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Højværdiplast - genanvendelse
og bæredygtige alternativer
v/ Lars Germann, Centerchef

Plast er et holdbart materiale med
talrige anvendelsesmuligheder. Bedre
genanvendelse og bæredygtige løsninger efterlyses af lovgivning og
forbrugere, mens industrien har brug
for udvikling af pålidelige teknologier
for at kunne indfri behovet. Teknologisk Institut er ved at lægge udviklingsplanenerne for de kommende års
forskningsindsats, og højværdiplast
står øverst på vores dagsorden - både
i forhold til teknologier til bedre og
mere effektiv genanvendelse, men i
høj grad også bæredygtige alternativer
til plastløsningerne. En støtte eller

kommentar til vores forslag på
www.bedreinnovation.dk, vil være en
stor hjælp.
Teknologisk Institut vil med udgangspunkt i den danske ekspertise på
miljøområdet gå foran i kampen mod
plastaffald i miljøet og sikre danske
virksomheder muligheden for markant
værdiskabelse gennem genanvendelse
af højværdiplast. Kommende markedskrav og i høj grad også kommende
lovgivning om plast, betyder, at danske
plastvirksomheder har behov for en
vidensoprustning. Vores målsætning
er, at udvikle teknologier og strategier
for genanvendelse af plast med renere
kvalitet og med højere værdi, men også
fortsætte den udvikling af bæredygtige

alternativer i bio- og fiberbaserede
materialer, som vi startede for flere år
siden. Alt vi hører fra branchen indikerer, at det er både nyttigt og tiltrængt.
Indsatsen skal sikre, at plastvirksomheder har de teknologiske forudsæt-
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ninger for at udnytte de nye forretningsmuligheder, som både lovgivning
og markedsefterspørgsel vil skabe.
Aktivitetsplanen vil udarbejde løsninger og demonstrationsfaciliteter til
bedre genanvendelse og bæredygtige
alternativer i en form, så de umiddelbart kan implementeres i industrien.
Den danske ekspertise på miljøområdet er et godt udgangspunkt for at
gå foran i kampen mod plastaffald i
miljøet og sikre danske virksomheder
muligheden for markant værdiskabelse gennem genanvendelse af
højværdiplast og indsatsen i vores
forslag til aktivitetsplan skal sikre, at
danske plast- og emballagevirksomheder har de teknologiske forudsætninger for at udnytte de nye forretningsmuligheder, som både lovgivning
og markedsefterspørgsel vil skabe.
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EU-kommissionen har udarbejdet
”European Strategy for Plastics in a
Circular Economy” og Miljøstyrelsen
arbejder på en dansk plaststrategi.
EU’s overordnede budskab er krav
om genanvendelse af alle plastprodukter, flere indgreb mod engangsprodukter og øget fokus på
bioplast. Målet er at skabe stabile
prisstrukturer og forsyningskæder
samt at fordoble genanvendelse af
plastemballage i 2030. Vi er overbeviste om, at den nye EU-lovgivning
vil betyde nye vilkår for danske
plast-virksomheder. Specielt SMV’er
vil blive udfordret i at lægge en forretningsplan med omkostningstunge
valg af teknologiske løsninger for at
skabe en mere bæredygtig produktion. For at løse denne udfordring,
vil vi introducere virksomhederne
i branchen for en række brugbare
løsninger, som vi vil skabe via
teknologiudviklingen i aktivitetsplanen. Det handler derfor ikke kun
om opfyldelse af lovkrav, men i lige
så høj grad om en mere offensiv
udnyttelse af nye forretningsmuligheder, som regulering og marked
giver danske virksomheder. Hjulpet
på vej af aktuelle dagsordener om
cirkulær økonomi og verdensmål,
oplever virksomhederne allerede nu
en efterspørgsel på produkter, som er
fremstillet af genbrugsmaterialer og
bæredygtige råvarer.

I plastgenanvendelseskæden er der
to behov:
1) Forsyningssikkerhed og -kvalitet
og
2) bæredygtighed i hele produktets
kredsløb.
Vi ønsker at fokusere på værdiforøgelse, øgede ressourcer fra fraktioner, der mekanisk genanvendes i
dag, samt bæredygtighed med andre
løsninger. Værdiforøgelse vil sikre forsyningssikkerhed og tager udgangspunkt i etablerede værdikæder for
produktionsspild og lukkede kredsløb.
Genanvendelses- og substitutionsteknologierne er komplicerede, og
på aktivitetsplanens pilotanlæg kan
de virksomhedstilpassede løsninger
udvikles og demonstreres. I løbet af
aktivitetsplanens forløb vil vi udvikle guidelines for genanvendelse og
genbrug, som skal sikre, at produktudviklingen på et meget tidligt
tidspunkt sigter efter optimering til
genanvendelse. Aktivitetsplanen skal
udvikle proceskemiske metoder til
genanvendelse af plast og udvikling
af substitutionsmaterialer, herunder:
• Udvikling af pilotskalaanlæg til at
demonstrere miljøvenlige processer, som kan rense og
• udtrække plastfraktioner (Fx
superkritisk CO2) og metoder til at
adskille polymertyper
• (solventbaseret depolymerisering).
• Udvikling af proceskemiske
metoder til forbedring af genanvendelige materialer.
• Udarbejdelse af designguidelines
for genanvendelse og genbrug.
• Opbygning af pilotskalaanlæg til
udvikling af naturlige alternativer,
som bioplast, kompositter og fiberbaserede materialer.
• Udvikling af akkrediteret mærkningsaktivitet for nye og genanvendte materialer.
GTS Institutterne, herunder
Teknologisk Institut, vil gerne have
en dialog om, hvad vi skal arbejde
med i fremtiden. Derfor har Styrelsen
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for Forskning og Innovation oprettet
hjemmesiden:
www.bedreinnovation.dk, for at skabe
dialog om aktiviteterne. De kommentarer, der bliver afgivet inden d. 31.
maj 2018, skal give GTS-institutterne
inspiration til at forbedre deres
forslag og kan samtidig være med til
at hjælpe Styrelsen for Forskning og
Innovation med at prioritere hvilke
forslag, der skal have støtte til at
blive ført ud i livet.
Herunder følger en instruktion til
baggrunden og hvordan du skriver en
kommentar:
Først skal du registrere dig som
bruger ved at følge dette link:
http://bedreinnovation.dk/user/
register#sthash.xUvU6rIi.dpbs
Vi har brug for din mening om
vores fokusområde: Højværdiplast
- genanvendelse og bæredygtig
substitution: https://bedreinnovation.dk/h%C3%B8jv%C3%A6rdiplastgenanvendelse-og-b%C3%A6redygtigsubstitution
Du kan hjælpe os ved at læse og
kommentere vores forslag direkte
på hjemmesiden. Spørgsmål er også
meget velkomne og vi svarer på
hjemmesiden.
Det er vigtigt, at du bruger kommentarfeltet under forslaget, så din
kommentar eller dit spørgsmål bliver
registreret på hjemmesiden.
Vi hjælper selvfølgelig gerne, hvis
der opstår problemer. På forhånd
mange tak for hjælpen. Det er vigtigt
for os – og for plast- og emballagebranchen.
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Genanvendelse
af blød PVC fra
medicinsk udstyr
til nye højværdiprodukter
v/Mark Holm Olsen,
specialist, Ph d.

I Danmark har vi i årevis genanvendt hård PVC i stor stil, fra især
byggebranchen via et velfungerende
system, hvor PVC bliver mekanisk
nedbrudt og genanvendt til nye
produkter. Dette er både økonomisk
og miljømæssigt rigtigt fornuftigt.
PVC må ikke afbrændes på grund af
udviklingen af giftige klorholdige
forbindelser og skal derfor afskaffes via deponi, hvis det ikke kan
genanvendes. Dette er både dyrt og
besværligt. På hospitaler og i klinikker bruges store mængder medicinsk
engangsudstyr. Omkring 40% af dette
er lavet af blød PVC. Blød PVC bliver
kun i meget lille grad genanvendt.
Når indholdet af tilsætningsstoffer
i fraktionerne, der genanvendes,
varierer, så vil de fysiske og kemiske
egenskaber af recyklatet variere
betydeligt. Det er derfor svært at
opnå et homogent recyklat med
tilstrækkelig værdi og typisk vil der
være tale om en downcycling af PVC
materialet.
På center for Plast og Emballage er vi
koordinatorer for et projekt støttet
af Miljøstyrelsen (MUDP) med titlen:      
Sikker og effektiv genanvendelse af
blød PVC fra medicinsk udstyr ved
miljøvenlig superkritisk kuldioxid
(scCO2) teknologi.

Her udvikler vi en metode til at rense
blødgører og additiver ud af blød
PVC, med særligt fokus på medicinsk
engangsudstyr fra hospitalerne. På
hospitalerne er det på grund af stigende arbejdspres og nedskæringer
i dag ikke muligt at sikre korrekt
sortering af affald med PVC. Blød PVC
kan derfor ende i andre affaldsfraktioner som brændes af med tilhørende øget miljøpåvirkning. I dette
projekt arbejder vi tæt sammen med
bl.a. Region Hovedstaden omkring,
hvilke fraktioner, der kan indsamles
på hospitalsafsnit og undersøger, om
det er muligt, at adskille det i rene
PVC-dele og anden plast fra ventiler
og lignende. PVC fra medicinsk udstyr
er af meget høj kvalitet og der er
meget strenge krav til dokumentation af indholdsstoffer, dette gør
denne fraktion særligt interessant,
når det kommer til genanvendelse. Et
af hovedmålene med projektet er at
demonstrere genanvendelsen af blød
PVC af dokumenteret høj kvalitet til
nye højværdiprodukter. Dette vil være
med til at bringe medicinsk udstyr
ind på genanvendelsesområdet og
indgå i den cirkulære økonomi. Et
område, som man på grund af strenge
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Genanvendelse af ...
regulativer og dokumentationskrav
ellers har haft svært ved at bidrage
til, kan nu højnes til også at inkludere
højværdiplast fra medicinsk udstyr.
Vi bruger superkritisk CO2 -teknologi
til at udvaske blødgørere og additiver
og derved kan vi producere et recyklat af høj kvalitet og homogenitet. Dette giver nye muligheder
for anvendelsen af recyklatet, enten
direkte eller efter tilsætning af nye
additiver og blødgørere tilpasset et
nyt produkt. Hvis det lykkes at rense
blød PVC er målet, at det kan indgå i
nye højværdiprodukter af blød PVC og
subsidiært i etablerede værdikæder
for PVC-recyklat.
Superkritisk CO2 fungerer som et
upolært opløsningsmiddel og kan i
mange tilfælde erstatte de gængse
organiske opløsningsmidler brugt i industrien i dag. Teknologien er ganske
miljøvenlig, da CO2 kan genanvendes
og ingen giftige kemikalier bliver
tilsat eller skal bortskaffes. Dette betyder også, at efter behandlingen er
der ingen rester fra opløsningsmidlet
tilbage i produktet. CO2 fordamper og
forsvinder fuldstændigt. Teknologien
er derfor både grøn og miljøvenlig.
På billede 1 og 2 ses slanger af
blød PVC indsamlet af Region hovedstaden hhv. før og efter behandling
med superkritisk CO2-teknologi.
Det er tydeligt, at slangerne går fra
let blålige og klare til mælkehvide i
farven. Hvad der ikke er så tydeligt på
billederne er, at slangerne også bliver
hårde og mere sprøde. Alt sammen
tegn på udvaskning af blødgører og
additiver.

Billede 1: Blød PVC før behandling med superkritisk CO2-teknologi

Billede 2: Blød PVC efter behandling med superkritisk CO2-teknologi

Billede 3 viser vial med blødgører ekstraheret fra blød PVC, i baggrunden
vores superkritiske CO2 system.

Billede 3: Vial med blødgører ekstraheret fra blød PVC, i baggrunden vores superkritiske
CO2-system
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Bliv klar til den bæredygtige
emballageomstilling
Er du interesseret i fremtidens emballager og vil du have den nyeste
viden om hvad der rører sig inden for bæredygtig emballagedesign? Så
kom til Open lab på Teknologisk Institut den 19. juni.
Den globale bæredygtige omstilling
er i hastig udvikling og hos forbrugere og producenter er der en øget
bevidsthed om, at både fødevarer og
emballage skal være produceret af
bæredygtige råvarer. Dette sætter nye
krav til emballagen ift. materialevalg,
kombination af materialer, typen af
tilsætningsstoffer og designet.
EU-kommissionen har udarbejdet
European Strategy for Plastics in a
Circular Economy og Miljøstyrelsen
arbejder på en dansk plaststrategi.
EU’s overordnede budskab er krav
om genanvendelse af alle plastprodukter, flere indgreb mod engangsprodukter og øget fokus på bioplast.
Målet er at skabe stabile prisstrukturer og forsyningskæder samt at
fordoble genanvendelse af plastemballage i 2030.
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Teknologisk Institut anbefaler at
virksomheder ikke kun har fokus på
opfyldelse af lovkrav, men i lige så høj
grad også fokuserer på en mere offensiv udnyttelse af nye forretningsmuligheder, som både lovgivning og
markedsefterspørgsel vil skabe.

Deltagelse er gratis, men kræver
tilmelding.
Læs mere og tilmeld dig her:
https://www.teknologisk.dk/k90108

Center for Plast og Emballage på
Teknologisk Institut hjælper virksomheder til at blive klar til den grønne
omstilling fra virksomhedernes emballagestrategi til virkeliggørelse af
nye emballagematerialer og -design.
Den 19. juni afholdes Open lab,
hvor Teknologisk Instituts plast- og
emballageeksperter sætter fokus
på de væsentligste drivere for den
bæredygtige omstilling og viser deres
udstyr til pilotproduktion frem.
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Fremtiden er
bæredygtig

Teknologisk Institut deltog ved dette års PackBridge Research Forum
2018 i Lund, Sverige d. 26. april. Programmet bestod af nordiske og internationale oplæg med forskellige vinkler på den bæredygtige omstilling
fra forbrugeropfattelse, materialeudvikling, spild og affaldshåndtering.

v/Helle Antvorskov,
seniorkonsulent

Annika Lindström’s, RISE, arbejde
tager udgangspunkt i forbrugernes
adfærd og opfattelse af emballage. I
et udviklingsprojekt om forbrugernes
madspild var konklusionen, at årsagen til madspild skyldes dårlig planlægning og utilstrækkelig forståelse
for opbevaring og mærkning (holdbarhedsdato mv.) af fødevarer samt
emballagens betydning for fødevarers
holdbarhed. 50% af respondenterne
vurderede, at emballage i mange
tilfælde er unødvendig for holdbarhed af fødevarer. Disse konklusioner
er helt i tråd med de undersøgelser,
som tidligere er lavet på Teknologisk
Institut.
I projektet arbejder RISE på at
designe ny emballage for udvalgte
produkter, som vil gøre det nemmere
for forbrugerne at købe den rigtige
mængde, nemmere at tømme emballagen og nemmere at adskille emballagen efter brug til genanvendelse.
Der er etableret tæt samarbejde med
en række fødevarevirksomheder.
Marit Kvalvåg Petersen, Nofima
præsenterede en række udviklings-
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projekter som de arbejder med netop
nu. Et af disse projekter handlede
om formidling til forbrugerne om
madspild og emballage. Identisk
emballerede fødevarer blev fremvist
ved en spørgeundersøgelse, hvor den
eneste forskel var en mærkat, hvor
der stod: ”Emballage forlænger holdbarheden”. Dette blev vist for pålæg,
æbler, bananer og tomater, hvor
forbrugerne kun evaluerede emballagen med tomater mere positivt med
mærkat end uden mærkat.
Teknologisk Institut har erfaret,
at forbrugerens holdning til emballagen, som madens beskytter er en
sandhed, som er meget vanskelig at
markedsføre, selvom det er bevist i
adskillige studier. Den eneste vej frem
er dog troværdig og målrettet forbrugeroplysning. Dette hænger nøje
sammen med forbrugerens i forvejen
etablerede holdning til emballage og
kravet om, at en ”påstand” skal kunne
ses før det føles ægte.
Frederik Wikström – Karlstad universitet fortalte om et igangværende
projekt, hvor de arbejder med etablering af en bedre sammenhængskraft
i værdikæden, hvor det ikke kun er
emballageproducenten som skal bære
risikoen og investeringen i udviklingen af ny emballage. Ved at arbejde
med en anden forretningsmodel,

håber de i projektet at kunne
sandsynliggøre en øget indtjening
i hele værdikæden. Et værktøj i
projektet skal hjælpe til at retfærdiggøre forbrug af mere emballage til et
bestemt produkt igennem beregning
af produktets vs. emballagens miljøbelastning. Hvis produktet har en høj
miljøbelastning vil det kunne betale
sig at bruge lidt ekstra på udvikling af
emballage, som vil minimere madspild.
Karli Verghese – RMIT University,
Melborne arbejder med udvikling af
et styringsværktøj, som skal vise den
reelle omkostning ved spild i produktionen. Styringsværktøjet skal derved
give ledere mulighed for at arbejde
mere konstruktivt med spild i produktionen og motivere virksomheden til
at reducere spildet, der hvor potentialet er størst. Værktøjet bygger på
data indsamlet fra produktionen, hvor
alt tæller med. Lige fra forbrug af
råvarer, emballage, elektricitet, vand,
rengøringsmidler, husleje, medarbejdertid, slid på maskiner og renter fra
lån mv. Værktøjet hedder Dynamic
Industry Ressource Efficiency Calculation Tool (DIRECT) og der findes en
projekt-hjemmeside, som beskriver
forskellige cases for implementering
af værktøjet.
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fremtiden er ...

Dr. Victor Trapp, Fraunhofer ISC
præsenterede deres arbejde med barriecoating af plastmaterialer. De har
tidligere udviklet en coating under
navnet ORMOCER®, som kan virke
som et lag i et laminat. Coatingen er
baseret på SiOx (kvarts/glas), som har
nogle fantastiske barriereegenskaber
over for gasser og vanddamp. Fraunhofer arbejder med at gøre coatingen
bionedbrydelig ved at introducere
nogle områder i coatingen som er organiske. Nedbrydningen af coatingen
sker derved punktvis, indtil coatingen
er fuldkommen hullet og den resterende del af den kan nedbrydes mekanisk. Coatingen er nedbrydelig iht.
den europæiske standard EN 13432,
“Krav til emballage, som kan genvindes ved kompostering og bionedbrydning – Prøvningsmetoder og evalueringskriterier for endelig godkendelse
af emballage”, emballagen er derved
stabil under opbevaring og brug. En
egnet applikation er bl.a. forstærkede barriereegenskaber for bionedbrydelige emballager, hvor barriereegenskaberne ofte er utilstrækkelige
til opbevaring af mange fødevarer.

genanvendes og komposteres 35% af
MSW, sammenlignet med Danmark
med 44%. Effektivisering af indsamlingssystemet i USA besværliggøres
af tyndtbefolkede områder og lange
transporttider, som gør det dyrt at
indsamle og behandle materialet sammenlignet med prisen på ny-varer.
Et forslag lyder på, at anvende
bio-nedbrydeligt materiale, som PLA,
(PolyLactic Acid) til emballage, for
at gøre op med ophobning af affald på lossepladserne. Der er dog
tilsvarende udfordringer som for
traditionelt plast, da PLA skal indsamles og sorteres fra det øvrige
affald før det kan komposteres iht.
EN 13432. Der er opgjort 4713 anlæg i
USA, som behandler forskellige typer
bionedbrydeligt affald, hvor hovedparten håndterer haveaffald, og kun
11 anlæg behandler blandet husholdningsaffald (MSW). Substitution til
bionedbrydelig emballage er derfor
ikke et nemt alternativ til traditionelt
plastmateriale.

Teknologisk Institut, Plast og Emballage arbejder ligeledes med SiOx
caoting, men ud fra nogle andre principper. Vores applikation har primært
været anvendt til fiberbaserede
materialer, og forbedring af papirs
barriereegenskaber over for vanddamp og gasser, men der er intet som
hindrer at coatingen også kan bruges
til plast og biobaserede plastmaterialer. Det unikke ved denne coating er, at den kan erstatte laminater
og derved øge funktionaliteten af
monomaterialer, som giver det bedste
udnyttelsespotentiale med henblik på
genanvendelse.
Rafael Auras, Michigan State University fortalte om USAs affaldshåndtering. Affaldsmængderne har været
stigende fra 1960érne og er stagneret
omkring år 2000 med omkring 260
mio. tons pr. år. I dag udgør fraktionen emballage og beholdere ca.
37% og madspild ca. 20% af affaldet
fra husholdningerne (MSW). I USA
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Nyt Emballagedirektiv er
vedtaget
EU-Parlamentet stemte 18. april om ændringer i Affaldsdirektivet og
Emballagedirektivet, som blev vedtaget med stort flertal og som derfor
træder i kraft meget snart.

v/Søren R. Østergaard,
seniorkonsulent

I en periode på næsten tre år med
diskussioner og ændringer i de tre
EU-institutioner har EU-Parlamentet
vedtaget det reviderede Emballageog Emballageaffaldsdirektiv med 533
stemmer for, 37 imod og 57 blanke
stemmer.
Dette betyder, at kompromisset
som er blevet forhandlet mellem
parterne nu er vedtaget den 14. maj,
så det bliver officielt godtaget på
ministerniveau inden sommeren.
Derefter skal de reviderede direktiver publiceres. De træder i kraft 20
dage efter publicering.
Aftalen indeholder bl.a. bindende
mål for affaldsreduktion, tiltag om
bedre kontrol af affaldshåndteringen,
fremme af direkte genbrug samt
forbedret genanvendelse i alle EU’s
medlemsstater. Mere specifikt indeholder teksten følgende punkter:
• Klarere definitioner for centrale
affaldsbegreber
• Nye bindende mål for affaldsreduktion på EU-niveau i hhv. 2025,
2030 og 2035. Disse mål dækker
andelen af ”municipal waste” og
emballageaffald (opdelt på specifikke fraktioner), som genanvendes, samt mål for ”municipal
waste”, der sendes til deponering i
2035. De specifikke mål er imidlertid endnu ikke officielt udmeldt.
[Det er herunder uklart, hvordan
de bindende mål for affaldsreduktion relaterer sig til det genanvendte affald samt affald til deponi.
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Det bliver derfor yderst interessant
at se den endelige formulering, når
den bliver offentliggjort]
• Mere strikse metoder og regler
for hvordan efterlevelse af disse
mål beregnes
• Mere strikse krav for separat
indsamling af affald, en styrkelse
af affaldshierarkiet gennem økonomiske instrumenter samt yderligere
tiltag for medlemsstaterne, som
skal forebygge affaldsgenerering
• Minimumskrav for producentansvar.
Producenter under disse ordninger
er ansvarlige for indsamlingen af
brugte varer, sortering samt behandling til genanvendelse. Producenter vil blive opkrævet et økonomisk bidrag, som beregnes på baggrund af behandlingsomkostningerne.

Arbejdet har omfattet revision af
følgende direktiver:
• Waste framework directive
• Landfill directive
• Packaging and packaging waste
directive
• Electronical and electronic waste
directive
Væsentlige ændringer
Der er især kommet helt nye mål
for at anvende emballagematerialerne, som også delvist er blevet organiseret på en ny måde – se tabel 1.

Tabel 1.

fortsættes næste side
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Dette skal selvfølgelig ses på
baggrund af Danmarks sidste emballageaffaldsstatistik – se tabel 2.
Vores udfordring i Danmark har
hele tiden været plastemballage, men
med de nye mål bliver metalemballage
også noget vi skal arbejde videre med.
Ansvar for emballageaffald og genvinding
Danmark har i mange år haft en
særstatus omkring ansvaret for emballageaffald. Faktisk har vi, som det
eneste EU-land, afveget fra det princip, at det er den der bringer emballagen på markedet, der er ansvarlig for
at få den brugte emballage indsamlet
og genvundet – se figur 1.

Tabel 2.

Figur 1.
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ISTA Forum 2018. Emballagebæredygtighed i rampelyset

v/Alexander Bardenshtein,
faglig leder, ph.d.

To fora i ét
International Safe Transit Association
(ISTA) hjælper ikke kun emballagefagfolk verden over ved at oprette
og offentliggøre generelle testprocedurer, certificere emballagelaboratorier og personale, men også ved at
tilbyde uddannelse og træning. Det
årlige ISTA Forum i USA og Europa
er en vigtig uundværlig del af de
uddannelsesmæssige aktiviteter,
der bringer emballagevidenskab og
industri sammen og tilbyder en unik
netværksplatform.
ISTA Forum 2018 fandt sted i San
Diego, Californien, USA, den 20.-23.
marts og blev en symbolsk begivenhed, da den havde samordnet to
fora. Den første var et traditionelt
TransPack Forum, der var dedikeret
til generelle emner inden for transportemballage, mens den anden blev
kaldt TempPack Forum, hvor ISTA for
første gang havde samlet bidrag vedrørende emballage til opretholdelse
af kølekæder under transport af temperaturfølsomme varer. På trods af
denne klare adskillelse af fagområder
behandlede begge fora omfattende
tre megatrends: Emballagebæredygtighed, Emballage til nethandel
og Emballage i digital transformation
(Packaging Digital Transformation).
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Bred eksponering af megatrenden
bæredygtig emballage
Teknologisk Institut, Plast og Emballage deltog i begge fora og bidrog
med to mundtlige præsentationer.
Præsentationerne passede helt til
megatrendene for bæredygtighed og
nethandel, da de rapporterede om
vores seneste resultater inden for
design og optimering af biobaseret
bionedbrydelig emballage til forlængelse af shelf-life for frugt og grønt
(fremlagt ved TransPack) og opretholdelse af kølekæder til hjemmelevering af fersk kød, fisk og skaldyr
(præsenteret ved TempPack). I vores
bidrag har vi vist, hvordan biobaserede bionedbrydelige materialer (coatet
eller podet papir og pap, støbt cellulose, bioplast osv.) kan erstatte og
endda overgå konventionelt fossilbaseret emballage såsom kasser af
ekspanderet polystyren (EPS), poser
af polyethylen (PE) og polypropylen
(PP) osv. Dette synes, når alt kommer til alt, at være et meget populært emne, da flere foredragsholdere havde bragt det til forummets
program! Det er i sagens natur ikke
nogen overraskelse. Faktisk afføder
den verdensomspændende udbredelse
af forbuddet mod at anvende nogle
typer plastemballage en efterspørgsel
for substitutioner, som viser sammenlignelig eller bedre barriere- og
styrkepræstation.
Her er det først værd at nævne
præsentationen af John Blanck fra
ASML (ASML er en hollandsk virksomhed og for tiden den største leverandør af fotolithografiske systemer til
elektronikindustrien), der gav et af
de bedste eksempler på sådanne innovationer i transportemballage. Især

har ASML for nylig erstattet EPSstødisolering i deres transportkasser
med isolering af støbt cellulosepapirmasse. Baggrunden for denne
udskiftning var konstant ændring af
ASML-produktdesignet, der resulterede i emballageændringer, som øgede
mængden af EPS anvendt i isoleringen. AMSL’s emballagedesignteam,
inspireret af erfaringer fra et tidligere
ISTA Forum, arbejdede på at introducere et mere bæredygtigt alternativ til EPS. Denne udvikling var den
første introduktion af støbt papirmasse til virksomhedens produktlinje.
Det muliggjorde at ASML ikke kun
kunne reducere mængden af EPS, der
anvendes i transportemballagen med
40%, men også at undgå forsinkelser
til introduktion af nye produkter, og
ydermere at reducere mængden af
fragt med en faktor 10 eftersom det
nye emballagedesign er fleksibelt
mht. dimensioner og udforming.
Dette er et strålende praktisk eksempel på en holistisk tilgang til emballagebæredygtighed, som blev generaliseret og forbedret af Lawerence
Effler (The Dow Chemical Company,
Packaging & Specialty Plastics, USA)
i hans præsentation “Sustainable
Flexible Packaging – A Resin Suppliers
View” og Jan Gates (AdeptPackaging,
USA) i hendes præsentation ”How
to Develop a Sustainable Packaging
Strategy”. Denne fremgangsmåde kan
bedst karakteriseres som “balanceringsstrategi” og illustreres ved følgende bæredygtighed Venn Diagram
– se figur 1, der blev introduceret
af W.M Adams i 2006 (Adams, W.M

fortsættes næste side
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ISTA Forum 2018 ...

LCA-tankegang. Hans erklæring
afslutter også denne artikel på den
bedste måde og er derfor citeret
uforkortet:

Figur 1: Sustainability Venn Diagram (Adams, 2006).

(2006) The Future of Sustainability:
Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century.
Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting, 29-31 January 2006).
Med hensyn til emballage, så blev
denne strategi gjort let tilgængelig af
Jan Gates på følgende måde:
• Produkterne har normalt en større
indvirkning på miljøet end emballagen.
• Emballage beskytter produktet og
veldesignede emballager sænker
affaldsmængden.
• Emballage kan ikke kategorisk opdeles i “godt” og “dårligt”
materiale.
• Hvert emballagemateriale har
styrker og svagheder.
Disse udsagn ligger til grund for
en helt ny måde at tænke på emballagebæredygtighed, som Jan Gates
kalder “LivsCyklusAnalyse (LCA)
tænkning”. Ifølge AdeptPackaging’s
koncept opfordrer det emballage
fagfolk til:
• at overveje hele produktets
og emballagernes livscyklus ved
gennemgang af miljøpåvirkningen,
• at tænke holistisk om, hvordan
en emballage anvendes på forskellige stadier,

•

at huske på, at en forbedring i et
område af et produkts livscyklus
kan medføre et fald på et andet
område!
LCA-tanken om emballage bæredygtighed er skematisk præsenteret
af AdeptPackaging som et cyklisk procesdiagram som vist i figur 2.
LCA tænkning og EPS emballage ISTAs officielle erklæring
EPS-emballage blev, i forbindelse
med bæredygtighedsproblemer, diskuteret bredt i begge fora. Faktisk er
EPS blandt de mest diskuterede materialer, når det kommer til genbrug.
Selve materialet, der hovedsagelig
består af luft, er meget alsidigt, effektivt til at reducere produktskader
og billigt. Det er dog blevet forbudt i
over 100 kommuner i et dusin amerikanske stater og herunder New York
City, som i 2017 fastslog, at EPS var
økonomisk umuligt at genbruge. Den
samme tendens kan ses i Europa, hvor
Tyskland for eksempel også vil til at
forbyde EPS.
Sluttelig fremkom ISTAs præsident
Andrew J. Gruber med en officiel
erklæring om EPS-emballage, hvilket
giver et eksempel på den virkelige

“ISTA, som en forening, foreskriver
en holistisk, materialeneutral,”
livscyklusdrevet” tilgang til ansvarligt emballagedesign. Vi anerkender,
at mange miljømæssige, sociale og
økonomiske faktorer skal vurderes,
inden man beslutter sig for en
emballagetype og -format til implementering i et emballagesystem, og
at løsninger af alle materialer og formater giver mulighed for forbedringer
afhængigt af de særlige omstændigheder. Vi modtog feedback på
dette års begivenhed og noterede os
nogen bekymring omkring specifikke
oplysninger præsenteret om EPSemballage. Derfor mener vi, at det er
vigtigt at kommunikere følgende, da
de synspunkter, meninger og holdninger, som præsenteres af foredragsholdere og dem, der kommenterer på
vores begivenheder, er deres alene og
ikke nødvendigvis afspejler foreningens synspunkter, meninger eller
positioner:
• EPS-genbrug er vokset i USA siden
1991. Kommuner som San Diego har
taget en ledende rolle og tilbyder
indsamling ved vejkant til genbrug. Du kan finde flere oplysninger
omkring EPS-genbrug på
http://www.epsindustry.org/epssustainability.
• Fjernelse eller bortskaffelse af
et givet emballagemateriale fra et
emballagesystem gør ikke i sig
selv systemet mere bæredygtigt.
Alle emballagesystemer har
miljømæssige afvejninger. Det
er vigtigt, at enhver henvisning til
LCA data stemmer overens med den
korrekte materialeapplikation. Livscykluspåvirkninger bør altid henvises fra en pålidelig og nøjagtig
kilde. “
Det er nu muligt for vores medlemmer få gratis download af præsentationer og artikler, som er præsenteret
på ISTAs Fora ved at kontakte os på
plastemb@teknologisk.dk.

Figur 2: Packaging System Life Cycle (AdeptPackaging, 2017)
Medlemsinformation 2/2018
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Spørgsmålet opstår, fordi stregkoder jo typisk bliver brugt til at scanne i
udgangskassen i en butik. Og i en webshop eller på en online markedsplads (som fx eBay), skal man jo ikke scanne noget – bare indtaste betalingsoplysninger. Men måske stregkoderne alligevel har en chance? Og
kan nøjes med at blive støvet af, ikke fejet i skraldespanden.
Artiklen er fra tidsskriftet “På Stregen” og forfatteren er Signe Poulsen,
GS1.
Skal stregkoden have en chance til?
Årsagen er, at stregkoden optimerer forsyningskæden på en række
områder og dermed bidrager til en
bedre kundeoplevelse i enhver slags
detailvirksomhed.
Hør bare her.
Fordel 1: Færre returvarer
Øv, der er intet så surt, som når en
webshopkunde sender varen tilbage,
fordi der blev leveret en anden end
bestilt. Det har givet kunden en dårlig
oplevelse med dit brand, og oven i
købet er udgifterne til håndtering af
returvarer store og spiser direkte af
dit overskud.
Med en stregkode på hvert af dine
produkter, som identificerer produktet unikt bliver det nemmere og
sikrere: Når du scanner produktets
stregkode og sammenligner med det
varenummer, kunden har bestilt, er
du sikker på at få plukket og afsendt
det rigtige. Og så bliver kunden glad i
første forsøg.
Fordel 2: Sælg det, du har
Æv, din lagerstatus var ikke opdateret, så nu har kunden købt en vare,
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som du alligevel ikke har på lager
– det bliver ikke godt på Trustpilot.
Eller omvendt: Du havde modtaget
et nyt batch af en vare, men fordi de
ikke var blevet ført ind i webshoppens lager, fandt kunden dem aldrig.
Et simpelt ”bip” med scannere når
du modtager varer, og når du pakker dem til ordrer gør, at du altid har
en webshop med korrekt opdateret
lagerstatus, så du kan sælge det, du
har, og ikke det, du ikke har.
Oven i hatten sparer du kedsommeligt arbejde med at optælle varer
og indtaste…
Derfor: Selvom en webshop ikke
har noget fysisk kasseapparat med
scanner, så kan stregkoden på produkter og kartoner være en rigtig god idé
alligevel.
Den magiske ingrediens
Stregkoden er faktisk ikke i sig
selv den magiske ingrediens, bare indpakningen der gør disse fordele mulig.
Stregkoden er nemlig et billede af det
unikke nummer, som du typisk ser
lige nedenunder stregkoder – og dét
er magisk. Næsten.
Her er to gode grunde i tillæg til de
to fordele ovenfor:
• Autentificering. Et begreb der er
lige så vigtigt, som det er svært at
udtale. Et GTIN identificerer både

dig og dit produkt unikt i hele verden. Det er vigtigt, fx når du vil
sælge på markedspladser som
Amazon, som vil tjekke, om du
er autoriseret til at sælge det givne
produkt.
• Varekatalog. Med unikke varenumre
har man ikke pludselig det samme
produkt listet under flere varenumre. Og ja, det er et helt reelt
problem, både i webshops og på
markedspladser. Det giver en
bedre, mere overskuelig oplevelse
for den potentielle kunde, og giver
dig et bedre overblik. Win-win.
Det er op til dig
Så skal stregkoden ha’ en chance
til i vores digitale verden? Du bestemmer selv. Men vi vil gerne rådgive
dig, hvis du er i tvivl om, hvorvidt
stregkoder kan hjælpe din forretning
med at spare på logistikomkostninger
og gøre dine kunder mere tilfredse.
Det er også hos os, du abonnerer på
de unikke GTIN-varenumre, der skal
inden i stregkoderne. Og rådgivning er
gratis for medlemmer.
• Kontakt GS1 Denmark på 39 27 85 27 eller
info@gs1.dk
• Læs mere om stregkoder og unikke varenumre på www.gs1.dk/onlinesalg
• Signe Poulsen, GS1 - telefon: 39 16 90 06
eller spo@gs1.dk
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ScanStar 2018
– årets emballagekonkurrence
er i gang
v/Betina Bihlet
Centersekretær

Så er det nu jeres emballager skal
tilmeldes til årets ScanStar-konkurrence – tilmeldingsfristen er 7. juni
2018.
ScanStar er den eneste adgangsgivende konkurrence til WorldStar i
Norden.
I år er det Danmark, under ledelse af
Teknologisk Institut, Plast og Emballage, der arrangerer konkurrencen.
Vanen tro er hjemmesiden – www.
scanstar.org – åben med hjælp, anvisninger, brochure, datoer for tilmelding
og ikke mindst præsentation af de
tidligere års ScanStar-vindere.
Jurymødet finder sted ultimo juni i
Taastrup, Danmark.
Prisoverrækkelsen finder sted på
FoodTech-messen i Herning i dagene
13.-15. november 2018.
Vi har derfor fornøjelsen at invitere
alle Nordens kreative emballageudviklere til at dyste om dette års
ScanStar-priser.
Hvilke emballager kan deltage?
Det kan alle emballager, som er
formgivet, konstrueret eller produceret i de nordiske lande. Emballageløsninger fremstillet i andre
lande, men som sælges fra en nordisk virksomhed eller bestilles fra
en nordisk køber kan også deltage.
Emballagen skal være markedsført
på tilmeldingstidspunktet. Tilmelding
kan foretages af såvel formgiveren
som konstruktøren eller producenten
med de andre parters samtykke.
Emballagen må ikke tidligere være
tilmeldt ScanStar-konkurrencen.
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Kursus

Emballageskolen
Start 6. august 2018, eller efter aftale
Teknologisk Institut har gennem mere
end 50 år tilbudt en grundlæggende
skole i faget at emballere. Emballageskolen henvender sig til følgende
grupper:
• Emballageansvarlige i alle emballageforbrugende virksomheder, der
ønsker at optimere deres emballage
• Nyansatte i branchen, der hurtigst
muligt skal tilegne sig et branchekendskab
• Personer med branchekendskab, der
har brug for teoretisk viden bag
praktisk erfaring ved salgsfremstød
m.m.
Deltagerne kommer fra emballageforbrugende eller emballageproducerende
virksomheder, design- og reklamebranchen, fødevareindustrien, den
farmaceutiske industri, elektronikindustrien og fra transportbranchen o.a.

• Fordele og ulemper ved de mest
almindelige emballagematerialer
med hensyn til forskellige anvendelsesområder
• Metoder for systematisk konstruktion og dimensionering af emballager
• De variabler, som indvirker på den
totale pakkeproces
• Emballagens rolle i distributionsforløbet
• Hvordan man tester emballagens
evne til at modstå påvirkninger
under distribution og transport
• Emballagens funktion i afsætningen
• Lovgivningskrav vedrørende emballage
• Aktiv og intelligent emballage
• Bæredygtighed

Indhold i Emballageskolen
Indholdet i Emballageskolen er
undervisningsmateriale, 5 brevopgaver, 3 dages personlige kursusdage
samt tre praktiske opgaver.
Undervisningsmateriale
• Lærebog (på engelsk)
• Noter
• Videosekvenser af et antal praktiske
situationer
• 5 breve med opgaver

Yderligere information og tilmelding
På www.teknologisk.dk/k54011

Mål for Emballageskolen
Emballageskolen tilsigter, at
deltagerne efter gennemførelsen af
skolen har kendskab til følgende:
• Fremstillings- og konverteringsmetoder for de væsentligste
emballagematerialer
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Kursus

Periodisk prøvning og eftersyn
af IBC’s til farligt gods
5.-6. september 2018
Dette kursus giver kursisten tilstrækkelig viden om, hvad der er farligt
gods, og hvad der skal afprøves og
undersøges ved periodisk prøvning og
eftersyn af IBC’s, således at kursisten
bliver i stand til selv at udføre periodisk prøvning og eftersyn af IBC's.
Som en del af kurset skal der afholdes
individuelle (eller i grupper) praktiske
øvelser, der omfatter tæthedsprøvning, gennemgang af periodisk prøvning og eftersyn af IBC's efter
tjekliste/kontroljournal.
Kurset i periodisk prøvning og eftersyn af IBC's er et kompetencegivende
kursus, der giver mulighed for at opnå
bevis til at kunne foretage periodisk
prøvning og eftersyn af IBC's.

Indhold
Kurset gennemgår internationale
regler for transport af farligt gods,
klassificering, mærkning, IBC's typer,
typeprøvning og -godkendelse samt
eftersyn.
Efter kurset har du fået
• Kendskab til kravene til IBC's i
de tre transportkonventioner for
henholdsvis sø-, bane- og landevejstransport af farligt gods
• Praktiske øvelser
• Kendskab til typeprøvning og
typegodkendelse af IBC's
• Kendskab til opbygning af tjekliste
og kontroljournal

Yderligere information og tilmelding
På www.teknologisk.dk/k54017
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Kursus

Lean Logistics
- optimer din logistik med
Lean-tankegangen
19.-20. september 2018 på Teknologisk Institut i Taastrup

Lean-tankegangen breder sig til
logistikken og forsyningskanalerne.
Lean stiller krav til alle virksomhedens
funktioner omkring produktions- og
handelsprocesserne. Her kan der
både tabes og vindes, når forsyningskæderne synkroniseres efter Leantankegangen.
Lean Logistics kan beskrives som et
tæt forbundet system af logistiske
initiativer, der kan forbedre konkurrenceevnen. Lean Logistics dækker
således både den interne og eksterne
logistik samt - lige så vigtigt - interaktionen med produktionen.
Hvorfor Lean Logistics?
Hvis man oversætter de to ord hver
for sig, kan man sige, at Lean Logistics er sunde og trimmede processer,
der omhandler indkøb, distribution,
vedligeholdelse/forbedringer og som
samtidig sørger for, at det rigtige
materiel og det rigtige personale er
til stede. Det er det, som lykkedes for
japanske Toyota, og som andre virksomheder søger at gøre efter.
Og der er meget at opnå, hvis en virksomhed/forsyningskæde efter denne
model kan optimere logistikken og
slanke infrastrukturen og herigennem
sørge for, at det er de rigtige varer,
der i den rette mængde ligger på
lager, nemlig:
•
•
•
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Færre logistikomkostninger i
forsyningskæden
Mindre lagre
Nedbringe gennemløbstider/bedre
rettidige leveringer

•
•

Forbedret datafangst, vedligeholdelse og distribution på tværs
af virksomheder
Synkrone arbejdsgange på tværs
af virksomhederne i forsyningskæden

To-dags kursus
Plast og Emballage afholder kurset
over to dage, hvor de forskellige
aspekter i Lean Logistics bliver
gennemgået ved bl.a. cases, værktøjer
og relevant teori.
•
•
•
•
•

Oversigt over Lean Logistics
Intern logistik
Vareflow i forsyningskæden
Informationsflow
Samarbejde i forsyningskæden

Praktiske oplysninger
Kurset afholdes på Teknologisk
Institut i Taastrup over 2 dage den
19.-20. september 2018.
Tilmelding og yderligere information
Yderligere information kan fås ved
henvendelse til Finn Zoëga på telefon 72 20 31 70.
Tilmelding på
www.teknologisk.dk/k54023
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Publikationer
978-87-93614-53-6
BIOPOL – Udvinding af biopolymer fra spildevand
Udgivelsesdato: 19-04-2018
Hovedformålet med projektet ”BIOPOL - Udvinding af biopolymer fra spildevand” har været at undersøge, udvikle og
evaluere potentialet for produktion af biopolymerer til bioplastproduktion fra industri- og byspildevand. Dette er blevet
realiseret via laboratorieeksperimenter og pilotforsøg, hvorigennem de teknologiske muligheder for fuldskala bioplastanlæg er blevet afdækket.
Kilde: http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/apr/biopol-udvinding-af-biopolymer-fra-spildevand/
Miljøprojekt nr. 2004, 2018
Emballagestatistik 2015
Udgivelsesdato: 20-04-2018
I 2015 var emballageforsyningen i Danmark 882.000 tons eller 154 kg per indbygger. Den overordnede fordeling på fraktioner er: Papir og pap (43 %), plast (22 %), glas (18 %), træ (12 %) og jern & metal (4 %).
Den samlede forsyning har været relativ stabil de seneste 5 år. Emballageindsamlingen i 2015 var på 652.394 tons. Forskellen mellem forsyningsmængden og den reelt genanvendte mængde skyldes en kombination af manglende udsortering og forkert klassifikation af emballageaffald. Data viser, at Danmark opfylder genanvendelsesmålene for de enkelte
emballagetyper jf. Emballagedirektivet. En opgørelse af genbrugsemballage i 2014 viser, at Danmark har en beholdning
på 184 mio. stk. genbrugsemballage, som tilsammen har cirkuleret omkring 825 mio. gange. Drikkevareindustrien tegner
sig for 86 %, og størstedelen udgøres af flasker.
Kilde: http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/apr/emballagestatistik-2015/
RetroWaste
Udgivelsesdato: 25-04-2018
Formålet med projektet har været at udvikle og demonstrere anvendelige teknikker og komponenter samt at forbedre
samme til behandling af emballeret madaffald fra dagligvarebutikker og virksomheder. Desuden har et delmål været at
afprøve anvendeligheden af et eksisterende forbehandlingsanlæg til behandling af kildesorteret organisk dagrenovation, KOD. På baggrund af projektets resultater kan det konkluderes, at projektet teknisk set har bidraget til at skabe
den ønskede, cirkulære økonomi, dvs. 92 -95 % genanvendelse af ressourcerne i emballeret madaffald uden uacceptabelt forbrug af energiressourcer.
Kilde: http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/apr/retrowaste/
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Kort
nyt
Disse typer plastemballage skal du
undgå
Når man køber en flaske vand eller
sodavand, tænker de færreste på,
hvilken type plast den er produceret
af. Men det står faktisk i bunden af
flasken, og ikke alle plasttyper er lige
sunde
Der er mange forskellige plasttyper
der bruges som emballage til ting, vi
håndterer dagligt. Det kan være alt
lige fra fødevarer til mobiltilbehør til
vores smartphone. Langt de fleste
plasttyper, som vi ellers benytter os
af på daglig basis, er sikre at bruge,
og kan bruges uden forbehold. Der
er dog enkelte plasttyper der faktisk kan have en skadelig effekt og
sundhedsmæssig risiko. Herunder er
en række af de typer emballage, man
møder i hverdagen, som man måske
ikke vidste, kan have en dårlig effekt.
Det bør altid være markeret på plastemballagen, hvilken type plast der er
tale om.
PET/PETE
PET er en almindelig type plastik,
som anvendes til returflasker og visse
forpakninger. Denne type af plastik er
lavet til engangsbrug, og kan i værste
fald være skadelig at anvende for
mange gange, eftersom den kan samle
bakterier og være svær at rengøre.
PET-plast anses generelt for at have
en lav miljø- og helbredsrisiko, men
det diskuteres lige nu heftigt, efter
man har fundet hormonforstyrrende
ftalater i drikke, som opbevares i
PET-flasker.
PET er ikke god at benytte mange
gange, som eksempelvis vandflaske i
sportstasken. Forsøg i stedet at finde
en flaske i et andet materiale.
PVC eller 3V
PVC er en blød, fleksibel plastik,
som anvendes til plastfilm til mad,
mobiltilbehør, bideringe og legetøj til
børn og dyr. Plasten er hård og har
derfor ofte tilsat blødgørende ftalater, som er en stor del af materialets
totalvægt. Ftalater er bevist hormonforstyrrende, og man skal derfor være
opmærksom, hvis det drejer sig om
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madvarer, eller andre ting, der kommer i kontakt med munden.
Man skal dog ikke være nervøs, hvis
ens mobiltilbehør til sin smartphone
er lavet af plastmaterialet PVC,
tværtimod da materialet er hårdt og
slidstærkt.
PS
Polystyren findes i engangsservicer, yoghurtforpakninger og engangsbeholdere til eksempelvis salater. Det
forekommer også i legetøj, computere
og køkkenmaskiner. PS tilvirkes af
ethylbenzen, som ifølge visse forskningsrapporter kan havne i den for
pakkede mad. Helbredseffekterne af
ethylbenzen på mennesker er dårligt
undersøgte, men dyreforsøg har vist,
at man skal forsøge at undgå stoffet.
PC eller ikke-mærket plastik
Dette er en broget gruppe af
plast, hvor man både finder farlige
og ufarlige af slagsen. Bioplaster
havner i denne kategori, og de er ikke
helbredsfarlige. Men her findes også
polycarbonat, en hård og gennemsigtig plastik, som ofte findes i
flasker og karafler. Polycarbonat
indeholder det hormonforstyrrende
stof bisphenol A, som siden 2010 har
været forbudt i materialer til fødevarekontakt til børn under 3 år. Det
gælder eksempelvis sutteflasker.
Alt fra vores mobiltilbehør til
mademballager indeholder altså
plastik, der potentielt kan være
skadeligt. Lovgivning og undersøgelser er dog i dag så avanceret, at det
sundhedsskadelige plast er nede på
et meget lavt niveau, og det er generelt set ikke noget, man behøver at
bekymre sig om i hverdagen. Gør man
alligevel det, kan man læse meget
mere om farlig plast hos Fødevarestyrelsen.
Kilde: http://packm.dk -15/2 2018

Danmark rammes hårdt af plastskat
EU-Kommissionen har foreslået en
afgift på plast, der skal være med til
at finansiere et kommende større EUbudget. Afgift som kan komme til at
ramme Danmark ganske hårdt.

Den foreslåede afgift udregnes på
grundlag af den mængde af plastemballage, der ikke genanvendes i hver
medlemsstat. Den bliver på 0,8 euro
pr. kilo. Ifølge 2015-tal fra Eurostat,
der er bearbejdet af collection4recycling.eu, giver det en dansk regning
på cirka 110 millioner euro (825 millioner kroner), eller hvad der svarer til
19 euro pr. dansker. Her er vi med helt
i top. Kun fire landes indbyggere ligger højere. Baggrunden er et ganske
stort plastforbrug kombineret med, at
kun cirka 30 procent ryger til genanvendelse. Toppen er Irland (31 euro pr.
person), og det skyldes primært, at de
cirka 4,7 millioner indbyggere har et
langt større plastforbrug, end vi har.
Duksen er Bulgarien. En kombination af et lille plastforbrug og en høj
genanvendelsesprocent sender deres
afgift ned på blot 4,4 euro pr. person.
Men idéen om en plastafgift
skydes ned af Plastindustrien.
-Vi støtter ambitionen om, at vi skal
genanvende langt mere plast – også
fra emballage. Det arbejder vi for på
flere fronter. Vi bakker også fuldt
og helt op om den danske regerings
linje i diskussionen om EU’s budget:
Et mindre EU skal betyde et mindre
budget, og det er en virkelig dårlig
idé at opfinde nye afgifter og skatter
i stedet for at prioritere sine udgifter,
siger administrerende direktør Thomas
Drustrup, der mener, at uanset hvordan
den nye afgift bliver skruet sammen,
så vil regningen ende hos forbrugerne
med øgede affaldsgebyrer eller dyrere
produkter til følge.
Direktøren mener nu heller ikke,
at der er de store chancer for, at
forslaget rent faktisk vil blive stemt
igennem. Det skyldes, at mange
mindre velstående EU-lande med en
relativt lav genanvendelsesprocent vil
stå med en stor regning.
-For at udspillet skal blive til virkelighed, kræver det enstemmighed i EU’s
Ministerråd. Det vil virkelig komme
bag på mig, hvis det er muligt at samle
alle EU’s lande omkring denne afgift,
som vil ramme hårdt rundt omkring i
Europa.
Kilde: www.Plastfokus.dk, 08. maj 2018
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Nye love, bekendtgørelser, cirkulærer og
rådsdirektiver

Tabel 1 – Container types (…)
This document does not cover ventilation arrangements, either vented or
ventilated.
1.3 The marking requirements for
these ITU are given in EN 13044-2

Lov

Nye standarder

Lov om ændring af lov om fødevarer
LOV nr. 465 af 14.05.2018
Offentliggørelsesdato: 15. maj 2018
Miljø- og Fødevareministeriet

DS/EN ISO 8442-9:2018
DKK 423,00
Identisk med ISO 8442-9:2018 og EN
ISO 8442-9:2018
Materialer og genstande i kontakt
med fødevarer – Tilberednings- og
bordopdækningsartikler i metal – Del
9: Krav til keramiske knive
ISO 8442-9:2018 specifies material
and performance requirements and
test method of ceramic blades of
knives intended for use in the preparation of food.

Købes via boghandleren eller ses på
biblioteket

Offentliggjorte forslag
DSF M322973
Svarfrist: 2018-06-18
Identisk med prEN 17247
Relation: CEN
Intermodale transportenheder,
45 fod, pallebred
1.1 This document provides the basic
specifications and testing requirements for EN ITU of the totally
enclosed general purpose types and
certain specific purpose types (see
Table 1) which are suitable for international and domestic exchange and
for conveyance by road, rail, inland
waterways and maritime transport,
including interchange between these
modes of transportation.
1.2 The container types covered by
this part of this document are given
in Table 1.
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Kurser i 2018

Messeoversigt 2018

Juni
14.
Gå-hjem-møde om plastteknologi:
		
støbeforme med 3D-print og fejlanalyse ved brug af
		
røntgen, taastrup
19.
Open lab - bliv klar til en bæredygtige emballageomstilling,
		taastrup
August

6.

Emballageskolen, opstart selvstudie

September

1.
Logistikskolen, opstart selvstudie
5.-6.
Periodisk prøvning og eftersyn af IBC’s til farligt gods,
		taastrup
19.-20. Lean Logistics, taastrup

29.-31. maj
PacTec Helsinki
Helsinki, Finland
29. maj – 1. juni
IPACK-IMA
Milano, Italien
13.-16. juni
Propak Asia
Bangkok, Thailand
27.-28. Juni
The International exhibition
For plastics recyclers
Essen, Tyskland

Se endvidere: www.teknologisk.dk/kurser

27.-28. juni
Plastics Recycling World
Exhibition 2018
Essen, Tyskland

Konferencer i 2018

10.-12. juli
ProPak China
Shanghai, Kina
Digital Print for Packaging US

4.-6. juni

Chicago, IL, USA

Medical Fluid Bags

21.-22. juni

Køln, Tyskland

Packaged Global Summit

25.-26. juni

Amsterdam, Holland

Plastics Recycling
World Exhibition 2018

27.-28. juni

Essen, Tyskland

