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Hej Mathias! 
 
Her kommer vores bud på et andet design. Vi har ladet vores første iteration indgå, som vi 
fremlagde for dig ved vores interview, så den også står friskt. Den kan blot skimmes, da 
det er vores anden iteration, som vi gerne vil modtage evaluering på.  
Vi har nogle få specifikke spørgsmål vi håber du kan besvare men ellers vil vi gerne have et 
overordnet indblik hvad du synes om vores design.  

Kan vi ved hjælp af HolyGrail 2.0 fjerne spørgsmålet om farvet plast, da vi ikke længere 
bruger NIR-genkendelse? Vil der stadig være fortrukne farver, som er optimale til 
genanvendelse? HolyGrail setup'et anvender i nuværende udgangspunkt en kombination af 
almindelig NIR-genkendelse, som kompliment til vandmærketeknologien, for at opnå bedst 
mulige resultater. Jeg tror derfor godt man kan sige, at det potentielt kan reducere 
præcisionen, men mig bekendt vil det ikke forhindre detektionen. Man skal dog også huske, 
at indfarvning af plast generelt reducerer kvaliteten af materialet i genanvendelsen. Farven 
kan ikke pilles ud af plasten igen, og derfor vil klar plast, og derefter lysere farvet plast, altid 
have højere værdi i genanvendelsen. 

 
Findes der er en bestemt type lim til lukning, som nedsætter brugen af additiver?  
Det er ikke noget jeg har et teknisk kvalificeret svar på. Vores holdning til lim i labels, følger 
anbefalingerne fra Plastindustriens guide til design. Her tænkes der dog primært i 
muliggørelse af bedre genanvendelse, og det handler altså om påkrævede temperatur for 
opløsning, fremfor specifikke additiver (mig bekendt i hvert fald). 

 

Er det et problem ifht kontaminering, hvis plasten har ligget op ad noget ikke-fødevare plast 
op til det bliver sorteret?  
Nej mig bekendt er dette ikke en udfordring. Dog er det en udfordring, hvis det vides at 
emballagen har været anvendt til andet end fødevarer efterfølgende (genbrug med andet 
formål). Altså hvis det har været tiltænkt som del af emballagens funktion. Dog skal det ift. 
genanvendelse kunne dokumenteres, at de emballager der ønskes at genanvende til ny 
fødevareemballage, også før har været fødevareemballager. Det er dette der gør det rigtig 
svært i praksis, at genanvende PCR til nye fødevareemballager fra det nuværende setup 
med plastsortering. 

 

Hvilke udfordringer er der i denne løsning? 
 
Tusinde tak fordi du har taget dig tid til at hjælpe os så langt! Det sætter vi pris på. 
 
De bedste hilsner, 
Hele gruppen  

 


