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Forum for Bæredygtige Indkøb
Temagruppe for plastemballage og engangsartikler 20. marts 2019

 Forum for Bæredygtige Indkøb arbejder for at fremme
miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser
blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private
virksomheder
 Det gør vi blandt andet ved at dele og formidle viden og netværk
og ved at opbygge kompetencer hos indkøbere og leverandører
bl.a. i temagrupper
 Forum for Bæredygtige Indkøb er et initiativ under Miljø- og
Fødevareministeriet
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Plastemballager og engangsartikler
Temamøderække

3 temagruppemøder med følgende rammer:
 Temamøde 1: Opstart på temadiskussionerne, hvor forslag til formål og
”produkter” for gruppens arbejde diskuteres
 Temamøde 2: Inspirationsindlæg og workshop om udarbejdelse af
konkrete forslag/produkter
 Temamøde 3: Inspirationsindlæg og workshop om færdiggørelse af
forslag/produkter, herunder kommunikationsplan og opsamling
Tovholder: Jakob Lamm Zeuthen, Dansk Erhverv
Medtovholder: Jonas Åbo Mortensen, Københavns Kommune

Side 3

07/12/10

Program for dagen
11.30-12.00

Ankomst og frokost

12.00-12.15

Velkommen og introduktion til temaet v. Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv

12.15-12.45

EU lovgivning og Forum for Cirkulær Plastemballages anbefalinger og
designmanual v. Christina Busk, Plastindustrien

12.45-13.15

Inspirationsindlæg 2: Plastik og praktiske erfaringer v. Jonas Åbo
Mortensen, Københavns Kommune

13.15-13.30

Introduktion til de to workshops

13.30-14.15

Workshop plastemballager

14.15-14.30

Kaffepause

14.30-15.15

Workshop engangsartikler

15.15-15.45

Fremlægning af gruppernes resultater i plenum

15.45-16.00

Opsamling

 Næste møde afholdes den 29. april. Vi vil gerne have en vært.
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Overordnet formål og resultat(er)
Plastemballager og engangsartikler

 Det overordnede formål med temamøderne om plastemballage og
engangsartikler er at udvikle løsninger til, hvordan man i sin
organisation bedst kan minimere miljøbelastningen fra indkøb og
brug af plastemballager og engangsartikler
 Resultatet af temagruppens arbejde vil blive præsenteret på
Forum for Bæredygtige Indkøbs årskonference til efteråret
 Herudover vil der som minimum bliver udarbejdet en artikel
 Andre resultater
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Workshop plastemballager og engangsartikler
 På workshoppen arbejdes der på at nå frem til følgende:
 Hvad er behovet/den brændende platform for gruppens arbejde
 Hvilke resultater/produkter vil gruppen nå frem til
 Identificering af væsentlige barrierer/udfordringer, videnshuller,
miljøforhold etc.

Side 6

07/12/10

Eksempler på resultater fra temagrupper
Plastemballager og engangsartikler

 Byggeri: 2 seminarer
 Rengøring: gode råd: https://docplayer.dk/1456549-Baeredygtighed-ogrengoering.html
 Cirkulær Økonomi – temagruppe 1: afholdte seminar
 Cirkulær økonomi – temagruppe 2: Indkøbsguide:
https://ansvarligeindkob.dk/wpcontent/uploads/2018/09/pdf_cirkulaer_indkoebsguide.pdf
 TCO: gode råd samt 6 cases: https://ansvarligeindkob.dk/tco/#toggle-id5
 Transport: indsamlede cases samt afholdte et seminar

Side 7

07/12/10

Workshop
Plastemballager
Plastemballager
Formål: hvad er behovet/brændende platform

F.eks. reduktion af de miljømæssige belastninger

Resultat: hvilket produkt(er) skal gruppen arbejde
mod, herunder evt. barrierer for at opnå resultatet

F.eks. gode råd til, hvordan man opnår de største
miljømæssige forbedringspotentialer sammenlignet
med alternativer

Definition af plastemballager: hvilke typer
plastemballager er vigtige at arbejde med og hvorfor

F.eks.:
• Fødevareemballager
• Ikke-fødevareemballager
• Transportemballager

Evt. overlap til engangsartikler
Udfordringer og muligheder:
Prioritering af indsatsen:

Side 8

07/12/10

Workshop
Engangsartikler
Engangsartikler
Formål: hvad er behovet/brændende platform

F.eks. EU’s forbud mod plast-engangsartikler

Resultat: hvilket produkt(er) skal gruppen arbejde
mod, herunder evt. barrierer for at opnå resultatet

F.eks. samling af gode cases

Definition af engangsartikler: hvilke typer
engangsartikler er vigtige at arbejde med og hvorfor

F.eks.:
• Engangsservice
• Engangsartikler til hospitalsområdet
• Engangsartikler til servicesektoren

Evt. overlap til plastemballager
Udfordringer og muligheder:
Prioritering af indsatsen:
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www.ansvarligeindkob.dk
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