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STENA Recycling – SLF 

Fakta 2015 →:
STENAs forventede affaldsmængde Grenå: ca. 30.000t  

Roskilde: ca. 25.000t
(meget afhængigt af markedet for skrot da SLF udgør ca. 20% af ”infeed”)

Udfordringer:
Forhøjede afgifter på SLF:

→ højere omkostninger
→ lavere priser på skrot til kunderne
→ ukontrolleret marked for eksport af skrot/udtjente biler til andre lande.  

ELV (End Life Vehicle)
→ EU direktiv der kræver 85% genanvendelse, 10% nyttiggørelse (eks afbrænding) og max 5% 

til deponi fra udtjente biler.
Ressourcestrategien:

→ reduktion af SLF til deponi; 70% skal nyttiggøres pr. 2018
Der er 2 egnede deponier i DK: 

→ stor risiko for STENA  da vi ikke må op-lagre lokalt hvis der periodevis  lukkes for et deponi.
Deponibekendtgørelsen:

→ SLF er et uhomogent og komplekst affald – når vi udvikler up-cycling vil der stadig være 
rest fraktioner til deponi. Der er ikke pt. plads til ”svingninger i kvalitet” iht. 
overensstemmelses attester hvilket næsten umuliggøre forsøgsperioder for at teste 
muligheder da dette vil/kan have indflydelse på stoffers koncentrationer i deponi fraktionen. 
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Hvad gør STENA

STENAs udviklings planer:
”STENA Industrial System” – et innovativt up-cyclings projekt der bygges i Grenå i løbet af 2016

→ sikre meget større udsortering af brugbare fraktioner i SLFen såsom metaller, jern og plast
→ skal også modtage ca. 50% af SLFen fra Roskilde = stadig behov for deponi fra Roskilde
→ Klar til produktion: forventeligt i 08 2016
→ projektet modtager støtte fra ERST under ”Puljen målrettet Shredder Branchen”

Et innovativt projekt der ikke er bygget før – derfor er der nogen usikkerhed i de formodede tal.

SLF til forbrænding
→ Nye regulativer har medført vi kan producere en SLF fraktion som er EAK 19 10 04 og 

derfor er egnet til forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg – forsøgsperiode pågår. 

Hvis det hele skal lykkedes, har brug for lidt hjælp:

→ hvis ikke vi kan komme af med vores SLF til deponi – går produktionen i stå, derfor vil vi gerne 

have muligheden for at kunne køre fra Roskilde til RenoDjurs HVIS OdenseNord skulle lukke i 
perioder

→ Vi vil gerne indlede en dialog med MST og deponiejerne vedr. hvordan vi kan løse:
Risikoen ved at være afhængig af ET analyse resultat (på et meget uhomogent 
materiale) alternativt blive enige om en trend over en nærmere defineret periode hvor 
vi kan levere løbende analyser.

En løsning på hvordan vi kan holde vores projekter i gang – også selvom dette har 
periodevis indflydelse på indholdet af visse stoffer i SLFen til deponi. 
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STENA Recycling – SLF til RenoDjurs

• Sidestående tal er estimater da vores 
udvikling er risiko betonet og ikke 
afprøvet før

• STENA arbejder på en langsigtet plan 
der skal sikre vi møder ressource 
strategien og sikrer STENA et bedre 
resultat ved at up-cycle mere af SLFen.

• Vi investerer i løbet af 2015 i en stor 
up-cyling fabrik i Grenå – alt efter 
hvordan denne producerer vil tallene 
muligvis være lidt anderledes

• Frem til fabrikken er i produktion 
afsætter vi i stigende grad SLF til 
afbrænding på godkendte 
affaldsforbrændings anlæg.

• Vi vil gerne beholde en sikkerhed i at 
kunne komme til at køre fra Roskilde til 
RenoDjurs – derfor de 5.000t/anno –
”SLF Roskilde (sikkerhed)”
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