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Formål
med guiden
Emballageguiden er udarbejdet af en arbejdsgruppe under FoodSam –
Dagligvarebranchens Samarbejdsudvalg. I arbejdsgruppen har deltaget
repræsentanter fra: MLDK - Mærkevareleverandørerne, Dagrofa
Foodservice, Hørkram, Dansk Cater, Orkla og Lantmännen Unibake.
Formålet med denne emballageguide er at give primært leverandører,
der leverer varer til Foodservicebranchen, et samlet overblik over,
hvilke emballagematerialer og –designs som ideelt set foretrækkes.
Guiden udstikker branchens ønskede retning i forhold til valg
og design af emballager, men er ikke en facitliste.
Fokus er salgsemballager (primæremballager) til både fødevarer og ikke-fødevarer.
Emballagevalg og design skal altid laves ud fra en specifik vurdering
af det enkelte produkts emballeringsbehov holdt op imod
miljøbelastning og omkostning til emballageløsningen.
Guiden er bevidst holdt på et overordnet niveau.
For en mere uddybet forståelse kan henvises til mere branchespecifikke
guides, som for eksempel Plastindustriens, hvad angår plastemballager.
Guiden er baseret på DagSams Designguide til emballage fra 2020, men er opdateret.

Formål med
emballage
EMBALLAGENS
PRIMÆRE FORMÅL

Emballagens primære funktion er at beskytte produktet.
Den rette emballering bidrager til at minimere mad- og produktspild,
eksempelvis gennem et design der gør emballagen let at tømme.
Emballage spiller også en central rolle i forhold til
produktsikkerheden, idet emballagen udgør en barriere for produktet,
og da emballagen kan afsløre, hvorvidt produktet har været åbnet.
Emballagen tjener også til at bibeholde produktets
kvalitet gennem produktets levetid.
Endelig tjener emballagen det formål at være bærer
af lovpligtig information, mærkninger, sporbarhed,
sorteringsanvisninger, brugsanvisninger og øvrig information.

HENSYN SKAL TAGES TIL

Nogle produkter emballeres bevidst i meget store emballager for at
hindre butikstyveri. Det kan være en brugbar løsning, men det bør
overvejes, om det er muligt at minimere butikstyveri på andre måder.
Det er vigtigt, at der ved valg af emballageløsning også lægges
vægt på at sikre optimal håndtering af produktet i værdikæden.

Udvidet
producentansvar for
emballage
Fra 31. december 2024 indføres udvidet producentsansvar (EPR) for emballage i Danmark.
Producentansvaret omfatter al emballage; husholdning, industri, kontor, service m.m.
Det er således såvel salgsemballage, multipak som transportemballage.
Det sker som følge af et EU-direktiv. Og det fremgår af tabellen er det især inden for
plastområdet, hvor der er store udfordringer med at nå de fastsatte mål.
Med det udvidede producentansvar bærer producenterne det finansielle ansvar eller det
finansielle og organisatoriske ansvar for håndteringen af affaldsfasen i et produkts livscyklus.
Producenterne har således en økonomisk interesse i, at emballageanvendelsen
minimeres og at emballage generelt designes til genanvendelse.
Denne guide kan anvendes som inspiration til arbejdet med at
reducere omkostningerne i producentansvaret.

Affaldstype

Anslået reel
Genanvendelsesmål Genanvendelsesmål
genanvendelse i 2017
i 2025
i 2030

Al emballageaffald

64%

65%

70%

Glasemballageaffald

82%

70%

75%

Plastemballageaffald

20%

50%

55%

Papir- og papemballageaffald

80%

75%

85%

Jernemballageaffald

79%

70%

80%

Aluminiumemballageaffald

79%

25%

30%

Hvem betegnes som producent?
Varemærkeindehavere, som enten både producerer, emballerer og markedsfører eller
blot emballerer og markedsfører deres emballerede produkt i Danmark (oftest påfyldere).
Både dagligvarehandelen og dagligvareproducenter defineres som udgangspunkt som producenter.
Importører: Virksomheder, etableret i Danmark, der importerer
emballerede produkter fra EU og øvrigt udland til Danmark.
Distancesælgere: Enhver fysisk person eller juridisk organisation, der er etableret uden for
Danmark, og som anvender fjernsalg til at sælge emballerede produkter direkte til forbrugeren.

Anvendelsesområde
Al emballage; husholdning, industri, kontor, service m.m. - Primæremballage; salgsemballage
- Sekundær emballage; multipak - Tertiæremballage; transportemballage.

Sortering af
emballage
Som en konsekvens af klimaplanen for affaldssektoren indføres ensretning af de kommunale
affaldssystemer. Fra 1. juli skal alle kommuner sortere husholdningsaffald i 10 fraktioner.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madaffald,
Papir,
Pap,
Plast,
Glas,
Metal,
Mad- og drikkekartoner,
Farligt affald,
Restaffald,
Tekstilaffald. (fra 1. januar 2022)

For erhvervsaffald gælder, også som en funktion af klimaplanen, at virksomheder
skal sorterere husholdningslignende affald efter samme sorteringskriterier som
husholdningerne. Ordningen skal træde i kraft inden udgangen af 2022.

Piktogrammer
Det vil fremover være et fælles krav, at man ved mærkning af indsamlingsmateriellet
for husstandsindsamlede affaldsfraktioner benytter det nationale piktogramsystem.
Ligeledes at indsamlingsmateriellet mærkes med det gældende piktogram.

Det er ikke noget krav at emballager også mærkes med disse piktogrammer.
Men piktogrammerne kan efter producentens eget valg anvendes på emballager og vil
således kunne hjælpe slutkunderne med at opnå en højere kvalitet i affaldssorteringen.
Piktogrammerne er udviklet af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen i samarbejde med
designvirksomheden futu. Piktogrammerne er gratis at anvende, men Dansk Affaldsforening ser
gerne, at man lader dem vide, hvis man som virksomhed ønsker at anvende piktogrammerne.

Emballage
guidelines
1
2
3
4

Emballagen skal være minimeret

Emballagen skal være designet til
genbrug eller genanvendelse

Emballagen skal være fremstillet af
genanvendt materiale hvor muligt

Emballagens samlede miljøbelastning
skal reduceres mest muligt

1

Emballagen skal være minimeret

FØRST SKAL DET VURDERES, OM EMBALLAGE OVERHOVEDET ER NØDVENDIGT
TIL DET GIVNE PRODUKT. DETTE UD FRA ET PRINCIP OM AT ANVENDE SÅ LIDT
EMBALLAGE SOM MULIGT. MINIMERING AF EMBALLAGEN SKAL SKE UNDER
HENSYNTAGEN TIL, AT FORNØDEN BRUDSTYRKE OPRETHOLDES, OG MÅ ALDRIG
KOMPROMITTERE PRODUKTSIKKERHED, HOLDBARHED ELLER KVALITET.
EMBALLAGE ER
NØDVENDIGT, NÅR:

NÅR EMBALLAGE ER
NØDVENDIGT, SKAL
FØLGENDE OVERVEJES:

•

Produktets holdbarhed forlænges markant.

•

Produktet kræver beskyttelse.

•

Lovgivning og produktsikkerhed kræver det.

•

Kan dele af emballagen undværes?

•

Kan emballagens vægt reduceres og/eller fyldningsgraden øges?

•

Minimering af emballage skal ske med hensyn til den samlede
miljøbelastning, herunder også mad- og produktspild.

•

Produktdesign skal indtænkes, så emballagen minimeres
f.eks. gennem opkoncentrering af produktet.

2

Emballagen skal være designet til
genbrug eller genanvendelse

EMBALLAGE SKAL SOM UDGANGSPUNKT VÆRE DESIGNET TIL DEN CIRKULÆRE
ØKONOMI. DERFOR SKAL ALT EMBALLAGE FREMOVER KUNNE ENTEN
GENBRUGES ELLER GENANVENDES. TILSTRÆB EN EMBALLAGE SOM PRINCIPIELT
KAN GENBRUGES ELLER GENANVENDES TIL SAMME TYPE PRODUKT.

•

Overvej om produktet egner sig til en emballage-genbrugsløsning
(refill, industriel vask og genbrug af emballage).

•

Anvend i videst muligt omfang mono-materialer, så emballagerne holdes i rene fraktioner.

•

Hvor mono-materialer ikke er muligt, skal nem adskillelse af emballagen
sikres, så materialerne kan inddeles i rene fraktioner.

•

Ved design af etiket skal man overveje materiale, lim, størrelse, print og muligheden
for adskillelse hos forbrugeren eller på genanvendelsesanlægget. Etiketten må gerne
være af samme materiale som den øvrige emballage hvis muligt, så emballagen
kan betragtes som et stort monomateriale. Se Plastindustriens guidelines.

•

Minimer brugen af print, tryk og indfarvning. Jo mindre farve desto mere
genanvendelige er materialerne (særligt afgørende for plast).

•

Når plast anvendes, bør typerne så vidt muligt foretrækkes PET hvis det er muligt, da PET,
er den eneste polymertype, der kan indgå i et åbent kredsløb og kan oprenses til virgin
kvalitet og forblive et cirkulært materiale. Alternativt bør foretrækkes PE eller PP.

•

Udform emballagen, så det er nemt for slutbrugeren at tømme emballagen for produkt.

•

Vejled slutbrugeren i, hvordan den givne emballage skal sorteres
til genanvendelse eller afleveres til genbrug.

Der anvendes i dag en række emballagetyper til dagligvarer, som ud fra et ønske om, at alt emballage
skal kunne genanvendes, ikke er optimale. Det kan være forskellige laminater eller laminerede
kartonemballager, som anvendes for at sikre miljøhensyn og barriereegenskaber, men hvor det
i dag med de nuværende oparbejdningsteknologier eller indsamlingssystemer ikke er muligt at,
sikre genanvendelsen. Sådanne emballager skal stadig kunne anvendes, men her gælder det, at
der skal søges teknologiske løsninger, der i et fremtidigt system kan muliggøre genanvendelse.

3

Emballagen skal være fremstillet af
genanvendt materiale hvor muligt

•

Genanvendte materialer skal leve op til gældende lovgivning for kontakt med det givne produkt.
Det kan derfor i nogle tilfælde være problematisk at anvende genanvendte materialer.

•

Undgå at bruge et genanvendt materiale af højere kvalitet, end produktet kræver.

•

Det gælder generelt, at materialer med en stor genanvendelsesandel, fx glas og metal,
har en markant lavere miljøbelastning end samme jomfruelige materiale.

•

Man bør vurdere den samlede miljøbelastning ved genanvendelse, så
øget genanvendelse ikke resulterer i et tungere miljøaftryk.

•

Brug af genanvendt materiale øger incitamentet til sortering og
genanvendelse af affald og sikrer mindre påvirkning af miljøet.

4

Emballagens samlede miljøbelastning
skal reduceres mest muligt

•

Fremstilling og bortskaffelse af emballagematerialer er en kilde til miljøbelastninger og
ikke mindst udledning af drivhusgasser. Derfor bør man vælge de emballageløsninger,
der er årsag til mindst miljøbelastning og udledning af drivhusgasser. LCAberegninger er et godt pejlemærke mod de rigtige løsninger.

•

Bio-baserede materialer kan være en løsning, hvis de kan indgå i en etableret affaldsstrøm til
genanvendelse. Eksempler er: Pap, papir, træ eller bio-baserede plastvarianter af PET, PE, PP.

•

Bio-baserede materialer binder drivhusgas under dyrkning, men er afhængige af ressourcer som
land, vand og gødning. Der skal anvendes en ressource effektiv kilde til emballagematerialet
og sikre, at det er fremstillet efter anerkendte certificeringer for ansvarlig sourcing.

•

Bio-nedbrydelig plast kan på nuværende tidspunkt ikke indgå i en eksisterende
affaldsstrøm og accepteres ikke. Bio-nedbrydelig plast kan først introduceres,
når det kan indgå i en nationalt eksisterende affaldsstrøm.

•

Fossilt fremstillede jomfruelige materialer kan i nogle tilfælde være de eneste alternativer.
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