelse ift. produktion
af ny aluminium

Indsamling og forbrænding

Ca. 470 kg CO2-udledning i forbindelse med forbrænding35

Ingen forbrænding, da metalfustager altid bliver indsamlet til genanvendelse grundet deres høje værdi

Samlet CO2-udledning
ved nuværende praksis

Ca. 1.000 kg CO2-udledning

Ca. 370 kg CO2-udledning

Samlet CO2-reduktion
ved plastgenanvendelse

Ca. 745 kg CO2-udledning

-

Samlet CO2-udledning
ved fremtidigt scenarie
med genanvendelse af
plastfustager og metalfustager ved nuværende
praksis

Ca. 255 kg CO2-udledning

Ca. 370 kg CO2-udledning

Tabel 3: Miljøbelastning for engangsplastfustager og metalfustager.
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Udregning fra DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet - En lastbil uden last udleder 58,2 kg CO2 pr. 100 km. og kører 100 km. på ca. 22 liter diesel. En lastbil lastet med 7 ton last
udleder 76,7 kg CO2 pr. 100 km. og kører 100 km. på ca. 29 liter diesel. Der udledes således 2,65 kg CO2 mere pr. ton last.
30

31

Udregning fra Bæredygtig Bundlinje.

32

DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

33

Beregning udført via Bæredygtig Bundlinjes effektskema.

34

DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

35

Beregning udført via Bæredygtig Bundlinjes effektskema.
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Miljømæssige aspekter ved brugen af engangsfustager (fortsat)
Ses der på den samlede CO2-udledning for brugen af 100 plastfustager overfor tilsvarende 5 metalfustager som i ovenstående Tabel 3, er miljøeffekterne væsentligt bedre for metalfustagerne, da
disse kan genbruges adskillige gange og efterfølgende genanvendes, hvorimod plastfustagerne i dag
typisk forbrændes. Den hollandske producent Keykeg meddeler dog, at man er på vej med en type
plastfustager, der lettere kan adskilles, indsamles og genanvendes, og at man fra virksomhedens
side vil undersøge mulighederne for en indsamling af brugte plastfustager på det danske marked.
Bliver dette en realitet, vil plastfustagerne derfor blive den type fustage, der i et fremtidigt scenarie
har et miljøregnskab der er på niveau med eller måske endda bedre end metalfustager i og med, at
man kan spare cirka trefjerdedele (ca. 745 kg ift. ca. 1.000 kg) af den CO2-udledning, der i dag er
ved brugen af 100 engangsplastfustager, som det ses af Tabel 3. Der er dog usikkerheder ved samtlige beregninger.

2.6 Økonomiske aspekter ved brugen af engangsfustager
De økonomiske effekter ved brugen af engangsfustager vil være forskellige fra virksomhed til virksomhed i forhold til besparelser, tilbagebetaling mv. Ses der udelukkende på implementeringsomkostninger, kan der dog gives nogle generelle tal for forskellene mellem valget af plastfustager og
metalfustager. Nedenstående Tabel 4 beskriver de overordnede økonomiske aspekter ved at vælge
den ene fustage frem for den anden. Der er i tabellen taget udgangspunkt i de fustagetyper, der typisk ses på det danske marked.
Keykeg
Ligger i den dyrere ende af plastfustager, da de koster ca. 100 kr.
plus moms per enhed.
Indeholder CO2 ved køb, så der
skal ikke indkøbes CO2 til påfyldning af fustagerne.

DraughtMaster

Metalfustager (stål/aluminium)

Billigere per enhed ift. andre
plastfustager, men eksakte pris er
ikke oplyst af Carlsberg. Det er
dog ikke muligt for bryggerier at
anvende denne fustage, da den
udelukkende bruges til Carlsbergs
egne øl.

Enhedspriser vurderes til kr. 400,plus moms per fustager ved indkøb for bryggerier. Der skal dog
investeres i ca. 6 gange flere fustager end der sælges øl, da der
skal være fyldte fustager på lager,
tomme fustager til tapning og fustager hos kunderne.

For udskænkningssteder kræver
brugen af DraughtMaster investering i leje af specialudstyr fra
Carlsberg som komprimerer fustagen. I nogle tilfælde er den dog
gratis at leje.

Derudover skal der investeres i returlogistik, rens og vask af fustagerne samt system til håndtering
og overvågning af fustagerne, så
man kan holde styr på, hvor de
befinder sig. Implementeringsomkostningerne er derfor væsentligt
tungere end for plastfustager. Til
gengæld kan der efterfølgende
vindes noget på genbrug og genanvendelse af fustagerne.
Der skal desuden indkøbes CO2,
der tilføres fustagerne i forbindelse med tapning.

Tabel 3: Oversigt over implementeringsomkostninger ved valg af forskellige fustagetyper.

2.7 Praktiske aspekter ved brugen af engangsfustager
Gennem interviews med både bryggerier og udskænkningssteder, der alle har erfaring med plastfustager (primært Keykeg), er der identificeret en række praktiske fordele og udfordringer ved brugen
af plastfustager i forhold til de klassiske metalfustager.
De praktiske fordele ved brugen af plastfustagerne er:
-

Som bryggeri behøver man ikke at etablere et retursystem til sine fustager. Dette er især en
fordel, når man eksporterer, men selv på det danske marked ses det som en fordel blandt
de mindre bryggerier, da bryggerierne nemt kan tilpasse efterspørgsel ved løbende at indkøbe engangsfustager efter behov frem for at have ejerskab over en konstant mængde metalfustager.

-

Plastfustagerne er lette og kan håndteres af én person, når der er tale om en fyldt standardfustage på 20 liter. Der skal bruges to medarbejdere til at løfte en metalfustage, da
man ellers bryder Arbejdstilsynets regler for maksimalvægt, som én person må løfte/bære.
Denne fordel gør sig gældende for både bryggerier og udskænkningssteder. 30 liters plastfustager skal dog ifølge Arbejdstilsynet løftes af to medarbejdere og/eller med en sækkevogn.

-

Der er en del metalfustager, der ikke er skabt til at kunne stables på et lager (Et udskænkningssted anslår det til 20%). Alle typer af plastfustager er skabt til at kunne stables og optager dermed mindre lagerplads hos både bryggerier og udskænkningssteder.

-

Plastfustager er lavet til at kunne smides ud efter endt brug og optager derfor ikke lagerplads, hvorimod metalfustager skal opbevares hos bryggeriet og/eller udskænkningsstedet,
indtil de bliver hentet i forbindelse med retursystemet.

-

Keykegs kræver modsat metalfustager og andre plastfustager ikke et kølerum for at bevare
sin holdbarhed ud over de typiske 6 dage, som øllet i en fustage kan holde. I stedet kan Keykegs nøjes med tilslutning til et mindre pladsforbrugende køleanlæg. Keykegs har desuden
en holdbarhed på 31 dage efter tilkobling, hvilket gør, at der oftest vil opleves mindre spild
ved brug af Keykeg frem for andre fustager. Metalfustager og øvrige plastfustager har en
holdbarhed på 6 dage, men denne kan dog ofte forlænges helt op til 21 dage, hvis fustagerne opbevares i et kølerum.

-

Keykegs lange holdbarhed på 31 dage er en fordel for små udskænkningssteder med en
mindre ølomsætning. Det er desuden en fordel for udskænkningssteder, der gerne vil have
et stort udvalg af eksempelvis specialøl, hvor omsætningen typisk er mindre end på de
mere kendte og udbredte ølmærker.

Praktiske udfordringer ved brugen af plastfustagerne er:
-

Den største praktiske udfordring ved plastfustagerne er, at de ikke kan smides i den normale affaldscontainer til plast, da der er tale om et blandingsprodukt, der ikke er designet
til adskillelse efter endt brug. Pladsproblematikken er derfor for nogle bryggerier og udskænkningssteders vedkommende flyttet fra lageret og ud til affaldscontaineren. Desuden
gør den manglende mulighed for at skille plastfustagerne, at de fylder meget i en affaldscontainer. En enkelt virksomhed i projektet fortalte, at de bruger uforholdsmæssig lang tid
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på at skære plastfustagerne op med en hobbykniv for at få plads til dem i affaldscontaineren efterfølgende.

3.

-

Plastfustagerne skal tømmes for CO2, når de er tomme, da de ellers kan implodere i affaldscontaineren eller skraldebilen. Flere bryggerier bruger en kniv eller skruetrækker til at
tømme fustagerne. Typisk tager dette få minutter, men kræver undervisning i hvordan
dette udføres.

-

Ved tapning af plastfustager kan beholderen sprænge, hvis den bliver overfyldt eller har en
produktionsfejl med store mængder spild til følge. Et af bryggerierne vurderede, at der var
et spild på op til 2% ved brug af Dolium plastfustager. Dette er ikke et problem ved tapning
af Keykegs, men de kræver stadig ekstra forsigtighed, da inderposen af aluminium ellers
kan springe. Et bryggeri vurderede et spild på 1%, hvor et andet bryggeri helt undgår spild
ved Keykegs på grund af forsigtig tapning.

ANBEFALINGER

På baggrund af projektet er det blevet tydeligt, at mange bryggerier og udskænkningssteder har
god gavn af de lettere og holdbarhedsforlængende plastfustager, som dog har en væsentlig højere
miljøbelastning. Men det anbefales, at de efterspørger indsamling og genanvendelse af engangsfustager og understøtter udviklingen af et retursystem for plastfustager i Danmark, da engangsfustagerne dermed kan komme på niveau med metalfustagers miljøbelastning.
Der kan på baggrund af projektets gennemførelse ikke gives en entydig anbefaling til, hvilken type
fustage man som bryggeri bør benytte. Dette afhænger af det enkelte bryggeris nuværende brug af
fustager, bryggeriets omsætning af fustager samt markeder hvor fustagerne sendes til. Der kan dog
gives nogle generelle anbefalinger til, hvilken type fustage bryggerier bør anvende. For udskænkningssteder er der ikke det store råderum i forhold til valg af fustager, da disse steder - restaurationer m.m. - typisk er underlagt deres leverandørs valg af fustager. Afhængigt af udskænkningsstedets størrelse og relation til deres leverandør, bør de indgå i dialog med leverandøren omkring,
hvilke fustager der foretrækkes.
Det er væsentligt for leverandørerne at vide, hvis deres kunder vægter retursystem og potentiale
for genanvendelse i deres valg af leverandør. Det er kunderne, der har muligheden for at gøre disse
bæredygtighedsaspekter til et konkurrenceparameter i branchen. Det kan de gøre ved at spørge
ind, anbefale eller stille krav.
Skal der på sigt etableres et retursystem for plastikfustager i Danmark, er det essentielt, at der er
villighed på tværs af værdikæden, da både udskænkningssteder, bryggerier og fustageproducenter
skal involveres i processen og tage ansvar på tværs.

Metalfustager anbefales til:
Brugen af metalfustager anbefales til store bryggerier med et betydeligt lokalt marked. Har man
som stort bryggeri kapaciteten til at implementere, opbevare og håndtere et retursystem af metalfustager, er dette at foretrække i et miljømæssigt perspektiv, da metalfustagerne allerede efter 1520 ganges genbrug har et bedre miljøaftryk end plastfustagerne.
Hvis man som bryggeri primært eksporterer, er løsningen med metalfustager dog ikke nødvendigvis
fordelagtig, da det er både dyrt og besværligt at skulle få sine metalfustager retur fra eksempelvis
USA eller Asien, som mange danske bryggerier eksporterer til. Det kan derfor heller ikke garanteres,
at metalfustagen genbruges, når den indgår på eksportmarkedet, og såfremt den ikke gør, har den
et væsentligt højere miljøaftryk end plastfustagerne.

Såfremt det lykkes for KeyKeg eller DraughtMaster at få etableret et effektivt indsamlingssystem
med efterfølgende genanvendelse af plastfustager, vil dette dog være at foretrække i et miljømæssigt perspektiv. Flere aktører peger i den sammenhæng på Dansk Retursystem som en central aktør,
da de allerede kører rundt til landets udskænkningssteder og bryggerier i forbindelse med retursystemet på flasker og metalfustager, men det er politisk bestemt hvad Dansk Retursystem må og
skal indsamle, og ikke op til bryggerierne og udskænkningsstederne.

Plastfustager anbefales til:
Brugen af plastfustager anbefales til mellemstore og mindre bryggerier. Plastfustagerne giver mindre bryggerier mulighed for at komme hurtigt i gang med at sælge øl, da de modsat metalfustager
ikke kræver store implementeringsomkostninger til lagerplads, rense- og vaskeanlæg samt returlogistik. I stedet kan plastfustagerne indkøbes billigere end metalfustagerne (og i færre mængder), og
skal blot påfyldes og sendes ud til kunderne, uden bryggeriet behøver at forholde sig til, hvad der
sker med fustagen efter endt brug. Ligeledes giver plastfustagerne mulighed for i højere grad at eksportere øl for de mindre bryggerier.
Såfremt det lykkes for KeyKeg eller DraughtMaster at få etableret et effektivt indsamlingssystem
med efterfølgende genanvendelse af plastfustager vil nogle af de praktiske fordele ved plastfustagerne dog blive elimineret, i og med at et eventuelt retursystem vil kræve både returlogistik og lagerplads til opbevaring af returnerede plastfustager for de mindre bryggerier. Da detaljerne i et
eventuelt kommende retursystem for plastfustager ikke kendes, er det dog muligt, at der vil være
blevet taget højde for disse udfordringer med lokal pladsmangel hos mindre bryggerier mv.
Det anbefales, at bryggerier og udskænkningssteder med situationen i dag er opmærksomme på,
om der kommer et værktøj eller nye fustager med bedre design på markedet, som gør det muligt at
skille fustagerne ad og lade dem indgå i genbrugsstationernes blandede plastfraktion. Det er i et
miljøperspektiv bedre, at plasten downcycles til blandet plast end at lade den forbrænde – som det
sker med langt de fleste plastfustager i dag.
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