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1 BAGGRUND 

Projektet ”Lokal Genanvendelse af Genbrugspladsaffald” er et kommunepuljeprojekt, 

der har modtaget støtte af Miljøstyrelsen. AffaldPlus er initiativtager og projektholder, 

desuden deltager Ressource City, AffaldPlus ejerkommuner, samt Næstved Erhverv.  

Formålet med projektet er: ”At øge genanvendelsen af pap, papir, plast, glas, metal og 

træ fra genbrugspladserne gennem sikring af en lokal forankring af den cirkulære øko-

nomi”. 

Dette notat udgør afrapportering af, kortlægning af konkrete materialebehov, screening 

af teknologier og forretningsmodeller, kortlægning af barrierer og muligheder, samt 

forslag til cases eller fremtidige projekter, som var de delprojekter, som NIRAS varetog i 

projektet.  

Beskrivelse af delprojekter varetaget af NIRAS: 

Delprojekt 4: Kortlægning af konkrete materialebehov og muligheder. 

I dette delprojekt er konkrete materialebehov og muligheder identificeret gennem otte  

virksomhedsbesøg. Besøgene har både omfattet virksomheder, der har deres kernefor-

retning indenfor genbrug og genanvendelse og firmaer hvor genbrug og genanvendelse 

ikke er hovedforretningen, men hvor et socialt og miljømæssigt engagement har moti-

veret deltagerne til at deltage i projektet. Virksomhedsbesøgene har derfor givet et 

godt indblik i, hvilke muligheder der er for forskellige virksomhedstyper for at deltage i 

øget lokal genanvendelse af genbrugsplads (GBP) affald. 

Der har desuden været arrangeret en mini-workshop for tre virksomheder, samt Affald-

Plus, Ressource City og Næstved Erhverv. Desværre måtte to af virksomhederne melde 

afbud med kort varsel og det var ikke muligt at flytte workshoppen, som blev gennem-

ført med deltagelse af den ene virksomhed. Workshoppen gav dog alligevel et værdi-

fuldt indblik i barrierer og muligheder for, at mindre virksomheder kan starte produkti-

on, hvor GBP affald indgår som råvare. 
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NIRAS har herudover været i løbende kontakt med virksomhederne og senest gennem-

ført en telefonsamtale med alle virksomhederne i forbindelse med udarbejdelsen af 

dette notat således, at virksomhederne er orienterede om indholdet i notatet, herunder 

hvilke fremtidige aktiviteter der foreslås i notatet og har haft mulighed for at give deres 

mening til kende. Virksomhederne har givet udtryk for, at de har været glade for den 

mulighed for dialog, idéudvikling og fælles udarbejdelse af løsningsforslag, som projek-

tet har givet anledning til. 

Resultaterne af virksomhedsbesøgene indgår i dette notat og der er udarbejdet et be-

søgsnotat for hvert besøg, som er overdraget til AffaldPlus . Workshoppens resultater er 

indarbejdet i dette notat. 

Delprojekt 5: Screening af teknologier, værdikæder og forretningsmodeller 

Dette delprojekt har til formål at undersøge om eksisterende teknologier, værdikæder 

eller forretningsmodeller, er egnede til at fremme projektets overordnede formål. 

Screeningen har fundet sted ved en bred søgning i litteratur, messer, konferencer, net-

værk etc. Der har været en indledende screening før virksomhedsbesøg og en opføl-

gende screening efter virksomhedsbesøg. Den opfølgende screening har særligt fokuse-

ret muligheder for lokal anvendelse af en blandet metal, glas og plastik (MGP) fraktion, 

samt på modeller for afsætning af delfraktioner fra GBP til virksomheder. 

Delprojekt 6: Kortlægning af barrierer for at gøre brug af de fundne teknologier og 

forretningsmodeller 

Kortlægning af barrierer har fundet sted som en integreret del af delprojekt 4 og 5 og 

identifikation af muligheder for at overkomme identificerede barrierer har fundet sted 

som en integreret del af delprojekt 7 Case-beskrivelser, som er beskrevet nedenfor. 

Delprojekt 7: Case-beskrivelser 

På baggrund af de øvrige delprojekter, er der udviklet en række case-beskrivelser, der 

anviser muligheder for at øge den lokale genanvendelse af genbrugspladsaffald. Det har 

vist sig, at det i flere tilfælde er nødvendigt med yderligere udviklingsarbejde før GBP 

affald kan aftages af lokale virksomheder. Der er udviklet en række idéer, som dog for-

mentlig ikke vil flytte meget store mængder, men som kan være med til at sætte udvik-

lingen i gang. Det har vist sig, at der er brug for nye strukturer omkring afsætning af 

affald for, at disse aktiviteter kan komme i gang. Det drejer sig fx. om, at virksomheder-

ne typisk ikke kan aftage en hel fraktion, at de ikke kan binde sig til at aftage bestemte 

mængder, men på den anden side har behov for en høj grad af leverancesikkerhed, 
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samt hvordan materialernes status som affald håndteres. En del af de foreslåede cases 

omhandler derfor ikke en konkret affaldsfraktion brugt hos en konkret virksomhed, men 

i højere grad en tilvejebringelse af systemer, der letter virksomheders adgang til frakti-

onerne og understøtter virksomhedernes udviklingsarbejde. 

1.1 Samlet notat 

Arbejdet med delprojekterne er foregået som en iterativ proces, således, at resultater-

ne fra de enkelte delprojekter kunne anvendes i de andre delprojekter. Det er derfor i 

samråd med projektledelsen fra AffaldPlus blevet besluttet, at afrapporteringen sker i 

et samlet notat i stedet for fire delnotater. Opmærksomheden henledes på, at denne 

samlede rapport er en erstatning for fire delnotater og som sådan ikke er gennemarbej-

det med henblik på offentliggørelse. 

1.2 Opgørelse af mængder og kvalitet af ressourcer 

AffaldPlus har udarbejdet et katalog over genanvendelige fokusmaterialer:  Papir, pap, 

glas, metal, plast, kabler og træ fra genbrugspladserne. Kataloget opgør mængder, kva-

litet og afsætning af hvert enkelt fokusmateriale. Resultatet fremgår af nedenstående 

figur 1. 

Figur 1: Overblik over materialestrømme 
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Det fremgår af figuren, at glas afsættes lokalt, men at de fleste af de øvrige fokusmate-

rialerne afsættes enten regionalt eller i EU. Træ udgør den største mængde (ca. 20.000 

tons) efterfulgt af  papir (ca. 11.000 tons). Plast er den fraktion, der udgør den mindste 

fraktion vægtmæssigt (1.726 tons), men har en stor volumen og er uhomogen. 

AffaldsPlus har i kataloget vurderet tendensen i de indsamlede mængder af fokusmate-

rialer, hvor der ser ud til, at husstandsindsamlet papir umiddelbart er faldende, målt pr. 

husstand men samlet set forventes at stige, fordi nu også den sidste af de seks kommu-

ner agter at gå fra en bringe- til en henteordning
1
 for papir og fordi småt karton forven-

tes at blive indsamlet sammen med papir. For pap ses der en stigende tendens. For 

plast ses generelt en stigende tendens; undtagen for havemøbler og hård PVC. Plastko-

fangere er faldende. For metal varierer mængderne omkring 7.500 ton, mens der ses en 

jævn stigning for kabler. Mængden af indsamlet emballageglas er faldende, mens vin-

duesglasmængden svinger. For træ ses en stigende tendens frem til 2016, som herefter 

er vendt, da kvalitetskravene til træ er sat op. Mængden af  imprægneret træ er nogen-

lunde stabil. 

  

                                                                 
1
 Bringeordning: Indsamling på genbrugsplads, genbrugsstation eller i kuber 

Henteordning: Indsamling ved husstanden 
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2 SCREENING AF TEKNOLOGIER OG FORRETNINGSMODELLER  

Man skelner ofte mellem genbrug og genanvendelse, hvor genbrug typisk vil være høje-

re placeret i affaldshierarkiet end genanvendelse.  

Genbrug forstås som de tilfælde, hvor en genstand bruges til sit oprindelige formål og 

stort set bevarer sit udseende og sine egenskaber. Genanvendelse forstås som de til-

fælde, hvor materialet gennemgår en proces, så selve materialet kan genanvendes – 

men i nye produkter. Der kan fx. være tale om papir og pap, som pulpes (opløses, så 

man får mere eller mindre ren cellulosefiber), glas og metal, som smeltes og træ som 

neddeles.  

 

Der vil desuden være anvendelser, som ligger imellem disse to begreber – og ud fra en 

økonomisk betragtning kan et materiale også ende med at få en højere værdi. Det be-

tegnes ofte som ”upcycling”, hvilket er modsat ”downcycling” hvor materialet genan-

vendes, men hvor det nye materiale har en lavere værdi end det oprindelige materiale. 

Man kan både betragte up- og downcycling ud fra en økonomisk betragtning og ud fra 

en miljømæssig livscyklus betragtning. Det der giver stor miljøeffekt i forhold til mate-

rialets livscyklus, er ikke nødvendigvis det der giver størst værdi økonomisk – ofte på 

grund af et stort forbrug af arbejdskraft. 
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2.1 Redesign 

Redesign er en tilgang til cirkulær økonomi, som befinder sig mellem genbrug og genan-

vendelse. Set i en cirkulær økonomisk tankegang, kan redesign imidlertid ofte betragtes 

som upcykling, fordi den økonomiske værdi af det redesignede produkt overstiger vær-

dien af de produkter der indgår i det. Det kan være møbler eller træbeklædninger, der 

udnytter brugt træs patina, tekstildesign, der drager nytte af elementer som lommer og 

andre detaljer fra brugte tekstiler eller møbler, der får et helt nyt look, men udnytter 

dele fra brugte møbler.  

 

Figur 2 Eksempel på redesign fra Magnus Olesen A/S. Sæderne med lyse ryglæn er en modernise-

ret og opgraderet udgave af de blå sæder (Foto: Magnus Olesen A/S) 

Redesign kan udføres i større serier, som eksemplet vist iFigur 2 fra Magnus Olesen, 

men vil ofte have præg af unika og kræve relativt meget arbejdstid i forhold til industri-

elt fremstillede nye produkter og derfor vil prisen ofte være ret høj. Samtidig kan netop 

karakteren af unika og bevidstheden om produktets bæredygtighed bidrage til, at en 

højere pris kan opnås. 

Redesign tilgangen kan bruges i forbindelse med flere forskellige fraktioner, herunder 

fraktioner der ikke tilhører fokusfraktionerne. 

2.2 Værdi af restfraktion 

I mange tilfælde vil en ændret, mere lokal og mere cirkulær udnyttelse af restprodukter, 

herunder GBP affald, starte med, at man udtager de mest værdifulde dele af de fraktio-

ner som affaldet sorteres i nu f.eks. massivt træ udtages fra den blandede træfraktion. 

Hvis det massive træ ikke udtages, vil det blive genanvendt sammen med den blandede 

træfraktion (fx. til spånplader) og derved blive ”down-cyclet”. Udtages de værdifulde 
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dele, må det undersøges om restfraktionen evt. mister værdi og down-cycles yderligere, 

eller om den kan genanvendes på samme niveau som før og til samme værdi.  

I dette projekt er der således fx. tale om at udtage massivt træ fra fraktionen, med 

blandet rent (indendørs) træ. Når disse scenarier vurderes, vil spørgsmålet om værdien 

af den resterende fraktion ofte opstå.  

Idéelt set burde det vurderes, om den øgede værdi af den fraktion man udtager, over-

stiger reduktionen af restfraktionens værdi. Dette vil dog i de fleste tilfælde være van-

skeligt, hvis ikke umuligt, at vurdere. Ofte skal nye produkter og produktionsmetoder 

først udvikles og i en del tilfælde, som fx. mere designprægede produkter, er det nær-

mest umuligt at forudsige, hvad disse kan indbringe. For at undgå, at denne tilgang 

hindrer udvikling henimod mere lokal og mere cirkulær økonomi, kan man skabe øget 

klarhed ved at gennemføre konkrete projekter. Her kan man undersøge, hvorvidt øko-

nomien i at bringe en delfraktion højere op i affaldshierarkiet står i et realistisk forhold 

til omkostningerne forbundet med reduceret værdi af restfraktionen, øget håndtering 

etc.  

I forhold til værdien af restfraktionen efter frasortering af ”attraktive dele af denne” kan 

det være formålstjenligt at vurdere, hvad der normalt sker med fraktionen når denne 

ikke er blevet sorteret yderligere og visse dele udtaget. I tilfældet med træ erfares det, 

at hovedparten nedknuses / flises og downscycles som spånplade eller i værste fald 

brændsel (ved markedssvigt). Her vurderes det ikke, at værdien af restfraktionen forrin-

ges i nævneværdig grad ved frasortering af enkelte dele der egner sig til genanvendelse, 

genbrug eller upcycling. Det massive træ ville således være blevet downcyclet sammen 

med resten af fraktionen. For metaller og andre fraktioner må der til sammenligning 

forventes en (væsentlig) reduktion i værdien af restfraktionen, hvis højværdielementer 

frasorteres før restfraktionen afsættes. Der kan dog stadig være fordele ved at foretage 

en øget sortering lokalt. Et særligt aspekt i forhold til metal er elementer, der kan an-

vendes uden omsmeltning. Det er meget energikrævende at omsmelte metal og der vil 

derfor være store miljøgevinster ved genbrug/redesign, end ved genanvendelse med 

omsmeltning. En øget udsortering lokalt vil formentlig kunne øge andelen af metalele-

menter, der anvendes direkte, uden omsmeltning. 
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2.3 Fokusfraktioner 

2.3.1 Papir 

Der eksisterer et modent marked for genanvendelse af kildesorteret papir. Hovedparten 

pulpes og genanvendes til nyt papir og pap. 

Der er en vis afsætning af papir til alternative formål, som fx. isoleringsmateriale, der 

ikke kræver total genpulpning. En teknologi (fra firmaet Richlite
2
), hvor man bruger 

genbrugspapir til produktion af plader omfatter dog en genpulpning af papiret.  

En ny teknologi, der potentielt kan aftage papir, går ud på at producere ”formstøbte” 

forpakningsmaterialer af svampemycelium (fx. firmaet Ecovative
3
), som erstatter dele i 

fx. styropor, således, at det er selve svampemyceliet, der udgør forpakningsmaterialet. 

Ecovative bruger hamp som næring til svampene. Da hamp indeholder en stor andel 

cellulose, kan man forestille sig, at papir også kan bruges som næring, da papir som 

regel vil være lettere at nedbryde for svampene end hamp. En sådan produktion fra 

papir vil formentlig kræve noget udvikling og kortlægning af, hvorvidt der er tekniske 

eller regulatoriske barrierer. Desuden er det uvist, hvordan markedet for disse elemen-

ter vil være. Ønsker man at tiltrække en produktion af svampe-elementer på basis af 

genbrugspapir til området, vil det kræve en mere systematisk afsøgning af området. Der 

arbejdes også med at bruge svampe-elementer i byggeriet og der er i det hele taget 

stort fokus på at bruge svampe til nyttiggørelse af restprodukter (fx. østershatteproduk-

tion fra kaffegrums). Det kan derfor være interessant at forsøge at tiltrække ”svampe-

produktions kompetencer” til AffaldPlus’ område. 

2.3.2 Pap 

Markedet for pap minder i høj grad om markedet for papir. Der er et velfungerende 

marked for pap til genpulpning og gode afsætningsmuligheder for genbrugspap produ-

ceret fra pulp.  

Der er derimod ikke mange muligheder for direkte genbrug af pap. Det er muligt, at 

pap, ligesom papir, kan bruges til isolering, men så vidt vides praktiseres denne anven-

delse ikke i dag. Pap kan formentlig, ligesom papir, fungere som næringsmedie for 

svampebaserede produkter.  

En enkelt mulighed for direkte genbrug af pap kunne være at folde brugte papkasser 

sammen og gøre det muligt for lokale virksomheder at aftage disse. Man kunne evt. 

                                                                 
2
 http://www.richlite.com/  

3
 https://www.ecovativedesign.com/mushroom-packaging  

http://www.richlite.com/
https://www.ecovativedesign.com/mushroom-packaging
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udarbejde et label, der fortæller, at kassen er direkte genbrug. Der findes firmaer
4
, der 

sælger eller har solgt brugte papkasser. Man kan evt. undersøge, om der findes firmaer 

lokalt, der kan være interesserede i at aftage papkasserne, eller afsætte dem igennem 

et system til afsætning af genbrugsplads affald til virksomheder, som beskrevet i afsnit 

4.2. 

Der er en del eksempler på, at der fremstilles møbler og andet boligtilbehør af pap. Der 

er dog typisk tale om, at der anvendes ”genpulpet” genbrugspap. Hvis man ønsker at 

bruge genbrugspap til disse formål uden genpulpning, kan sikkerhed for renhed og 

indhold af problematiske stoffer være en barriere. 

2.3.3 Plast 

Plast behandles også under afsnit 2.4 om MGP-fraktionen. 

Plast er en meget heterogen fraktion. En forenklet værdikæde for genanvendelse af 

plast er illustreret nedenfor. 

 

En af udfordringerne ved plast er, at der er stor forskel på kvalitet og værdi på forskelli-

ge fraktioner. Nogle produkter består af flere slags plast og disse er ofte umulige at 

genanvende med de teknologier der er på markedet nu. Et andet problem er plastem-

ballager, hvor der stadig er rester af produktet i.  

Både sortering og oparbejdning til genanvendt granulat kræver oftest både specialud-

styr og specialviden. Producenter af plastemner har ofte meget specifikke krav til den 

plast de bruger som råvarer, i særdeleshed da danske plastproducenter ofte satser på 

høj kvalitet og specialprodukter frem for stort volumen og lavere kvalitet. Disse forhold 

er med til at gøre lokal genanvendelse af plast vanskelig. Udfordringen er blandt andet, 

at selv om man indsamler en plasttype, som er anvendelig for en lokal virksomhed, så 

skal den typisk sorteres, renses, neddeles, evt. smeltes og forarbejdes til granulat eller 

                                                                 
4
 http://lundchristensen.dk/index.html og http://www.brinkland.net/shop/cms-emballage-

papkasser.html  

http://lundchristensen.dk/index.html
http://www.brinkland.net/shop/cms-emballage-papkasser.html
http://www.brinkland.net/shop/cms-emballage-papkasser.html
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film, som kan anvendes i producentens udstyr. Disse processer udføres af relativt få 

specialiserede firmaer. Hvis et firma kan aftage plast mere direkte fra genbrugspladsen, 

kan der være problemer med at opnå tilstrækkelig forsyningssikkerhed (det er uvist, 

hvor store mængder og hvilke plasttyper borgerne afleverer) og  der er ofte ret store 

udgifter forbundet med at ændre plasttype i produktionen. Det kan være en praktisk og 

administrativ byrde, hvis man skal have en alternativ leverandør, der kan levere i de 

tilfælde, hvor genbrugspladsen ikke kan levere tilstrækkelig mængde og/eller kvalitet. 

Modtagelse direkte fra genbrugspladsen vil desuden typisk kræve andre modtage- og 

lagerforhold end granulat og folie, som virksomheden kun har incitament til at etablere, 

hvis der er høj sikkerhed for, at investeringen kan afskrives indenfor en kort årrække, 

ved besparelse på indkøb af råvarer.  Der er dog forskellige muligheder for at udføre 

dele af værdikæden lokalt.  

I afsnittet om MGP fraktionen er beskrevet forskellige muligheder for automatisk sorte-

ring, som kunne foregå lokalt.  

Man har desuden udført forsøg med manuel sortering af genbrugspladsaffald i Holbæk. 

I dette projekt har man desuden fået ført dette plast tilbage til en lokal producent, men 

først efter forarbejdning hos en oparbejdningsvirksomhed, hvilket medfører transport 

frem og tilbage på tværs af landet. Denne håndtering kan sikre en lokal del af værdikæ-

den, men det vil ofte være fordyrende at sikre, at man får genbrugsplast fra områdets 

genbrugspladser tilbage til lokale virksomheder, da det kræver en øget sporbarhedsind-

sats. 

Når man har en plastfraktion af en vis renhed, vil det muligvis kunne betale sig at fore-

tage en grov neddeling af hård plast lokalt for at opnå højere vægtfylde, end hvad man 

kan opnå ved den nuværende balletering, for derved at effektivisere transporten.  

Det kan tænkes, at enkelte plastforarbejdende virksomheder vil være i stand til selv at 

kværne plast direkte fra et lokalt sorteringsanlæg eller fra Genbrugspladsen. Produktion 

af visse emner stiller ikke så store krav til råvaren. Det kan fx. være emner som: graves 

ned, affaldsbeholdere og andre funktioner, hvor man ikke kommer i tæt berøring med 

plasten. Der er desuden emner, der er fremstillet af en ”sandwich” konstruktion, hvor 

man har en specifik plast kvalitet yderst og plast af mere blandet og lavere kvalitet i 

midten. 

Et mindre forbrug af plast til designartikler er en mulighed. Her skal man dog være op-

mærksom på, at mange plasttyper ikke er godkendte til fødevarekontakt og at også 

hudkontakt (fx. ved anvendelse til smykker) kan være problematisk. 
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2.3.4 Glas 

Indsamling af glas til genanvendelse i Danmark er høj (97,7 % jf. emballagestatistik 

2012).  Glas indsamles ved enten hente- eller bringeordninger, hvorefter det typisk 

sorteres. Nogle steder sorteres hele flasker ud og afsættes til genbrug, mens skårene af 

sortering i kvalitet og farve afsættes som råvarer til glasværker, men det bliver mere og 

mere almindeligt, at det hele går til skår. 

Danmarks og måske Europas førende virksomheder indenfor glasgenanvendelse og 

produktion (Reiling og Ardagh) er lokaliseret i AffaldPlus-området. Reiling modtager 

forskellige glasfraktioner til genanvendelse og afsætter bl.a. skår til Ardagh, der produ-

cerer bl.a. glasflasker. Der findes derfor allerede en velfungerende lokal materialekreds-

løb til behandling og afsætning af glas til genanvendelse i AffaldPlus-området.  

Glas indgår desuden i MGP-fraktionen, som er beskrevet i afsnit 2.4 

2.3.5 Metal 

Der eksisterer et velfungerende marked for metal og det såkaldte ”kommunejern” 
5
af-

sættes til svingende, men positive priser. 

Den største miljøeffekt opnås, hvis metallet kan genanvendes uden omsmeltning. Man 

kan forestille sig en række tiltag, der kan fremme den lokale del af værdikæden. 

 Udtagning af kasserede cykler: Der udtages allerede nu en stor del af de kasse-

rede cykler som sættes i stand. Andelen af cykler, der udnyttes i stedet for at 

indgå i kommunejern kan muligvis øges. Da disse cykler kræver en del arbejde 

for at blive brugbare, vil det formentlig være en forudsætning, at der er en el-

ler anden form for støtte til lønnen. Se mere i afsnittet om praktik og social-

økonomiske arbejdspladser 4.1 

 Udtagning af profiler af en vis længde: Salg gennem Plusbutikker og på længere 

sigt gennem system for afsætning af GBP affald til virksomheder, yderligere 

beskrevet i afsnit 4.2 

 Udtagning af diverse reservedele: En fraktion af højt forarbejdede metaldele, 

som maskindele, kuglelejer og andre reservedele repræsenterer potentielt en 

langt højere værdi end blot værdien af de metaller, der indgår i emnet. Der kan 

derfor være et potentiale i at udsortere reservedele fra metalfraktionen. 

                                                                 
5
 Kommunejern er en betegnelse, der bruges om metalfraktioner fra genbrugspladser 



 

 

14 

 Øget sortering efter metal-type. Dette vil formentlig reducere værdien af 

”kommunejernet”, hvor prisdannelsen typisk sker ud fra forventningerne til 

aluminiumsindholdet. Denne problematik er beskrevet i afsnit 2.2 om værdi af 

restfraktioner. 

 Metal til design, brugskunst etc. Her vil det være meget forskelligt og til en vis 

grad uforudsigeligt, hvilke metaldele, der kan være interessante. Hvis dette po-

tentiale skal realiseres vil det derfor være nødvendigt med en løbende dialog 

med lokale virksomheder. Dette er yderligere beskrevet i afsnit 2.5 om syste-

mer til afsætning af GBP affald til virksomheder. 

2.3.6 Kabler 

Der er et etableret marked for kabler og de afsættes til en positiv pris. En øget lokal 

genanvendelse kan være direkte genbrug af udvalgte kabler.  

2.3.7 Indendørs træ 

Indendørs træ er hidtil blevet neddelt og afsat til spånpladeproduktion. Der er dog op-

stået afsætningsproblemer i takt med, at udbuddet af genbrugstræ er øget kraftigt. 

AffaldPlus har iværksat en undersøgelse af muligheder for lokal genanvendelse af gen-

brugstræ, som udføres af Lendager Arkitekter. Afrapportering af dette er ikke blevet 

stillet til rådighed for nærværende projekt. 

Der er interesse for genbrugstræ inden for arkitektur, indretning og design. Her er det 

fortrinsvist massivt træ, der udnyttes til møbler, paneler, træbeklædninger, boligtilbe-

hør etc. Lokal udnyttelse af massivt træ vil kræve et system til afsætning af delfraktio-

ner til virksomheder, se afsnit 4.2, ligesom disse anvendelser også kan ske i forbindelse 

med praktik- og socialøkonomiske arbejdspladser beskrevet i afsnit 4.1. Der er desuden 

udfordringer i forhold til den nuværende håndtering, hvor træet komprimeres, når det 

transporteres fra genbrugspladsen. Det vil altså kræve, at det enten ikke komprimeres, 

eller at det massive træ udsorteres inden transporten og transporteres separat. 

Træ kan desuden tænkes at indgå i forskellige kompositprodukter, hvor erstatning for 

massivt træ til fx. terrasser
6
 og udendørs møbler ser ud til at have opnået en vis udbre-

delse. Producenterne af disse materialer vil formentlig aftage genbrugstræ fra det eksi-

sterende marked og da der allerede er etableret flere produktionsfaciliteter rundt om i 

Europa, vil det formentlig kræve en særlig indsats at tiltrække produktion til lokalområ-

det. 

                                                                 
6
 https://www.kompositterrasse.dk/komposit-braedder/ og http://woodplastic.se/  

https://www.kompositterrasse.dk/komposit-braedder/
http://woodplastic.se/
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Det kan tænkes, at affaldstræ kan finde anvendelse som strukturmateriale i biogasan-

læg, der benytter Aikan teknologi
7
 (hvilket praktiseredes på et anlæg i Norge i takt med, 

at skovflispriserne steg eksplosivt). 

Projektgruppen har kendskab til flere trægrossister, savværker og forhandlere – bl.a. i 

Vordingborg Kommune - , der er begyndt at forhandle genbrugstræ. Man kan undersø-

ge mulighederne for at afsætte massivt træ til nogle af disse. 

2.3.8 Imprægneret træ 

En del ikke-imprægneret træ afleveres som imprægneret træ. Afhængigt af afsæt-

ningsmulighederne for ikke- imprægneret træ (indendørs træ) vil det kunne betale sig 

at udsortere træ, der ikke er imprægneret.  

Man kan sortere visuelt ud fra viden om hvilke emner (fx. paller), der ikke er imprægne-

rede, eller man kan bruge måleinstrumenter, der kan vise, om træet indeholder be-

stemte stoffer
8
. Det er dog en barriere for denne løsning, at det for tiden er vanskeligt 

at afsætte også rent, ikke-imprægnertet træ.  

Man kan også undersøge, om der er tilstrækkelige mængder af træ i dimensioner, der 

er mulige at genbruge direkte. Her er det dog en udfordring, at visse imprægneringsty-

per ikke længere er tilladte og at træ imprægneret med disse, derfor ikke bør genbru-

ges. 

Der kan ligeledes være udfordringer med krydskontaminering med uønskede stoffer 

idet der eks. kan foreligge muligheden for, at Arsen fra et specifikt materiale i fraktio-

nen delvist udvaskes og kontaminerer andre materialer.  

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning om håndtering af imprægneret træ, hvor 

man kan finde information om, hvordan træ skal håndteres, afhængig af hvilke stoffer 

det er imprægneret med
9
.   

                                                                 
7
 http://www.aikantechnology.com/ 

8
 Sortering af affaldstræ fra byggeri og nedrivning, Miljøprojekt Nr. 1320 2010 

9
 Vejledende udtalelse om håndtering af imprægneret træ, J.nr. MST-764-00013  

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/vejledende-udtalelser-og-afgoerelser-om-
affald/vejledende-udtalelser-om-affald/vejledende-udtalelse-fra-miljoestyrelsen-vedr-
haandtering-af-impraegneret-traeaffald/ 
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2.4 MGP-fraktion (Metal, Glas, Plast) 

AffaldPlus-kommunerne indsamler forsøgsvis forskellige blandede fraktioner af metal, 

glas og plast (MGP) fra husholdninger i Faxe, Vordingborg og Næstved og i 2016 også i 

Ringsted.  

Denne husstandsindsamlede fraktion behandles i dette projekt om GBP affald fordi: 
1. MGP også bliver en fraktion på GBP’erne, når kommunerne iværksætter hus-

standsindsamling, idet kommunerne gerne ser, at borgerne skal kunne komme 
af med fraktionen her, hvis de periodevis ikke har plads i egen beholder  

2. Fordi vi ser synergieffekter i f.t. også at håndtere kildesorteret plast fra 
GBP’erne, som kunne opdeles efter plasttyper på samme anlæg. 

 

AffaldPlus har fået MGP-fraktionen analyseret og foretaget en teoretisk beregning af, 

hvordan MGP sammensætningen vil se ud, hvis alle husstande indsamlede MGP. Den 

viser, at der vil være 75 % glas, 8 % plastemballage, <1 % andet plast og 1 % plastfolie 

samt 4 % metalemballage, <1 % andet metal og <1 % farligt affald. Herudover 11 % 

brændbart.  

MGP-fraktionen bliver håndteret på AFLD’s sorteringsanlæg, så længe forsøget kører. 

Herudover har Reiling forsøgsvis sorteret et par læs MGP på deres anlæg, hvilket med-

førte en nedgang i anlæggets kapacitet. Konklusionen var, at anlægget skulle modifice-

res, hvis det skulle sortere MGP-fraktionen i fremtiden. Reiling oplyser i maj 2017, at de 

foretager løbende eksperimenter med MGP fraktioner og trods udfordringer ser de 

også muligheder for at udvikle en velfungerende løsning.  

AffaldPlus har udarbejdet en beskrivelse af de forskellige sorterings- og forbehand-

lingsmuligheder for MGP-fraktionen, hvor bl.a. sorteringsanlæg fra Dansk Affald, Ran-

ders Kommune og MFC Glasgenbrug, samt et muligt AffaldPlus ejet anlæg, er beskrevet. 

Herudover er der opstillet et overslag over investeringer og driftsomkostninger. Affald-

Plus har desuden søgt Kommunepuljen om tilskud til et plastprojekt, hvor materiale-

strømmen for plast analyseres tilbundsgående, ligesom muligheder for at påvirke sam-

mensætningen af plast analyseres. 

Nedenstående afsnit er tænkt som et supplement til AffaldPlus’ igangværende under-

søgelser. Der kan forekomme et vist overlap. 

2.4.1 Indsamlingen af affald ved husholdningerne 

Det er vigtigt, at se anlæggenes sorteringseffektivitet i sammenhæng med indsamlingen 

af affaldet ved husstanden, da det kan have betydning for den efterfølgende kvalitet og 

genanvendelsesprocent. Hvis der indsamles blandede fraktioner er det almindeligt, at 
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affaldet ikke komprimeres eller kun i lettere grad komprimeres, da komprimeringen kan 

forringe genanvendelsesmulighederne og kvaliteten af affaldet. Det betyder, at der 

køres med mindre læs end normalt, hvilket igen betyder øget transport og omkostnin-

ger i indsamlingen.  

2.4.2 MGP-sortering med udsortering af plast 

Formålet med MGP-sorteringen er at sortere plastaffald fra glas- og metalaffaldet. Det-

te kan foregå ved, at MGP-faktionen først vibreres, hvor glasstykker, der sidder i plast- 

og metalemballageaffaldet rystes af.  

 

Denne metode benyttes af Ribe Flaskecentral (RF), som modtager MGP-affald fra bl.a. 

Esbjerg og Reno-syd. RF’s sorteringsanlæg er udviklet af dansk virksomhed (i området). 

Hans Schmidt fra RF har tilbudt, at anlægget kan besøges, hvis der er behov for det. 

 

Plastaffaldet sorteres fra glas- og metalaffaldet ved hjælp af luftseparator eller sug vha. 

vindsigte. Glas- og metalaffaldet leveres til Reiling til videre sortering og oparbejdning.  

2.4.3 Plast-finsortering 

Plastaffaldet kan efterfølgende sammen med GBP-plasten sorteres på et plastsorte-

ringsanlæg. Plastsorteringsanlægget kan placeres hos AffaldPlus, som også afsætter de 

udsorterede plastfraktioner til genanvendelse på oparbejdningsanlæg. AffaldPlus kan 

alternativt vælge at levere plastaffaldet til et eksternt plastsorteringsanlæg med henblik 

på finsortering og genanvendelse. 

På FORS Plastkonference den 28. februar blev et nyt plastsorteringsanlæg (Polysort) 

præsenteret af Peter Tang fra IPU. Polysort-anlægget kan sortere plasten i ti forskellige 

plasttyper (VIS og NIR) inklusiv den sorte plast (MIR)
10

– se nedenstående diagram. Den 

sorte plast kan efter en finsortering afsættes til videre oparbejdning og genanvendelse 

hos fx. Aage Vestergaard Larsen, som gerne modtager sort plast.  

  

                                                                 
10

 VIS (Visuel registrering), NIR (Nær Infrarød) og MIR (Melleminfrarød) er forskellige metoder til 
at fastslå plasttyper til efterfølgende sortering 
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Diagram 1. PolySort anlægget 

 

Kilde: Peter Tang, IPU 

Ifølge Peter Tang har Polysort anlægget en rejekt mængde på 160 kg/1000 kg input, 

hvor et kommercielt anlæg bestående af tre NIR scannere vil have en rejektmængde på 

360 kg/1000 kg input. 

Ved efterfølgende samtale med Peter Tang fremgik det, at Polysort anlægget pt. er et 

pilotanlæg og, at Peter Tang gerne vil teste anlægget i fuldskala i et nyt projekt-set-up. 

Det nuværende projekt udløber ved udgangen af april. Han modtager gerne besøg, hvor 

anlægget vises frem efter Påske. 

Både RenoNord og Nomi4s har etableret sorteringsanlæg til en MP-fraktionen, hvor 

plasten identificeres ved hjælp af NIR scannere og efterfølgende sorteres. Nomi4s har 

som den første virksomhed i Danmark udviklet robotter til finsorteringen af fraktionen. 

Robotterne blev indviet den 20. marts 2017. 

Peter Tang har udarbejdet en business case for et Poly-sort anlæg til finsortering af 

plast sammenlignet med et konventionelt anlæg, som fremgår af tabel 2. Business ca-

sen er udarbejdet i et Excel-regneark, hvor det er muligt at sætte egne data ind. 
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Tabel 2. Businescase for Polysort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Peter Tang, IPU 

Peter Tang oplyste endvidere at et konventionelt plastsorteringsanlæg med tre NIR 

scannere koster ca. 5 mio. kr. og for den pris kan man få fem Polysort anlæg. 

2.4.4 Øvrige Eksisterende MGP eller MG-sorteringsanlæg i Danmark 

Der eksisterer nogle mindre sorteringsanlæg i Danmark, der allerede modtager og sor-

terer MGP-affald og afsætter de udsorterede affaldsfraktioner til genanvendelse (se evt. 

bilag 1).  AffaldPlus har i sin undersøgelse allerede beskrevet nogle af dem. Fælles for 

anlæggene er, at de benytter sig af overbåndmagnet og hvirvelsstrømsmagnet til at 

udsortere jern og metal. For at sortere plasten fra de øvrige fraktioner benytter anlæg-

Udsorteret pr. ton plastaffald 

PolySort Konventionel sortering 

fraktion kg kr. fraktion kg kr. 

1 PET klar 80           336    
 

  

    
 

    
 

  

2 PET sort+farvet 40           112   PET klar+farvet  
 
110            308  

3 PE klar 80           252    
 

  

4 PE sort 40             92    
 

  

5 PE farvet 280           588  PE klar+farvet 360           756  

6 PVC 80           120    
 

  

7 PP klar 40           132    
 

  

    
 

    
 

  

8 PP sort+farvet 150           330  PP klar+farvet 170           374  

9 PS klar 30           104    
 

  

10 PS sort 20             51    
 

  

    
 

    
 

  

    
 

    
 

  

    
 

    
 

  

    
 

    
 

  

    840        2.117    
 
640         1.438  
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gene forskellige teknologier som fx. NIR-scannere, luft, sug og vandseparering og optisk 

samt manuel sortering. Nogle anlæg frasorterer hele glasflasker manuelt, hvorefter det 

øvrige glas knuses til skår og sorteres optisk. 

Dansk affald 

Anlægget modtager og sorterer blandede affaldsfraktioner heriblandt MGP. Der anven-

des magnet/Eddie Current til udsortering af metal; NIR til udsortering af plast; samt 

optisk sortering af glas i klar og farvet. Glasset afsættes til Reiling, som Dansk Affald har 

samarbejdet med i forbindelse med udvikling af anlægget til glassortering.  

Randers Kommune 

Randers kommune har et lille affaldssorteringsanlæg, der håndterer MGP. Der anven-

des magnet/Eddie Current
11

 til metal og manuel sortering af glas og plast.  

AFLD (ESØ) 

AFLD modtager bl.a. MGP til sortering. Der anvendes magnet og hvirvelstrømsmagnet 

til metaller, luft- og vandseparering samt ballistisk separator til plasten samt manuel 

sortering. Glas afsættes som skår og porcelæn  sorteres fra. 

Ribe Flaskecentral 

Ribe flaskecentral modtager bl.a. MGP-fraktion fra Esbjerg Kommune til sortering på 

deres anlæg. Anlægget har manuel forsortering af store og fejlsorterede emner bl.a. 

sort plast, hvorefter metallet sorteres fra vha. overbånds- og hvirvelstrømsmagnet. 

Anlægget udsorterer PET-flasker manuelt og en blandet hård emballageplastdel vha. af 

sug med vindsigter. Glasset sorteres optisk. Den blandede MGP-fraktion bliver indled-

ningsvist ”rystet”, så glasskår løsner sig fra plast- og metalemballagerne. 

Meldgaard 

Meldgaard modtager blandede affaldsfraktioner bl.a. MGP. Metaller frasorteres ved 

magnet og Eddie Current. Plasten sorteres manuelt.  

Nomi4S, Holstebro 

Anlægget i Holstebro sorterer på blandede affaldsfraktioner bl.a. metal og plast. Der 

anvendes magnet og Eddie Current til metal. Nomi4s har fået støtte via MUDP-puljen i 

2015 til et projekt, der skal gøre anlægget fuldautomatisk og hvor affaldet i fremtiden 

skal sorteres af robotter. Robot-anlægget blev indviet 20. marts 2017. 

                                                                 
11

 Eddie Current eller hvirvelstrømsanlæg bruges til at udsortere ikke-magnetisk metal 
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RenoNord 

RenoNord har i 2016 etableret et automatisk sorteringsanlæg til metal og plast. Anlæg-

get har en kapacitet til 4,3 tons plast og 1,2 tons metal pr. time, der afsættes til yderli-

gere oparbejdning. Der anvendes overbåndsmagnet og Eddie Current til metal og NIR til 

plasten og plastfolier/-poser fjernes ved vindsigte, samt indledende manuel 

(grov)sortering til store affaldsemner
12

.  

2.5 Modeller for afsætning af GBP affald til virksomheder (Interface) 

2.5.1 Vestforbrændings (og GXN13) tanker om fremtidens genbrugspladser 

Vestforbrænding og GXN har i samarbejde udviklet tre forskellige koncepter for fremti-

dens bæredygtige genbrugsplads. Genbrugsplads kan have en langt mere central og 

varieret rolle, end de har i dag, i forhold til at behandle affald som ressourcer. Gen-

brugspladser kunne yde sociale, uddannelsesmæssige og kommercielle tjenester til 

borgerne, fungere som nye mødesteder og invitere til nye aktiviteter. Fx. kunne biblio-

teket eller kommunens borgerservice placeres i tilknytning til pladsen. Hver genbrugs-

plads kunne have en forskellig tilgang relateret til dens kontekst og afhængigt af sin 

placering. Der er udarbejdet forslag til tre forskellige genbrugspladsmodeller: 

1. Genbrugspladsen i naturen fokuserer på biologisk affald, havearbejde og øko-

systemer. Her er der fokus på de grønne og frodige og på bæredygtige tekno-

logier.  

2. Genbrugspladsen i byen fokuserer på sociale, uddannelsesmæssige og kom-

mercielle tjenester. Her er genbrugspladsen opdelt i flere lag og ligner udefra 

en grønt rekreativt område. Pladsen er cirkulær og anrettet som en ”drive-in”-

genbrug. 

3. Genbrugspladsen i industrien fokuserer på effektivitet, metoder til cirkulær 

ressourcehåndtering og direkte genbrug for den industrielle sektor. Pladsen er 

et fleksibelt rum, som passer ind i områdets funktionalitet. 

Kilde: http://gxn.3xn.dk/#/projekter/geografisk/192-fremtidens-genbrugsstation  

                                                                 
12

 https://ing.dk/artikel/nordjyske-kommuner-gar-sammen-affaldssortering-187641 

13
 Innovationsfirma specialiseret indenfor byggeri og design. Udsprunget af arktitektvirksomhe-

den 3xNielsen. 

http://gxn.3xn.dk/#/projekter/geografisk/192-fremtidens-genbrugsstation
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2.5.2 Kretsloppsparken Alelyckan, Göteborg, Sverige 

Kredsløbsparken i Alelyckan drives og ejes af Göteborg Kommune og er et eksempel på 

en ny version af genbrugspladser, hvor borgere ikke bare sorterer affald til genanven-

delse, men også afleverer det til genbrug. Ting indleveret til genbrug bliver repareret og 

shinet op på stedet og solgt i parkens genbrugsplads. Parken huser også et reparations-

område samt en cafe/madsted. Borgere, der kommer i bil, skal igennem en indslus-

nings- og sorteringshal før de kan køre ind på området. I indslusningshallen står der 

personale, der hjælper dem med at sortere deres ting.  

Undersøgelser viser, at parken i  2010 forebyggede 360 tons affald om året og demon-

strerer derved, at der er et stort genbrugspotentiale i indleverede ting til genbrugsplad-

sen. Den totale mængde indleveret affald til parken var i 2010 på ca. 500 tons. 

(Kilde: Avfall Sverige 2011: Förebygga avfall med kretsloppsparker. Analys av miljöpå-

verkan. Rapport U2011:02) 
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2.5.3 Sydhavnen genbrugscenter, København 

Sydhavnen Genbrugscenter satser på direkte genbrug og sende mindst mulig ud af gen-

brugscentret til videre forarbejdning eller forbrænding. Derfor er der i tilknytning til 

genbrugscentret et værksted og genbrugsbutik, samt kreative iværksættere og kunstne-

re (guldgraverne fra Guldminen – se 2.5.4) der arbejder med genbrug. Genbrugscente-

ret er et laboratorium for nye aktiviteter med fokus på direkte genbrug af affald og har 

en stærk lokal forankring, der både favner lokale foreninger såvel som virksomheder, 

der arbejder med genbrug. 
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2.5.4 Guldminen ved Vasbygade Genbrugsstation, København  

Guldminen er et eksperiment startet af Teknik- og Miljøforvaltningen, Enheden for 

Bæredygtighed i Københavns Kommune og er et samarbejde med de 12 Guldgraverini-

tiativer samt Amager Ressource Center. Guldminen huser de 12 Guldgraverinitiativer, 

som er dedikeret til en gradvis omstilling af den lineære ressource anvendelse: produ-

cér, “køb og smid væk”, til en cirkulær økonomi, hvor ressourcerne og råstofferne ind-

går i værdikæden igen og igen. 

Sorteret/afleveret affald på Vasbygade Genbrugsstation indgår i Guldminens arbejde for 

direkte anvendelse og nytænkning af ressourcerne. Guldminen undersøger materialer-

nes potentiale for at skabe mulighed for direkte genbrug; som et alternativ til en genan-

vendelsesproces. Et af projekterne er ”Materialecentralen”, der organiserer indsamling 

og distribution af genbrugsmaterialer. Projektet henvender sig til både private og of-

fentlige virksomheder og  Guldgraverne bruger selv og giver andre adgang til byggema-

terialer, brugsgenstande og unikke himstregimser, for at fastholde materielle ressourcer 

til direkte genbrug i byens projekter. 

2.5.5 Renosyd værdipark og værdicentral 

Renosyd har døbt deres nye genbrugsplads Værdiparken. I Værdiparken er der, foruden 

indsamling af affald også grønne arealer, udstillings- og undervisningslokaler. Værdipar-

ken ligger på et 11.000 m2 stort areal på Sverigesvej 13, Skanderborg. Der er brugt 

genbrugte materialer, eller materialer der kan genanvendes uden spild, til parkens an-

læg, indretning og bygninger. Fx. er træbeklædninger svanemærket Kebony, mursten 

fra Renosyds egne genbrugspladser, måtter og facadebeklædninger lavet af gamle bil-

dæk og genbrugsplast. Der kan afleveres mindst 33 forskellige slags fraktioner og par-

ken har en kapacitet på 16.000 ton.  

Renosyd’s borgere har været med til at designe skilte og farver, som er gennemgående i 

parken. Når man kører rundt i parken, er containerne (primært nedsænkede) altid til 

højre side og til venstre er der park og opholdsarealer.  

Renosyd har opstillet containere til genbrugsting i Værdiparken og tingene afsættes i 

Værdicentralen (genbrugsbutik). Renosyd samarbejder med Folkekirkens Nødhjælp om 

indsamling og håndtering af tøj, samt flere designere/upcyclere der skaber nye produk-

ter af materialer, der ellers betragtes som affald. Gennem salg af produkter og afholdel-

se af workshops i Værdicentralen får upcycling fokus. 

http://www.renosyd.dk/affald-du-leverer/genbrugspladser/vaerdiparken-skanderborg/  

http://www.renosyd.dk/affald-du-leverer/genbrugspladser/vaerdiparken-skanderborg/
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2.5.6 Reuse Center Århus 

På Godsbanen i Århus har Affald Varme etableret en alternativ byttecentral kaldet 

REUSE, hvor borgere kan aflevere og hente møbler mv. til genbrug. Reuse aftager på 

denne måde en del af det storskrald, der indsamles gennem Aarhus’ storskraldsordning. 

Målet er mere genbrug og mindre affald. 

Herudover er oplysning, inspiration, projekter, udstillinger, events og undervisning om 

genbrug en del af Reuse konceptet, ligesom Reuse er åbent for frivillige ildsjæle, der er 

engagerede i genbrug, upcycling og bæredygtighed.  

2.5.7 GPS’en Sundholm, Aalborg 

Projektet hedder GPS'en Sundholmen og står for Genbrug, Praktik, Sundhed, Erkendel-

ser og Nytænkning. Initiativet er forener velgørende indsamlingsformål med aktivering 

af kommunens borgere i indsatser, der støtter og hjælper den enkelte på vej videre i 

livet.  

På genbrugspladserne er der opstillet containere til genbrugsting. De indleverede ting til 

genbrug sorteres, tjekkes og repareres på ”GPS-værkstedet” og sælges efterfølgende i 

genbrugsbutikken ”GPS'en” på Sundholmen 20, Nørresundby. Overskuddet fra salget i 

butikken doneres hvert år til sociale formål; fx. varmestuer og frivillige foreninger. De 

ansatte i værkstedet og butikken er med i et beskæftigelsesprojekt for borgere, der har 

brug for støtte i deres personlige udvikling, inden de kan fortsætte deres arbejdsliv. 

2.5.8 Gentofte Genbrugsplads 

I bygningen til Direkte Genbrug midt på genbrugspladsen kan borgerne aflevere ting og 

møbler, som stadig kan bruges. Nextjob, som er en social institution under Gentofte 

Kommune, tager imod genstandene, sætter dem i stand og sælger dem i deres butik i 

Genbrug. Indtægterne går ubeskåret til Nextjob. 

2.5.9 Reparationsværkstedet, Miljø- og Energicentret i Høje Taastrup 

Reparationsnetværket er et netværk med særlig fokus på elektronik for organisationer, 

virksomheder og enkeltpersoner, der arbejder for at fremme reparation og få flere til at 

reparere mere i stedet for at smide ud. Netværket er en del af Miljø-og Energicentret i 

Høje-Taastrup og blev etableret i 2001. Der er tilknyttet fem mennesker til værkstedet, 

hvoraf tre er i mikro-fleksjob og to arbejder som frivillige. 

Det Økologiske Råd, Miljø- og EnergiCenteret i Høje-Taastrup og Storskrald.dk 

står bag initiativet i samarbejde med Copenhagen Resource Institute og Amager 

Ressource Center. 
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2.5.10 Reparation i system i Flandern, Holland 

31 genbrugscentre (De Kringwinkel) i Flandern tjekker systematisk produk-

ter/elektronikaffald for genbrugspotentiale. Ti af genbrugscentrene har tilknyttet værk-

steder til test, reparation og genbrug. I alt er der 4.500 mennesker, på kanten af ar-

bejdsmarkedet, der arbejder med at genbruge, istandsætte, reparere og sælge de brug-

te elektronikprodukter. Systemet er etableret i tæt samarbejde mellem den Flamske 

Styrelse for affald og Styrelsen for beskæftigelse og socialøkonomi. Endvidere er Flan-

derns WEEE-ordning, der har ansvaret for, at elektronik kommer tilbage til producen-

ten, samarbejdspartner. Regionen selv har bidraget med 40 mio euro. 

De reparerede produkter leveres til ca. 200 genbrugsbutikker fordelt ud over hele regi-

onen. De reparerede produkter opfylder en særlig Flandernsk certificeringsordning 

vedrørende reparerede effekter nemlig ”Revisie”-kvalitetsstemplet
14

.  

2.5.11 Wanaka Wastebusters, New Zealand 

Wanaka Wastebusters er en kommunalt ejet genbrugs- og genanvendelsesvirksomhed, 

som blev etableret af frivillige i 2000. Virksomheder har samme status som en nød-

hjælpsorganisation og evt. profit bliver anvendt til kommunale services eller yderligere 

zero waste projekter. 

http://www.wanakawastebusters.co.nz/about/history/  

  

                                                                 
14

 https://reparationsnet.wordpress.com/2017/02/07/flandern-viser-reparationsvejen/  

http://www.dekringwinkel.be/kw/de-kringwinkel-garantie_5.aspx 

http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2015/nov/genbrug-af-

elektronikaffald 

http://www.wanakawastebusters.co.nz/about/history/
https://reparationsnet.wordpress.com/2017/02/07/flandern-viser-reparationsvejen/
http://www.dekringwinkel.be/kw/de-kringwinkel-garantie_5.aspx
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2015/nov/genbrug-af-elektronikaffald
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2015/nov/genbrug-af-elektronikaffald
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3 BESØG HOS VIRKSOMHEDER  

3.1 Rekruttering af lokale virksomheder i AffaldPlus kommunerne  

Der er foretaget screening af virksomheder placeret i AffaldPlus kommunerne. Denne 

screening blev udført af kommunerne. Der blev desværre ikke identificeret potentielle 

aftagere gennem screeningen. Kommunernes miljøafdelinger, der udførte screeningen, 

kender af gode grunde ikke så meget til input-siden på de virksomheder, de fører tilsyn 

med, eller kender ikke virksomhedernes produktion og kultur tilstrækkelig godt, til at 

kunne foreslå virksomheder, der kunne være interesserede i at deltage. Virksomheder-

ne er blevet inviteret til workshopmøder, hvor der desværre viste sig at være begrænset 

interesse for at deltage. Der blev dog afholdt en enkelt workshop, hvor der blev rekrut-

teret to virksomheder til efterfølgende besøg. Derefter blev der foretaget rekruttering 

ved direkte telefonisk kontakt til udvalgte virksomheder af Ressource City, hvilket resul-

terede i rekruttering af yderligere fem virksomheder, som NIRAS har besøgt i uge 3 med 

henblik på at interviewe dem og afdække deres ressourcebehov og muligheder for at 

indgå i værdikæder, der udnytter fokusmaterialerne. Resultatet heraf er beskrevet i 

nedenstående afsnit (3.2 Virksomhedsbesøg). Virksomhederne deltog under forudsæt-

ning af anonymitet og en enkelt virksomhed er derfor ikke omtalt i rapporten.   

3.2 Virksomhedsbesøg 

De fem rekrutterede virksomheder har modtaget besøg (fra d. 17. til 19. januar 2017) af 

NIRAS og der er foretaget en screening af virksomhedens nuværende ressourcebehov 

og diskuteret fremtidige muligheder for at modtage (eventuelt en større andel af) GBP 

affald fra AffaldPlus, samt forudsætninger og barrierer for dette. 

3.2.1 Reiling 

Reiling genanvender i dag plan- og emballageglas, der sorteres og knuses: 

 Emballageglasset afsættes til Ardagh (flaske- og emballageglasfremstilling), der 

takket være den høje kvalitet kan opnå en genanvendelsesprocent på omtrent 

90% 

 Ildfaste fade af glas (pyrex) udgør et problem, da det ikke ønskes i glas til em-

ballageglas. Man er ved at etablere anlæg, der kan sortere dette fra automa-

tisk. 

 Planglasset afsættes til Isover (mineraluldsisolering). Afstandsprofiler fra ter-

moruder afsættes til markedet for genbrugsmetal. I forhold til planglas ville det 

være mest hensigtsmæssigt for Reiling, hvis spejle ikke var en del af fraktionen, 

da det sorteres fra sammen med fejlsorteret keramik.  
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 Tykt, farvet glas- og keramikfraktion (restfraktion) afsættes som tilslagsmateri-

ale hos betonproducent.  

 En blandet restfraktion (som består af madrester etikker mm.) sendes til for-

brænding. 

Reiling tager på forsøgsbasis en kildeopdelt affaldsfraktion fra husholdninger bestående 

af metal, glas og plast, hvor særligt plasten giver  udfordringer, der køres dog løbende 

forsøg med henblik på at opnå en tilfredsstillende sortering. 

3.2.2 Ragn-Sells 

Ragn-Sells er en landsdækkende affaldsvirksomhed indenfor indsamling, transport og 

genanvendelse af restprodukter og affald. Ragn-Sells har et samarbejde med Reiling, 

hvor Ragn-Sells kan levere vinduesrammer med en vis andel af rammer til Reiling. 

Reilings anlæg er i stand til at sortere træet fra, der leveres tilbage til Ragn-Sells. Denne 

træfraktion har dog efterfølgende ikke haft de store potentialer for genanvendelse.  

Ragn-Sells håndterer desuden træ, der er opdelt i rent træ og imprægneret træ. Træet 

afsættes på markedet. Herudover håndterer Ragn-Sells en lang række andre fraktioner. 

3.2.3 iRepair4you 

iRepair4you er en virksomhed, der reparerer mobiltelefoner, tablets mv. iRepair4you 

har henvendt sig til ResourceCity med en ide om at samle brugt tilbehør til mobiltelefo-

ner ind og gøre det tilgængeligt for velgørenhedsorganisationer.  

Herudover har ejeren af iRepair4you en ide til udvikling af køkkentilbehør, der kan be-

grænse madspild og generelt erfaring med og videre appetit på at indgå i kreative / 

innovative projekter, eventuelt i iværksætterrollen. 

3.2.4 ViKanIT 

ViKanIT er en virksomhed, der reparerer computere, skærme, servere mv. Endvidere 

håndterer ViKanIT netværk, virus, tabte data, computerreparationer, serverløsninger 

samt ikke mindst opsætning af hjemmesider samt hosting-muligheder. Virksomheden 

sælger også nye PCér, Blækpatroner, Høretelefoner og div. IT Tilbehør. Virksomheden 

har stor fokus på socialøkonomisk ansvar og tilbyder jobs til socialt udsatte. 

Virksomheden har allerede været i dialog med AffaldPlus om at modtage IT-udstyr ind-

samlet fra genbrugsplads. Der er dog flere barrierer, som skal afklares, før dette er mu-

ligt; bl.a. hører IT-udstyr under WEEE producentansvarsordningen og  AffaldPlus har en 

verserende sag om salg af ting fra genbrugspladsen i deres egen genbrugsbutik. 
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ViKanIT vil se produktkataloget igennem for anvendelige produkter og vende tilbage. 

ViKanIT er også interesserede i at indgå en dialog om en eventuel forsøgsordning, må-

ske i samarbejde med den eksisterende aftager af WEEE affald fra AffaldPlus (DanWE-

EE).  

3.2.5 Smedehytten 

Smedehytten er en gravørvirksomhed, der bl.a. laver skilte og sælger guldsmedeværk-

tøj, samt afholder kurser. Smedehytten er desuden i gang med at etablere Bed & Break-

fast. 

Smedehytten er interesserede i en videre dialog om at aftage forskellige affaldsmateria-

ler som papir/papkasser, metal, cykler og træ, til eget brug. Der kunne være basis for at 

indgå i et samarbejdsprojekt med Egen Vinding og Datter om anvendelse af genbrugs-

træ til nye produktdesigns.  

Smedehytten har herudover udtrykt ønske om at bruge istandsatte/re-designede møb-

ler i B&B, keramik til smykkefremstilling eller mosaik-genstande samt spejle, som fx. 

monteres i staldvinduer og andet.  

3.2.6 Egen Vinding og Datter 

Egen Vinding og Datter udfører diverse håndværksentrepriser med løbende udvikling og 

dokumentation af ”det åndbare hus” (byggeri uden dampspærre). Virksomheden har 

fokus på byggevarer helt uden problematiske stoffer med produktion af udvalgte byg-

gevarer enten in-house eller i samarbejde med underleverandører som fx. væg og loft-

maling på basis af linolie, spartelmasse, rengøringsmidler, fyrretræsolie, lersten. Gen-

brugsvarer købes hos Makværket i Knabstrup ved Holbæk. 

Herudover er virksomheden engageret i et projekt i Ghana med lerbyggeri. Virksomhe-

den har  også fokus på puds og mørtel, samt isolering af hør og hampefibre (de korte 

fibre, der ikke kan bruges til tekstil – blandes med polypropylen). Egen Vinding og Dat-

ter anvender dog selv mest papiruldsisolering. Virksomheden har deltaget i projekt 

Upcycle House sammen med Lendager Arkitekter. 

Virksomheden har god mulighed for at integrere produktion af mindre serier i de nuvæ-

rende aktiviteter og indgår gerne i samarbejder med andre lokale virksomheder. En 

mulighed kunne være Smedehytten. De ser primært muligheder i at levere træproduk-

ter (fx. paneler og beklædninger) af genbrugstræ til byggeriet. 
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3.2.7 Gravenhorst Plast A/S 

Gravenhorst producerer plastemner ved blæsestøbning. Virksomheden er meget udvik-

lingsorienteret og har patent og designbeskyttelse på flere produkter. 

 

Virksomheden har gjort sig flere erfaringer med at producere produkter af genbrugs-

plast. Hovedproblemet ligger ikke i produktionen, men derimod i afsætningen. Selv når 

en kunde har efterspurgt genbrugsplast, er det sket at produktet ikke er blevet god-

kendt af en anden instans hos kunden. 

 

Virksomheden oplever, at der ofte bliver krævet sporbarhed for den anvendte plastik, 

hvilket er meget vanskeligt, når der er tale om plast, der ikke er rester fra egen produk-

tion. En afklaring af de regulatoriske forhold på området vil derfor være en hjælp.  

 

Virksomheden oplever desuden, at det er meget vanskeligt at afsætte produkter til 

kommuner, der anvender Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).  

 

Eksempler på produkter som kan være velegnede til at blive produceret af genbrugs-

plast – forudsat det kan afsættes: 

 Lampetag 

 Affaldscontainere 

 Fod til rød ”afspærringspæl” 
 

Virksomheden mener, at det vil kunne lade sig gøre at modtage sorteret HDPE og PP fra 

genbrugspladsen, forudsat de er rene. Det er ikke nødvendigt at få det yderligere opar-

bejdet – men det kræver naturligvis, at man kan finde aftagere, der vil acceptere, at der 

indgår plast, som ikke er sporbart i produkterne. 
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3.3 Opsamling – potentielle nye (eller udvidede) materialestrømme 

De identificerede virksomheder, eksisterende og mulige materiale flow fra genbrugs-

pladserne samt potentielle samarbejder/synergier er skitseret i figur 2. 

   

Figur 3 Identificerede virksomheder og materiale flow  

Som det ses af figuren, er der for fokusmaterialet glas (plan- og emballageglas) allerede 

etableret  lokal afsætning til Reiling, der sorterer glasset og afsætter til hhv. Ardagh , 

Isover samt et betonfirma og har planer om at afsætte glaspartikler til TECHNOpor.  

Det kan bemærkes at både Ardagh er - og  TECHNOpor planlægges - lokaliseret i Affald-

Plus kommunerne. Herudover samarbejder Reiling med Ragn-Sells i forbindelse med fx. 

vinduer, hvor Ragn-Sells håndterer trærammerne. Reiling og Ragn-Sells har en styrkepo-

sition i deres håndtering af vinduer pga. naboskabet. 

Der kan være mulighed for at etablere afsætning af en del af fokusmaterialet træ gen-

nem Egen Vinding & Datter samt Smedehuset evt. i et samarbejde mellem disse to virk-

somheder evt. med deltagelse af Ragns Sells. Herudover vil der være mulighed for, at 

Smedehuset kan aftage andre fokusmaterialer som fx. papkasser, metal og cykler. 
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Ud over fokusmaterialerne vil der være mulighed for at afsætte IT-udstyr og dæk.  

To lokale virksomheder, reparerer IT-udstyr hhv. ViKanIT og iRepair4you. Særligt ViKa-

nIT er interesserede i at aftage brugte computere, skærme, IT tilbehør mv. til reparati-

on, oparbejdning og gensalg enten som ”nye” produkter eller som reservedele.  

3.4 Potentielle værdikæder og forløb  

3.4.1 Glas-værdikæder 

Glas er det materiale blandt fokusmaterialerne, der ser ud til at være bedst udnyttet af 

lokale virksomheder; gennem Reiling med afsætning til Ardagh, suppleret med virksom-

heder uden for AffaldPlus’ område, såsom Isover og andre.  

 

Figur 3: Overblik over glasværdikæde  

Der ses dog følgende potentielle muligheder for at øge den lokale tilstedeværelse i 

værdikæden:  

TECHNOpor 

Virksomhederne er allerede i gang med at forsøge at etablere et materiale flow fra 

Reiling til TECHNOpor af glaspartikler på under 4 mm, der kan bruges til at producere et 

skumglasmateriale, der bruges under belægninger. 

Keramik og mørkt glas 

På nuværende tidspunkt afsætter Reiling mørkt glas og fejlsorteret keramik fra frasorte-

ring til et beton firma, der ligger udenfor AffaldPlus området. Det kunne undersøges om 

Reiling kunne afsætte disse fragmenter til et lokalt beton firma (fx. CRH Concrete A/S 

der producere byggematerialer i beton). Herudover kan Smedehytten være interesse-

rede i at modtage en del af de fejlsorteret keramikdele til at lave mosaikskåle. Dette vil 
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ikke afsætte en stor mængde af affald, men kan biddrage til at skabe en stor værdifor-

øgelse af de fraktioner, som de modtager. Man kan desuden forestille sig, at Smedehyt-

ten kan modtage keramik direkte fra Genbrugspladser. 

Låg og kapsler 

Reilings anlæg er i stand til at sortere låg og kapsler fra automatisk og det er derfor en 

fordel for Reiling, hvis emballageglas afleveres med låg og kapsler, fordi der kommer 

mindre snavs og fremmedlegemer ned i glassene 

Uegnede glas fraktioner 

I forhold til Reilings anlæg, ville det være en fordel, hvis ildfast glas og spejle ikke var en 

del af glasfraktioner til genanvendelse. 

3.4.2 Træ-værdikæde 

Efter vægt er træ den største affaldsfraktion inden for fokusmaterialerne, som Affald-

Plus håndterer på GBP’erne. Udover dette er det også en af de fraktioner, som Affald-

Plus har svært ved at få afsat. Det er derfor særlig ønskeligt at få etableret en lokal vær-

dikæde omkring dette produkt.  

 

Figur 4: Overblik over træværdikæde  

Egen Vinding og Datter 

Det kan tænkes, at Egen Vinding og Datter, kan fungere som leverandør af elementer af 

genbrugstræ til byggeri og indretning, fx. paneler, bardiske, møbler og facadebeklæd-

ninger. 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 
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desuden forestille sig, at produkter udviklet af Smedehytten eller andre, kan sættes i 

produktion af Egen Vinding og Datter, hvis der viser sig et relevant marked. Ragn-Sells 

kan muligvis supplere med træ, hvis mængderne af brugbart/ensartet træ fra gen-

brugspladserne ikke er tilstrækkelige. 

Smedehytten 

Smedehytten har udtrykt interesse for en videre dialog om mulighederne for at modta-

ge mindre mængder af træ til at producere møbler i en lille skala, evt. i forbindelse med 

kurser. 

3.4.3 Kabler og E-waste 

 

 

Figur 6: Overblik over kabel- og computer-reservedelsværdikæde som Vi Kan IT kan være medvir-

kende til at skabe 

ViKanIT kan muligvis modtage genanvendelige kabler fra genbrugspladserne, som de 

kan videresælge direkte. 

På trods af, at elektronikaffald ikke er en del af fokusmaterialerne, vil vi anbefale at 

kigge nærmere på denne affaldsfraktion. ViKanIT har udtryk interesse for at modtage 

aflagte computere, for at skille dem ad og videresælge computerdelene til det europæi-

ske reparationsmarked. I dag indkøbes reservedele til ældre computere fra Kina og 
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formodes for en stor dels vedkommende at bestå af computere fra Europa, der er ad-

skilt i Kina. Opmærksomheden henledes på det citerede Flandern-projekt (p.26), hvoraf 

det fremgår, at det inden for producentsansvaret – og med deltagelse af producentan-

svarsorganisationen – er muligt at opbygge projekter med genbrug. 
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4 CASES OG FREMTIDIGE PROJEKTER 

Det har ikke været muligt at finde tilfælde, hvor en fraktion eller delfraktion fra GBP kan 

indgå direkte i en produktion hos en virksomhed. Der har dog vist sig en række mulig-

heder for at fremme lokal genanvendelse af GBP affald. Disse muligheder kræver alle 

forskellige former for udviklingsarbejde og/eller undersøgelser, der i sig selv kan udgøre 

selvstændige cases eller projekter. Nogle af projekterne vil fx. skulle sigte på bestemte 

virksomheder og fraktioner, hvor andre vil skulle søge at udvikle strukturer, der kan 

fremme en række fremtidige produktioner af forskellig art. 

En del af disse projekter vil kræve et væsentlig tidsforbrug af de lokale virksomheder for 

at være succesfulde. Særligt når der er tale om mindre virksomheder, kan det være en 

forudsætning for deltagelse, at tidsforbrug, der overskrider et par timer, bliver honore-

ret gennem projektet. Virksomhederne vil bidrage med erfaringer og indsigter til pro-

jekterne, så deres indsats kan sidestilles med konsulentarbejde. Selvom nogle af projek-

terne vil sigte på at skabe omsætning for de involverede virksomheder, så vil det i pro-

jektperioden typisk være ret usikkert, hvorvidt der skabes øget omsætning som resultat 

af projektet.  

4.1 Praktik/Socialøkonomiske arbejdspladser 

Generelt: 

Udnyttelse af affald til nye produkter eller genbrug/genanvendelse opleves af de fleste 

mennesker som meget meningsfyldt og vil ofte være forbundet med et ret stort forbrug 

af manuelt arbejde. Det er ofte mindre, innovative, socialt og miljømæssigt engagerede 

virksomheder, der er interesserede i at udvikle tjenesteydelser og produkter, der kan 

udnytte restprodukter. Det kan gøre området særdeles egnet i forbindelse med forskel-

lige ordninger, der skal hjælpe borgere til at få en tættere tilknytning til arbejdsmarke-

det. Der kan fx. være tale om praktikforløb, socialøkonomiske arbejdspladser, løntilskud 

eller flexjobs (herefter betegnet ’særlige ordninger’). 

Formål 

 At genbrugspladsaffald bliver genbrugt eller genanvendt af lokale virksomhe-

der 

 At opnå synergi mellem social indsats og genbrug/genanvendelse 

 At skabe grønne arbejdspladser og vækst 
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Fraktioner  

Der er konkrete idéer i forhold til:  

 Træ: Det vil fortrinsvist være massivt træ, der kan udnyttes. Det massive træ 

kan udsorteres ved, at der sættes en ekstra container op til massivt træ, hvilket 

kan suppleres med manuel sortering på genbrugspladsen. Der forventes at væ-

re behov for at fjerne søm, skruer og metalbeslag fra træet, samt at sortere det 

yderligere efter fx. træsort, stand, dimensioner.  

 Metal: Cykler til istandsættelse. AffaldPlus istandsætter allerede en del cykler, 

som sælges i PlusButikkerne. Der vil derfor være tale om cykler, der er mere 

reparationskrævende. 

 Diverse: Der er desuden idéer om redesign af møbler, mosaikdesign med brug 

af keramik og porcelæn 

Involverede virksomheder 

Egen Vinding og Datter samt Smedehytten har begge udtrykt interesse for at involvere 

medarbejdere i særlige ordninger. Det kan tænkes, at ViKanIT vil være interesserede i at 

bidrage med deres erfaringer med at beskæftige arbejdskraft i særlige ordninger.  

Man kan desuden forestille sig en model, hvor flere lokale virksomheder involveres. Fx. 

kan istandsættelse af cykler tænkes at foregå hos lokale cykelsmede, måske koordineret 

af en virksomhed. Det kan have flere fordele: Medarbejderne i særlige ordninger kom-

mer i højere grad ud på virksomheder domineret af medarbejdere i ordinær ansættelse 

og der er mindre risiko for, at aktiviteterne kan opfattes som konkurrenceforvridende. 

Man kan ligeledes forestille sig, at flere tømrer- og snedkervirksomheders ansatte med-

arbejdere i særlige ordninger, i forbindelse med genanvendelse af træ og at møbelpol-

strere, kan inddrages i redesign af møbler 

Foreslået implementering 

 Administrative og juridiske forhold  

Ejerkommunerne udarbejder en model for særordningerne, der er særligt mål-

rettet små og mellemstore virksomheder således, at barrierer i forbindelse 

med at forstå de forskellige ordninger og deres regelsæt, samt administrations-

indsatsen, reduceres mest muligt. Det foreslås, at denne del udføres i samar-

bejde med udvalgte involverede virksomheder og at virksomhederne honore-
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res for tidsforbrug i den forbindelse, da det er meget usikkert hvorvidt, at den-

ne aktivitet vil bidrage til øget indtjening hos firmaerne.  

 Konkret planlægning af de enkelte aktiviteter 

o Hvad produceres/repareres, hvilke mængder er der til rådighed (i en 

række tilfælde vil kortlægning være nødvendig), hvor mange medar-

bejdere, hvem er ansvarlig for hvad etc. 

o Skal der indgå andre aktiviteter (fx. undervisning) 

o Hvad der yderligere måtte kræves af planer under de enkelte ordnin-

ger 

4.2 Modeller for afsætning af GBP-affald til virksomheder (Interface) 

Generelt 

Nye og mere lokale anvendelser af GBP-affald vil ofte føre til efterspørgsel af delfraktio-

ner fra de nuværende fraktioner. Fx. kan der være efterspørgsel efter massivt træ, som 

er en del af den samlede træ-fraktion. Smedehytten vil muligvis efterspørge cykler og 

nøgler, som er meget specifikke dele af metalfraktionen.  

Til at begynde med vil der ofte være en udviklingsfase, hvor man endnu ikke ved, om 

der bliver mulighed for at starte en produktion og der kan være betydelige ændringer, i 

hvilke delfraktioner der efterspørges, efterhånden som markedet udvikler sig. Der er 

derfor behov for et system, der gør det muligt for lokale virksomheder at kunne aftage 

delfraktioner 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 bør rumme mulighed for, at man fra AffaldPlus’ side kan gøre opmærksom på 

delfraktioner, som man forestiller sig kunne være interessante for lokale virksomheder, 

ligesom de lokale virksomheder bør have mulighed for at efterspørge delfraktioner hos 

AffaldPlus. Man kan både forestille sig, at dette system drives af AffaldPlus og at det 

alternativt drives af en privat aktør. Hvis driften ligger hos en privat aktør vil det åbne 

mulighed for at supplere med mængder fra andre kilder end GBP. Dette  kan gøre det 

mere realistisk at nå en kritisk masse for visse fraktioner som fx. massivt træ, hvor der 

kan suppleres med træ fra nedrivninger (erhvervsaffald). 

AffaldPlus har gennem Plus-butikkerne et system, der giver adgang til visse fraktioner 

for både borgere og virksomheder. Hvis en borger eller virksomhed er interesseret i 
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bestemte materialer, som de har set på Genbrugspladsen, kan de henvende sig til Plus-

butikken, som vil forsøge at få de ønskede materialer sat til salg i butikken. Denne mu-

lighed er ikke umiddelbart almindelig kendt og fremgår ikke umiddelbart af Plus-

butikkens hjemmeside. Der er formentlig et dilemma mellem at få information, om 

hvilke varer kunderne er interesserede i at købe og en potentielt overvældende arbejds-

indsats, hvis mange mennesker henvender sig med ønsker om at få lagt bestemte gen-

stande til side. 

Det mest hensigtsmæssige vil formentlig være et system, der udbygges trinvist. Nærvæ-

rende projekt viser, at det er meget få virksomheder, der umiddelbart kan forestille sig 

at aftage GBP affald og der vil derfor formentlig være tale om små mængder til at be-

gynde med. Man kan dog sagtens forestille sig, at når de første virksomheder har gjort 

sig positive erfaringer med at skaffe genbrugsmaterialer på denne måde, så vil flere 

følge efter.  

Formål 

At udarbejde forslag til en eller flere modeller, der gør det muligt for virksomheder at 

aftage delfraktioner fra GBP på en måde, der passer til virksomhedernes behov. Syste-

met bør gøre det muligt at aftage mindre mængder og kan ideelt set tilbyde en vis leve-

rancesikkerhed for visse fraktioner. 

Fraktioner 

I teorien samtlige fraktioner samt også dele af fraktioner udenfor fokusfraktionerne, fx. 

møbler og porcelæn. 

Involverede virksomheder 

Virksomheder, der er interesserede i at aftage delfraktioner af GBP affald. Af de virk-

somheder, som projektet har været i kontakt med, er det først og fremmest Egen Vin-

ding og Datter, Smedehytten og muligvis Irepair4you, der kunne være interesserede. 

Derudover kan en virksomhed som Ragn-Sells være relevant. De kan dels tænkes at 

være interesserede i at levere til et lager og de kan muligvis være interesserede i at 

drive dele eller hele systemet. 
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Foreslået implementering 

I udarbejdelse af modeller for afsætning af GBP-affald til virksomheder inddrages både 

AffaldPlus’ egne erfaringer fra Plusbutikkerne og erfaringer fra andre initiativer, hvoraf 

en række er beskrevet i afsnit 2.5.  

Der kan søges input fra virksomhederne, der har været engageret i dette projekt. Det vil 

naturligvis også være nyttigt at få input fra en bredere kreds af virksomheder. Dette 

projekt har dog vist, at det kan være vanskeligt at rekruttere relevante virksomheder. 

Det foreslås, at modellerne giver mulighed for, at systemet kan udbygges gradvis efter-

hånden som interessen for at anvende restprodukter, som råvarer forventes at stige. 

Da leverance-sikkerhed ofte er en væsentlig parameter for virksomheders indkøb, bør 

dette aspekt vurderes i de forskellige modeller. 

Modellerne skal desuden vurderes i forhold til bl.a. lovgivning, økonomi, incitaments-

struktur og tilgængelighed for virksomheder i samtlige ejerkommuner. Modellerne kan 

desuden forelægges ejerkommunerne, med henblik på at kortlægge deres holdninger til 

disse. Etablering af et egentlig lager for genbrugsmaterialer bør indgå i overvejelserne. 

Der kan både være tale om et egentlig samlet lager, eller, at forskellige lokale virksom-

heder lagerfører forskellige delfraktioner således, at andre virksomheder har mulighed 

for at aftage herfra. 

4.3 Afsætning af genbrugsprodukter fra lokale virksomheder 

Generelt 

Hvis GBP affald skal nyttiggøres, er det afgørende, at de produkter der produceres af 

det, kan afsættes til priser, der kan dække omkostningerne til fremstillingen. Der sker i 

disse år et paradigme skift på markederne for genbrugte og genanvendte produkter. 

Hvor holdningen tidligere har været, at genbrugte produkter skulle være billigere end 

nye, ser man hyppigt, at forbrugerne betragter det som en særlig kvalitet, at et produkt 

er genbrugt eller genanvendt og i en række tilfælde er villige til at betale for det. Dette 

gælder nok i særlig grad redesignede produkter, som beskrevet i afsnit 2.1  

Formål 

At finde konkrete afsætningsmuligheder for genbrugsprodukter, der kan danne grund-

lag for en produktion hos et eller flere af de deltagende firmaer, samt at undersøge 

muligheder for en fælles platform for afsætning af genbrugsprodukter. 
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Fraktioner 

Der vil blive udviklet konkrete forslag til produkter i projektet, som vil bestemme de 

endelige fraktioner, men det forventes, at træ og metal vil indgå. Der vil desuden blive 

fokuseret på at kortlægge hvilke typer produkter af genbrugsplast, der er afsætnings-

muligheder for; med særlig fokus på afsætning til AffaldPlus og ejerkommunerne. 

Involverede virksomheder 

Egen Vinding og Datter og Smedehytten har begge peget på, at afsætning til priser, der 

kan dække omkostningerne til forarbejdning, er en barriere i forhold til at udvikle for-

retningsmodeller med genbrugte eller redesignede produkter og Irepair4you er også 

meget interesseret i at være med til at udvikle nye genbrugsprodukter. Gravenhorst ser 

afsætning og kundernes krav om sporbahred som den primære barriere for at anvende 

mere genbrugsplast. 

Foreslået implementering 

Det foreslås at firmaerne honoreres for deres tidsforbrug, da det er usikkert, om aktivi-

teterne kan føre til øget indtjening hos firmaerne. 

 Markeds-screening: 

o Screening af hvilke genbrugsprodukter ejerkommunerne kan tænkes at 

være interesserede i at aftage – fx. dialog med kommunerne, eller scree-

ning af hvilke genbrugsprodukter andre kommuner aftager. 

o Screening af hvilke genbrugsprodukter, der har opnået et højt prisleje i 

større danske byer og evt. også i større nordtyske byer 

o Screening blandt udvalgte arkitekter og indretningsfirmaer, der inddrager 

genbrugsdesign 

o Screening af afsætningsmuligheder for produkter af genbrugsplast  

 Udvikling af produktkatalog 

o Med inspiration herfra udvikler firmaerne et antal forslag til produkter el-

ler produkttyper. Disse beskrives og visualiseres og hvis det er relevant 

fremstilles der prototyper. Det foreslås at firmaerne honoreres for denne 

indsats. 
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o Der kan evt. indgås samarbejde med design- og arkitektskoler. Kunstaka-

demiets arkitektskole har en målsætning om, at FN’s bæredygtighedsmål 

skal indgå i alle projekter. 

o Produkterne kan udvikles af firmaerne enkeltvis eller i samarbejde 

o Produkterne samles i et katalog over lokalt producerede genbrugsproduk-

ter, der er egnet til præsentation for potentielle aftagere – dette kan være 

i form af en fælles platform for genbrugsprodukter. 

 

 Markedsundersøgelse 

o Produktkataloget præsenteres for potentielle aftagere og deres feedback 

registreres.  

o Hvis undersøgelsen skal bane vej for en egentlig produktion, er det nød-

vendigt at den er ret konkret: Fx. hvilke mængder kan aftages i hvilket pris-

leje. 

o Mere ”blød” feedback kan dog også være relevant 

4.4 MGP  og plastik case 

Generelt 

AffaldPlus indsamler forsøgsvis forskellige blandede fraktioner af metal, glas og plast 

(MGP) fra husholdninger, som så længe forsøget kører sorteres hos AFLD. Reiling har 

forsøgsvis sorteret på MGP-fraktionen, hvor særligt plasten giver vanskeligheder, da 

Reilings anlæg i dag håndterer glasfraktioner med metal, der køres dog fortsat forsøg på 

Reilings anlæg. Der kan det være interessant at undersøge, hvordan plastfraktionen, 

teknisk og økonomisk rentabelt, kan sorteres fra metal og glasaffaldet. Ribe Flaskecen-

tral har fx. erfaringer, der kunne inddrages.  

En videre genanvendelse af plastfraktionen vil kræve en efterfølgende finsortering i 

plasttyper mv. For at få øget volumen kan plastaffaldet fra MGP-fraktionen finsorteres 

sammen med GBP-plasten på et plastsorteringsanlæg. 

AffaldPlus har selv undersøgt mulighederne for at etablere et sådan sorteringsanlæg og 

har herudover søgt om et plastprojekt, der skal analysere materialestrømmen og mulig-

heder for at påvirke sammensætningen af plast. 
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Der er udviklet et mindre og fleksibelt plastsorteringsanlæg kaldet Polysort; endnu dog 

kun som pilotanlæg. Polysort efterlyser dog muligheder for at teste et fuldskalaanlæg. 

Der kan desuden arbejdes med afsætning af genbrugsplast til lokale virksomheder. 

Gravenhorst, som udfører blæsestøbning, har formentlig særlige forudsætninger for at 

aftage plast direkte fra sorteringen.  Ud over egentlige plastproducenter anvender Egen 

Vinding og Datter polymerer (PE og PP) til fremstilling af et isoleringsprodukt.  

Formål 

Som supplement til Affald-Plus egne undersøgelser og plastprojekt, at undersøge føl-

gende: 

 Kan plastfraktionen udsorteres fra metal/glas-fraktionen på en teknisk gen-

nemførlig og økonomisk rentabel måde 

 Kan plastfraktionen fra MGP’en samt GBP-plastaffald finsorteres på en teknisk 

gennemførlig og økonomisk rentabel måde og evt. afsættes til videre opar-

bejdning eller til direkte genanvendelse  

 Kan den oparbejdede plastfraktion afsættes til en eller flere lokale virksomhe-

der i AffaldPlusområdet 

 Kan der evt. etableres et demonstrationsprojekt om sortering af MGP og plast-

fraktionen 

Fraktioner 

Det vil blive undersøgt, på hvilken måde plastaffald kan sorteres fra MGP-fraktionen til 

videre sortering og oparbejdning, samt om der kan opnås fordele ved at sortere MGP-

plasten sammen med GBP-plasten. Det vil endvidere blive undersøgt, om der kan etab-

leres et demonstrationsprojekt, hvor der etableres en sorteringsanlæg til MGP-

fraktionen, som udsorterer plasten fra metal/glasfraktionen samt et finsorteringsanlæg 

til MGP-plasten og GBP-plasten med udgangspunkt i et Polysort-anlæg. 

Det undersøges om plasten kan oparbejdes til plastråvarer, der kan afsættes til virk-

somheder i AffaldPlus’ område.  
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Implementering 

Projektet startes op med et indledende møde mellem de interesserede virksomheder 

for at afdække samarbejdsmuligheder omkring sortering og genanvendelse af MGP og 

plastaffaldet fx. gennem demonstrationsforsøg. Samtidig hermed vurderes, hvorvidt 

økonomien i et anlæg, som fx. det der anvendes af Ribe Flaskecentral til adskillelse af 

plast fra MGP fraktionen, er realistisk. Det vurderes ligeledes om økonomien i et Poly-

sort anlæg, der finsorterer den udsorterede fraktion fra den automatiske sortering af 

MGP, er realistisk. 

Franz Cuculiza, Aage Vestergaard Larsen (AVL) er åben for at indgå i en dialog om et evt. 

samarbejde sammen med Rotationsplast og Polysort. AVL har udført tests på plastaffald 

indsamlet fra husholdninger på deres anlæg og er i proces med at udvikle området. 

Derfor er timingen god ift. et evt. samarbejde. Peter Tang, Polysort er ligeledes interes-

seret i et samarbejde og i at afprøve Polysort-anlægget i fuldskala. Herudover er Ribe 

Flaskecentral også positivt indstillet overfor, at bidrage med deres sorteringserfaringer 

på MGP-fraktioner. Der ser derfor ud til at være et godt udgangspunkt for at teste mu-

lighederne for at lukke kredsløbet for plastaffaldet og for at indhente værdifulde erfa-

ringer samt udnytte evt. synergier mellem de forskellige led i værdikæden.  

Hvis det viser sig, at der er interesse for samarbejde og økonomien ser realistisk ud, 

foretages demonstrationsforsøg. I forhold til adskillelse af plast fra MGP fraktionen, kan 

demonstration formentlig udføres ved, at MGP affald fra AffaldPlus separeres på Ribe 

Flaskecentral. Glas-metalfraktionen separeres derefter hos Reiling, der vurderer om 

fraktionen har en kvalitet, der fungerer tilfredsstillende i deres anlæg. 

Et demonstrationsforsøg for plast-delen af MGP fraktionen, kan bestå i, at AffaldPlus er 

vært for et Polysort anlæg, med en forsortering af MGP’en, hvor plasten sorteres fra 

metal/glas-fraktionen. Demonstrationsanlægget placeres hos Affaldplus, som også 

afsætter de udsorterede plastfraktioner til oparbejdning hos AVL, som afsætter den 

oparbejdede plast til genanvendelse hos Rotationsplast. Affaldplus kan alternativt væl-

ge at levere plastaffaldet til et eksternt plastsorteringsanlæg med henblik på finsorte-

ring og genanvendelse. 

Involverede virksomheder 

Følgende virksomheder inddrages i undersøgelsen: 

 Reiling 
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 Aage Vestergaard Larsen 

 Rotationsplast  

 Gravenhorst 

 Polysort 

 Egen vinding og Datter – PE og PP til isoleringsprodukt 

4.5 ViKanIT-case 

Generelt 

Elektronikaffald er omfattet af et producentansvar, som betyder, at producenter og 

importører af elektrisk udstyr tager elektronikaffaldet retur samt sørger for en forsvarlig 

håndtering af affaldet. Producentansvarsordningen finansieres af producenterne og 

importørerne og administreres af Dansk Producentansvars-system (DPA-System). Kom-

munerne indsamler elektronikaffald fra borgerne, mens producenterne stiller materiel 

til rådighed og varetager behandlingen af elektronikaffald på nationalt plan. www.dpa-

system.dk . 

ViKanIT er, som tidligere nævnt, interesserede i at aftage computere, skille dem ad og 

markedsføre delene gennem en netbutik. 

I dag købes brugte computerdele til ældre computere fra Kina. Det formodes, at disse 

dele for en stor dels vedkommende stammer fra computere fra vesten. En af ulemperne 

er lang leveringstid. 

Vi foreslår, at man i første omgang forsøger at gennemføre et forsøg for at undersøge 

modellens bæredygtighed, såvel økonomisk som ressourcemæssigt. 

Formål 

 At undersøge følgende: 

 Hvor stor en del af det modtagne IT udstyr er salgbart, eller udgøres 
af salgbare reservedele, herunder hvilke materialer 

 Hvor stor en del af IT udstyret, herunder reservedele, der sættes til 
salg bliver solgt 

 Hvordan afsættes/bortskaffes: 
o Ikke salgbare dele (dele som man ikke forventer at kunne 

sælge) 

http://www.dpa-system.dk/
http://www.dpa-system.dk/
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o Usolgte reservedele (dele der efter en given periode på 
hjemmesiden ikke er blevet solgt og derfor kasseres) 

 Indtægt fra salg 

 Arbejdstidsforbrug 
 

Det undersøges sideløbende hvorvidt ViKanIT kan aftage nogle af kablerne fra GBP – og 

hvorvidt der er potentiale i andet IT tilbehør. 

Fraktioner 

 En del af fraktionen ”kabler” 

 ”Andet IT tilbehør”, som covers, tasker etc. kan være en del af flere fraktioner: 

plastik, tekstil, småt brandbart etc. 

 WEEE, er ikke en af fokusfraktionerne, men kan betragtes som relevant, da det 

i høj grad vil være plast- og metaldele, der vil blive direkte genbrugt i stedet for 

at blive genanvendt. Man kan spare et stort ressourceforbrug til omsmeltning 

af metal og reducere downcycling af plast.  

Involverede virksomheder 

Idéen er udviklet af ViKanIT, som bør være den centrale virksomhed i projektet. Hvis der 

er ønske om det fra begge virksomheders side, kan det være relevant at Irepair4you 

også deltager. DanWEEE har på nuværende tidspunkt kontrakt på at aftage WEEE affald 

og projektet bør derfor gennemføres i forståelse med dem. 

Foreslået implementering  

 Indledende dialog med mellem AffaldPlus og DanWEEE samt Den Kollektive 

Ordning, for at afdække om et sådant projekt kan gennemføres i gensidig for-

ståelse. Der oprettes evt. en styre- eller følgegruppe, med deltagelse af de im-

plicerede. 

 På baggrund af ovenstående, og i dialog med ViKanIT, besluttes indsamlings-

koncept til projektet 

o Relevante computere udtages fra Genbrugspladsen og udleveres til 

ViKanIT 
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o Borgere opfordres gennem lokal presse og TV til at aflevere compute-

re direkte til ViKanIT 

 De praktiske forhold omkring registrering af diverse parametre fastlægges 

 En forsøgsperiode med registrering af aftalte parametre gennemføres 

 Efter forsøgsperioden undersøges det, hvorvidt modellen kan blive økonomisk 

bæredygtig og på den baggrund besluttes det, om ordningen kan forlænges el-

ler gøres permanent.  

4.6 Kursuscenter og Bed &Breakfast med genbrugstema 

Generelt 

Et kursuscenter med et gennemgående tema kan inspirere sine brugere til at tænke 

mere cirkulært på mange forskellige måder: 

 Al indretning, service etc. er genbrug, redesign eller genanvendelse – og er evt. 

til salg 

 Der afholdes kurser i upcycling 

 Kunder der benytter møde- eller kursuslokaler kan tilkøbe up-cyckling pauser 

eller teambuilding  

Formål 

At gøre det muligt for virksomheder som Smedehytten at arbejde med et gennemgåen-

de genbrugstema.  

Fraktioner 

Der kan være tale om en række fraktioner – også fraktioner udenfor fokusgrupperne. 

Involverede virksomheder 

Idéen er udviklet af Smedehytten. Hvis man kan engagere flere virksomheder omkring 

ideen, kan de supplere og understøtte hinanden fx. med fælles markedsføring. Det kan 

desuden være en fordel at have flere involverede virksomheder, i forhold til at etablere 

et egentligt udviklingsprojekt. På den måde reducerer man betænkeligheder i forhold 

til, at en enkelt virksomhed favoriseres ift. afgangen til GBP-materialer. 
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Foreslået implementering 

Der vil være behov for en indledende dialog, hvor roller og forløb konkretiseres. Roller-

ne kan fx. se således ud: 

 Smedehytten udvikler og driver projektet. Konkretiserer løbende, hvilke mate-

rialer de kan bruge, behov for hjælp i forhold til regulatoriske forhold, kontakt 

til ejerkommuner, kontakt til andre lokale virksomheder etc. 

 AffaldPlus leverer, i den udstrækning det er muligt, materialer til Smedehyt-

ten. Der vil formentlig være behov for en løbende dialog, om hvilke materialer 

der er til rådighed og under hvilke betingelser de kan leveres til Smedehytten 

og evt. øvrige deltagende virksomheder. Muligvis kan AffaldPlus også støtte 

projektet ved at tilbyde en vis forberedelse af materialer til projektet. Affald-

Plus kan desuden støtte projektet ved at facilitere kontakt til institutioner og 

virksomheder, samt kommunikation om projektet. 

Forløbet kan fx. se således ud: 

 Indledende møde: Rammerne for projektet konkretiseres 

o Skal der involveres flere virksomheder fra starten 

o Skal der søges midler – og hvor er der muligheder 

o Parternes roller og forventningsafstemning 

o Planlægning af de næste skridt 

 Indretning af Smedehytten – løbende dialog om hvilke materialer man kan 

bruge – evt. kan AffaldPlus facilitere kontakt til mulige leverandører af restpro-

dukter som de ikke selv kan levere 

 Fælles kommunikationsarbejde om projektet 

 Planlægning af kurser – hvilke materialer har man brug for til forskellige kur-

susforløb, kan AffaldPlus levere og på under hvilke betingelser. Er der mulighed 

for synergi med Ressource-Citys aktiviteter eller med ejerkommuners planer og 

visioner 
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 Planlægning af pause- og teambuildingsaktiviteter - hvilke materialer har man 

brug for til forskellige kursusforløb, kan AffaldPlus levere og på under hvilke 

betingelser 

4.7 Øvrige aktiviteter 

4.7.1 Etablere kontakt 

 Mellem Plusbutikken og Smedehytten og evt. Irepair4you (Egen Vinding og 

Datter har selv etableret denne kontakt) 

 Mellem Reiling og Smedehytten – for evt. mindre mængder skår fra restrakti-

onen 

 Mellem AffaldPlus/Plusbutikken og ViKanIT for evt. aftag af computertilbehør 

og kabler 

 Mellem Egen Vinding og Ressource City – Egen Vinding kan formentlig bruge 

assistance til at sprede budskabet om deres miljøvenlige produkter 

4.7.2 Afsætning af Reilings restfraktion af mørkt glas og keramik 

Ressource City undersøger om fraktionen kan afsættes til et betonfirma i AffaldPlus 

område – alternativt et betonfirma øst for Storebælt 

4.7.3 Oplysning til borgere om at emballageglas helst modtages med låg og kapsler 

Som nævnt i afsnit 3.4.1 er det en fordel for Reiling at modtage emballageglas med låg 

og kapsler, da der kommer mindre snavs og fremmedlegemer i glassene. Dette kan med 

fordel inddrages i oplysning til borgerne om sortering af affald. 

4.7.4 Skulptur event og skulpturpark 

Under workshop d. 30/4 foreslog Smedehytten, at man kunne afholde en Skulptur-

event, efter et mønster de kendte fra en by i Israel. Kunstnere inviteres til byen, får fx. 

rejse, kost og logi samt et symbolsk honorar betalt. I løbet af fx. en uge, bygger de en 

skulptur af GBP materialer stillet til rådighed af AffaldPlus.  

4.7.5 Diverse aktiviteter og idéer 

 Flere aktiviteter i stil med juledekorationsværksted – påskedekorationer – ga-

veidéer etc. 

 Samarbejde mellem Yderzonen og ungdomsuddannelserne om work-

shops/kurser med indhold af design og nyskabelse. 



 

 

50 

 Udvidet samarbejde med RessourceCity og bl.a. Erhvervsakademi Sjælland om 

projekter, rettet mod studerende, hvor der arbejdes med ressourcebesparelser 

m.v. 
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