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Emballagen på færdigpakkede fødevarer kan 

i visse tilfælde genbruges 

Fødevarestyrelsen har her samlet nogle gode råd til 

sikker genbrug af emballage. 

 

Rengøring 

Emballagen skal tømmes for indhold og gøres grundigt 

ren, inden den kan genbruges. 

 

Slitage 

Når emballagen begynder at se slidt ud, dvs. når den 

får revner og krakelerer, så kan den ikke genbruges 

længere, men må kasseres. 

 

Varm mad 

Genbrug af emballage til varm mad kræver, at emballa-

gen oprindeligt har været brugt til at indpakke varm 

mad, eller at den er mærket med, at den kan anvendes 

til varm mad. Det kan eksempelvis være angivelsen af 

en temperatur. Det samme gælder for opvarmning af 

mad i genbrugt emballage. 

 

Plast 

Når du genbruger emballage af plast, så skal du være 

opmærksom på, hvilken type af fødevare, som du bru-

ger den til. Du kan problemfrit genbruge plast til kolde 

ikke-fede fødevarer uden indhold af alkohol. Men hvis 

du ønsker at genbruge plast til fede og alkoholholdige 

fødevarer, så skal du enten sikre dig, at emballagen tid-

ligere har været anvendt til dette, eller sørge for, at den 

er mærket med, at den er egnet til dette. Det kan ek-

sempelvis være angivelsen ’kan anvendes til alle typer 

af fødevarer’. 

 

Metaller, legeringer og keramik 

Når du genbruger emballager af metal, så skal du lige-

som for plast være opmærksom på, hvilken type af fø-

devare, som du bruger den til. Du kan problemfrit gen-

bruge den til kolde og pH-neutrale fødevarer uden et 

stort saltindhold. Men hvis du ønsker at genbruge me-

talemballagen til sure og meget salte fødevarer, så skal 

du enten sikre dig, at emballagen tidligere har været 

anvendt til dette, eller sørge for, at den er mærket med, 

at den er egnet til det. 

 

Mærkning 

Nogle emballager er mærket med, hvilke typer af føde-

varer og temperaturer, som de kan anvendes og evt. 

genbruges til. Hvis emballagen ikke er mærket med 

dette, men eksempelvis blot med et glas og gaffelsym-

bol. Så kan du kun genbruge emballagen til kolde føde-

varer, som minder om de fødevarer, der oprindeligt var 

i emballagen. Her skal du for plast være opmærksom 

på fede og alkoholholdige fødevarer og for metaller på 

sure og meget salte fødevarer.  

 

Eksempler 

En plastspand der har været brugt til emballering af 

mayonnaise kan genbruges til alle kolde fødevarer. 

Hvis den skal bruges til varm mad, skal der være 

mærkning, der tillader det – eller du skal have fat i pro-

ducenten af spanden for at høre, om den dur til det. 

 

En lakeret foliebakke af aluminium kan genbruges til 

samme type af fødevare, som den oprindeligt er brugt 

til, hvis lakken stadig ser fin ud. Den kan anvendes til 

varme fødevarer, hvis den som emballage har været 

anvendt til varm mad. 

 

Dressing flasker af plast kan genbruges til alle kolde 

fødevarer. Det er vigtigt, at flasken kan gøres grundigt 

ren, inden den genbruges. 

 

Ansvar 

Du skal være opmærksom på, at hvis du i din fødevare-

virksomhed genbruger emballager fra færdigpakkede 

fødevarer, så har du ansvaret for at sikre dig, at materi-

alet er egnet til brugen. 
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