
Velkommen til 
Bæredygtig Bundlinje 2.0´s webinar:
Sådan håndterer din virksomhed det 
kommende producentansvar fra EU

Klokken 15.30 til 17.30

OBS:
Din mikrofon har vi som udgangspunkt slået fra. Ligesom andre 
heller ikke kan se dig.
Vi optager webinaret og lægger det på Bæredygtig Bundlinje 2.0s 
web og facebook-side.
For teknisk support kan du ringe til Anne tlf. 31698416

Chat:
Stil spørgsmål i 
chatten undervejs. 
Like et spg. hvis 
det også er 
relevant for dig 



Program for dagen
• 15:30 Velkomst
• 15:40 Præsentation af virksomheden FriskSnit v. Henrik 

Djurhuss
• 16:00 Hvad betyder det nye direktiv for en virksomhed 

for Frisksnit? ved Stig Hirsbak, AAU
• 16:30 10 min. pause
• 16:40 Sådan griber vi det an – herunder Plastindustriens 

nye designguide ved Ksenija Garbacenka, Plus Pack
• 17:00 Vi slutter webinaret



Partnere bag Bæredygtig Bundlinje 2.0



Bæredygtig Bundlinje 2.0 er

• Et regionalfondsprojekt dvs. blandt andet EU-midler
• For små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden
• For dig som gerne vil i gang med cirkulær økonomi og som ønsker 

hjælp til en videre færd i en grøn omstilling
• For dig som gerne vil reducere din virksomheds CO2-udledning via 

fx optimering af energi, emballager eller vognparker (you name it)
• For dig som vil afsætte tid til at omstille dele eller hele din 

virksomhed til en bæredygtig bundlinje



Bæredygtig Bundlinje 2.0 tilbyder dig
• Gratis energitjek
• Konkret rådgivning til en værdi af 40.000 kr.  indenfor et CØ-emne, 

virksomheden selv er med til at bestemme 
• Op til 40 % i tilskud til implementering af tiltag der er arbejdet med i 

forløbet
• En fast kontaktperson der holder dig i hånden gennem hele forløbet

Læs mere og tilmeld din virksomhed BB2.0 via:

https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/

https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/


Hvordan foregår det?



Webinar: Udvidet producentansvar
Henrik Djurhuus, Adm. Direktør FriskSnit, henrik@frisksnit.dk

Bæredygtig Bundlinje 2.0



• Leverandør af forarbejdet snitgrønt, frugt og kartoffelprodukter

• Producerer mere end 300 ton forarbejdet frugt og grønt hver måned

• Ingen store produktionslinjer giver fleksibilitet og omstillingsparathed

• Etableret i 2012

• Levering i hele landet



Typer af emballager
• Spande

• Låg

• Flasker

• Kapsler

• Dunke

• Bøtter

• Poser

• Folier

• Bæger

• Bakker

• Fade

• Kasser

• Mellemlægsmateriale

• Etiketter

Oversigt FriskSnit

Typer af materialer
• PP
• PET
• HDPE
• OPP
• PE
• APET
• LDPE
• RPET
• PA/PE
• CPET
• PVS
• Polyester
• Pap
• Papir
• Træ

Typer af produkter
• Gulerødder
• Kartofler
• Frugter
• Juice
• Kål
• Løg
• Peberfrugter
• Rodfrugter
• Salater
• Agurker
• Aubergine
• Blegselleri
• Champignon
• Græskar
• Chili
• Ingefær
• Kinaradise
• Tomat
• Krydderurter



FriskSnit
Eksempel på produkt



FriskSnit og bæredygtighed

• Sådan arbejder vi med bæredygtighed

• Deltagelse i Bæredygtig Bundlinje 2.0



Webinar: Udvidet producentansvar
Stig Hirsbak, Aalborg Universitet, sth@plan.aau.dk

Bæredygtig Bundlinje 2.0



Dagsorden

• Stigs baggrund for at stå her

• Scenen er sat

• Trends

• Udfordringer for det udvidede producentansvar

• FriskSnit



Hvem er Stig –
næste 40 år med emballager 
og miljø
• Øldåse sag 1982

• Emballagedirektiv

• LCA-vurdering – Miljøministeriet

• Væsentlige krav – LCA guide CEN TC 261

• European Guide Essential Requirements

• Eco-design guide emballager – rød, gul og grøn

• KOM ekspertgruppe om fremtidens miljøkrav 
til produkter 2006

• EEB Waste & Circular Group 2018



Scenen er sat

• EU mål 70% 2030 – Plast 55% (50 % 2025)

• Producentansvar  i kraft fra 2025

• 60% reel genanvendelse af indsamlet plast 
• (udkast til affaldsbekendtgørelse)

• Væsentlige krav strammes op (CEN standarder)
• KOM leverer mandat i år (senst 30 dec.)

• Hårde forhandlinger om gebyrer samtidig med kaos i 
affaldssektoren grundet omstilling

• Så hvad kan hvad virksomhederne 
selv kan gøre?



Trends

• En reduktion i emballagens enhedsvægt

• En samlet stigning i mængden af emballage

• Den stigende popularitet af plast (det mindst

genanvendte emballagemateriale)

• Papir/pap vækst over metal og glasemballage

• Den stigende brug af fleksible og sammensat 

emballage

• Den stigende brug af bioplast

Kilde: Effectiveness of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste and Proposals for Reinforcement, Eunomia Research & 
Consulting Ltd, COWI, Adelphi, Ecofys (Navigant), Milieu February - 2020



Hvordan kunne udvidet producentansvar se ud?

Kilde: Miljø og fødevareministeriet



Regningen der skal betales

Kilde: Kortlægning af emballagemængder og økonomi i det nuværende affaldssystem UAFF nr. 22 November 2019 



Dem der skal dele regningen 



• Refleksion – Eco-design og bedre genanvendelse

• Hvordan skal gebyrmodulering designes, 
så det giver mest effektiv genanvendelse?

• Gebyr relateret til materiale, produkt, genanvendelsesgrad?

• Detaljeringsgrad af gebyrkategorierne

• Kopiere systemer fra andre lande?

• Andet?

Virkemidler - mangfoldige



Standarder væsentlige krav

Nye?
EN? Recycled content

EN? Nomenclature 
Types/formats



Multi-material packaging
Metallised plastic films, plastic-coated, or metallised cardboard, and small, multi-material packages

Plastic packaging
Multi-Polymer flexible film packaging; Black plastic (also to a lesser extent, dark coloured plastic which isn’t black); 
Biodegradable plastics; Plastic Packaging with PVC components and all-PVC packaging; Shallow or flattened 
plastics; Additives which alter sorting; Plastics with optical brighteners; and additions to plastic bottles

Glass Packaging
Glass bottles with additional parts

Paper packaging
Paper cured with UV varnish/ varnish that breaks down into small particles; Paper with adhesives which plasticise; 
and Waxed Papers

Source: Effectiveness of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste and Proposals for Reinforcement, Eunomia Research & Consulting Ltd, COWI, Adelphi, Ecofys(Navigant), Milieu February - 2020,

Materials and types of packaging representing 
particular problems



Mange forskellige produkter resulterer i 
flere forskellige emballageløsninger

Typer af emballager
• Spande

• Låg

• Flasker

• Kapsler

• Dunke

• Bøtter

• Poser

• Folier

• Bæger

• Bakker

• Fade

• Kasser

• Mellemlægsmateriale

• Etiketter

Udfordringer FriskSnit

Typer af materialer
• PP
• PET
• HDPE
• OPP
• PE
• APET
• LDPE
• RPET
• PA/PE
• CPET
• PVS
• Polyester
• Pap
• Papir
• Træ

Typer af produkter
• Gulerødder
• Kartofler
• Frugter
• Juice
• Kål
• Løg
• Peberfrugter
• Rodfrugter
• Salater
• Agurker
• Aubergine
• Blegselleri
• Champignon
• Græskar
• Chili
• Ingefær
• Kinaradise
• Tomat
• Krydderurter





Udfordringer FriskSnit

Primære slutbruger:

• Storkøkkener

• Kantiner

• Forarbejdningsindustrien

• Detailhandel



• Bland ikke forskellige typer af plast, det medfører en risiko for kontaminering da 
de er svære at separere.

• Undgå mørke farver, det gør komplicerer sortering og nedsætter værdien af det 
genbrugte materiale.

• Anvend materialer der har en værdi som genanvendt råvare, hvis muligt.

• Design med henblik på lang teknisk holdbarhed hvis muligt, og vælg materialer 
efter forventet levetid. 

• Til emballage: Brug lim til etiketter, der er vandopløselige ved lave temperaturer, 
og brug farver, der kan vaskes af.

Genanvendelighed og design til genbrug



3 gode råd til FriskSnit og andre

1. Tænk systemisk fra råvare til genanvendelse (hele 
leverandør/ værdikæden)
• Gå i kødet på de væsentlige krav – se på fælles forbedringsmuligheder

2. Tænk retursystemer 

3. Brug så få materialer som muligt
• Plast PET, PE, PP

• Undgå laminater og kompositter



WE MAKE FOOD STAND OUT

Sådan griber vi det an – herunder 
Plastindustriens nye designguide

v/ Ksenija Garbacenka
Group Sustainability Manager, Plus Pack



WE MAKE FOOD STAND OUT2

VORES VISION

Være den foretrukne partner inden for 

kundetilpassede og bæredygtige løsninger

WE MAKE FOOD STAND OUT



WE MAKE FOOD STAND OUT3

Plus Pack i fakta og tal

1.200 kunder

€79 mio omsætning

i 2019

10% af omsætningen

fra innovation

4 millioner måltider

dagligt

Salg til mere end 50 

lande

Familieejet i 4. 

generation

DK: 180 medarbejdere

BE: 50 medarbejdere

To fabrikker

DK + BE



WE MAKE FOOD STAND OUT4

Her er hvordan ”We make food stand out”

WE MAKE FOOD STAND OUT

Ved at designe

emballager, 

som er “fit for 

purpose”

WE MAKE FOOD STAND OUT

Baseret på

engagement 

og langsigtede

partnerskaber

WE MAKE FOOD STAND OUT

Til gavn for 

kommende

generationer

WE MAKE FOOD STAND OUT

Med innovative 

løsninger og høj

grad af

knowhow

KUNDETILPASNING PARTNERSKAB BÆREDYGTIGHED



WE MAKE FOOD STAND OUT5

Globale udfordringer som kræver aktion!

9,8 MIA i 2050

1/3 MADSPILD

PLAST I HAVET



WE MAKE FOOD STAND OUT6

Og vi har ikke noget valg. Lovgivning og retailere presser på for en cirkulær
økonomi

www.europarl.europe.eu.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5763309/Tesco-ban-non-recyclable-packaging-brand-products.html


WE MAKE FOOD STAND OUT

Og vi står over for kæmpe udfordringer, hvis vi skal overgå til en cirkulær 
økonomi!

7



WE MAKE FOOD STAND OUT8

Hvordan takler vi situationen?

WE MAKE FOOD STAND OUT



WE MAKE FOOD STAND OUT9



WE MAKE FOOD STAND OUT

Vi fokuserer på SDG 12 for at levere 100% genanvendelige
produkter med nul CO2-udslip



WE MAKE FOOD STAND OUT

Vi fokuserer på SDG 12 for at levere 100% genanvendelige
produkter med nul CO2-udslip



WE MAKE FOOD STAND OUT

Initiativer og projekter indenfor bæredygtighed frem mod 2025

12



WE MAKE FOOD STAND OUT13

Dansk designguide til cirkulær plast i husholdninger



WE MAKE FOOD STAND OUT14

Dansk designguide til cirkulær plast i husholdninger



WE MAKE FOOD STAND OUT

Designguide

Hvis det skal lykkes, skal vi være ambitiøse og tænke langsigtet. Det er en stor omstilling, som vil foregå trinvis over flere år. For at 

målrette indsatsen, peger designguiden på at arbejde for følgende dogmer:

• Kvaliteten i strømmen af emballage til både fødevare og ikkefødevareemballage skal styrkes og ensartes, således at den 

genanvendte råvare er i fokus ved design, sortering og genanvendelse.

• Plastens egenskaber skal bevares i genanvendelsen for at opretholde markedsværdi og anvendelsesmuligheder.

• Designguiden skal åbne op for innovationsmuligheder – og ikke begrænse dem.

• Brugerne af designguiden skal kunne træffe deres valg om forretningsmodel og emballage på et oplyst grundlag og være bevidste

om valgenes indvirkning på emballagens genanvendelsesmuligheder. 

• Design kan ikke højne kvaliteten alene; sorteringen skal også styrkes, så der sorteres i både klar, sort og blandede farver plast på 

sorteringsanlæggene, og der skal skelnes imellem fødevare- og ikke-fødevare emballage. 

Formålet med denne designguide er at give et overblik over de overvejelser og 

beslutninger, der har indflydelse på udvikling af genbrug og genanvendeligheden af 

plastemballage til private forbrugere. 



WE MAKE FOOD STAND OUT

Centrale globale agendaer danner ramme for designguiden



WE MAKE FOOD STAND OUT

Valg af forretningsmodel

Inden du vælger emballage, skal du overveje: 

• Hvilken forretningsmodel er passende til dit produkt i en helhedsbetragtning?

• Formålet med emballagen: hvilken opgave skal emballagen løse, og er emballagen nødvendig?

▪ Beskyttelse af produktet 

▪ Beskyttelse af indholdet (migrationssikker) 

▪ Forbrugersikkerhed/holdbarhed/produktsikkerhed 

• Hvilken forretningsmodel er passende til dit produkt i en helhedsbetragtning?

• Hvor skal emballagen ende, når den er færdig med at blive brugt? 

▪ Husstandsindsamlet plast – genanvendelse

▪ Specialindsamling – retursystemer (genbrug eller genanvendelse)



WE MAKE FOOD STAND OUT

Valg af forretningsmodel



WE MAKE FOOD STAND OUT

Designanbefalinger for emballage til genanvendelse



WE MAKE FOOD STAND OUT

Vi fokuserer på SDG 12 for at levere 100% genanvendelige
produkter med nul CO2-udslip



WE MAKE FOOD STAND OUT EUROPEAN COMMISSION, 7TH ENVIRONMENT ACTION PROGRAMME.21

80%
af et produkts 

miljøbelastning 

fastlåses i 

designfasen



WE MAKE FOOD STAND OUT22

Der er rigtig stor forskel på, hvad vi opfatter som bæredygtigt og hvad der 
reelt er bæredygtigt.

Opfattet bæredygtigt Reelt bæredygtigt



WE MAKE FOOD STAND OUT23

Bæredygtig udvikling kræver holistisk tilgang og fokus på hele systemet



WE MAKE FOOD STAND OUT

Det lineære system kommer til kort – vi SKAL minimere affald og fremme en 
cirkulær økonomi

The talking Thread, 2018.

MÅL 12.5

Inden 2030 skal vi nedbringe 

affaldsmængden betydeligt, gennem 

forebyggelse, reduktion, genvinding og 

genbrug.

MÅL 12.2

Inden 2030 skal vi nå frem til at bruge og 

håndtere naturressourcer bæredygtigt.



WE MAKE FOOD STAND OUT25

85%
af vores

produktportefølje i 

plast er letgenanve-

ndelig i dag

WE MAKE FOOD STAND OUT



WE MAKE FOOD STAND OUT26

100%
genanvendelig.

Vinderen i en

cirkulær økonomi
95%
energi spares ved

genanvendelse

WE MAKE FOOD STAND OUT



WE MAKE FOOD STAND OUT27

Fit for future

• Aluminium er 100% genanvendelig og mister 

ikke sine oprindelige egenskaber

• Består i gennemsnit af 35% genanvendt

• Ved at genanvende aluminium i stedet for at 

udvinde nyt, spares 95% på energi

• Brugen af plast reduceres betydeligt, når man 

skifter til aluminium



WE MAKE FOOD STAND OUT

FIT FOR PURPOSE: Emballagen spiller en meget vigtig rolle –
bekæmper madspild

28

FORLÆNGET 

HOLDBARHED

PREMIUM 

BESKYTTELSE

RETTE 

PORTIONSSTØRRELSER

GENLUKKELIGE 

LØSNINGER

Vi producerer fødevare-

emballage i premium kvalitet,  

og sikrer beskyttelse under 

transport og opbevaring.

Vi udvikler hermetisk

forseglet fødevareemballage

med 100% tillukkede

barrierer for forlænget

holdbarhed.

Vi skaber innovative 

løsninger med mulighed for, 

at slutbrugerne kan genlukke

emballagen for at bevare

friskhed og forebygge

madspild.

Vi designer fødevareemballage

i forskellige størrelser for at 

matche individuelle behov og

giver dermed slutbrugerne

mulighed for at vælge den rette

portionsstørrelse.



WE MAKE FOOD STAND OUT29

Det drejer sig om hver gang at vælge den rette emballage til den rette 
situation

The Consumer Goods Forum Sustainability.

PERFECT 

FIT

MÅL 12.3

Inden 2030 skal vi halvere det globale 

madspild pr. person, både i forretninger 

og hos forbrugerne. Vi skal også 

reducere madspild i produktionen og 

leverandørkæderne, herunder tab af 

afgrøder efter høst.



WE MAKE FOOD STAND OUT30

Prisvindende 
løsning

Worldstar 2020 juryen har givet vores Ready2Cook® 

Snack Size bakke en pris. Emballageløsningen kom i

betragtning til WorldStar-konkurrencen, efter den vandt en

ScanStar 2019-pris.

Den letgenanvendelige bakke består af 40-45% 

genanvendt indhold og er 100% genanvendelig efter brug. 

Derved støtter den en cirkulær økonomi og reducerer CO2-

belastningen. 

Bakken er tilmed letvægtig. Sammenlignet med PET-

bakker i tilsvarende dimensioner*, er det muligt at pakke

275% flere enheder ned i én karton. Derved reduceres

CO2-udslippet også under transport.

*Stablingshøjden på denne aluminiumsbakke er 2 mm, hvorimod

stablingshøjden på en PET-bakke i tilsvarende dimensioner er 7,7 mm.



WE MAKE FOOD STAND OUT

Stolt af at være anerkendt

31



WE MAKE FOOD STAND OUT32

LinkedIn

Nyhedsbrev

YouTube

pluspack.com

WE MAKE FOOD STAND OUT

eCatalogue

Tak for jeres 

opmærksomhed!!

https://www.linkedin.com/company/76398/
https://pluspack.com/products/thermo-boxes/
https://www.youtube.com/channel/UCMfK-W1O14S8cQqm3G6YpAg?view_as=subscriber
http://www.pluspack.com/
http://www.pluspack.com/
https://pluspack.com/ecatalogue/
https://pluspack.com/ecatalogue/
https://pluspack.com/ecatalogue/
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