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Samarbejde  
er vejen mod 
verdens mål

“

FORORD

i er stolte af at kunne præsentere den stra-
tegi, der sætter retningen for Plastindustri-

ens arbejde i perioden 2020-2023.

Vores nye strategi er blevet udfærdiget i et frugt-
bart samarbejde med både eksterne interessenter, 
medlemsvirksomheder og medarbejdere. 

Strategien tager udgangspunkt i den udvikling, der 
har kendetegnet foreningen henover den seneste 
årrække, hvor vi naturligvis også er blevet erfarin-
ger rigere undervejs. 

Først og fremmest har vi i strategiperioden fokus 
på at fremme grøn omstilling og cirkulær økonomi, 
som er vigtige forudsætninger for at realisere det 
fælles mål om en betydelig CO2-reduktion. Den 
positive forandring ønsker vi bl.a. at understøtte 
gennem innovation og uddannelse.

Vi er opmærksomme på, at 
selvom plast giver os mange  
nyttige produkter, så kan en 
uhensigtsmæssig håndtering 
af materialet også skabe  
udfordringer. Dem skal og  
vil vi være med til at løse. 

Samtidig står det også klart for os, at den grønne 
omstilling forudsætter et tæt samarbejde med 
andre aktører. Som brancheorganisation vil vi der-
for fortsat prioritere at være med i en lang række 
løsningsorienterede indsatser med en bred skare af 
partnere i vores omverden. 

Vi vil ikke bare følge med, men præge udviklingen 
mod en grønnere verden. Vores medlemmer er 
forgangsvirksomheder på en lang række områder. 
Derfor har vi fokus på at positionere den dan-
ske plastbranche som rollemodel for den øvrige 
 verden. 

Og så skal vi i endnu højere grad påvirke og nuan-
cere den offentlige debat på plastområdet. Kom-
munikationsindsatsen skal styrkes for at sikre en 
mere realistisk dialog om plastens rolle i samfun-
det og plastbranchens styrker og potentialer. 

FN’s Verdensmål er et vigtigt pejlemærke
Vi anser FN’s Verdensmål som et vigtigt og brug-
bart redskab, der giver samfundet et fælles sprog, 
når det handler om at forbedre verdens tilstand.

Undervejs i strategiprocessen har Verdensmålene 
fungeret som en væsentlig inspirationskilde, som 
både synliggør vores udfordringer men også store 
muligheder. 

Vi er opmærksomme på, at selvom plast giver os 
mange nyttige produkter, så kan en uhensigtsmæs-
sig håndtering af materialet også skabe udfordrin-
ger. Dem skal og vil vi være med til at løse. 

FN’s Verdensmål har hjulpet os til at identifice-
re branchens fordele og ulemper, hvorfra vi kan 
italesætte en række konkrete temaer, der vil være 
omdrejningspunkter for foreningens aktiviteter i 
strategiperioden. 

I de kommende sider vil vi således afdække, hvor-
dan vi proaktivt bidrager til at indfri  Verdens målene. 

Thomas Drustrup
Adm. direktør i Plastindustrien 

Vi skal skabe merværdi og være i  
øjenhøjde med medlemmerne
Plastindustrien er en dynamisk organisation, hvor vi 
hele tiden gør vores bedste for at være i øjenhøjde 
med plastbranchen og på forkant med samfunds-
udviklingen. 

Det er væsentligt for os, at vi bliver ved med at 
skabe værdi for dem, vi repræsenterer: Vores med-
lemmer. 

Vi er stolte af det nuværende høje niveau af til-
fredshed med foreningen og vil naturligvis fortsat 
bestræbe os på at denne vedbliver, så vi ligeledes 
kan blive ved med at opleve fremgangen i med-
lemstallet.

Jeg håber, at vores medlemmer og samarbejds-
partnere tager godt imod vores nye strategi. Tøv 
ikke med at kontakte sekretariatet, hvis du har 
spørgsmål eller kommentarer. 

V

Om FN’s Verdensmål

•  Verdensmålene består af i alt 17 mål og 169 
delmål.

•  Verdensmålene blev vedtaget i 2015 på FN’s 
årlige generalforsamling med opbakning fra 
alle FN’s medlemslande.

•  Ved at arbejde med FN’s Verdensmål er 
danske virksomheder ikke kun med til at løse 
nogle af verdens største udfordringer, de frem-
tidssikrer også forretningen, da samfundet i 
stigende grad forventer, at virksomheder tager 
øget ansvar.
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Vision Mission

Kernefortælling

EKSEMPLER PÅ VORES KERNEFORTÆLLING

Når plast bliver brugt med omtanke, så bliver det 
genbrugt og genanvendt, og det ender aldrig i natu-
ren. For at nå dertil kræver det, at mange forskellige 
aktører i samfundet – ikke mindst plastbranchen 
selv – forandrer sig og er med til at rykke os tættere 
på målet om en cirkulær økonomi.

Vi stræber efter en endnu mere innovativ, kompe-
tent og ansvarsfuld plastproduktion, hvor vi både 
har fokus på at sætte turbo på den grønne omstil-
ling og skabe flere attraktive danske arbejdspladser.

Vi går til opgaven med udgangspunkt i, at vi – i  
fællesskab med vores omverden – skal være  med 
til at finde de nødvendige løsninger, som sikrer, at   
vi passer bedre på klodens ressourcer.  

Livskvalitet

Vi opretholder livskvaliteten 
blandt millioner og atter  
millioner af mennesker med 
sundheds- og medicoprodukter.

Grøn energi

Vi udvikler vindmøller og sol-
celler, der laver grøn energi.

Design

Vi begejstrer med møbler og 
boliginventar, hvor design og 
komfort er i højsædet.

Mindre CO2

Vi minimerer CO2-udslippet i 
transportsektoren ved at ud-
skifte tunge komponenter  
med lettere plastdele.

Genanvendelse

 Vi arbejder med genbrug og 
genanvendelse i hele værdi-
kæden, så vores materiale bliver 
udnyttet bedst muligt, hvilket er 
med til at spare på samfundets 
ressourcer og styrke CO2-reduk-
tionen.

Mindre madspild

Vi fremstiller avanceret føde-
vareemballage, der minimerer 
madspild.

Byggeri

Vi skaber nye klimavenlige  
løsninger til byggeri og infra-
struktur.

Energieffektivitet

 Vi udvikler nye bæredygtige 
plastmaterialer og mere energi-
effektiv produktionsteknologi.

Vores vision er det, vi stræber efter, og den  
omfatter hele branchen:

Plastbranchen designer fremtidens løsninger 
på globale udfordringer og styrker Danmarks 
position som et innovativt, kompetent og ansvarligt 
produktionsland, hvor vi vil passe bedre på vores 
ressourcer gennem grøn omstilling.  

Vores mission er det, vi arbejder for, og den er 
primært rettet mod Plastindustrien som forening:

Plastindustrien vil sikre danske plastvirksom
heder optimale rammer for succes ved at klæde 
dem på til fremtiden, hvor den grønne omstilling 
er forudsætningen for, at vi passer bedre på vores 
ressourcer og skaber nye attraktive arbejds   
pladser.  

Vores kernefortælling er visionen og missionen 
omsat til daglig tale:

Vores medlemmer bruger plastens unikke egen
skaber til at designe løsninger på samfundets 
udfordringer.

Plast er en værdifuld ressource med helt unikke 
egenskaber og utallige muligheder. Når vi bruger 
plasten rigtigt, kan vi levere uundværlige bidrag 
til at løse vores samfundsudfordringer nu og i 
fremtiden. Plast er en uundværlig del af vores 
hverdag, og plast skal også bruges og behandles 
med omtanke. Løsningen på én udfordring må ikke 
skabe en ny. 

Kreativitet

Vi stimulerer kreativitet og leg 
med verdenskendte legetøjs-
produkter.

4 5
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i har et stort potentiale i forhold til både 
bæredygtighed og økonomi, når det handler 

om at flytte Danmark fra at være en afbrændings-
nation til at være et land, hvor vi er langt bedre til at 
genbruge og genanvende vores plast. 

Særligt i forhold til indsamling og sortering af 
plastaffald fra husholdningerne er der plads til den 
forbedring, som er nødvendig for at komme i mål 
med ambitionen om en reel cirkulær økonomi, hvor 
vores ressourcer bliver brugt igen og igen. 

Eksempelvis ender alt for meget højkvalitetsplast i 
danske forbrændingsanlæg eller bliver eksporteret 
til udlandet.

V

Øget genbrug og mere  
genanvendelse skal 

styrke den cirkulære 
økonomi

Foto: Britta Fisher M
ogensen, AVL

TEMA 1

Dermed går vi glip af betragtelige miljø- og klima-
mæssige gevinster og attraktive danske arbejds-
pladser. Det vil Plastindustrien være med til at rette 
op på, hvilket vi også aktivt har forpligtet os til 
gennem underskrivelsen af European Plastics Pact. 

Udvalgte målsætninger i European Plastics Pact

•  Plastemballage og engangsplastprodukter, som de deltagende virksomheder sætter  
på markedet, skal i videst muligt omfang være genbrugelige og i alle tilfælde være  
genanvendelige inden 2025.

•  Indsamling, sortering og genanvendelse af plastemballage og engangsplastproduk-
ter skal øges med mindst 25 procentpoint inden 2025, og indsamlings-, sorterings- og 
 genanvendelsesprocessen skal opnå en kvalitetsstandard, som svarer til markedets efter-
spørgsel efter genanvendt plast.

•   Inden 2025 skal brugen af genanvendt plast i nye produkter og emballage fremmes i videst 
muligt omfang, og plastforbrugende virksomheder skal opnå et vægtbaseret  
gennemsnit på mindst 30 % genanvendt plast i deres sortiment.

Kilde: “European Plastics Pact” - 2020

Vi arbejder for mere gunstige 
rammevilkår, således ar det 
bliver mere rentabelt at gen-
anvende plast i Danmark. 

“
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Vi har et stort potentiale i for-
hold til både bæredygtighed 
og økonomi, når det handler 
om at flytte Danmark fra at 
være en afbrændingsnation til 
at være et land, hvor vi er langt 
bedre til at genbruge og  
genanvende vores plast.

Delmål 12.2

Inden 2030 skal der opnås 
en bæredygtig forvaltning 
og effektiv udnyttelse af 
naturressourcer.

Delmål 12.5

Inden 2030 skal affalds-
mængden væsentligt redu-
ceres gennem forebyggelse, 
reduktion, genvinding og 
genbrug.

Delmål 12.7

Der skal fremmes bæredygti-
ge offentlige indkøbspraksis 
i overensstemmelse med 
nationale politikker og 
prioriteter.

Delmål 4.7

Inden 2030 skal alle elever 
have tilegnet sig viden 
og færdigheder, som er 
nødvendig for at fremme en 
bæredygtig udvikling, herun-
der bl.a. gennem undervis-
ning i bæredygtig udvikling, 
bæredygtig livsstil mm.

Delmål 13.3

Undervisning, oplysning 
og den menneskelige og 
institutionelle kapacitet skal 
forbedres ift. modvirkning, 
tilpsaning, begrænsning og 
tidlig varsling af klimaæn-
dringer.

Delmål 14.1

Alle former for havforuren-
ing skal forhindres og 
væsentligt reduceres, især 
forurening forårsaget af 
landbaserede aktiviteter, 
herunder havaffald og for-
urening med næringsstoffer.

Delmål 12.8

Inden 2030 skal det sikres, 
at mennesker alle steder har 
den relevante information 
og viden om bæredygtig 
udvikling og livsstil i harmoni 
med naturen.

Vi medvirker derfor til, at der i alle dele af værdi-
kæden kommer mere fokus på f.eks. design til 
genanvendelse, nye grønne forretningsmodeller og 
en mere hensigtsmæssig håndtering af plastaffald. 
I forlængelse heraf arbejder vi for mere gunstige 
rammevilkår, således at det bliver mere rentabelt at 
genanvende plast i Danmark.

Det forudsætter bl.a. innovation, samarbejde i 
værdikæden, politisk interessevaretagelse og ikke 
mindst konstruktive relationer til andre aktører.

Derudover er det afgørende, at vi som brancheor-
ganisation løbende bidrager til at uddanne vores 
virksomheders ledelser og medarbejdere – både 
nuværende og kommende – i den grønne omstil-
ling. Det er nemlig dem, som i praksis skal omsætte 
deres viden og kompetencer og gøre en stor del af 
forskellen.

Ligeledes ser vi det også som vores opgave at 
bidrage til at opkvalificere borgerne til at understøt-
te udviklingen, så befolkningen – f.eks. i forhold 
til bæredygtigt forbrug og god affaldssortering – 
bliver en endnu større medspiller.  

Kilde: ”The New Plastics Economy” - McKinsey & Company og Innovations fonden - 2019

FORDELE VED MERE BÆREDYGTIG HÅNDTERING AF PLAST

“ Udregninger viser, at der ved brug af et 
1 kg genanvendt plast kan opnås en reduk-
tion mellem 2,1-2,6 kg CO2 sammenlignet 
med brug af 1 kg jomfruelig plast.

CO2- 
reduktioner

Ved 100 % dansk plastgenan vend - 
else er den økonomiske gevinst  
1,6 mia.  kr. årligt. 

1,6 mia. kr. 
i gevinst

Nye attraktive arbejdspladser hos 
gen anvend elsesvirksomheder. 

Attraktive
arbejds pladser

Mindre plastaffald i naturen og på 
gader og stræder.

Mindre  
plastaffald

8 9
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takt med at samfundsudviklingen i stadigt 
højere grad peger på nødvendigheden af 

grøn omstilling, vil industrien yde en ekstraordinær 
indsats.

Det betyder, at vi som brancheorganisation skal sik-
re, at vores medlemmer er parate til at være i front 
på dette punkt. 

Danske plastvirksomheder skal være dem, som 
udlandet fremhæver, når det handler om hvilke dele 
af industrien, der er bedst klædt på til at imødekom-
me morgendagens krav og forventninger. Vores 
bæredygtige løsninger og standarder skal være en 
inspirationskilde – både europæisk og globalt. 

Vi skal være i front, når det drejer sig om ansvarlig 
virksomhedsdrift. Det vil sige, at vi i endnu højere 
grad skal tænke bæredygtighed og ordentlighed ind 
i alle facetter af vores produktion – uanset om det 
gælder reduceret energiforbrug, effektive maskiner, 
nye materialer, god håndtering af kemi i både pro-
duktion og produkter, mindre affald eller i kampen 
mod plast i naturen f.eks. gennem miljøinitiativet 
Operation Clean Sweep.

Den førende rolle kan vi kun indtage, hvis vi også er 
i stand til at gøre plastbranchen mere attraktiv over 
for den kommende generation af dygtige medarbej-
dere og ledere – såvel som for fremtidens talentful-
de iværksættere.

Delmål 4.4

Inden 2030 skal antal-
let af unge og voksne, 
der har relevante 
færdigheder, herunder 
tekniske og erhvervs-
færdigheder, for an-
sættelse, anstændige 
job og iværksætteri, 
øges væsentligt.

Operation Clean Sweep (OCS)

•  OCS er branchens bud på, hvordan plastpro-
duktion og transport af råvarer kan undgå at 
være en kilde til forurening af miljøet.

•  OCS bygger på en række tiltag i virksomheder-
nes dagligdag som f.eks. installation af riste
og medarbejdinvolvering.

•  OCS blev introduceret tilbage i 2013, og vores
medlemmer har de seneste par år for alvor
taget programmet til sig. Således har over
100 virksomheder nu tilsluttet sig OCS, hvilket
svarer til ca. 55 % af medlemsvirksomhederne,
der håndterer plastgranulat.

Derfor skal vi allerede fra grundskolen, på erhvervs-
uddannelserne, på videregående uddannelser og 
i forskningsmiljøet positionere os som en interes-
sant og ansvarsfuld branche, som viser vejen for 
viden og udvikling. 

Vi mener, at vi har meget at byde på, idet dansk 
plastproduktion og danske plastprodukter allerede 
er højt respekterede. Gennem begrebet ’Made by 
Denmark’ vil vi italesætte vores kvaliteter, som vi 
hele tiden arbejder på at optimere.  

I

Danmark -  
foregangsland 
for fremtidens  
plastindustri

TEMA 2

Fotograf: Peter Jarvads

Delmål 8.2

Opnå højere økono-
misk produktivitet 
gennem diversificering, 
teknologisk opgra-
dering og innovation, 
blandt andet gennem 
fokus på høj værditil-
førsel og arbejdskraft-
intensive sektorer.

Delmål 12.6

Opmuntre virksom-
heder, især store 
og transnationale 
virksomheder, til at ar-
bejde bæredygtigt og 
integrere oplysninger 
om bæredygtighed i 
deres rapporterings-
cyklus.

Delmål 12.4

Opnå en miljømæssig 
forsvarlig håndtering 
af kemi kalier og affald 
i hele deres livscyklus, 
og deres udledning i 
luft, vand og jord skal 
væsentligt reduceres 
for at mindske negativ 
miljøindvirkning. 

Delmål 14.1

Alle former for 
havforu rening skal for-
hindres og væsentligt 
reduceres, især for-
urening  forårsaget af 
landbaserede aktivite-
ter, herunder havaffald 
og forurening med 
næringsstoffer.
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Plastindustriens kampagne 
’Lad os tale realistisk om 
plast’ er målrettet danske 
forbrugere. Formålet er at 
nuancere den offentlige 
plastdebat og samtidig 
synliggøre materialets 
mange positive egenskaber, 
men der er også blik for de 
forskellige udfordringer.

last er i stigende grad en del af den offentli-
ge debat. Vi ønsker at forebygge, at debat-

ten bliver skævvredet, da et unuanceret syn på plast 
kan medføre snuptagsløsninger og symbolpolitik, 
der i sidste ende ikke medfører grøn omstilling – 
tværtimod. Derfor arbejder vi for, at debatten om 
plast bliver mere realistisk.

Plastindustrien skal fortsat have en markant 
stemme i debatten med proaktiv kommunikation, 
der tager udgangspunkt i den gode fortælling om 
plastens mange nyttige egenskaber. 

Vi vil en mere saglig og nuanceret offentlig debat 
om materialets egenskaber, udfordringer og mulig-
heder. Derfor er vores argumentation oppebåret af 
en høj faglighed og baseret på fakta.

P Plastindustrien har god erfaring med at arbejde 
konstruktivt sammen med aktører på tværs af vær-
dikæden, myndigheder og NGO’er, hvilket vi forsat 
vil prioritere højt. 

Vi har erfaret, at partnerskaber nedbryder barrierer, 
øger forståelsen for hinandens synspunkter, skaber 
værdifuld viden og frembringer konkrete resultater. 
Desuden er fælles udmeldinger med til at kvalificere 
plastdebatten, hvilket også er vejen til at fremme de 
rette løsninger. 

Samtidig skal vi blive ved med at sikre en effektiv 
og inddragende dialog med vores medlemmer, så 
de kan understøtte tilstedeværelsen i den offentlige 
plastdebat f.eks. i form af medieomtale og politisk 
interessevaretagelse. 

Delmål 17.17

Der skal tilskyndes og 
fremmes effektive offentlige 
partner skaber, offentligt-
private partnerskaber og 
civilsamfundspartnerskaber, 
som bygger på erfaringer 
og ressourcestrategier fra 
partnerskaber.

Debatten om  
plast skal være  
mere realistisk

TEMA 3
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STRATEGI 2020 - 2023   PLASTINDUSTRIEN



Plastindustrien –  
en levende  
medlems organisation

T ilfredse medlemmer er fundamentet for 
Plastindustrien. Vi er stolte af, at vores 

årlige medlemsundersøgelser gang på gang viser, 
at vores medlemmer er meget tilfredse – også 
sammenlignet med andre brancheorganisationer. 

Tallene peger samtidig også på, at rigtig mange af 
vores medlemmer har lyst til at anbefale andre at 
blive medlem af Plastindustrien. 

Det er afgørende for os, at vi fastholder det høje 
tilfredshedsniveau i strategiperioden samtidig med, 
at vi øger andelen af medlemmer, som tager mere 
aktivt del i foreningen. 

Derfor skal vi fortsætte med at videreudvikle  
vores brede vifte af attraktive medlemstilbud –  
eksempelvis: 

•  Spændende medlemsarrangementer i hele landet 
– f.eks. med fokus på nye genanvendelsestekno-
logier og materialer

•  Relevante fællesskaber i regi af Plastindustriens 
faglige sektioner og netværk om f.eks. energibe-
sparelser 

•  Økonomiske medlemsfordele gennem branche-
ordninger

•  Bistand til at rekruttere kvalificerede personer til 
branchens uddannelser og virksomheder 

•  Forbedring af rammevilkår gennem interessevare-
tagelse og direkte adgang til politiske beslutnings-
tagere på både dansk og europæisk niveau

•  Profilering gennem Plastindustriens mange kom-
munikationskanaler

Vi vil løbende evaluere og justere vores medlemstil-
bud for at sikre, at disse er opdaterede, attraktive og 
værdiskabende for vores eksisterende og potentiel-
le medlemmer. 

Vi har i de seneste år oplevet en markant med-
lemstilvækst, men der er stadig plads til flere nye 
medlemmer. Det er vores målsætning fortsat at 
kunne tiltrække nye, tilfredse medlemsvirksomhe-
der til Plastindustrien. Derfor fastholder vi en proak-
tiv rekrutteringsstrategi for at øge medlemsantallet.

Der er ingen tvivl om, at vores grønne ambitioner 
forudsætter, at vi som branche står sammen og 
bakker op om vores fælles dagsordener. 

Plastindustrien skal forblive en levende medlemsor-
ganisation. Det er afgørende for vores arbejde, at vi 
er i øjenhøjde med virksomhedernes forretning og 
hverdag samtidig med, at vi hjælper vores med-
lemmer med at være på forkant med fremtidens 
tendenser og forventninger.  

Plastindustrien afholder 
mange forskellige net-
værksarrangementer og 
faglige konferencer. Blandt 
de største er Plastdagen 
og Netværksdagen, der 
tiltrækker flere hundrede 
repræsentanter fra plast-
branchen.

Plastindustrien står for 
en lang række aktiviteter 
med fokus på fremtidens 
medarbejdere. Eksempelvis 
Plastic Engineering Day, 
hvor plastinteresserede 
studerende på videregå-
ende uddannelser mødes 
med repræsentanter fra 
branchen.

Plastindustrien præger  
den offentlige debat 

gennem medieoptrædener, 
digital lobbyisme politi-

kerkontakt for at sikre med-
lemsvirksomhederne bedre 

rammevilkår. Eksempelvis 
er Plastindustrien særdeles 
aktive, når der er Folkemø-

de på Bornholm.

14

PLASTINDUSTRIEN   STRATEGI 2020 - 2023 STRATEGI 2020 - 2023   PLASTINDUSTRIEN

15



 

Vores medlemmer bruger plastens unikke  
egenskaber til at designe løsninger på  

samfundets udfordringer.

Plast er en værdifuld ressource med helt  
unikke egenskaber og utallige muligheder. Når  

vi bruger plasten rigtigt, kan vi levere uundværlige 
bidrag til at løse vores samfunds ud  for dringer  

nu og i fremtiden.

Vores kernefortælling er visionen og missionen  
omsat til daglig tale. Læs hele 

kernefor tællingen på s. 5.

Visionen er vendt 
mod vores forening

Plastbranchen designer fremtidens løsninger  
på globale udfordringer og styrker  Danmarks 

 position som et innovativt, kompetent og ansvar-
ligt produktionsland, hvor vi vil passe bedre på 

vores ressourcer gennem grøn omstilling.

Plastindustrien vil sikre danske plastvirksomheder 
optimale rammer for succes ved at klæde dem på til 
fremtiden, hvor den grønne omstilling er forudsæt-

ningen for, at vi passer bedre på vores ressourcer og 
skaber nye attraktive arbejdspladser. 

Missionen er vendt mod  
hele branchen

VISION

KERNEFORTÆLLING

MISSION

Vesterbrogade 1E, 3      1620 København V      Tlf. 33 30 86 30      pd@plast.dk      www.plast.dk


