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1. Emballagemateriale – ”plast bio termer”
Der anvendes årligt 2025 millioner engangs take away beholdere til mad i EU.
Lad os til en start definere nogle af de mest anvendte termer*.

Bionedbrydelig plast samt komposterbar plast: handler om hvordan materialet nedbrydes.
Denne type plast kan fremstilles af biomasse, fossilbaseret olie/gas eller en blanding heraf og kan
ikke genanvendes sammen med øvrig plast. Den bionedbrydelige plast kan nedbrydes på
forskellige måder: enten af mikroorganismer (bakterier eller svampe) og blive til vand, biomasse,
CO2 og/eller metan eller gennem kompostering, som udføres i kontrollerede industrielle anlæg,
typisk over 12 uger. Alle former for kompostering/nedbrydelse af bionedbrydelig plast bør ske under
kontrollerede forhold for at sikre det ønskede resultat.
Biobaseret plast – også kaldet bioplast: handler om hvad materialet er lavet af (råstoffet).
Denne type plast er fremstillet ud af biomasse (altså ikke fossilbaseret olie), også kaldet ‘fornybare
ressourcer’ såsom sukkerroer, sukkerrør, majs og/eller stivelse. Biobaseret plast kan også
fremstilles af restprodukter fra landbrugsproduktion, men dette sker på nuværende tidspunkt kun i
begrænset omfang. Biobaseret plast kan genbruges og genanvendes sammen med traditionel
plast i den samme type. Men biobaseret plast kan ikke nødvendigvis bionedbrydes eller
komposteres.
4
*) Som beskrevet i Designguiden

1. Emballagematerialer
Take away emballage til mad kan bestå af en eller flere materialer. F.eks. kan låget være i andet materiale
end selve bægeret. De anvendte materialegruper er:
•

Fossilt plast - dvs. baseret på olie:
− Polyethylene (PE), Polypropylene (PP), Polyethylenterephthalat (PET), genanvendt PET (rPET) etc.

•

Biobaseret plast (ikke bionedbrydelig udgave):
− Produceret ud af biobaserede ressourcer (majs, sukkerrør, sukkerroer, hvede, celulose etc.). F.eks. ikke
bionedbrydeligt bio-PET

•

Biobaseret plast (bionedbrydelig udgave):
− F.eks. PLA der kan fremstilles ud af majs stivelse, sukkerrør etc. Bionedbrydelige plasttyper, såsom PLA, er også
komposterbare under industrielle kompostforhold

•

Biomateriale, som ikke er plast (bionedbrydeligt & komposterbart):
− F.eks. papir og bagasse
− Bagasse er et restprodukt fra sukkerproduktionen (100 tons sukkerrør = 10 tons sukker + 34 ton bagasse)

•

Metal:
− Oftest aluminium, som leverer en god og holdbar barrierefunktion, og er ideel til at fordele varme ved opvarmning
5

1. Emballagematerialer
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Grafikken er taget fra Designguiden

2. Sætte tal på bæredygtighed – LCA
• Livscylkusvurdering (LCA) er det bedste tilgængelige værktøj
− Bruges til at kvantificere potentielle miljøpåvirkninger fra produkter og systemer (også i cirkulær økonomi
sammenhæng)
− Anvendes i forskning, industrien, og politik (lovgivning)
− LCA resultater afhænger af data, standarder, miljøvurderingsmetodologi etc.

Use
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• Manufacturing
• Assembly

• Transport and
distribution
• Use
• Disposal

IMPACTS

Manufacturing
Disposal

• Resource
acquisition

• Mineral extraction
• Non-renewable energy
• Global warming
• Ozone layer depletion
• Land occupation
• Aquatic acidification
• Terrestrial acidification/nitrification
• Aquatic eutrophication
• Aquatic ecotoxicity
• Terrestrial ecotoxicity
• Photochemical oxidation
• Ionizing radiation
• Respiratory effects
• Human toxicity

Local

Transport

Life cycle impact assessment (LCIA)

Raw materials

Objectives, boundaries, processes etc.

CØ (cirkulær økonomi):
Målet er at dette lukkes,
og bliver cirkulært!

Inventory

Global

Quantitative environmental impacts

LCA method

2. At sætte tal på bæredygtighed – LCA
LCA: ISO 14040/44 standardiseret

Goal & scope
definition

Inventory
analyse

Impact
assessment

Fortolkning
af
resultater

Goal & scope:
• Formål med studiet
• Funktionel enhed
• Miljøpåvirkningskategorier
• Afgrænsning (system)

Anvendelse, f.eks.:
• Produktudvikling
• Marketing
• Miljømærkning
• Offentlig beslutningstagning

Impact assessment (LCIA):
• Karakterisering (f.eks. kg CO2-eq.)
• Normalisering (person ækvivalenter)
• Vægtning (person ækvivalenter
targeted eller points)

3. Rammerne for denne kortlægning
I projektet Verdensmål i Værdikæden (ViV) er målsætningen at udvikle, teste og markedsmodne
bæredygtige løsninger indenfor restaurationssektoren i Danmark. FORCE Technology har i den
forbindelse udført et kortlægnings- og LCA studie af take away emballage for at danne fælles
videngrundlag for diskussionen om, hvordan fremtidens take away system skal se ud.
➢ Force Technology har først indsamlet og udvalgt emballage: 13 restauranter besøgt, 65 stk. take
away mademballage indsamlet og 16 stk. gængst brugt emballage er blevet udvalgt til analyse: 10 stk.
til varm mad og 6 stk. til kold mad*. Force Technology har afholdt samtaler med restaurationspersonale
om anvendelse (mængder), indkøbssted og priser, og kortlagt kommunale affaldsprocedurer for
mademballage
➢ Hererefter er der lavet litteratur review for tydeliggøre kommende lovgivninger og anden relevant
viden inden for området.
➢ Force Technology har herefter beregnet og sammenlignet miljøpåvirkninger for de 16 udvalgte
emballager, via LCA på screeningsniveau.
*) Emballagen skal kunne noget forskelligt, afhængig af om der opbevares varm eller kold mad i den. Derfor er de adskilt.
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Del 2:
Kortlægning af anvendt take away emballage
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4. Litteratur review – kort perspektivering
• En af de mest kritiske aspekter ifm. take away emballage er generering af affald. Derfor
sker der forskellige tiltag:
− Brugere opfordres til at medbringe egne beholdere hjemmefra (rabat tilbydes)
− Genbrugeligt take away emballage er begyndt at blive solgt til take away kunder
− Myndigheder øger beskatning på engangsplast (EU vil fremme genanvendelse af aluminium (til
75%) og emballageplast (55%) inden 2025)

• Få studier opgør og sammenligner miljøpåvirkninger (LCA) fra take away emballage:
− Gallego-Schmid et al. (2019) konkluderer at engangs-PS er mere miljøvenlig end ALU og PP. Dog
ses EPS ikke som en holdbar løsning – derimod anses genbrug som en mere holdbar løsning
− Visse studier påpeger at produktion af PLA har en fire gange lavere carbon footprint end PP, PS,
PET – dette er dog ikke inkl. drivhusgasudledning iht. land-use-change
− Bioplastproduktion kan have større negativ betydning for miljø, hvis større omlægninger til
landbrugsjord foretages
1 Gallego

Schmid, A., Fernandez Mendoza, J. M., & Azapagic, A. (2019). Environmental impacts of takeaway food containers.
Journal of Cleaner Production, 417-427. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.220
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4. Litteratur review – direktiver & love
Følgende direktiver og lov har især betydning for diskussionen om og designet af fremtidens
take away system:

• EU’s Cirkulære handlingsplan, 2015

• EU’s Plaststrategi, 2018
• Fødevareloven i Danmark
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4. EU’s cirkulære handlingsplan, 2015
• Skal sætte skub i EU’s omstilling til en cirkulær økonomi, fremme den globale konkurrenceevne, støtte
bæredygtig økonomisk vækst og skabe nye job
• Fastsætter 54 foranstaltninger, som skal ”lukke kredsløbet” i et produkts livscyklus: lige fra produktion og
forbrug til affaldsforvaltning og markedet for sekundære råstoffer

• Udpeger 5 prioriterede områder, hvor omstillingen i værdikæden skal fremskyndes, bl.a.:
− Plast
− Fødevarespild

Denne handlingsplan har betydning for fremtidens take away system, da fokus er at fastholde
værdien af produkter, materialer og ressourcer i så lang tid som muligt i økonomien og minimere
affaldsmængder. Dette vil være med til at udvikle en mere bæredygtig og konkurrencedygtig
økonomi.
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https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

4. EU’s plaststrategi, 2018
• Den første europæiske strategi for plast nogensinde!
• Skal hjælpe europæiske virksomheder og forbrugere til at bruge ressourcer på en mere bæredygtig
måde, med disse EU mål:
− Inden 2030 skal alt plastemballage kunne genbruges eller genanvendes på en omkostningseffektiv måde
− Inden 2030 genanvendes halvdelen af plastaffald der er genereret i EU
− Inden 2030 skal sortering- og genanvendelseskapaciteten i EU være fire gange større (i henhold til 2015)

• Direktiv om engangsplast træder i kraft medio 2021 og indeholder nye regler bl.a.:
−
−
−
−

Forbud mod visse produkter (bl.a. expanded PS (polystyren) og engangsbestik af plast)
Engangsdrikkebeholdere
Nedbringelse af forbruget (engangsemballage af plast)
Producentansvar

Denne strategi har stor betydning for medlemsstaternes brug af engangsplast, herunder take
away emballage.
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https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf

4. Fødevareloven i Danmark
Krav til emballage der kommer i berøring med fødevarer bl.a.:
− § 9: Behandling og salg af fødevarer skal foregå på en hygiejnisk forsvarlig måde og skal gennemføres således, at
fødevarerne ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning
− § 27: Emballage som kommer i forbindelse med fødevarer, må ikke ved normal anvendelse eller under
forudsigelige forhold kunne afgive bestanddele til fødevarer i et omfang, der kan frembryde fare for menneskers
sundhed, medføre en uacceptabel ændring af sammensætningen af fødevarerne eller forringe fødevarernes farve,
lugt eller smag
− § 27, stk. 2, 3: Krav til holdbarhed og styrke af materiale og genstande, som skal anvendes til bestemte fødevarer
eller i bestemte situationer

− § 27, stk. 2, 5: Krav om forhåndsgodkendelse af materialer og genstande, der anvendes ved behandling eller salg
af fødevarer

Fødevareloven er rammesættende for hvordan fremtidens take away system designes, idet
fødevaresikkerhed er altafgørende og et ufravigeligt krav.
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5. Indsamling af data – restaurationsbesøg
• Vi har besøgt 13 restaurationer i København og Roskilde, identificeret af REGA, og spurgt
om følgende:
− Hvilken type engangsemballage bruges der?
− Hvor store mængder bruges der?
− Navn på leverandør?

− Indkøbspris på emballagen (hvis muligt at oplyse)?
− Hvordan bliver emballagen bortskaffet, hvis vides?

• Indsamling af emballage
− I alt indsamlet 65 stk. emballagetyper, heraf 37 stk. til varm mad og 28 stk. til kold mad

• Udvalgt emballage til analyse
− Udvalgt 16 stk. emballage. – 10 til varm mad og 6 til kold mad

• Undersøgelse af udvalgt emballage (materialetype, fremstilling, produktionsland,
indkøbspris mm.)
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5. Overblik over udvalgte emballagetyper
Prøve / scenarie

Materiale

Vægt (g)

Volumen (ml)

Produktion

Anvendelse

Bortskaffelse

1.1

PP

8,4

250 ml

Tyskland

Kold mad

Forbrænding

1.2

PP

8,4

250 ml

Tyskland

Kold mad

Genanvendelse

2

Pap m. PET låg

27,1

750 ml

Tyrkiet

Kold mad

Forbrænding

3

PS

5

300 ml

Holland

Kold mad

Forbrænding

4.1

PET

36,3

750 ml

Danmark

Kold mad

Forbrænding

4.2

PET

36,3

750 ml

Danmark

Kold mad

Genanvendelse

5.1

rPET

16,8

473 ml

Sverige

Kold mad

Forbrænding

5.2

rPET

16,8

473 ml

Sverige

Kold mad

Genanvendelse

6

Bagasse m. rPET låg

43,2

1200 ml

Kina (antaget)

Kold mad

Forbrænding

7.1

Aluminium m. pap låg

16,9

850 ml

Danmark

Varm mad

Forbrænding

7.2

Aluminium m. pap låg

16,9

850 ml

Danmark

Varm mad

Genanvendelse

8

Karton

65

1400 ml

Danmark

Varm mad

Forbrænding

9

Karton

42,4

1400 ml

Italien

Varm mad

Forbrænding

10

Karton

31,6

960 ml

Tyrkiet (antaget)

Varm mad

Forbrænding

11

Karton (m. PP låg)

18,9

800 ml

Danmark (antaget)

Varm mad

Forbrænding

12

PS

15,4

2100 ml

Tyskland

Varm mad

Forbrænding

13.1

Aluminium m. PET låg

64

1900 ml

Danmark

Varm mad

Forbrænding

13.2

Aluminium m. PET låg

64

1900 ml

Danmark

Varm mad

Genanvendelse

14

Bagasse

21,9

930 ml

Kina

Varm mad

Forbrænding

15

Bagasse m. rPET låg

32

900 ml

Tyskland (antaget)

Varm mad

Forbrænding

16

Karton m. PLA låg

25,1

950 ml

Taiwan

Varm mad

Forbrænding
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6. Overblik over priser pr. gram emballage
Når der spørges til priser pr.
gram emballage, siger det
noget om hvor meget
forskellige emballagetyper
koster at indkøbe. Men der
skal ikke nødvendigvis bruges
samme vægt af forskellig
emballage til at indpakke en
given mængde mad. Se derfor
næste slide.

Priser for udvalgt take away mademballage - adspurgt

16

Øre

(Pris pr. g emballage)

14
12
10

8
6
4
2
DK: Karton bæger/PP låg

SE: rPET bæger

TR: Karton bæger/PET låg

IT: Karton æske m. låg

DE: Bagasse bæger/rPET låg

CN: Bagasse æske

DK: Karton æske m. låg

12

DK: PET bæger

6

DK: Alu bæger/Pap låg

DE: PS æske

10

DE: PP bæger/låg

CN: Bagasse bæger/rPET låg

16

NL: PS bæger/låg

TR: Karton bæger/låg

18

TW: Karton bæger/ PLA (majs) låg

0

3

1,1

7

4,1

11

5,1

2

9

15

14

8

Scenarier

Tallene forneden er angivelse
af scenarier – se slide 17 hvor
scenarieinfo også er vist.
Skemaet viser priser i øre pr. g
indkøbt emballage, for de 16
udvalgte emballagetyper (og
de priser er der oplyst fra
restauratør eller leverandør).

6. Overblik over priser pr. ml volumen
(Pris pr. ml emballagevolumen)

0,40

Øre

Når der spørges til priser pr.
ml volumen, siger det noget
om hvor meget det koster at
købe den mængde
emballage, der skal bruges
til at indpakke 1 ml volumen
mad.

Priser for udvalgt take away mademballage - adspurgt

0,35
0,30
0,25
0,20

0,15
0,10
0,05

DE: Bagasse bæger/rPET låg

NL: PS bæger/låg

5,1

2

15

3

Scenarier

DE: PS æske

TR: Karton bæger/PET låg

1,1

DK: Karton æske m. låg

SE: rPET bæger

4,1

CN: Bagasse æske

DE: PP bæger/låg

10

DK: Alu bæger/Pap låg

DK: PET bæger

6

DK: Karton bæger/PP låg

TR: Karton bæger/låg

16

IT: Karton æske m. låg

CN: Bagasse bæger/rPET låg

19

TW: Karton bæger/ PLA (majs) låg

0,00

9

11

7

14

8

12

Tallene forneden er
angivelse af scenarier – se
slide 17 hvor scenarieinfo
også er vist.
Skemaet viser priser i øre
pr. ml emballage, for de 16
udvalgte emballagetyper
(og de priser er der oplyst
fra restauratør eller
leverandør).

Del 3:
Kortlægning af anvendt take away emballage
(den tekniske del)
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7. LCA scope
Formålet med LCA screeningen er at kvantificere potentielle miljøpåvirkninger fra udvalgt take away
emballage til mad, så det bliver lettere for restauratører at vurdere, hvad de skal vælge fra. Emballagerne
er udvalgt via kortlægningsbesøg som beskrevet ovenfor.
• Funktionel enhed (her blot udtrykt som parameter resultaterne kan udtrykkes iht.):
− 1 g take away emballage til mad
− 1 ml madindhold i take away emballage

• Vugge-til-grav af emballage (dvs. fra produktion til bortskafelse medtages i LCA’en)
− Produktion af det inkluderede take away emballage foregår forskellige steder i verden (sted oplyst af leverandør)
− Produktion af materialer er på baggrund af GaBi thinkstep og Ecoinvent procesdatabaser – udvalgte
produktionsprocesser og geografiske antagelser er brugt, da ikke alt produktionsdata findes
− Formning til emballage er modelleret iht. oplyst produktionsland (fra sælger) og energiforbrug fra Gallego-Schmid
et al. (2019)1
1 Gallego

Schmid, A., Fernandez Mendoza, J. M., & Azapagic, A. (2019). Environmental impacts of takeaway food containers.
Journal of Cleaner Production, 417-427. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.220
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7. LCA scope
− Vi har i vores analyse antaget at bortskaffelse af emballage foregår i Danmark (100 % af en
emballage/emballagedel går til forbrænding eller genanvendelse).
− Forbrænding med energiudnyttelse: PP, PET, rPEt, PS, Bagasse, Papir
− Genanvendelse (kreditering er ift. EF tilgang for general packaging):
• Undgået virgin produktion (kreditering ifm. genanvendelse): PP (50%), PET (50%), rPET (50%), Alu (60 %)

− Transport fra produktionsland til DK er medtaget (+50 km til distribution i DK)
− Coating af emballageinderside er inkluderet, hvis dette er vurderet at være tilfældet med karton og bagasse
emballerne (her er antaget 2 % af emballagevægten, enten som LDPE eller LDPE biobaseret coating) – energi til
coatingproces er ikke inkluderet

• 16 miljøpåvirkningskategorier opgøres, som så normaliseres og vægtes iht. EU EF 3.0
vægtningsfaktorerne (single score/vægtet, udtrykt i points)
• NB. Emballagens evne til at holde og beskytte maden er ikke undersøgt yderligere
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7. LCA scope - systemafgrænsning
Fossil plast

(pri mary, % rPET)

Udvinding af
primære råmaterialer

Produktion af take away emballage til mad

Produktion a f
PP mi x, PET (vi a
PTA), rPET, PS
mi x

Eks trudering og
formni ng

Ta ke away
emballage til mad

Brug

Tra ns port
(l a stbil/skib)

Energi

Res tauration

Kunde

(pri mary)

Biomateriale

PP, PET,
rPET

Ol i e
Na turgas

Produkti on a f
PLA/s tivelse
bl end og
ba gasse

Eks trudering og
formni ng

Ta ke away
emballage til mad

Tra ns port
(l a stbil/skib)

Res tauration

Papir

(pri mary)

Træ

Ma js

Produktion a f
pa pir/karton
(kra ft)

Formni ng til
emballage

El ektricitet, grid
mi x (DK, NL, DE,
SE, TR)

PP, PET,
rPET, PS

Kunde

El ektricitet, grid
mi x (TW, CN)

Ta ke away
emballage til mad

Tra ns port
(l a stbil/skib)

Res tauration

Kunde

El ektricitet, grid
mi x (DK, IT, TR)

etc.
Karton
(incl. låg materiale)

(pri mary)

Aluminium

LDPE eller biobaseret
LDPE coating (2%)

Produkti on a f
a l uminium
(fol ie)

Formni ng til
emballage

Paper
låg
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PET låg

Genanvendelse
(DK)

Bagasse,
PLA

LDPE eller biobaseret
LDPE coating (2%)

Sukkerrør
(ba gasse)

Bortskaffelse

Ta ke away
emballage til mad

Tra ns port
(l a stbil/skib)

Res tauration

Kunde

Alu

Paper, PET

El ektricitet &
va rme, gri d mix
(DK)

Forbrænding (DK)
(med energiudnyttelse)

7. LCA – produktion af udvalgte materialer
Når man udelukkende kigger på produktion af disse materialer, kan man klassificere deres
miljøpåvirkning via LCA på følgende måde:

Bæredygtighed

B

C

rPET

Bagasse

Papir

granulat

HDPE

PP

LDPE

granulat

granulat

granulat

PET

PLA

Aluminium

granulat

(majs/stivelse)

folie

#LCA vægtede resultater
Mere bæredygtig
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Mellem

Mindre bæredygtig

Bortskaffelse? (affaldsbehandling)

A

Formning afemballagemateriale

(produktion af 1 kg emballagemateriale)

NL: PS bæger/låg (forbræ.)

DE: PS æske (forbræ.)
DK: Alu bæger/PET låg (genanv./forbræ.)
DK: PET bæger (forbræ.)
DE: PP bæger/låg (forbræ.)
DK: Alu bæger/Pap låg (genanv./forbræ.)

DK: PET bæger (genanv.)
SE: rPET bæger (forbræ.)
DE: PP bæger/låg (genanv.)
CN: Bagasse bæger/rPET låg (forbræ.)
TR: Karton bæger/PET låg (forbræ.)

DE: Bagasse bæger/rPET låg (forbræ.)
TW: Karton bæger/ PLA (ma./st.) låg (forbræ.)
DK: Karton bæger/PP låg (forbræ.)
CN: Bagasse æske (forbræ.)
IT: Karton æske m. låg (forbræ.)

TR: Karton bæger/låg (forbræ.)
DK: Karton æske m. låg (forbræ.)
SE: rPET bæger/låg (genanv.)
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kg CO2-æk.
(Carbon footprint pr. gram emballage)

8. LCA resultater (Carbon footprint pr. gram emballage)
Alu / PS

Carbon footprint for udvalgt take away mademballage

6,0E-03
Fossilt plast

5,0E-03

4,0E-03
Karton, bagasse, rPET,

3,0E-03

2,0E-03

1,0E-03

0,0E+00

-1,0E-03

3
12
13
4,1
1,1
7
4,2
5,1
1,2
6
2
15
16
11
14
9
10
8
5,2

Scenarier

DK: Alu bæger/PET låg (genanv./forbræ.)
DE: PP bæger/låg (forbræ.)
DK: PET bæger (genanv.)
NL: PS bæger/låg (forbræ.)
SE: rPET bæger (forbræ.)
DE: PP bæger/låg (genanv.)
CN: Bagasse bæger/rPET låg (forbræ.)

TR: Karton bæger/PET låg (forbræ.)
DK: Alu bæger/Pap låg (genanv./forbræ.)
DE: Bagasse bæger/rPET låg (forbræ.)
DE: PS æske (forbræ.)
TW: Karton bæger/ PLA (ma./st.) låg (forbræ.)
DK: Karton bæger/PP låg (forbræ.)
CN: Bagasse æske (forbræ.)

IT: Karton æske m. låg (forbræ.)
TR: Karton bæger/låg (forbræ.)
DK: Karton æske m. låg (forbræ.)
SE: rPET bæger/låg (genanv.)
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DK: PET bæger (forbræ.)

kg CO2-æk.
(Carbon footprint pr. ml mad)

8. LCA resultater (Carbon footprint pr. ml indholdsvolumen)
2,5E-04
Alu

Carbon footprint for udvalgt take away mademballage

2,0E-04
Fossilt plast
(PS, PET, PP)

1,5E-04
Karton, bagasse, rPET

1,0E-04
5,0E-05

0,0E+00

-5,0E-05

4,1
13
1,1
4,2
3
5,1
1,2
6
2
7
15
12
16
11
14
9
10
8
5,2

Scenarier

DK: Alu bæger/PET låg (genanv./forbræ.)

DK: Alu bæger/Pap låg (genanv./forbræ.)
DE: PS æske (forbræ.)
NL: PS bæger/låg (forbræ.)
DK: PET bæger (forbræ.)
DE: PP bæger/låg (forbræ.)

DE: PP bæger/låg (genanv.)
CN: Bagasse bæger/rPET låg (forbræ.)
TW: Karton bæger/ PLA (ma./st.) låg (forbræ.)
DK: PET bæger (genanv.)
SE: rPET bæger (forbræ.)

TR: Karton bæger/PET låg (forbræ.)
CN: Bagasse æske (forbræ.)
DE: Bagasse bæger/rPET låg (forbræ.)
SE: rPET bæger/låg (genanv.)
DK: Karton bæger/PP låg (forbræ.)

TR: Karton bæger/låg (forbræ.)
IT: Karton æske m. låg (forbræ.)
DK: Karton æske m. låg (forbræ.)
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Points
(Vægtede resultater pr. gra m emballage)

8. LCA resultater (Vægtede resultater pr. gram emballage)
LCA miljøpåvirkninger for udvalgt take away mademballage - single score

5,0E-05

4,0E-05
PP, PET

3,0E-05
Bagasse, karton, rPET

2,0E-05

1,0E-05

0,0E+00

13
7
12
3
4,1
1,1
1,2
6
16
4,2
5,1
2
14
15
5,2
11
10
9
8

Scenarier

DK: Alu bæger/PET låg (genanv./forbræ.)
DK: PET bæger (forbræ.)
DK: PET bæger (genanv.)
CN: Bagasse bæger/rPET låg (forbræ.)
DE: PP bæger/låg (forbræ.)
DE: PP bæger/låg (genanv.)

DK: Alu bæger/Pap låg (genanv./forbræ.)
TR: Karton bæger/PET låg (forbræ.)
SE: rPET bæger (forbræ.)
TW: Karton bæger/ PLA (ma./st.) låg (forbræ.)
NL: PS bæger/låg (forbræ.)
DE: Bagasse bæger/rPET låg (forbræ.)
CN: Bagasse æske (forbræ.)

SE: rPET bæger/låg (genanv.)
DE: PS æske (forbræ.)
TR: Karton bæger/låg (forbræ.)
DK: Karton bæger/PP låg (forbræ.)
DK: Karton æske m. låg (forbræ.)
IT: Karton æske m. låg (forbræ.)
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Points
(Vægtede resultater pr. ml ma d)

8. LCA resultater (Vægtede resultater pr. ml indholdsvolumen)
1,4E-06

LCA miljøpåvirkninger for udvalgt take away mademballage - single score
Alu

1,2E-06

Fossilt plast
(PET, PP)

1,0E-06
8,0E-07

Karton, rPET, PS, Bagasse

6,0E-07

4,0E-07

2,0E-07

0,0E+00

13
4,1
4,2
6
1,1
1,2
7
2
5,1
16
3
15
14
5,2
12
10
11
8
9

Scenarier

8. LCA resultater (Vægtede procesresultater pr. emballage)
1,2 1,1

DE: PP bæger/låg (genanv.) -10,7g

2

TR: Karton bæger/PET låg (forbræ.) -35,9g

3

NL: PS bæger/låg (forbræ.) -6,8g

5,2 5,1 4,2 4,1

DK: PET bæger (forbræ.) -36,3g

SE: rPET bæger/låg (genanv.) -20,7g

6

CN: Bagasse bæger/rPET låg (forbræ.) -64,6g

7

DK: Alu bæger/Pap låg (genanv./forbræ.) -24,5g

8

DK: Karton æske m. låg (forbræ.) -65g

9

IT: Karton æske m. låg (forbrænd.) -42,4g

10

TR: Karton bæger/låg (forbræ.) -43,3g

11

DK: Karton bæger/PP låg (forbræ.) -23,3g

12

DE: PS æske m. låg (forbræ.) -15,4g

13

DK: Alu bæger/PET låg (genanv./forbræ.) -94g

14

CN: Bagasse æske m. låg (forbræ.) -21,9g

15

DE: Bagasse bæger/rPET låg (forbræ.) -46,5g

16

Scenarier

Procespåvirkninger

TW: Karton bæger/ PLA (majs/stivelse) låg (forbræ.) -30,6g

Lastbil transport
Skib transport
Aluminium prod.
Alu formning
Papir (karton) formning
Papir formning
PP prod.
PS prod.
PET prod.
rPET prod.
PLA (majs/stivelse) prod.
Bagasse prod.
Extrudering & formning
Forbrænding (m. energiudnyttelse)
Genanvendelse (m. kreditering)

DE: PP bæger/låg (forbræ.) -10,7g

DK: PET bæger (genanv.) -36,3g
SE: rPET bæger/låg (forbræ.) -20,7g

-3E-03
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-2E-03

-1E-03

0E+00

1E-03

2E-03

Points (vægtede resultater pr. emballagescenarie)
PEF recommendation v.3.0

3E-03

4E-03

5E-03

6E-03

Del 4:
Take home messages
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9. Konklusioner
Vores analyse af udvalgte emballager og scenarier viser, at biomateriale
(papir/karton og bagasse)* samt genanvendte løsninger (rPET) er at
foretrække.

MEN
Hvis man ser breddere end scenarierne her, er løsninger med genbrug af
emballage at fortrække.
*) Den undersøgte bioplast, PLA, er ifølge undersøgelserne ikke at foretrække, idet den har relativt højt miljøaftryk i produktionen. Grunden
til PLA i scenarie/prøve 16 klarer sig godt er, at er denne undersøgte emballage er et kombinationsprodukt af både PLA og karton.

Bemærk at:
1) Emballagernes design og madopbevaringsevne er ikke blevet vurderet – f.eks. om den anvendte materialetykkelse er
overflødig ift. det take away mad der transporteres
2) LCA screening resultaterne gælder kun for de udvalgte scenarier i dette studie, dvs. de repræsenterer kun de eksakte
forhold der er brugt. Disse resultater bør ikke anvendes i andre sammenligninger, da forholdene kan være anderledes.
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9. Resultater ift. pr. gram emballage
Emballagerne klarer sig således iht. vægtede LCA screening resultater pr. gram emballage (ca. angivelse,
se resultatslide for specifikke resultater for scenarierne!). Men der skal ikke nødvendigvis bruges samme
vægt af forskellig emballage til at indpakke en given mængde mad. Se derfor næste slide for resultater pr.
ml af emballagernes fyldevolumen.
Iht. miljøpåvirkninger pr. g emballage, klarer emballagetyperne sig således (nr 1 har klaret sig bedst):
1. Karton
2. rPET / Bagasse
3. PP
4. PET
5. PS (Der kommer forbud mod expanded PS i 2021)
6. Aluminium

Vigtigt - disse resultater repræsenterer kun den specifikke udvalgte emballage ifm. kortlægningen!
Det er tydeligt, at produktionsland og affaldsbehandling bidrager signifikant til LCA resultaterne. F.eks. er
miljøpåvirkningerne højere hvis bagasse emballage fremstilles i Kina i stedet for Tyskland.
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9. Resultater ift. pr. ml fyldevolumen
Når der spørges til miljøregnskabet pr. ml emballagevolumen, siger det noget om hvor meget
miljøpåvirkning der er forbundet med en emballage i forhold til dens fyldevolumen til mad – dette kan så
relateres til take away indpakning af 1 ml mad.
Iht. miljøpåvirkninger pr. ml fyldevolumen, klarer emballagetyperne sig således (nr 1 har klaret sig bedst):
1. Karton
2. PS (Bemærk at der kommer forbud mod expanded PS i 2021)
3. rPET/Bagasse
4. PP
5. PET
6. Aluminium
Vigtigt - disse resultater repræsenterer kun den specifikke udvalgte emballage ifm. kortlægningen!
Det er tydeligt, at produktionsland og affaldsbehandling bidrager signifikant til LCA resultaterne. F.eks. er
miljøpåvirkningerne højere hvis bagasse emballage fremstilles i Kina i stedet for Tyskland.
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9. To postere
• Ifm. dette studie er der udarbejdet
to postere (der kan downloades):
− Poster #1: Forklaring af anvendt
emballagematerialer &
bæredygtighedklassificering
(produktion kun)
− Poster #2: Fremvisning af LCA
screening resultater for udvalgte
emballager & scenarier
− Variation i
materialesammensætning,
produktionsland og bortskaffelse.

Vigtigt – plakaterne repræsenterer kun de forhold der er anvendt i dette studie.
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