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Decoplant vil fremstille en ny type krukkeindsatser i genanvendt og genanvendelig
plast. Indsatserne bliver fleksible, så de kan
bruges til flere krukkestørrelser og stadig
slutte tæt i toppen. De er lette at
transportere og folde i facon. Designbureauet
FRGMNT designer dem, en producent vil
fremstille plastfolien og en anden vil stanse
selve indsatserne ud og præge foldehjørner.
Decoplant anvender krukkeindsatserne hos
sine kunder, samler dem ind efter endt brug
og sender dem til genfremstilling. Hvis indsatserne bliver en succes, vil Decoplant
udbrede konceptet i hele plantebranchen.
Forretningsmodel
Der fremstilles fleksible krukkeindsatser i
genanvendt og genanvendelig plast, så vidt
muligt fra plantebranchen selv. Dermed
behøver cementkrukker ikke tætnes med
epoxy. Indsatsen designes til at kunne
anvendes til flere krukkestørrelser og stadig
holde tæt i toppen.

Faktaboks om virksomheden:
• Link til hjemmeside: Decoplant
• Grundlagt/oprettet: 1998
• Primært produkt i Rethink Business:
Plastindsats til plantekrukker af cement
m.m.
• Konsulent: Vibeke Tuxen, VTuxen
Klimatal:
Cementkrukker, som nu går til deponi, kan
genanvendes som ny cement eller indgå i fx
MPblocks. CO2 besparelsen i cementkrukkerne er minimal, beregnet 0,1t/år, men
miljøeffekten af at undgå epoxy i
produktionsleddet i Vietnam, i anvendelsen
herhjemme samt i deponi er stor.

Derved kan:
• Epoxy i cementkrukker elimineres i Danmark,
i første omgang hos Decoplant.
• Plast, som nu bliver smidt ud, vil indgå i den
cirkulære økonomi.
• Vietnamesere, som fremstiller krukkerne,
undgår epoxy på arbejdspladsen.
• Cement, som nu går til deponi, kan
genanvendes efter endt brug.
• En krukke fra Vietnam uden epoxy er 16%
billigere end den med epoxy.
• Importafgiften på krukkerne vil derudover
falde drastisk.
• Man sparer både CO2 og pris på køreturen
fra Holland af de indsatser, som anvendes nu.
• Krukkeindsatser i plantebranchen vil gå fra
lineær til cirkulær økonomi.

Verdensmål
Ved at undgå epoxy i produktion, anvendelse
og kassation af cementkrukker bidrager
Decoplant til verdensmål:
• 8.8 om at fremme sikre og stabile
arbejdsmiljøer for alle arbejdere
• 12.2 om at anvende naturressourcer
bæredygtigt
• 12.4 om at undgå kemikalier i produktionen
• 12.5 om at nedbringe affaldsmængden
betydeligt
• 17 om partnerskaber er også i anvendelse.
Partnerskabet med en designer viste vejen til
en løsning på problemet.

Læring
Decoplant har fundet en ny partner, designbureauet FRGMNT, i sin indsats for
bæredygtighed og gennem et værdikædesamarbejde udviklet et nyt koncept til
plantebranchen.
Decoplant har nu brugt BBVen til
kommunikation indadtil, og vil måske bruge
den udadtil med et forbehold for ”beregnet”.
Projektet har fastholdt vores fokus på bæredygtighed, hvilket igen indirekte har affødt en
større medieomtale i hhv. Børsen Bæredygtig,
TV2 Østjylland og Radio4 i projektperioden.

Faktaboks om projektet:
”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb
gennemført i 2019-2020 og andet forløb i 2020-2021. Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond
på opfordring fra Vækstforum i Region Midtjylland samt Erhvervsstyrelsen.
De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2 reduktion, minimering af
affald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer,
mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som
kan læses i dette korte case format.
Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt
samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere.
Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business.

