
INVITATION TIL WORKSHOP

Plast i virksomhedernes produkter og emballager

Workshop den 23. januar 2019
Klokken 13.00 - 16.00 

Sted: Gate 21
Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Gate 21 afholder en workshop, der vil fokusere på fremtidens udfordringer for virksom-
hederne. Miljøministeriet vil orientere om de fremtidige krav til virksomhederne – 
og Teknologisk Institut vil fortælle deltagerne, hvordan man praktisk opfylder de nye krav.

  TILMELD DIG HER

Program for dagen

12.30 – 13.00 Registrering og kaffe

13.00 – 13.10 Velkomst

13.10 – 13.30 Fødevare- og Miljøministeriet ved specialkonsulent Frank Jensen vil holde et indlæg 
om Regeringens nye plastikhandlingsplan: ”Plastik uden spild” med et særligt fokus 
på, hvordan virksomheder skal ændre adfærd i fremtiden for Danmark, opfylder 
vores internationale forpligtigelser.

13.30 – 13.50 Plastindustrien ved miljøpolitisk chef Christina Busk holder oplæg om
fremtidens regulering af emballage. Plastindustrien vil orientere om industriens 
synspunkter og forventninger til dette arbejde.

13.50 – 14.10 Teknologisk Institut ved faglig leder Karina Kjeldgaard-Nielsen vil præsentere en 
forbrugeranalyse, hvor emballagens evne til at minimere miljøbelastningen overras-
ker forbrugerne. Spørgsmålet er om forbrugerne allerede har dømt plast ude?

14.10 – 15.00 Tekniske og praktiske muligheder for at overvinde fremtidens krav til plast og 
emballage:

• Genvinding af plast, Peter Sommer-Larsen, Teknologisk Institut
• Erstatning af plast i emballage, Søren Østergaard, Teknologisk Institut

15.00 – 15.15 Kaffe, the og kage

15.15 – 16.00 Erfaringer fra projektet: Bæredygtig Bundlinje – Udfasning af plastik i virksomhed-
ers produkter og emballage. 

• 2 virksomhedsdeltagere
• Sarosh Qureshi, DTU og Gate 21 samt Peter Sommer-Larsen og Søren Øster-

gaard, Teknologisk Institut

https://podio.com/webforms/20416046/1395806?fields[event]=1001045539


Bemærk især, at der skal være udvidet producentansvar på alt emballage i Danmark (punkt 
7). Det er både den emballage, der ender i husholdningsaffaldet og transport-emballage 
generelt. Det betyder, at der skal udvikles et helt nyt system til at indsamle, sortere og 
genanvende emballage i for eksempel plast, pap, aluminium osv. 

5. december 2018 udgav Regeringen sin plastikhandlingsplan Plastik uden spild med 27 
konkrete initiativer, som politisk skal forhandles de næste måneder.

De 27 initiativer
1 Nationalt plastikcenter – samlingspunkt for den danske plastikindsats
2 Analyse af Danmarks plastikforbrug og håndtering
3 Kortlægning af udviklings- og forretningspotentialer for danske plastikvirksomheder
4 Prioritering af forsknings- og teknologiudviklingsmidler
5 Sektorsamarbejder indenfor f.eks. landbrug, byggeri, restauration og detailbranchen
6 Pant- og retursystemet udvides med pant på juice og saft fra 1. januar 2020

7 Udvidet producentansvar for emballage
8 Standarder for sortering og indsamling af plastikaffald
9 Danmark støtter EU-Kommissionens engangsplastik-direktiv
10 National informationskampagne for at reducere affald i naturen
11 Pulje for lokale initiativer til rengøring af de danske strande for plastik
12 Forbud mod ikke-nedbrydelige haglskåle

13 Undersøgelse af spøgelsesnet i danske farvande og metoder til oprensning
14 Forbud mod uddeling af gratis bæreposer med hank
15 Forbud mod tynde plastikbæreposer med hank
16 Danskernes bæreposeforbrug skal halveres inden 2023
17 Udvikling af krav om reduktion af engangsplastikforbrug ved større arrangementer
18 Analyse af emballageafgiften på engangservice for at reducere plastikforbrug
19 Forbud mod tilsætning af mikroplast i kosmetiske produkter
20 Nationalt forsknings- og innovationsnetværk om mikroplast
21 Vidensopbygning om mikroplast i spildevandsslam
22 Vidensopbygning om mikroplastudledning fra kunstgræsbaner og mulige alternativer
23 Vidensopbygning om fordele og ulemper ved biobaseret og bionedbrydelig plastik
24 Kortlægning af PVC-produkter på det danske marked og substitutionsmuligheder
25 Fælles europæiske krav til design for genanvendelse
26 Opprioritering af Danmarks internationale engagement
27 Styrket indsats i de nære havområder


