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Indholdsfortegnelse

Forsidefoto: Facadebeklædningen på denne BITTER BAR på årets Roskilde Festival var udført af genbrugstræ fra AffaldPlus’ genbrugs-
pladser. Et håndgribeligt eksempel på lokal genanvendelse.
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Meget af det affald, der i dag afleveres på landets 
genbrugspladser, bliver sendt på lange rejser ud i Europa 
– ja, i hele verden – for at blive genanvendt. Hvorfor ikke 
forsøge at få det genanvendt lokalt – til gavn for såvel 
det lokale erhvervsliv som miljø og klima?

Med den tanke i baghovedet har AffaldPlus og de seks 
ejerkommuner sammen med Ressource City og Næst-
ved Erhverv gennemført et kommunepuljeprojekt med 
titlen ”Lokal genanvendelse af genbrugspladsaffald i en 
cirkulær økonomi”. 

Formålet med projektet har været at få afdækket mu-
ligheder og barrierer for at genanvende mere pap, papir, 
plast, glas, metal og træ fra genbrugspladserne lokalt. 
Samt at genanvende mere i det hele taget ud fra en 
filosofi om, at borgerne bliver yderligere tilskyndet til at 
aflevere mere til genanvendelse, når de tydeligt kan se, 
at det også gavner lokalt. 

Metoden har bl.a. været at rådgive lokale virksomheder 
i, hvordan materialerne kan indgå som billige råvarer i 
deres produktion. Men også foreslå nye forretningsmo-
deller, hvor genanvendelse af affaldsprodukter er en del 
af forretningsplanen.

Projektet har forløbet fra marts 2016 til maj 2017 og 
har involveret en bred vifte af aktører - lige fra er-
hvervsfremmeaktører i de enkelte kommuner til mindre 
iværksættervirksomheder. NIRAS har været konsulent 
på projektet og har udarbejdet en rapport, der kan læses 

på www.genanvend.mst.dk og på www.affaldplus.dk/
lokal-genanvendelse-af-genbrugspladsaffald-et-forso-
egsprojekt.

Her i pjecen kan du læse om nogle af de vigtigste resul-
tater af projektet og arbejdet undervejs. 

God læselyst!

Om projektet
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Det har vi lært
Projektet har lært os rigtig meget… men lad det være 
sagt med det samme: Det har i projektet ikke været mu-
ligt at finde tilfælde, hvor en fraktion eller delfraktion fra 
AffaldPlus’ genbrugspladser kan indgå direkte i en pro-
duktion hos en lokal virksomhed. Der har dog vist sig en 
række muligheder for at fremme lokal genanvendelse 
af genbrugspladsaffald. Det forudsætter, at vi tænker 
i værdikæder, og hvordan de lokale virksomheder kan 
flettes ind i dem. Derfor finder du her i pjecen nogle 
eksempler på sådanne værdikæder – nogle eksisterer 
allerede helt eller delvis, andre bør forfølges.

For at andre kommuner og affaldsselskaber kan lære 
af vores erfaringer, har vi til slut her i pjecen oplistet 
AffaldPlus’ væsentligste anbefalinger og erfaringer.  
 
Skal vi fremhæve én virkelig god pointe, er det at 
erkende, at det er OK for de lokale virksomheder at 
’skumme fløden’. Dvs. lad gerne virksomhederne tage 
de gode ting blandt affaldsressourcerne for at få dem 
upcyclet – især så længe at resten fortsat kan afsættes 
til genanvendelse på et acceptabelt niveau.  
 
Ellers blandes ’fløden’ blot op med det middelmådige og 
ender i down-cycling. Læs flere anbefalinger på side 20.
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Projektet var delt op i en række delprojekter:

• Det første delprojekt bestod i at kortlægge mate-
rialestrømmene fra AffaldPlus’ genbrugspladser, 
hvilket endte med et katalog over tilgængelige 
ressourcer og materialer. 

• Delprojekt 2A bestod i at undersøge, hvordan 
erhvervsforeningerne er sammensat og struktureret. 

• Delprojekt 2B bestod i at screene lokale virksomhe-
ders brug af ressourcer.

• Delprojekt 3 fandt sted i samarbejde med lokale virk-
somheder, og bestod blandt andet af en workshop.

• Delprojekt 4, hvor NIRAS var på virksomhedsbesøg for 
at kigge på virksomhedernes behov for materialer.

• Delprojekt 5, som handlede om at kigge efter mu-
ligheder for at implementere nye teknologier eller 
forretningsmodeller. 

• Delprojekt 6, der bestod i at beskrive nogle cases, 
hvor NIRAS vurderer, at der kan anvendes gen-
brugspladsaffald. 

Projektoversigt
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Affaldskatalog
Materialerne på genbrugspladsen
 
AffaldPlus har udarbejdet et katalog over genanvende-
lige fokusmaterialer på genbrugspladserne: Papir, pap, 
glas, metal, plast, kabler og træ er alle fraktioner, der 
kan genanvendes. Kataloget opgør mængder, kvalitet og 
afsætning af hvert enkelt fokusmateriale. Kataloget kan 
findes på AffaldPlus’ hjemmeside. 

Figur 1. De årlige mængder 
af fokusmaterialer, der 
samles ind på AffaldPlus’ 
genbrugspladser. Træ er den 
klart største repræsenterede 
fraktion - målt i vægt. Plast 
fylder meget, men vejer 
meget lidt.

På figur 1 fås et overblik over, hvordan fraktionerne af 
fokusmaterialerne på genbrugspladserne er fordelt med 
hensyn til mængde og afsætning. 

På figur 2 ses det, hvordan fraktionerne af fokusmateri-
alerne fordeler sig geografisk ud over AffaldPlus’ opland.
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Figur 2. Fordelingen af mængderne af 
fokusmaterialer på AffaldPlus’ genbrugs-
pladser.
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Virksomhedsbesøg
En del af projektet gik ud på at besøge en række virk-
somheder, der muligvis kan have glæde af affaldsma-
terialer fra genbrugspladserne. NIRAS har derfor været 
på besøg hos lokale virksomheder. De har samtidig 
screenet virksomhedernes nuværende ressourcebehov 
og diskuteret mulighederne for at modtage genbrugs-
pladsaffald fra AffaldPlus. Nogle virksomheder mod-
tager allerede genbrugspladsaffald. I disse tilfælde har 
man undersøgt, om virksomheden kan drage nytte af 
endnu flere genanvendelige materialer i produktionen. 
 

 
Reiling genanvender plan- og emballageglas, ved at 
knuse det til skår og sortere det i farve og kvalitet. 

Skårene afsættes til Ardagh (lokalt glasværk med 
flaske- og emballageglasfremstilling). Takket være den 
høje skår-kvalitet kan Ardagh nå op på at lade affalds-
glas udgøre hele 90 % af råmaterialerne.
 
Planglasset afsættes til Isover (mineraluldsisolering). 
Afstandsprofiler fra termoruder afsættes til markedet 
for genbrugsmetal.

 
Ragn-Sells er en landsdækkende affaldsvirksomhed 
indenfor indsamling, transport og genanvendelse af 
restprodukter og affald. Ragn-Sells har et samarbejde 
med Reiling, hvor de leverer vinduer med en vis andel af

rammer til Reiling, der sorterer rammerne fra og leverer 
træet tilbage til Ragn-Sells. 

Ragn-Sells håndterer, ud over træaffald, også en lang 
række andre fraktioner - herunder plast og pap/papir.

 

iRepair4you reparerer mobiltelefoner, tablets mv. iRe-
pair4you har henvendt sig til ResourceCity med en idé 
om at indsamle brugt tilbehør til mobiltelefoner. 

 

Vi Kan IT reparerer computere, skærme, servere mv.  
Vi Kan IT kan også håndtere netværk, virus, tabte data, 
serverløsninger samt klare opsætning af hjemmesider 
og hjælpe med hosting-muligheder. Virksomheden 
sælger også nye PC’er, blækpatroner, høretelefoner og 
diverse IT-tilbehør. Virksomheden har stort fokus på so-
cialøkonomisk ansvar og tilbyder jobs til socialt udsatte. 

 

Smedehytten er en gravørvirksomhed, der bl.a. laver 
skilte og sælger guldsmedeværktøj. Derudover afholder 
de kurser og er i gang med at etablere et Bed & Break-
fast indrettet med genbrugsprodukter og genanvendte 
byggematerialer. 
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Egen Vinding og Datter udfører diverse håndværks-
entrepriser med løbende udvikling og dokumentation af 
”det åndbare hus” (byggeri uden dampspærre). Virksom-
heden har fokus på byggevarer helt uden problematiske 
stoffer. Derfor har de igangsat en produktion af udvalgte 
grønne varer som fx væg- og loftmaling på basis af 
linolie, spartelmasse, rengøringsmidler, fyrretræsolie og 
lersten. 

 
 
Gravenhorst Plast A/S producerer plastemner ved 
blæsestøbning. Virksomheden er meget udviklingsori-
enteret og har patent på flere produkter. 

Virksomheden har gjort sig flere erfaringer med at pro-
ducere produkter af genbrugsplast. 
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Værdikæder
Nyt samarbejde illustreret ved værdikæder

Gennem projektforløbet har muligheder for nye samar-
bejder været ridset op af NIRAS.

Hvis sådanne samarbejder realiseres, kan det medføre, 
at der kan genanvendes mere genbrugspladsaffald. I 
beskrivelsen af de potentialer, der ligger i samarbejdet, 
tages der nedenfor udgangspunkt i grafiske fremstillin-
ger af materialernes værdikæder.

Glas-værdikæden
Som det fremgår af figur 3, er glas et materiale, der 
p.t. udnyttes meget effektivt lokalt. Reiling oparbejder 
glasset og afsætter det til Ardagh. Afsætning af glasset 
til lokale virksomheder suppleres af virksomheder uden 
for AffaldPlus’ område - såsom Isover og andre. 

Der ses flere muligheder for at øge den lokale tilstede-
værelse i værdikæden: 

TECHNOpor 
Reiling forsøger allerede nu at etablere et materiale 
flow til TECHNOpor af glaspartikler på under 4 mm. 
De kan bruges til at producere et skumglasmateriale, 
der bruges som isolering under belægninger - fx ved 
anlægsarbejde. 

Keramik og mørkt glas 
På nuværende tidspunkt afsætter Reiling mørkt glas og 
fejlsorteret keramik til et betonfirma, der ligger uden for 

AffaldPlus’ område. Det kan undersøges, om Reiling kan 
afsætte disse fragmenter til et lokalt betonfirma - fx 
CRH Concrete A/S, der producerer byggematerialer i be-
ton. Derudover kan Smedehytten være interesseret i at 
modtage keramik til at kreere mosaikskåle ud fra - evt. 
direkte fra genbrugspladserne.
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Figur 3. Overblik over glasværdikæden, som den dels allerede er 
udformet, og som den kunne tænkes udfoldet yderligere med lokale aktører.
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Træ-værdikæden 
Efter vægt er træ den største affaldsfraktion inden for 
fokusmaterialerne på genbrugspladserne.

Ud over dette er det også en af de fraktioner, som  
AffaldPlus har svært ved at få afsat. Der er derfor et 
stort ønske om at få etableret en lokal værdikæde om-
kring dette produkt.

Egen Vinding og Datter 
Egen Vinding og Datter har potentiale til at fungere som 
leverandør af elementer bygget af genbrugstræ - fx 
paneler, bardiske, møbler og facadebeklædninger. Det 
kan desuden tænkes, at de kan fungere som mellemled 
for aktører som fx Smedehytten, der formentlig kun skal 
bruge mindre mængder genbrugstræ. Man kan desuden 
forestille sig, at produkter udviklet af Smedehytten eller 
andre, kan sættes i produktion af Egen Vinding og Dat-
ter, hvis der viser sig at være et marked. 

Smedehytten 
Smedehytten har udtrykt interesse for at modtage 
mindre mængder af træ til at producere møbler i en lille 
skala - evt. til brug i forbindelse med kurser.
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Figur 4. Overblik over træ-værdikæden, som den kunne tænkes 
udviklet lokalt.
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Kabel- og elektronik-værdikæden 
Vi Kan IT kan muligvis modtage genanvendelige kabler 
fra genbrugspladserne, som de kan videresælge. 

Vi Kan IT har udtrykt interesse for at modtage aflagte 
computere for at skille dem ad og videresælge compu-
terdelene til det europæiske reparationsmarked. I dag 
indkøbes reservedele til ældre computere fra Kina (det er 
ofte gamle computere fra Europa, der er skilt ad i Kina).

Elektronikaffald er omfattet af en produktansvarsord-
ning, der betyder, at AffaldPlus ikke må videregive det 
til andre end denne ordning. Dette kan være et problem 
i forhold til projekter, der omfatter elektronikaffald. En 
afgørelse, truffet af Statsforvaltningen umiddelbart 
efter projektets afslutning, åbner imidlertid op for, at 
genbrugeligt elektronik gerne må genbruges uden om 
producentansvaret. 

Erfaringer fra Flandern i Belgien viser ligeledes også veje 
til samarbejde med producentansvaret om oparbejdning 
af egentligt elektronikaffald.
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Figur 5. Overblik over kabel- og elektronik-værdikæden, som Vi Kan IT kan være 
medvirkende til at skabe.
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Næste skridt ...
Der har vist sig en række muligheder for at fremme lokal 
genanvendelse af genbrugspladsaffald. Mulighederne 
kræver forskellige former for udviklingsarbejde, der i sig 
selv kan udgøre selvstændige projekter. 

Det er nødvendigt, at man gør sig nogle flere erfaringer 
for at komme i gang med lokal genanvendelse af gen-
brugspladsaffald, og projektet har vist, at det vil kræve 
en indsats at skabe yderligere erfaringer. 

Projektet er mundet ud i opstilling af seks cases for, 
hvordan man kan komme videre. Tre af dem beskrives 
kort her:

• Sociale arbejdspladser, der kunne gøre de første 
erfaringer mindre omkostningstunge. 

• Sætte en nem adgang til genbrugspladsmateria-
lerne mere i system, fx gennem lageropbygning.

• Finde konkrete afsætningsmuligheder for gen-
brugsprodukter – fx til offentlige indkøbere. Dette 
kunne danne grundlag for en produktion hos et eller 
flere lokale firmaer.

Sociale arbejdspladser
Man kan forestille sig, at der ligger et potentiale i at an-
vende sociale arbejdspladser som led i at øge genanven-
delse af genbrugspladsaffald, fx gennem praktikforløb, 
socialøkonomiske arbejdspladser, løntilskud eller flexjobs. 

Bearbejdning af genanvendelige materialer tager tid, og 
indtil der er etableret fornuftige strukturer omkring

arbejdet, kan det være fornuftigt at involvere et 
element af socialt arbejde.

Det kunne fremmes gennem pakkeløsninger, hvor 
AffaldPlus og ejerkommunerne leverer såvel gen-
anvendeligt affald som vejledning i oprettelse af 
socialøkonomiske arbejdspladser – gerne med en 
fast model i alle ejerkommuner.

Nem adgang sat i system
Ny og mere lokal anvendelse af genbrugspladsaf-
fald kan føre til efterspørgsel af specifikke dele af 
affaldsmaterialet. Fx kan der være efterspørgsel 
efter massivt træ, eller cykler og nøgler. Der er behov 
for et system, der gør det muligt for lokale virksom-
heder at kunne aftage genbrugspladsaffald på en 
fleksibel måde. 

Systemet bør omfatte et lager, hvor man søger at 
opretholde en vis mængde af nogle (efterspurgte) 
delfraktioner for at sikre en vis leveringssikkerhed 
for virksomhederne. Systemet kan drives af Affald-
Plus, på samme måde som selskabet driver PlusBu-
tikkerne. Det vil formentligt kun være små mængder, 
der afsættes til at begynde med, hvilket også må 
være en pointe - nemlig at det skal starte et sted.
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Afsætning af genbrugsprodukter fra lokale  
virksomheder
En vej til at fremme lokal produktion baseret på gen-
anvendte materialer vil være, at fremme/sikre et lokalt 
aftag - fx gennem de kommunale indkøbspolitikker. Det 
handler således om at finde konkrete afsætningsmulig-
heder for genbrugsprodukter, der kan danne grundlag 
for en produktion hos et eller flere lokale firmaer. Samt 
at undersøge mulighederne for en fælles platform for 
afsætning af genbrugsprodukter.

Der skal indledningsvis gennemføres en markeds- 
screening (hvem vil aftage hvad, og hvilke erfarin-
ger er der i ind- og udland med genanvendte og gen-
brugte produkter?). Dernæst udvikles et produktkatalog, 
og endelig gennemføres en egentlig markedsundersø-
gelse med kataloget i hånden.

Øvrige cases:
Projektets øvrige tre cases til videre overvejelse  
omhandler:

• Lokal genanvendelse af metal-glas-plast-fraktionen
• En skitse til et samarbejdsprojekt mellem lokal aktør 

og producentansvarsordningen for elektronikskrot 
• Et samarbejde med lokalt kursuscenter og Bed & 

Breakfast bygget over genbrugstema.
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BITTER BAR -
Som en kuriøs udløber af projektet blev der sat et 
mini-pilotprojekt i værk i forbindelse med Roskilde 
Festival. AffaldPlus donerede træ fra genbrugspladsen, 
som festivalens frivillige afhentede, forarbejdede og an-
vendte i forbindelse med byggeri af en bar på festivalen. 
Træet kom i hænderne på både faglærte håndværkere 
og frivillige.

Kort opsummeret har det vist sig nemmere end først 
antaget at finde brugbart træ på genbrugspladsen. 
Derudover var den nødvendige efterbehandling af træet 
heller ikke så omfattende. Det har derfor været et for-
løb, der resulterede i, at en større barfacade blev op- 
bygget i genbrugstræ. Princippet med at bruge frivillige 
til at udføre en del af arbejdet giver god mening, da det 
således er erfaringer, der kommer ”gratis”. 

Det overvejes nu at gentage projektet næste år i større 
skala. Dels at involvere flere boder på festivalen men 
også at en forudbestilling af specifikke materialer kan 
komme på tale. Specielt lægter, plader og reglar er 
materialer, der anvendes meget af. Festivalen har vist 
interesse for løsninger, som er bæredygtige i praksis.

Det er konsulentens opfattelse, at der er mange mulig-
heder for lignende samarbejder. Og at der med en ud-
vikling og systematisering af sådanne samarbejder kan 
skabes et væsentligt ressourcetræk og i særdeleshed 
stærke og inspirerende cases, der yderligere kan udvikle 
disse muligheder.

en bonusgevinst!
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Fra bunker af træ ... til BITTER BAR.
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Anbefalinger og erfaringer
... set med affaldsselskabets øjne

Hvor og hvordan starter man?
• Man får ikke gang i afsætning af genbrugsplads-

affald til lokale virksomheder blot ved at sætte 
et skilt i vinduet om fri afhentning eller andre 
lukrative tilbud. Der skal en stor holdningsændring 
til hos såvel virksomhederne som hos affaldssel-
skabet – og ikke mindst hos dem, der skal aftage 
virksomhedernes produkter.

• Det nytter ikke kun at tænke i traditionelle fraktio-
ner og bulk-afsætning af disse.

• Begynd med indgående at kortlægge og beskrive 
mængder og kvaliteter af de forskellige affaldsfrak-
tioner på genbrugspladserne. 

• Tænk husstandsindsamlet, genanvendeligt affald 
sammen med genbrugspladsaffaldet – det øger 
mængderne og mulighederne.

• Prøv at forstå materiale-flowene i detaljen og tænk 
i en markedsorienteret opsplitning af de traditio-
nelle fraktioner (træ er fx ikke bare træ, men kan 
være massivt træ og andet træ, og plast er bestemt 
ikke bare ’plast’).

• Overvej – og gå i dialog om - hvordan affaldet kan 
tilpasses de lokale behov i kvalitet og mængde. 
Hvem skal foretage den nødvendige forbehandling 
og hvordan?

• Tænk i lageropbygning og logistik – ingen vil 
binde sig til at aftage materialer uden garanti for 
en vis forsyningssikkerhed. 

• Brug genbrugsbutikker (egne som andres) som 
afsætningskanaler, hvis ingen lokale virksomhe-
der vil aftage direkte.

Erkend, at det er vigtigt at kunne ’skumme fløden’

• Forvent ikke, at afsætte 15.000 ton træaffald på 
dag ét i en baghave hos en iværksætter i nabo-
laget. Start småt og begynd med det bedste.

• Forstå, at det er OK at ’skumme fløden’ og 
up-cycle den – især så længe resten fortsat kan 
afsættes til genanvendelse på et acceptabelt 
niveau. Ellers blandes ’fløden’ blot op med det 
middelmådige og ender i down-cycling.

• Hvis man vil fremme den lokale afsætning, så 
husk at levne plads i afsætningskontrakter for 
de store strømme til at fiske mindre mængder 
ud til lokalt genbrug og lokal genanvendelse.  
Gør afsætning fleksibel og behovsbestemt – 
husk, den vil ofte være rettet mod iværksættere, 
der må prøve sig lidt frem.
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Genbrugsbutikker kan være en afsætningskanal - også til lokale virksomheder, som ikke selv ønsker at opbygge lager.
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Genbrug, re-design, materialegenanvendelse –  
i nævnte rækkefølge

• Tænk i genbrug frem for materialegenanvendelse. 
Fx bør kasserede cykler afsættes som repare-
rede cykler, stålprofiler som udsorterede profiler i 
forskellige dimensioner og kuglelejer og andre højt 
forarbejdede reservedele som det, de er, i stedet for 
at det hele ender som lavkvalitets-kommunejern. 

• Tænk i re-design – et sted midt imellem genbrug og 
materialegenanvendelse - hvor genstande bruges 
til et nyt formål, uden at materialerne undergår 
en omfattende og energikrævende proces som fx 
omsmeltning. 

Tænk ud af posen – og få det lokale erhvervsliv  
til det samme

• Gør en dyd af nødvendigheden – tænk fx i at pati-
neret træ har en designmæssig fordel og kan være 
et direkte incitament for upcycling af massivt træ 
fra genbrugspladsen.

• Tilskynd det lokale erhvervsliv til at kigge ud over 
teknologi-horisonten og tænke nyt – fx kan papir 
muligvis bruges som vækstmedie for svampe, hvor 
svampenes mycelium kan erstatte styropor til fx 
indpakningsmateriale.

Materialestrømme og værdikæder –  
flet dem i netværk

• Tænk i materialestrømme og værdikæder og i 
sammenfletning af disse – tilskynd og facilitér det 
lokale erhvervsliv til at gå sammen om genanven-
delse af forskellige delmængder af samme affalds-
strøm – fx glasskår til glasfremstilling og glasstøv 
til fremstilling af isolering.

• Tænk over, hvornår lokal genanvendelse giver me-
ning, og hvornår eksisterende systemer og materia-
leflow er så velfungerende, at det ikke giver mening 
at ændre.

Lær af ind- og udland

• Lær af erfaringer fra udlandet, fx Wanaka Waste-
busters i New Zealand baseret på frivillig indsats, 
Kretsloppsparken Alelyckan i Sverige, der årligt sen-
der 360 af 500 modtagne tons affald tilbage i fornyet 
cirkulation og De Kringwinkel i Flandern, der oparbej-
der elektronik i samarbejde med producentansvaret.

• Byg videre på danske erfaringer fra København, 
Aarhus, Aalborg, RenoSyd, Gentofte og Høje-Tå-
strup (som alle er beskrevet i rapporten).
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Tænk socialøkonomisk

• Tænk i socialøkonomiske arbejdspladser og opnå 
synergi mellem social indsats og genbrug/genanven-
delse. Hjælp lokale virksomheder på gled med såvel 
genbrugeligt og genanvendeligt affald samt vejled-
ning i oprettelse af socialøkonomiske arbejdspladser 
– gerne med en fast model i alle ejerkommuner.

Styrk markedstrækket

• Bidrag til øget markedstræk på genbrugte, re-de-
signede og genanvendte produkter ved at øge den 
offentlige efterspørgsel. Indarbejd genbrug, genan-
vendelse og re-design i indkøbspolitikken. NB! En af 
virksomhederne oplevede det modsatte – nemlig 
at det er meget vanskeligt at afsætte produkter til 
kommuner, der anvender Statens og Kommunernes 
Indkøbsservice (SKI)!

• Hjælp lokale aftagere med at afdække, hvornår 
sporbarhed er et must – og dermed kan være en 
barriere for genanvendelse af genbrugspladsaffald. 
Og hvornår det blot er nice to have (og derfor ikke 
en reel hindring for genanvendelse).

Hvordan finder man interesserede virksomheder?

• Som affaldsselskab finder man ikke de poten-
tielle aftagere af genbrugspladsaffald gennem de 
traditionelle samarbejdspartnere i kommunerne. 
Affalds- og miljøtilsynsfolk har primært til opgave 
at overvåge virksomhedernes utilsigtede output – 
ikke deres råvare-input og slutprodukter.

• Lokale erhvervsorganisationer har et vist indblik 
i virksomhedernes råvareforbrug, men besidder 
samtidig en velbegrundet betænkelighed ved uop-
fordret indblanding i medlemmernes virke. Samtidig 
har de en medfødt modstand mod at dele deres 
viden med andre, hvis det kan være til skade for 
konkurrencen med nabobyen.

• Lokal afsætning af affald fra genbrugspladser 
kan alene fremmes ved lokal dialog og ved at lade 
interessen sprede sig som ringe i vandet – med den 
hastighed, det nu kan lade sig gøre.

• Dialogen kan konkretiseres i cases som grundlag for 
det videre samarbejde. Dette kommunepuljeprojekt 
endte op med at formulere seks af slagsen. De skal 
nu overvejes!
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Få mere information
På Genanvend.mst.dk og på AffaldPlus.dk finder du, ud over denne pjece, også:

• NIRAS’s rapport om projektet (Lokal genanvendelse af genbrugspladsaffald i en cirkulær 
økonomi - undersøgelse af konkrete muligheder i AffaldPlus’ område)

• AffaldPlus’ katalog over fokusmaterialer på genbrugspladserne.
• Notat og præsentation fra Næstved Erhverv om plast og muligheder for lokal genanvendelse.

Notat og præsentation fra Næstved Erhverv om plast og muligheder for lokal genanvendelse.


