
Plast workshop – DAKOFA årskonference 2019 

Minimumsinitiativer udvalgt til fremlæggelse i salen  Begrundelser  
- Obligatorisk indsamling og sortering fra både husholdning 

og erhverv 
- Fokus på at fastholde kvalitet i plast 

- Øget krav til udsortering giver basis for 
kapicitet for sorteringsanlæg – bedre 
vilkår for anlæg ved øgede mængder 

- Fødevarekvalitet til fødevarekvalitet 

- Etablering af sorteringsanlæg i DK, der kan sortere plast 
af værdi ud til genanvendelse – og sende resten til 
forbrænding i DK 

- Det er bedre miljømæssigt selv at brænde 
plasten i DK og sikre at det der sendes til 
udlandet kan 100 % genanvendes 

- Indplacering af kemisk genanvendelse som 
behandlingsløsning for ”ikke genanvendeligt plast” i 
affaldshierarkiet 

- Kemisk genanvendelse af plast til op i 
affaldshierarkiet – gerne over 
forbrænding, så den plast, som er for 
dårlig til anden genanvendelse, kan 
bruges til eksempelvis syntetisk biodiesel 
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Ambitiøse initiativer udvalgt til fremlæggelse i salen  Begrundelser 

- Differentierede afgifter, tilskud og moms 
- Fjerne moms fra alt genanvendt materiale og tillægge 

”virgin” skat/moms på materialer der er produceret af 
ny-udvundne ressourcer 

- Krav om minimum genanvendt materialer i produkter 
- PRODUCENTANSVAR 
- Moms efter miljøbelastning 
- Afgifter som værktøj 
- LCA på alle plastprodukter 

- Incitament til brug af mere 
genanvendt plast 

- Opfordre ril udvikling af materialer som 
bestå industriens krav 

- Etablering af state-of-the-art anlæg til sortering og 
genanvendelse af plast i DK 

- Off/privat ejerskab 
- Både husholdningsaffald og erhvervsaffald = nedbryde 

skel → større mængder + ekspansion 
- De sekundære råstoffer går til producenter (der bør evt. 

være krav til borgeren) og til cø-produkter 
 - Restproduktet kan gå til molekyle-

genanvendelse/pyrolyse/Ptx (kemisk genanvendelse) 

- Vil skabe øget beskæftigelse  
- Vil skabe nye forretningsmuligheder 
- Blandet ejerskab skaber sikkerhed for 

afsætning 
- Høj genanvendelse 
- Høj kvalitet 

- Regler for design af emballage på EU niveau 
(Ecodesign) 

- Krav at emballager og produkter skal være direkte 
genanvendelige 

- Krav til design med ensartede polymere 
- Krav til mærkning af plast 
- Substitution af plast hvor det giver mening 

- Ensartede polymere er nemmere at 
sortere og større genanvendelsesprocent 
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Øvrige minimumsinitiativer fremlagt på workshop’en  Begrundelser 
- Bedre design af emballager -  

- Alt plast skal indsamles – både blødt og hårdt - Det skal være let for borgerne 
- Teknologi skal klare finsorteringen 
- Borgerne skal dermed ikke lære nye 

sorteringssystemer senere hen 



- Den plast der ikke kan genanvendes i 
dag, kan måske og i morgen, eller 
produkterne bliver måske lavet om 
produktfasen 

- Offentlige selskaber skal kunne modtage kildesorteret 
genanvendeligt erhvervsaffald  

- Mere genanvendelse 
- Mindre deponering 

- Nationale kommunikationskampagner 
- Ærlige kommunikations om ens sorteringskrav 

- Gør det let og forståeligt 
 

- Udvidelse af pantsystemet til kosmetik og 
rengøringsemballage 

- Sikre høj kvalitet til genanvendelse 
- Økonomiske gevinst → større 

afsætningsmuligheder og mere rentabelt 
at foretage oparbejdning 

- Miljømæssig gevinst 

- Partnerskab med fokus på slutråvaren 
- Brugere af råvarer 
- Behandlere og genanvendere af plast 
- Sorteringsanlæg 
- borgere 

- Styrke dansk sortering 

- Dokumentation – kræv dokumentation ud fra regler fra 
2023.  

- Accepter prisniveau og lad markedet arbejde prisen 
bedre 

- Fremryk dokumentationskrav for reel genanvendelse 

- Sikkerhed for korrekt håndtering 
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Øvrige ambitiøse initiativer fremlagt på workshop’en Begrundelser 
- Klare rammer og rollefordelinger i affaldssektoren - Nødvendige for fremtidige investeringer 

- Udvikle standarder for genanvendt plast, så der ikke kun 
efterspørges fødevarekvalitet 

- Konkret plan for anvendelse af særligt det 
husstandsindsamlede plastaffald i nye plastprodukter 
(cirkulære udbud – beløn de mest bæredygtige initiativer 

- Afgørende faktor for at målsætningen 
om 50% genanvendelse fra 
husholdningen kan indfries 

- Gør plastikaffald til værdifuld ressource 
frem for ubehageligt problem 

- Udsortering af plast fra restaffaldet efter indsamling af 
kildesorteret plast fra husholdninger (og erhverv) 

- Mere plast til genanvendelse 

- ”PUDP” –midler til fremme af teknologisk udvikling af 
sortering af rene plasttyper. Pulje ala MUDP 

-  

- Etablere demoanlæg for electroanlæg (?) i 2022 som kan 
lave plast ud af CO2 

-  

- Forbrænd den ”svært genanvendelige” 
husholdningsplast og brug ”energien” på at udfase kul og 
olie til opvarmning → med nye krav er vi så klar til at 
genanvende ”nye” produkter når olie og kul er udfaset 

- Blive ved med at forsøge at genanvende de ”lettere 
genanvendelige” nuværende fraktioner (dunker, 
plastmøbler, plast fra industri 

-  

 

 

 


