
Bilag 3: Interview med Jonas Åbo fra Teknik- og Miljøforvaltningen  

 

Interviewer: Kan du ikke bare starte med at fortælle lidt om hvilke erfaringer i har gjort jer i 

det her projekt? 

 

Informant:  Jo jeg kan starte med at fortælle lidt om baggrunden for projektet, og det er jo at, 

vi har jo vores testanlæg hvor vi laver forsøg med det plast vi indsamler, husstands indsamler 

fra borgerne af, for at finde ud af præcis hvilke sammensætninger og for strømmen og hvad for 

nogle produkter der ikke egner sig til genanvendelse og så videre, og der har vi den i forbindelse 

fået lavet et meget detaljeret overblik over hvad der egentlig er i arbejdsstrømmen, helt ned på 

produktniveau. Hvis man ser på produkttyper, så kan vi se at fødevarebakker, altså ”tops and 

trays” det er ca. en tredjedel af den plast vi indsamler. Vi kan også se at fødevare emballage er 

lidt over halvdelen af den mængde vi indsamler, og vi ved at det er kun en meget lille del af 

den mængde der bliver til nye fødevare emballage. Det er jo kun grundlæggende de PET flasker 

der er en del af pantsystemet. Så hvis vi gerne vil arbejde med cirkulær økonomi, hvilket 

ligesom er overlæggeren for det her, og skal have lavet nogle lukkede kredsløb for plastikken, 

så bliver vi nødt til at løse det med fødevareemballagen, fordi hvis ikke vi gør det, så skal vi 

erstatte over halvdelen af plastmængden hver dag med virgine råvare. Så det fint nok 

selvfølgelig at genanvende fødevare emballage til rør og så videre, hvilket sker i stor, i høj grad, 

men så skal vi stadig erstatte halvdelen, eller lidt over halvdelen af mængden, så på den måde 

er det ikke en holdbar løsning i længden. Så der har vi et specifikt fokus på fødevarebakker og 

emballage og i Danmark har vi pantsystemet, og et er jo super godt, det tager jo langt 

størstedelen af flaskerne, og de bliver lavet til nye flasker. Alle bakkerne kan sådan set også 

genanvendes til nye fødevarebakker, det er der ikke noget lovgivningsmæssigt i vejen for, det 

kræver bare man laver en separat indsamling der har en høj kvalitet. Det er i modsætning til 

bakker i PE og PP, der skal man have et 100% lukket kredsløb gennem før EU-lovgivningen, 

for PET skal det være, der kan man gøre det fra et åbent kredsløb, det vil sige at man kan 

indsamle plastikaffaldet fra borgerne af og proppe det igennem sorteringsanlægget, sortere det 

ud i ren PET, og så kan man, rent lovgivningsmæssigt, er der ikke noget i vejen for at lave det 

om til ny fødevareemballage. Så skal man selvfølgelig leve op til en helt masse krav omkring 

fødevare og kontakt med trailere og hvad det kan være, men det kan mand, det kan man ikke 

med PE og PP. Der skal du have 100% gennemsigtighed, hvilket er umuligt at lave i praksis. 

Og det er endda et åbent spørgsmål om du overhovedet kan det via. et retursystem, fordi at en 

ting er, at sikre 100% gennemsigtighed i hvad det er for nogle emner, men man kan ikke sikre 

at der ikke er en borger der har fyldt olie i, eller et eller andet, derhjemme inden de proppede 

det i. Men det kan man med PET. Man kan ikke sikre det, men PET er et lidt anderledes 

materiale man kan rense op til en meget højere renhedsgrad, og derfor er et muligt for det 

materiale at kunne komme igennem. Så ser vi så på fødevarebakker der er 1/3 del af vores 

mængde, og hvis vi ser på hvad de er lavet af, så er det jo, altså på det tidspunkt hvor vi kiggede 

på det her, der var det jo 9/10 bakker, eller noget i den stil der var lavet af PP og den 10. bakke 

var så lavet af PET. Det er jo ikke holdbart, hvis fødevareemballage-industrien gerne vil arbejde 

med at lave nogle emballager som de selv kan bruge igen, så er det ikke holdbart at lave dem i 



PP. Samtidig er der så sket en udvikling omkring ”tray to tray” reecykling, altså bakke til bakke 

genanvendelse, for PET bakker, hvor det hollandske producentansvar har lavet en, eller stillet 

krav om at PET bakker skal sorteres ud i en separat sektion, og man har lavet nogle 

konkurrencer om at finde nogle løsninger til at få dem tilbage i nye bakker, og der er sådan et 

anlæg der hedder ”For PET reecykling” som er det første i verden, som kan vaske og sortere 

bakker i en sådan kvalitet at de kan komme tilbage som nye fødevarebakker, og den virksomhed 

blev købt af den danske virksomhed FÆRCH, for halvandet år siden. Så FÆRCH markedsfører 

allerede nu en rimelig stor andel af deres bakker i PET, baseret på genanvendte bakker i PET, 

fra det hollandske producentansvar. Vi vil jo gerne sikre at de danske bakker også bliver en del 

af sådan et lukket system, og derfor har vi lavet et samarbejde med FÆRCH og med Rema 1000 

og Coop, Danish Crown og så ARC og så dem der hedder IHP-Systems, som er sådan en 

software-udvikler der skal hjælpe os med at sortere de sorte bakker. Vi demonstrer det her 

kredsløb, og så bruger vi vores testanlæg til at sortere 5 millioner bakker videre næste år, som 

vi så genanvender til nye bakker, som der ryger ud i supermarkederne i København. Og det er 

simpelthen for at sætte fokus på nødvendigheden i at finde løsninger til fødevareemballage, 

fordi det er over halvdelen af mængden, og så også sætte fokus på at det faktisk sagtens kan 

lade sig gøre, altså det er et spørgsmål om at gøre det, og investere i det 

 

Interviewer: Så i har den her målsætning om 5 millioner bakker, det er også den samme som 

svarer til 43 tons, ikke? 

 

Informant: jo. 

 

Interviewer: Hvordan er status på at nå i mål med den ambition? 

 

Informant: Jamen vi er lige startet, men vi sorterer jo løbende PET bakker ud på 

sorteringsanlægget, jeg tror vi har 5 eller 6 ton lige nu, og det første læs bliver sendt afsted her 

i slutningen af november, den 28. november, til vask og oparbejdning, hos ”for PET recykling” 

i Holland, og så ryger de så til Holstebro, til FÆRCH, og så via. Danish Crown ud i 

supermarkederne. Så det bliver den første demonstration, de første måske 7-8 tons, eller sådan 

noget. Og så kommer vi til at sortere igennem hele foråret for at nå den mængde, og samtidigt 

skal vi jo fokusere på hvordan vi får lukket kredsløbet for de sorte bakker, fordi vi vil gerne 

have at, så mange som muligt, af bakkerne er klar, i klar plast. Omvendt lige så snart der er en 

farve i systemet, så er det nødvendigt at have sorte bakker, og det er det fordi, hvis du har farvet 

bakker og du genanvender dem, så bliver de sådan mørkegrå – blandet, og den kan du kun farve 

sort, så den bliver flot, så den sorte bakke fraktion, skal fungere som sådan en slags oprydning. 

Og du har også de klare bakker, og du kan holde dem klare i rimelig mange kredsløb, men du 

kan ikke beholde dem klare for evigt, så på et tidspunkt skal du indfarve dem, og når de så 

kommer en til gang, så bliver de sorte automatisk. Så hele det her med at vi ikke kan sortere 

sorte og at vi bare skal lade vær med at producere i sort og sådan noget, det er en meget 

kortsigtet strategi at have fordi at, både når det gælder fødevareemballage, men også generelt, 

altså når vi genanvender plast, i forskellige farver og blander det sammen, så bliver det sådan 



en mørkegrå masse, og hvis i går ud og kigger hvad man kan købe af emner i genanvendt plast 

nu om dage, så er de jo, det er jo sort stort set alt sammen. Og hvis vi har en ambition om at vi 

skal genanvende 50%, eller hvad det nu var i Europa, inden for en forholdsvis overskuelig 

fremtid, så skal vi til at sortere sort. Så det er enormt vigtigt både generelt, men også for 

bakkerne her, fordi det er hvad der gør at vi får lukket den sidste del af kredsløbet. Og der skal 

vi bruge nyt sorteringsudstyr til det for der er ikke noget standardudstyr for det i industrien.  

 

Den resterende del af transskriberingen er videnskondensering - vi har udvalgt de vigtigste 

pointer af interviewet og transskriberet dem.  

 

Informant: Lige ved genanvende af fødevare-PET er der den udfordring at PET også blive 

brugt i ikke-fødevareprodukter. Og ifølge lovgivning skal man kunne dokumentere at minimum 

95% af ens input kommer fra fødevareapplikationer - altså af PET: Dvs at jo flere ikke-

fødevareapplikationer, som shampooflasker og sådan noget der er i strømmen, jo mere 

besværligt bliver det at lave en ren nok PET-strøm, der kan blive lavet til nyt fødevare-PET. 

Det kan gøres, men det kan være svært at gøre og samtidig tjene penge på.  

 

PET er et andeledes materiale på den måde at nedbrydningsprocessen er reversibel - altså man 

kan oprense det på en helt anden måde. Hvor PP og PE mister markant mere sine 

materialeegenskaber når man genanvender det. Så kan man så genoprette den ved at tilsætte 

nogle forskellige additiver. Så kan man godt bruge PP og PE igen, men det kan ikke på den 

måde komme tilbage i fødevarekontakt-materialer. Altså fra et åbent indsamlingssystem. Men 

der findes eksempler på genanvendt PE til fødevarer. Der er en PE-dunk til mælk i England, 

som bruges igen til nye mælkedunke. Jeg er i tvivl om de ville få lov hvis de ansøgte om det i 

dag, men nu har de fået lov.  

 

Hvad er interessenternes motivation for at være en del af partnerskabet? 

Jamen én ting er at man vil gerne. Vi møder egentlig ikke nogle dele af industrien, som ikke 

gerne vil arbejde med den her plastik-problemstilling. Man vil gerne prøve at løse den i 

fællesskab. [...] Det er selvfølgelig ikke det hele - man skal også kunne tjene penge. Og 

emballagevalg er jo noget af det vigtigste for forbrugerne i dag. Jeg mener COOP har lavet en 

undersøgelse der viser, at det er mere vigtigt end økologi. Derfor står det højt på dagsordenen 

for supermarkederne, at sikre at de markedsfører nogle emballager som er genanvendelige, og 

som brugerne kan se er gode. Der er det jo en sindsyg god historie hvis man kan sige at det her 

er en genanvendt bakke, som kan genanvendes igen og igen.  

 

Sammensætningen af partnerskabets aktører 

Vi ville gerne have repræsentanter fra hele værdikæden. Og vi ville gerne have at det ikke blev 

alt for mange - det er svært at styre så stor en gruppe. Samtidig er partnerskabet sat op som et 

åbent partnerskab - dvs vi inviterer løbende partnere til at joine. Man kan sagtens blive en del 

af det. [...] Men det er enormt svært at rykke ved noget som helst hvis man starter med at være 

30 partnere der skal lave noget sammen. Man skal finde en balance.  

 



Aktørernes motivation for partnerskabet 

Alle har en interesse i at komme i den retning. Men derfor ligger der jo stadig forskellige 

interesser under. Altså KBH kommune vil gerne hæve kvaliteten i genanvendelse for at sikre 

at det ikke ender alle mulige forkerte steder, og skabe tillid til borgerne så det giver mening for 

dem at sortere. For supermarkederne er det en del af deres PR-strategi og CSR-strategi - at have 

en bestemt profil over for forbrugerne. Og FAERCH, de vil jo gerne sælge nogle bakker. På 

den måder er der nogle forskellige interesser, selvfølgelig er der det. Så det er det med at få 

balanceret dem rigtigt og ikke forfordele nogen.  

 

Fejlinformation i medierne 

... Ja der skal godt nok en dyb indånding til. Den ene problematik er, at man blander nationale 

genanvendelsestal sammen med genanvendelsestallet for den plast der bliver indsamlet. 

Forstået på den måde at der har været nogle historier om at vi har 36% genanvendelse af plast 

i Dnamark som bliver reduceret til 18% efter de nye regler. Det er jo et tal der viser noget om 

genanvendelsen af den totale mængde plastaffald der er i Danmark. Dvs X antal % bliver 

indsamlet og X antal bliver genanvendt - det er 18% efter de nye regler. Det tal har jo sådan set 

intet at gøre med hvor høj en genanvendelse vi får af den mængde vi indsamler - det er en hel 

anden diskussion. Det er et helt andet tal. De to tal har intet med hinanden at gøre. Fx i KBH 

indsamler vi 3500 tons i år. Vi ved der er 18000 tons ca i alt. Så hele den mængde der ikke 

bliver indsamlet - den kan vi jo ikke genanvende. Så faktisk får man det helt forkerte budskab 

ud: Man siger, at det giver ikke mening for borgerne at sortere, for vi får nærmest ingen 

genanvendelse ud af det. Hvor det er lige modsat - vi får faktisk ikke indsamlet særlig meget, 

fordi borgerne ikke sorterer, så vi får ikke så meget genanvendelse. Det er jo dybt ironisk.  

 

Det der indsamles som plastaffald er ikke 100% plast. Langt fra 100% plast. Fx, når du har en 

ketcupflaske der sidder lidt ketchup rundt i bunden. Så vejer den lille smule ketchup ekstremt 

meget ift den samlede mængde plast. Dvs. at du tager en affaldsmængde men regner den som 

værende en ren forsyningsmængde. Så får du et skævt tal. [...] Vi skal jo have en måde at sige 

- hvor meget er egentlig plast af det vi indsamler. Vi kan godt sige hvor meget plast der kommer 

ud i den anden ende. [...] Men vi skal vide lige præcis hvor meget af det der blev sorteret fra 

undervejs – hvor meget der var fugt, hvor meget der var fejlsortering, der var madaffald, der 

var labels, der var metaliseringer, der var lim, der vat alt muligt - for den mængde skal jo ikke 

tælle med i indsamlingsmængden. Man kan jo ikke lave den om til plast. [...] Det giver forkerte 

og unødigt lave genanvendelsesprocenter.  

 

Øget fokus på plast i samfundet 

Jeg oplever at man prøver meget seriøst - også fra plastindustrien - at arbejde med den her 

problematik. [...] Jeg synes det er en problemstilling man tager ekstremt seriøst.  

 

Der hvor det er en udfordring det er at få det implemetneret fx i indkøb og få dem til at 

efterspørge genanvendt plast. Det kan også være svært ift nogle af de andre felter som plasten 

begynder at trænge ind i. Det kan fx være spildevandsbehandling hvor der er mikroplast. Og 

hvor kommer mikroplast fra - det kommer fra afslid af dæk. Så er vi ude i vejbelægning. Det er 



de her typer wicked problems – hvor tager man lige fat henne og hvem skal gøre det, for at vi 

kommer videre? 

 

Den primære udfordring for øget sortering i Danmark 

Den primære udfordring det er at vi ikke har noget sorteringsanlæg i Danmark. Det ville rykke 

ekspetionelt meget. Jeg forstår ikke man ikke bare laver et. [...]  Det ville rykke rigtig meget. 

Derudover skal vi have fokus på fødevareemballage og vi skal have fokus på sort plast. [...] Og 

så ligger der en udfordring ved folier. Der er ikke et særligt stort marked for genanvendt folie i 

Europa. Vi skal sikre at der er en markedsefterspørgsel i Europa, så materialerne ikke ender 

steder de ikke skal være.  

 

Én af grundene til at vi ikke har et sorteringsanlæg i Danmark, det er at alt husstandsemballage 

det er kommunalt ansvar og alt sammenligneligt fra erhverv, det må kommunerne ikke 

beskæftige sig med. Så det er svært at få mængder der er store nok til at man ville kunne have 

en forretningscase i at have et sorteringsanlæg. Det ville man godt kunne alligevel hvis alle 

kommuner gik sammen. Efterhånden som flere kommuner begynder at husstandsindsamle, så 

vi får en større mængde, så bliver det også lettere at få den der forretningscase op at køre. Og 

så er der usikkerheden omkring forsyningssikkerhed med privatisering af sektoren. Hvem må 

eje sådan nogle anlæg - må kommunerne? Der er mega meget usikkerhed omkring det. Nu får 

vi udvidet producentansvar på emballage i 2025. Så hvor meget affald er tilgængeligt for hvem 

efter det? Før det er på plads - hvem vil så investere i så stort et anlæg? Hvorvidt 

producentansvaret bliver en ulempe eller en fordel det handler om hvordan det bliver sat op. 

Principielt set, mener jeg det vil være en stor fordel. [...]  Der skal selvfølgelig være nogle 

incitamenter til at forfordele de emballager der er genanvendelige fremfor de andre. Man har 

endnu ikke rigtig lavet en model for det, der virker.  

 

 


