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Rethink Plastic

Et projekt gennemført i 2018 af KHB, VE2, 

Dansk Erhverv, Plus Pack, ARC, GS1, 

Salling Group og Københavns Kommune.

Støttet af Miljøstyrelsen.



Hvorfor?

Kun 9% af den samlede globale mængde 

plastikaffald blev genbrugt i 2015. 

Uden genanvendelse går 95% af plastens 

materielle værdi tabt. Det svarer til et tab for 

den globale økonomi på 550-800 mia. 

kroner årligt.

Man bruger 1,6 kilo CO2 mindre hver gang 

man laver 1 kilo plast af plastaffald i stedet 

for at lave det af ny råolie.



Hvorfor KHB?

• People, planet, profit

• Wicked problems og service design

• Designtænkning: Indsigt, strategi og 

design



Recap: De 7 dogmer

Arbejd med klar PET, der 

kan anvendes cirkulært

flere gange end farvet PET.

Arbejd med udformninger, 

hvor alle dele kan skilles

ad hos forbrugeren.

Arbejd med optimering af 

muligheden for tømning 

hos forbrugeren.

Arbejd med PET
som kan indgå i et åbent 

kredsløb for 
fødevareemballager

Arbejd med mono-

materialer for at sikre

at den genanvendte

plast ikke forurenes.

Brug etikettering i folie,

plast eller papir med lim,

der nemt kan fjernes.

Brug kommunikation på 

etiketterne, og informér 

om total adskillelse efter 

brug.



Resultater

● 10 dogmeregler og tilhørende 

designprincipper.

● Downloaded af 155 forskellige 

virksomheder

● Implementeret i Nettos 

emballagestrategi i 2019. 



Nettos principper



Barrierer

● Systemet understøtter ikke cirkulær

genanvendelse

● Producenter tænker pris og

markedsføring frem for genanvendelse

● Svært at genanvende pga ringe

kvalitet

● Ingen sporbarhed i emballager

Photo by Magda Ehlers from Pexels

https://www.pexels.com/@magda-ehlers-pexels?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/photo-of-plastic-bottles-2547565/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Værdikæden



Muligheder

● Ensretning af sortering og indsamling

● Krav om monomaterialer

● Krav om sporbarhed

● Krav om forbrugerkommunikation på 

emballager  
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Trends
#trashtag

#plogging

#plasticfree

Ramasjang
DR Ultra

Greta Thunberg
Skole strejke

Havplast
Plastikøer

Plastikfrit super marked
anti engangsplast

Den grønne studenterbevægelse

Klima angst
Fly skam

Genbrugsplast
Bioplast

#plasticChallenge





Children can
foster climate
change concern
among their
parents

”
”Lawson et al., 2019




