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Nominering nr. 1 

 

PLASTPRISEN 2021 
Nominering af følgende projekt til Plastprisen 2021: 

Navn: CirkulærPlay 

Begrundelse: 

CirkulærPlay er et projekt, hvor byggeelementerne i legepladser bl.a. er 

produceret af genanvendt plast fra hospitaler i Region Midtjylland.  

 

CirkulærPlay er et konkret eksempel på en business case, der er skabt ud fra 

Verdensmålene (3,11, 12 og 17). Projektet er en showcase i, hvordan man 

arbejder i partnerskaber, og sammenhængskraften mellem offentlig og privat 

samarbejde. Det viser vejen for, hvordan vi i Danmark konkret kan fremme 

genanvendelsen af postconsumer plast ved at arbejde med cirkulær 

økonomi.   

 

Regionhospitalet Randers og Horsens samt dele af Aarhus 

Universitetshospital har siden 2019 udsorteret plast. Plasten bliver klargjort til 

genanvendelse lokalt hos Dansk Affaldsminimering, hvorefter en plaststøber 

fra Skive producerer komponenter til KOMPANs legepladser.  

 

KOMPAN har i de sidste år testet komponenterne og opstiller til sommer 

2021 i Randers Kommune den første legeplads, der er produceret af 

genanvendt hospitalsplast og andre former for genanvendt plast (fx udtjente 

fiskenet og reb).  

 

Til enkelte komponenter er der tilsat en mindre mængde virgin plast for at 

opnå de ønskede tekniske egenskaber. Legepladsen har et reduceret CO2 

aftryk på 50 % CO2e ift. konventionelle plast legepladser. 

mailto:pd@plast.dk
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Oplevelsesrummet CirkulærPlay vil være en inspiration for brugere, 

interessenter og andre kommuner i brugen af FN’s Verdensmål. 

 

Billede: 
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Nominering nr. 2 

 

PLASTPRISEN 2021 
Nominering af følgende virksomhed til Plastprisen 2021: 

Navn: Ide-Pro Skive A/S  

Adresse: Skyttevej 15, 7800 Skive 

Begrundelse: 

Da Covid-19 ramte Danmark blev Idé-Pro kontaktet af Region Midtjylland. 

Regionen ville høre, hvorvidt virksomheden kunne levere visirer, der kunne 

hjælpe med at beskytte sundhedspersonale mod Covid-19. 

Uden nogen form for aftalegrundlag og dermed sikkerhed for forretning, men 

med super opbakning i hele organisationen kunne Idé-Pro i løbet af kun 5 døgn 

udvikle prototyper, fremstille støbeværktøjer og støbe de første emner. 

Hvad der startede som et projekt med 210 producerede visirer i timen, voksede 

sig til et produktionsapparat, hvor virksomheden fremstillede 70.000 CE-

godkendte værnemidler i døgnet til læger, sundhedspersonale, tandlæger, 

forretningsansatte og privatpersoner.  

Indtil videre har produktionen rundet 1,5 millioner visirer. 

At have hjulpet med dette projekt har givet Idé-Pro en helt ny dynamik og 

fællesskabsfølelse i virksomheden.  

Uddybende links: 

 https://www.dr.dk/nyheder/indland/fredag-gik-de-i-gang-nu-producerer-

fabrik-210-visirer-i-timen-til-sygehuse 

mailto:pd@plast.dk
http://www.plast.dk/
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 https://www.plastforum.dk/article/view/714166/idepro_sender_visirer_til_ital

ien 

 https://www.ide-

pro.dk/nyhedsvisning?Action=1&NewsId=475&M=NewsV2&PID=234 

Billede:  
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Nominering nr. 3  

 

PLASTPRISEN 2021 
Nominering af følgende virksomhed til  Plastprisen 2021: 

Navn: Plast Team A/S 

Adresse: Skodsborgvej 315, 2850 Nærum 

 

Begrundelse: 
 

Plast Team A/S – en del af Nordic Houseware Group - har siden 1986 leveret 

opbevaringsløsninger til hjemmet og er i dag en af de førende leverandører i 

Europa.  

Siden 2018 er Plast Team A/S gået forrest i kampen mod madspild og har 

indgået et samarbejde i kampen mod madspild med Selina Juul, stifter og 

bestyrelsesformand af foreningen Stop Spild Af Mad, der er Danmarks 

største frivillige organisation og bevægelse mod madspild.  

Sammen har de bl.a. skabt en madopbevaringsserie og intelligent 

madopbevaringsboks med QR kode, der er kompatibel med en app, for at 

mindske madspild. Samarbejdet har sat fokus på problemet i medierne, samt 

afstedkommet en analyse af danskernes madspild, som afdækker, at hver 2. 

dansker glemmer at spise sine madrester.  

Danmarks samlede madspild koster ifølge Landbrug & Fødevarer de danske 

husholdninger 13,5 milliarder kroner om året inkl. moms og afgifter, tegner sig 

for 3,8 % af Danmarks samlede CO2-udledning. 

Ud over fokus på madspild gør Plast Team A/S også en stor indsats for at 

fremstille produkter i monomaterialer, som kan bruges igen og igen, og 

derved mindske ressourceforbruget.  

Virksomhedens produkter bliver fremover forsynet med symboler, som viser, 

hvorledes produkterne er genanvendelige, fremstillet i industri affaldsplast 



 

 

 

og/eller fremstillet i genanvendt plast fra husholdningsaffald.  

 
Uddybende links: 

 

 https://global.techradar.com/da-dk/news/dansk-app-losning-din-madboks-
er-blevet-intelligent  

 https://mypresswire.com/dk/pressroom/41546/pressrelease/109656  

 https://plast.dk/2021/02/plast-team-vil-vaere-mere-synlige-paa-
forbrugernes-groenne-radar/  

 
Billeder: 
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Nominering nr. 4 

 

PLASTPRISEN 2021 
Nominering af følgende person til Plastprisen 2021: 

Navn: Stig Nielsen 

Titel: CEO på Genplast A/S  

Begrundelse: 

Stig Nielsen har beskæftiget sig med plastgenanvendelse siden 90’erne, hvor 

han var med til at opbygge virksomheden Danrec, som var nogle af de første 

til at fokusere på genanvendelse.  

I år 2000 blev Stig Nielsen selvstændig, da han etablerede 

genanvendelsesvirksomheden Genplast A/S i Farsø. 

De første otte år passede han selv produktionen, men i år 2008 blev 

virksomheden udvidet med flere ansatte og maskiner. I dag beskæftiger 

Genplast 10 medarbejdere, og der er planer om yderligere opskalering i de 

kommende år. 

Senest har Stig Nielsen investeret i et avanceret sorteringsanlæg, som kan 

sortere plasttyper fra hinanden samt farvesortere helt ned i granulatstørrelse. 

Stig Nielsen er passioneret for at bidrage med viden og læring omkring plast 

og materialets genanvendelsesmuligheder. Denne åbenhed har også 

medført, at han er blevet udvalgt til at deltage i et nyt forskningsprojekt 

omkring genanvendelse af plast fra medicinalindustrien. 

Stig Nielsen er et velkendt navn i den danske plastbranche, og han modtager 

dagligt mange opkald fra virksomheder, som ønsker hjælp til at få 

genanvendt deres plastaffald på Genplast A/S i Farsø. 

mailto:pd@plast.dk
http://www.plast.dk/
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Uddybende links: 

 http://genplast.dk/ 

 https://plast.dk/2021/02/succesfuldt-pilotprojekt-i-vesthimmerland-

effektiv-genanvendelse-af-bloed-plast/ 

 https://plast.dk/2020/02/genplast-udvider-med-50-procent/ 

Billede:  
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Nominering nr. 5 

 

PLASTPRISEN 2021 
Indstilling af følgende virksomhed til Plastprisen 2021: 

Navn: Aage Vestergaard Larsen A/S 

Adresse: Klostermarken 3, 9550 Mariager 

Begrundelse: 

Mariager-virksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S indstilles for 

virksomhedens innovative arbejde mht. at genanvende plast - et arbejde som 

bidrager til at give en ellers trængt plastbranche et mere positivt omdømme.  

Aage Vestergaard Larsen A/S er Nordens største 

plastgenanvendelsesvirksomheden, og de bruger megen energi på at fortælle 

om plastens gode egenskaber mht. genanvendelse.  

Endvidere lever virksomheden op til målsætningen om at være i konstant 

udvikling med nye investeringer og på forkant med nye tiltag for at sikre en 

høj kvalitet i genanvendt plast. 

Blandt de nyeste tiltag kan følgende fremhæves:  

 Deres nyudviklede produktionslinje som kan oparbejde 

husstandsindsamlet plast til en ny plastråvare – og vel at mærke i en 

større mængde og i en høj brugbar kvalitet. De produkter (granulater i 

PE og PP) er kommet på markedet i år. I dag bliver over 100.000 tons 

plast ikke genanvendt, så dette nye tiltag kan minimerer dette. 

 Deres udviklingsarbejde gennem de sidste par år med at kunne bruge 

genanvendt plast til 3D-printning, som betyder, at de sender de første 

nye produkter på markedet i år. 

mailto:pd@plast.dk
http://www.plast.dk/
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 Virksomheden er lige nu også engageret i et udviklingsprojekt sammen 

med bl.a. Aalborg Universitet, Grundfos og LOGSTOR, hvor et af de 

primære mål er at kunne bruge mere genanvendt plast i produktionen 

af plastrør og pumpehuse. 

Uddybende links: 

 https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-

mener/miljoenergi/nyheder-fra-miljo-og-

klima/2020/06/millioninvestering-fra-avl-sikrer-mere-og-bedre-kvalitet-

af-genanvendt-husstandssorteret-plast/ 

 https://ugeavisen.dk/mariageravis/artikel/genanvendt-plast-bliver-3d-

print-materiale 

 https://amtsavisen.dk/artikel/milj%C3%B8minister-lea-wermelin-

p%C3%A5-virksomhedsbes%C3%B8g-i-mariager  

Billede:  
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