
 

 

 

 

1 

Mødenotat 
Netværksmøde 22.06.22 kl.10-12 

Udarbejdet af: Lærke Kaagaard, Implement Consulting Group 

 

Oplæg af Hanne Sophie Hjort Jensen, Naboskab 

- Tallene peger på, at der er stigning i brug af engangsemballage i DK (300 mio kopper, 150 

mio bokse). 

- Har også arbejdet med Verdensmål i Værdikæden 

- Vi ved ikke, hvilke prisstrukturer, der motiverer / gør at folk overkommer deres barrierer. 

Gulerod/pisk/rabatter/forhøjet pris. 

- Når vi udtænker løsninger, skal vi udtænke dem til det rutinestyrede menneske, der 

optimerer sin energi ved at gøre som han/hun plejer. 

 

Barrierer for at handle ”rigtigt”: 

- Manglende opmærksomhed 

- Ekstra besvær (men det meste er ”entrance barriers”) 

- Sociale normer 

- Manglende kendskab til systemer for lånebeholdere 

- Pris 

- Den subjektive oplevelse 

- Hygiejne 

 

 

Oplæg af Simon Rossau, Ren By Aarhus (Simon er projektleder for cirkulære 

emballagesystemer) 

- Udvikler og afprøver løsninger til en renere by.  

➔ 50% af affaldet i offentlige affaldsspande er take away emballage.  

- Har samlet de erhvervsdrivende (fx ca. 50 kaffebarer eller alle barer) om en række fælles 

indsatser, herunder Ét fælles ølkrus, Til kamp mod to-go koppen, Street food uden 

engangsemballage. 

- Finding vedr. indkøb og udbud: få genbrugsemballage med på indkøbsaftaler – på trods af 

at logistikken er allerede til stede med få behov for tilføjelser.  

- Engangsemballage er ikke kun take away, det er overalt i systemet (ældrepleje, 

skolekantiner mm.) 

➔ Har brugt Bæredygtig bundlinje værktøj. 

- Stærk motivationsfaktor: at være fælles om det – ikke alene som aktør 
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Workshop 

#1 Hvilke erfaringer har I gjort jer og hvad har fungeret godt for at fremme genbrugelig take 

away emballage? 

- Adfærd: 

o Alle ønsker forandring 

o Convenience 

o Velvilje 

o Politisk opmærksomhed og sammenkobling til cirkulær økonomi dagsorden 

o Engagement fra kunder og forbrugere ift. omstilling, engangsforbrug, genbrug 

o Samarbejde 

o Pt ingen test af genbrugelighed 

o Stor nudging til brug af klassisk service (glas, porcelæn etc.)  

o Borgerne er vant til at pante (Dans Retursystem) 

o Uddannelse af personale/medarbejdere (caféer/restauranter) som kan være 

ambassadører og præge forbrugeren i købsøjeblikket 

o Manglende valgfrihed 

- Systemisk: 

o Det nuværende pantsystem 

o Når vi bygger på noget, vi kender, fx pantsystemet 

o Effektive/fungerende drop-off systemer 

o Fælles opsamlingssystemer 

o Digitalisering som bærende element – let skalérbart og replicérbart  

o Når genbrug er license to operate (dvs. krav) (for fx butikker og restauranter) 

o Involvering af alle aktører i værdikæden – tænk hele værdikæden fra start 

o Pantsystem 

o Effektivt drop-off system 

o Erfaring fra 80 år med genbrug af flasker pga. 1) lovgivning, 2) standarder, 3) 

adfærd 

o Store byer kan sikre udbredelse af ET FÆLLES genbrugssystem 

o Test, Test, Test… Ud og prøv af, hjem og rette til, ud og prøve af… osv. 

(kommuner der tør prøve) 

o Økonomiske incitamenter for at genbruge 

o Pant/økonomisk incitament for at sende retur 

o At ensrette/standardisere 

 

#2 Hvad er den største udfordring for jer i forhold til at etablere en genbrugsløsning på take 

away emballage i dag? 

- Adfærd: 

o Besværligt  

o Rummet til at give forbrugeren et bedre alternativ er mikroskopisk – og så mister 

de tålmodigheden 

o Convenience: hvis det ikke er let nok 

o Hvad gør det ved spiseoplevelsen? 

o Kombinationen af inconvenience og en øget pris er giftig 

o Engagnsløsninger er standarden nu --> forbrugeren kan ikke overskue for mange 

valg og løsninger 

o Adfærdsændring både hos restauranter, caféer og forbrugere 

o Transport og kvalitet 
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o Adfærd er svær at ændre, når forbrugere er ”fuld og i festligt lag”  

o Det er sjældent lettere at genbruge end at smide ud 

o Ændre forbrugermønstre kræver mere end blot tilgængelighed 

o ”cost competition” ved genbrug vs. enkelt-brug 

- Viden:  

o uvidenhed om fordele ved genbrugelig emballage 

o Manglende viden om konsekvenser ved brug af engangsemballager  

 

- Standarder og lovgivning 

o Manglende standardisering og lovgivning giver kaotiske tilstande 

o Lige nu ligger ansvaret for omstilling hos forbrugere og restauratører. Omstilling 

og forandring skal i stedet ske via national lovgivning 

o Mange forskellige emballager og systemer 

o For mange systemer og overlap på materialetyper (hvordan skal de så sorteres?) 

giver forbrugeren dårlige muligheder for at navigere 

o Fælles løsninger 

o Ensretning 

o Brugervenlighed 

o Omkostninger ved returlogistik 

o I forvejen et komplekst ”miljø” – et ekstra lag af kompleksitet i et allerede 

komplekst system (i Kbh) 

o For mange systemer 

o Standardisering af fælles emballage, system, logistik + VASK! 

o Dokumentation (LCA, bæredygtighed, materialer) 

o Manglende LCA-analyser (gerne ensartet metode) for en specifik 

genbrugsløsning kontra genanvendelse (afgørende for udarbejdelse af politiske 

indstillinger) 

- Økonomi: 

o Vi bør tale om, at der er store omkostninger ved almindelig affaldshåndtering af 

vores emballage – frem for kun at tale om at der er omkostninger ved at 

ibrugtage genbrugelig emballage 

- Logistik: 

o Hele systemet bag mangler (vask, logistik, værdikæden) 

o Logistik, skalérbarhed, prissætning 

o Logistik / convenience 

o Skabe logistik 

o Mug-tid fra forbrug til vask 

o Indsamlingsstuktur – logistik. Hvordan skal emballagen samles ind? 

Implementering tager tid 

o Ressourcespild, fokus på genanvendeligt  

o Logistik (fra adresse til samlingspunkt), viden om, økonomi, praktik, vilje 

o Sparsom plads hos restauranter og caféer  

 

#3 Hvad kan hjælpe med at accelerere implementeringen og brug af genbrugsordning på 

take-away emballage? 

- Skabe en infrastruktur som alle aktører kan gøre brug af 

- Ressourcer fra både kommuner og KL 

- Pilotprojekter / Tid til at finde det bedste system / Afprøv pilotprojekter vha. samarbejde 

med netværket 
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- Organisering af aktører 

- Partnerskaber på tværs af industrier (typer af emballage – indsamling – vask/genbrugsklar 

– levering ud til butik/café)  

- Regulering, krav, lovgivning 

- Bruge digitalisering som løftestang til at binde hele værdikædens aktører sammen 

- Opråb om at genbrugsemballager bliver en del af producentansvar  

- Økonomisk incitament: skal give økonomisk mening og være tilgængeligt 

- Inspirere politikere til at tage hul på lovgivningsarbejdet 

 

#4 Hvilke informationer / data kunne vi tænke os at indsamle henover de næste måneder 

indtil næste møde? 

- Data og viden om det lukkede loop (eks festivaler) 

- Viden om hvad der virker for restaurationer (se Verdensmål i værdikæden) 

- Indsamle viden om vigtigste initiativer for at bruge genbrugelig emballage 

- Indsamle data om hvornår et mobilopvaskningssystem fungerer bedst – med pant eller 

med andre initiativer  

- Lobby’e for lovgivning 
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