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 Forord 

 

Denne rapport er udarbejdet som dokumentation i forbindelse med gennemførelse af et projekt, der i 2016 

opnåede økonomisk støtte via ”Puljen til implementering af ressourcestrategien” (Kommunepuljen).  

 

Projektet er gennemført med størst mulig interaktion med relevante aktører – designere, iværksættere, of-

fentlige virksomheder og private entreprenører. Desuden har et løbende samarbejde med et lignende pro-

jekt i Affald Plus’s område forsøgt at øge nytteværdien af de to kommuneprojekter. Projektets deltagere er 

Vestforbrænding I/S, Reno Djurs I/S og Randers kommune. Virksomhederne XL-Water og Thortrans Randers 

deltog som demonstrationsvirksomheder. Birgit Holmboe fra Holmboe Consult og Leise Marud fra WASTE-

less har bidraget med projektudførelse.  

 

Projektgruppen vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange virksomheder og organisationer, der i pro-

jektperioden har været kontaktet og interviewet. Disse har alle bidraget væsentligt med uvurderlige per-

spektiver og indsigt på området.  

 

Det har været vores målsætning med denne rapport at give et fakta-baseret grundlag for at tage stilling til 

yderligere muligheder for fremtidig genanvendelse af materialefraktionerne plast og træ fra husholdninger. 

Vi har forsøgt at identificere kritiske spørgsmål, som ikke kunne besvares tilfredsstillende inden for ram-

merne af dette projekt, men som der kunne arbejdes videre med i et egentligt demonstrationsprojekt.  

 

Indholdet af rapporten er ikke nødvendigvis udtryk for Miljøstyrelsens holdninger eller vurderinger. 
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 Formål 

Projektet har til formål, at 

 

� Finde frem til forudsætninger og løsningsmodeller for at sorteret træ og plast fra husholdninger kan 

anvendes til nye produkter lokalt. 

� Skabe et beslutningsgrundlag for en eventuel iværksættelse af et egentligt fuldskalaprojekt, der kan 

demonstrere, at plast og træ fra sorteret husholdningsaffald kan afsættes til oparbejdning hos er-

hvervslivet lokalt på konkurrencedygtige vilkår.  

 

Projektet fokuserer på genanvendelse af materialefraktionerne træ og plast fra danske husholdninger.  

Baggrunden for valget af disse to materialetyper har været, at Miljøstyrelsen ved flere lejligheder har påpe-

get behovet for at opdyrke de potentielle muligheder for øget genanvendelse af disse to fraktioner. Det ses 

bl.a. af kommuneprojekterne ”Uforløste potentialer på Genbrugsstationen”, ”Bedre sortering af træ til gen-

anvendelse på genbrugsstationer”, samt MST/Clean rapporten ”Stimulering af markedsdrevet efterspørgsel 

efter returplast i udvalgte værdikæder”.  

 

Sidstnævnte rapport viser bl.a., at der er en række store potentielle ’market drivers’ tilstede i Danmark, som 

kan drive udviklingen imod øget optag af genanvendt plast og at resten af værdikæden også er tilstede i Dan-

mark, selvom mængden af oparbejdet genanvendt plast fra husholdningsaffald stadig er meget lille. Rappor-

ten konkluderer at forudsætningerne for at opdyrke et hjemligt marked for genanvendt plast fra husholdnin-

gerne er tilstede.  

 

Træ er valgt, da det er en fraktion, der har været meget lidt fokus på, bla. fordi en del af det sorterede træ er 

imprægneret og dermed ikke umiddelbart kan genanvendes.  

 

Målgruppen for projektet er størstedelen af værdikæden for træ og plast, herunder selvfølgelig virksomhe-

der, der kan aftage de ressourcer, der gemmer sig i husholdningsaffaldet og oparbejde disse ressourcer til 

nye produkter. Derudover er målgruppen kommuner og affaldsselskaber, der kan replikkere erfaringer i de-

res lokalområde samt Miljøstyrelsen og Miljøministeriet, der kan bruge resultaterne til at synliggøre betyd-

ningen af sortering og genanvendelse. 
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 Rammer og aktiviteter 

Baggrunden for projektet har været det uudnyttede potentiale for lokal/ national genanvendelse af sor-

teret plast og træ fra husholdningsaffaldet. At der er et uudnyttet potentiale for øget genanvendelse 

fremgår blandt andet af resultater dokumenteret i tidligere gennemførte kommunepuljeprojekter. Fo-

kus i dette projekt er materialefraktionerne plast og træ. Projektet vil forsøge at demonstrere, at det 

kan lade sig gøre i praksis at stimulere markedet for genanvendt træ og plast fra husholdninger. 

 

Danmark er forpligtet til at opfylde en række konkrete EU-mål for husholdningsaffaldet, herunder Em-

ballagedirektivets krav om at 22,5 % af plastemballageaffaldet fra såvel erhverv som husholdninger skal 

genanvendes. 

 

Desuden bebuder EU-Kommissionen, at der i 2017 vil blive fremlagt en ’strategi for plast i den cirkulære 

økonomi’. Samtidig er det foreslået, at genanvendelsesprocenten for plastemballage (2014) på 40 pct. 

for EU som helhed – skal øges via et obligatorisk mål på 55 pct. i 2025.  

Det er en enorm udfordring at lukke plasts stofkredsløb, dels fordi plast er en inhomogen størrelse, hvil-

ket gør den vanskelig at genanvende. Derfor er det vigtigt at holde fokus på at stimulere markedet for 

genanvendt plast.  

  

For affaldstræs vedkommende gælder det ligeledes, at der er registreret et stort potentiale for at øge 

materialegenanvendelsen af sorteret træ fra husholdninger. Træaffaldet ses i stigende mængder på de 

danske genbrugspladser i disse år (Affaldsstatistikken 2013). Genbrugspladserne modtager hvert år 

skønsmæssigt 160.000 tons træaffald og kommunerne udsorterer i dag en del af dette til genanven-

delse. Det anslås dog (Ressourceplanen 2013 -2016), at der kan udsorteres yderligere ca. 100.000 tons 

af den samlede mængde genanvendelsesegnet træ. En del af træfraktionen består af trykimprægneret 

affaldstræ (størstedelen CCA-imprægneret træ), svarende til skønsmæssigt 50.000-100.000 tons om 

året. Dette eksporteres til forbrænding i Tyskland. 

 

Det ikke-imprægnerede (rent træ) træaffald genanvendes i dag fortrinsvist til spånpladeproduktion i 

Danmark eller det nordlige Tyskland. Flere kommuner, herunder kommunerne i AffaldsPlus’ opland har 

i de senere år udsorteret stigende mængder af træaffald fra det forbrændingsegnede affald i særskilte 

containere på genbrugspladserne med henblik på genanvendelse. Flere af landets genbrugsstationer og 

eksempelvis spånpladevirksomheden Novopan Træindustri A/S på Djursland har stigende mængder af 

træaffald på lager.  

 

EU’s Emballagedirektivet foreskriver, at 15 % af træemballageaffaldet fra såvel erhverv som husholdnin-

ger skal genanvendes. Det betyder at materialegenanvendelsen og energiudnyttelsen af træaffaldet 

skal balanceres. Her kommer bl.a. Bekendtgørelse om biomasseaffald nr. 84 af 26. januar 2016 i spil. 

Bekendtgørelsen angiver i bilag 1, hvilke dele af træaffaldet, der uden kommunal anvisning kan bræn-

des i kraft- eller varmeproducerende anlæg.  

 

Den danske regerings ressourceplan 2013-2018 fastsætter målet, at 50 % af følgende materialetyper: 

organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, metal- og træaffald fra de danske husholdninger skal indsam-

les til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse i 2022.  Det vil sige både plast og træ kan bi-

drage til at opnå denne målsætning. 

 

I 2011 blev der på landsplan genanvendt 36 % af de samlede mængde husholdningsaffald. En måling i 

2013 viser, at denne procentdel er steget til 41 %. Der er altså et godt stykke vej endnu, hvis målene 

skal nås. 
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Ses specifikt på den genanvendte mængde husholdningsaffald, er der kun genanvendt 22 % af materia-

letyperne organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, metal- og træaffald i den del af husholdningsaffal-

det, der omfatter kildesorteret husholdningsaffald, dagrenovation, storskrald samt forbrændingsegnet 

affald fra genbrugspladserne (jf. Ressourcestrategiens tabel 1).  I 2013 er denne genanvendelsesprocent 

steget til 28 %.1  

 

3.1 Kommunernes rolle 

Kommunerne spiller en central rolle i opnåelse af genanvendelsesmålene for husholdningsaffaldet, idet 

de 98 kommuner samlet set skal igangsætte initiativer så målene nås inden 2022.  

 

Kommunernes tiltag til fremme af genanvendelsen understøttes af en tilskudsordning. Frem til 2017 

ydes økonomisk støtte til kommunalt drevne projekter. I år (2016) vil staten gøre status over denne til-

skudsordning og afdække udviklingen i genanvendelsen af husholdningsaffaldet og overveje, om der 

skal iværksættes yderligere initiativer. 

 

Hver husstand i Danmark frembringer hver uge 8-9 kg dagrenovation2. Selv om plastemballage ikke 

vægtmæssigt udgør en stor andel af dagrenovationen (4-5 %)3 så fylder materialefraktionen meget. 

Genanvendelsen af plast foregår både i form af henteordninger og bringeordninger, herunder bringe-

ordninger til landets genbrugspladser. Erfaringer fra bl.a. Plastic Zero har vist, at det kan være vanske-

ligt at få fuld dokumentation for den videre oparbejdning af plasten, da den afsættes på et frit marked 

som en råvare til mange forskellige typer anvendelser og videre behandling.  

 

 

3.2 Projektets aktiviteter 

Projektet består af tre hovedaktiviteter:  

 

1. En analyse af værdikæden for træ og plast – fsva. kæden når fraktionen falder som affald til va-

ren/produktet sælges på markedet. 

2. Kortlægning af relevante aftagervirksomheder, herunder etablering af forslag til metoder til identifi-

kation af aftagervirksomheder.  

3. Vurdering af bæredygtige muligheder for oparbejdning til produkter, der kan indgå på markedet.  

  
For-projektet består af fire arbejdspakker:  

1) Projektledelse og formidling, der havde til formål at sikre gennemførelse af projektet samt en for-

midling af resultaterne. Aktiviteterne omfattede udover projektstyring, økonomistyring og rapporte-

ring, afholdelse af konsortiemøder, hvor mulighederne for deltagelse i et eventuelt demonstrations-

projekt drøftes. Desuden er der gennemført to workshops med innovationspaneler, bestående at 

centrale aktører i hele værdikæden. 

2) Værdikædeanalyse af affaldsstrømmene for træ og plast fra husholdninger. Denne arbejdspakke 

omfattede en udredning af kvalitet/kvantiteten af fraktioner og nuværende afsætningsmønstre. 

Aktiviteterne omfattede identifikation af materialefraktionernes mængder, kvalitet og forventet 

fremtidigt potentiale for hhv. Vestforbrænding, Reno Djurs og Randers Kommune. Fraktionernes 

nuværende afsætningsmønstre afdækkes og mulighederne for en højere genanvendelsesprocent 

undersøges. 

3) Virksomheder. Denne arbejdspakke omfattede en systematisering af kortlægning af relevante 

virksomheder/ klynger/ iværksættere og deres interesse i – og muligheder for - at aftage sorteret 

affaldsplast og -træ fra husholdninger. Et forslag til metode til at finde disse virksomheder er 

                                                      
1 Regeringens ”Ressouceplan for affaldshåndtering 2013-2018 Tabel 3.1 med tilhørende fodnote, samt Miljøstyrelsen (2013): Miljø- og samfundsøko-

nomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation. Miljøprojekt 1458. 

 
2 Kortlægning af dagrenovation i Danmark, 2014  Tabel 1.2 side 8 
3 Samme kilde som ovenstående  
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anbefalet. Der er således identificeret virksomheder, fortrinsvist i partnernes opland, der har 

potentiale for at aftage træ eller plastfraktioner og deres kvalitetskrav til fraktionen. Metoden til 

identifikation af relevante oparbejdningsvirksomheder er til rådighed for andre.  

4) Bæredygtige muligheder for oparbejdning af produkter til markedet. Aktiviteterne omfattede en 

tidlig analyse af muligheder for at anvende nye teknologi til nye typer oparbejdning. Identifikation af 

nye forretningsmuligheder og metoder til at oparbejde træ og plast lokalt/ nationalt samt afdækning 

af muligheden for at anvende XL Waters teknologi og Thortrans metode til at oparbejde sorteret 

plast og trykimprægneret træ fra husholdninger.  

 

3.3 Metoden 

Et helt centralt element i den anvendte metode har været at sikre en udstrakt involvering af mange rele-

vante og mulige aktører indenfor træ og plast håndtering. Det vil sige, at såvel specifikke organisationer, kon-

krete designere og iværksættere, eksisterende genanvendelsesvirksomheder samt i øvrigt virksomheder - 

som ved telefonisk kontakt - har vist interesse for emnet. Der er gennemført innovationsworkshops med 

idégenerering og gensidig inspiration - samt interviews. Desuden har der været gennemført diskussioner ba-

seret på ’desk-research’ og analyser.  

 

3.4 Succeskriterier 

Dette projekt er et forprojekt. Succeskriterierne har været, om det lykkes at afklare potentialer for at opar-

bejde og afsætte sorteret træ og plast fra husholdninger til nye produkter på det danske marked. Derudover 

har det været et succeskriterie, at der er fundet partnere, der vil tage ansvar og deltage aktivt i et efterføl-

gende fuldskala demonstrationsprojekt. Forventede effekter af fuldskala projektet vil være, at skabe mindst 

3 nye virksomheder eller udvidelse af porteføljen hos eksisterende virksomheder. Og at mindst 3 eksiste-

rende virksomheder udvikler nye produkter eller erstatter eksisterende ressourcer med genanvendte res-

sourcer  

 

Forventningerne til det egentlige demonstrationsprojekt er, at vi kan øge genanvendelse af især trykimpræg-

neret og rent træ, samt mixed plast fraktionen, der udgør 20-30 % af plastaffald. En mere specifik vurdering 

af, hvilke underfraktioner og hvor meget, vil blive nøjere estimeret i ansøgningen til fuldskala projektet.  

 

Perspektivet på længere sigt er, at udvikle modeller og cases, der kan stimulere dansk oparbejdning af sorte-

ret husholdningsaffald og derved reducere international transport af affald, sikre at affaldet rent faktisk bli-

ver oparbejdet og genavendt og skabe nye grønne arbejdspladser samt give borgere og erhvervsliv tydelige 

incitamenter for at sortere affald bedst muligt. 
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 Analyse af værdikæder og mængder 

Nedenfor er der foretaget en analyse af genanvendelse af træ og plast i projektpartnernes oplande dvs. 

Vestforbrænding, Randers Kommune og Reno Djurs. Analysen er baseret på data fra anlæggene og inter-

views.  

 

I projektet starter værdikæden ved indsamlingsstedet. Det er enten ved genbrugsstationen, storskrald, kube 

indsamlet eller kildeopdelt/ sorteret. 

 

4.1 Træ  

Træ indsamles udelukkede på genbrugsstationer. Hos alle tre projektpartnere indsamles hh. rent - også kal-

det indendørs træ - og imprægneret træ - også kaldet udendørs træ. Som det ses i tabel 1 bliver der indleve-

ret hh. ca 5 og 7 gange så meget rent træ som imprægneret træ i hh. Vestforbrændings og Randers Kommu-

nes opland. Mens der hos Reno Djurs blev indleveret en halv gang så meget rent træ som imprægneret træ.   

 

Tabel 1 Mængder af indendørs og udendørs træ 

Ton/ år i 2015 Rent træ Imprægneret træ 

Vestforbrænding 42.000 7.500 

Randers Kommune 4.500 600 

Reno Djurs 3.772 2.357 

 

Rent træ afsættes stort set udelukkende til spånpladeproduktion. For Randers Kommune og Reno Djurs ved-

kommende indsamler, omlaster og transporterer de selv træet, som afsættes til Novopan til spånpladepro-

duktion. Novopan har i øjeblikket problemer med at aftage alt 

træ, der derfor hober sig på op, som det ses på Figur 1. Der er 

ikke fundet andre danske afsætningsmuligheder. Transporten 

er en væsentlig omkostning og dermed en barriere ift. at trans-

portere træ til f.eks. Tyskland eller Polen til spånpladeproduk-

tion.  

 

Vestforbrænding bruger ekstern leverandør til transport. Træet 

neddeles og omlastes på Vestforbrændings areal i Frederiks-

sund, før det transporteres til hhv. Novopan, som aftager ca. en 

tredjedel og til spånpladeproducenter i EU, der aftager resten.  

 

4.1.1 Imprægneret træ  

Imprægneret træ bliver sendt til forbrænding i Tyskland, hvor den kontaminerede aske kan opbevares i salt-

miner. Alle tre projektpartnere får transport, neddeling og omlastning varetaget af underleverandører.  

 

4.1.2 Muligheder for øget genanvendelse - træ 

Som nævnt afsættes rent træ primært til spånpladeproduktion. I Danmark er Novopan på Djurs den eneste 

spånplade producent. I 2015 blev Novopan opkøbt af østrigske Kronospan. Flere i branchen har udtrykt, at 

de opfatter det som en udsat situation, at der kun er én dansk aftager. Udenlandske spånpladeproducenter 

er også aftagere af dansk træ, men ifølge Affald +, er markedet oversvømmet.  

 

Der er andre danske virksomheder, der udnytter genbrugstræ. Dette gælder mindre mængder til boligløsnin-

ger f.eks WOODLIVING, Genbyg Design og Thomas Dambo. Ifølge en af de større tømrervirksomheder på 

Djurs, vi kontaktede, er årsagen bla. at prisen på råtræ er meget lav.  

Figur 1 Depot rent træ, Randers Affaldsterminal 
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Hos Dansk Træinformation, træbranchen videns- og formidlingscenter var der udbredt skepsis omkring gen-

anvendelse af træ fra genbrugsstationer. Som eksempel gives, at de dele af bøgetræ fra danske skove, der er 

for dårlig kvalitet til salg til møbler eller gulvbrædder, bruges som træflis i kraftvarmeværker. Sammenholdt 

med at bruge ressourcer på at oparbejde træ fra genbrugsstationer, virker det ikke indlysende -ifølge Træin-

formation. Træinformation nævner desuden at udfordringen er, at træ, der sælges til møbel og byggeindu-

strien skal styrkeprøves (CE-mærkes). Det gøres pt. ikke på genbrugstræ.  

 

Diskussionen om værdien af at genanvende træ, afdækkes i øjeblikket af Miljøstyrelsen, der er ved at af-

slutte en kortlægning samt en livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af genanvendelse af 

træaffald til spånplader og tilsvarende kortlægning af imprægneret træ. De to rapporter forventes offentlig-

gjort i sensommeren/ efterår 2016.  

 

For at undersøge mulighederne for at genanvende træ, inviterede vi industrien til en workshop om træ, som 

er beskrevet i nedenfor.   

 

Innovationsworkshop om træ 

 
Workshoppen var et fælles initiativ med Inbiom (Innovationsnetværket for Biomasse) og Lifestyle and Design 

Cluster4 . Workshoppen blev afholdt på Randers Affaldsterminal. Formålet med workshoppen var at invitere 

industrien til at komme med ideer til genanvendelse af træ.  

 

Deltagene var:  

Stea-leverandør af emballage til logistik (paller mv.) 

Retec – producer maskiner til neddeling, knusning, knusning mv.  

Agro Business Park A/S – forskerpark inden for biomasse  

Salling Entreprenørfirma- entreprenørfirma 

Natur&Biomasse ApS – leverandør af forskellige træprodukter som flis og bioballer 

Thortrans Randers- logistik virksomhed, der også reparerer paller  

Cowi- rådgivende ingeniørvirksomhed 

 

Cowi indledte med at redegøre for fraktionen: ”I Danmark blev der i 2014 produceret omkring 29.000 ton 

imprægneret træ (udendørs træ) og godt 200.000 ton rent træ (indendørs træ) (heraf ca. 4.000 ton emballa-

getræ). En del eksporteres til Tyskland og Polen til spånplade produktion og en del afsættes til Novopan.  

Udfordringen for kommunerne er dels, at der er en brændselsafgift på træ og at det er en stor fraktion, der 

er nødvendig at udnytte når ressourceplanen skal implementeres.” 

 

Herefter bad vi deltagerne bidrage med tre ideer til nye produkter/ løsninger, forslag til aktører og eventu-

elle barrierer:  

 

Ideer til genanvendelse:  

- Genbrugstræ i skolerne i kommunerne 

- Træflis til bed-afdækning, som borgerne kunne hente på genbrugsstationen på samme måde som 

kompost 

 

- Træ-emballage, som paller 

- Klodser til paller 

- OBS/MDF plader 

- Træflis til strøelse/ bund på ridebaner  

- Certificering af genbrugstræ 

                                                      

4 Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter 22 landsdækkende innovationsnetværk, der samler forskere, virksomheder og offentlige myn-

digheder om at skabe innovation og vækst. Netværkene findes inden for områder, hvor Danmark har vigtige styrkepositioner, som for eksem-
pel produktion, it, energi, miljø, transport, livsstil, sundhed og fødevarer. 
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De fleste af løsningerne vil kræve en yderligere udsortering, da flere af løsningerne vil kræve at der er tale 

om helt rent træ.  

 

Fra deltagerne var der et samstemmigt ønske om at få fraktionen udsorteret og herefter undersøge mulighe-

derne for at indgå i udviklingsprojekter. Især var der interesse for igangsætning af produktion af klodser til  

paller.  

 

Siden workshoppen, har Cowi fået tilladelse til at bruge en del af deres rammebevillig på træ, som de har 

med Miljøstyrelsen, på en udsorteringsredegørelse, der vil finde sted i efteråret 2016. Ideen er, at invitere 

industrien til at foretage sorteringen af f.eks. 5 containere og dermed få et indblik i, hvilke fraktioner indu-

strien vil sortere efter. Vores forventninger, at resultatet af sorteringen vil kunne danne grundlag for en 

række demonstrationsprojekter.  

 

Målet med udsorteringsforsøget er, at have en sortering- analyse fra Jylland, Fyn og Sjælland.  Det skal i den 

forbindelse nævnes, at vi i dette projekt har søgt kontakt til Assens og Middelfart Kommune, der pt.gennem-

fører kommunepuljeprojektet "Bedre sortering af ”Rent træ” på genbrugsstationer – udvikling af kommuni-

kationsløsninger målrettet borgere med afsæt i relevante aftageres kvalitetskrav”.  Der har desuden løbende 

været dialog og møder med og Affald+, der gennemfører projektet ”Lokal genanvendelse af genbrugsplads 

affald i en cirkulær økonomi”. Der er så vidt muligt  koordineret med disse projekter. Desuden foreligger der 

en analyse af affaldstræ på genbrugsstationer fra projektet Treecycling, et kommunepuljeprojekt gennem-

ført af Vestforbrænding og Reno Djurs. Resultaterne  ses i tabel 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det ses er omkring 1/3 af fraktionen ”rent træ” ubehandlet træ og paller, som er af den type, som virk-

somhederne primært har efterspurgt. Spørgsmålet om en udsortering vil forringe værdien af den øvrige 

mængde, så den ikke kan afsættes. Dette er vigtigt at få afklaret med Novopan.  

 

Afslutningsvist skal det nævnes, at et andet spor kunne være at lave en slags materialeplads, hvor lokale 

tømrer/snedkere kan afhente træ til f.eks. afdækning eller lign.. Eksempelvis er Renosyd i gang med at udvik-

let et materialepas, som skal give byggesektoren adgang til genanvendelse og genbrug af materialer. Dette 

vil være  en anden lokal måde at genanvende træ på.  

 

Imprægneret træ er en mere problematisk fraktion at genanvende, da fraktionen kan indeholde problemati-

ske stoffer fra imprægnering. Fraktionen transporteres som tidligere nævnt til Tyskland, hvor den brændes. I 

nærværende projekt har vi i samarbejde med Thortrans Randers påbegyndt en undersøgelse af om impræg-

neret træ kan genanvendes. Det er imidlertid et dilemma at de problematisk stoffer bevares i kredsløbet i 

stedet for at blive håndteret i forbindelse med forbrænding. På den anden side kan der argumenteres for at 

de problematiske stoffer i  indkapsles og måske kan håndteres, når der opstår nye teknologier.  

 

Vi har vejledt Thortrans Randers ift. at ansøge om en Innobooster5 på 785.811 (tilskud udgør 261.937 kr), 

som de er blevet tildelt til at lave en forundersøgelse af mulighederne for at genanvende udendørstræ fra 

genbrugsstationer. Randers Kommune vil bistå med miljøgodkendelser og SP Sveriges Tekniska Forskningsin-

stitut, der er specialister i træ, vil teste produktet.  

                                                      
5 Tilskud under Innovationsfonden til små og mellemstore virksomheder 

Gennemsnitlig for deling af "rent" træ i %

Ubehandlede træbrædder 27

Spånplader, køkkenskabe og skuffer, l 35

Møbler, døre (uden maling) 5

Paller, trækasser 6
Tabel 2 Resultat af sortering af 18 tons træ fordelt på 6 pladser i 

Reno Djurs opland.  
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Ved projektets afslutning, havde Thortrans Randers netop modtaget det første læs imprægneret træ fra Ran-

ders Kommune.  

 

4.1.3 Opsamling træ 

For træ er der qua Novopan en relativ høj lokal/national genanvendelse af rent træ. Imidlertid er der proble-

mer med at få afsat alt træet. Dialogen med biomasseindustrien har vist, at der er lokal/ national interesse 

for at genanvende både rent og imprægneret træ, hvilket kan bidrage til en bredere og højere genanvendel-

sesgrad. Bredes afsætningen ud på flere aktører, vil det – alt andet lige - gavne markedet.  

 

 

4.2 Plast 

De fleste kommuner er ved at indføre kildesortering/opdeling i forskelligt omfang. Vestforbrænding service-

rer en ejerkreds på 19 kommuner, der har forskellige grader af kildesortering. De 10.000 tons plast, som der i 

2015 blev indsamlet som kildesorteret plast forventes således at stige. Vestforbrænding forventer ikke at 

mængden af plast indleveret på genbrugsstationen vil falde, idet der typisk er tale om større plastemner.  

 

Randers kommune har kildesorteret plast rullet ud i hele kommunen og indsamler her 200 ton. Reno Djurs 

indsamler plast i kuber på forsøgsbasis.  

 

Tabel 3 viser mængderne af forskellige plasttyper hos projektpartnerne 

 

Tabel 3 Indsamlede plastmængder 

Plasttype i 

ton/år/ 2015 

Kildesorteret  

Hård plast 

Hård plast fra 

genbrugsstationer 

Plast fra ha-

vemøbler  

Hård PVC LDPE 

folie 

Vestforbrænding 10.000 1.750 300 650 650 

Randers Kom-

mune 

200 1.100 50 120 30 

Reno Djurs N/A 345  91 125 

 
 

4.2.1 Kildesorteret husholdningsplast 

Kildesorteret plast er en meget blandet fraktion. Figur 2 er et eksempel på sammensætningen af Vestfor-

brændings kildesorteret plast. Genanvendelse af fraktionen kræver omfattende sortering. De plasttyper, der 

primært genanvendes er LPDE (folie), PET, PP og PE. Hos Vestforbrænding bringes kildesorteret hushold-

ningsplast i udbud, som er baseret på pris og genan-

vendelsesgrad. For Vestforbrænding er afregningspri-

sen negativ.  Swerec, som har nordens største sort-

ringsanlæg og som ligger i Sverige, har vundet seneste 

ud bud. Swerec garanterer 65% genanvendelse. Resten 

forbrændes. Plasten vaskes, granuleres og sælges pri-

mært til compoundører i Europa, der videresælger pla-

sten, typisk blandet med virgint materiale, til plastpro-

ducenter.  

 

Randers Kommune forsorterer selv deres kildesorte-

rede plast. Plasten håndsorteres på Randers Affaldster-

minal. Der sorteres i HDPE, PET, Mixed plast. Afreg-

ningsprisen er positiv for HDPE og PET, men negativ for  

Film/folie 24% 

Hård PET 13,1% 

Hård PP 10,3%

Hård PE 6,9% 

Hård PS 0,6%

Andre hårde PO 1,4%

Blandet plast  23,4%

RDF 15,80%

Restaffald 4,3%

Figur 2 Vestforbrænding sammensætning af kildesorteret plast ud-

ført af ALBA, Braunsweig 
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mix. Plasten balles og afsættes til Ragn-Sells til yderligere 

sortering. En del af mixed plast aftages af Dansk Affaldsmi-

nimering på forsøgsbasis. Genanvendelsesprocenten er 

ukendt 

 

Reno Djurs har forsøg med indsamling af hård og blød hus-

holdningsplast i kuber i udvalgte områder. Plasten håndte-

res på samme måde som Randers Kommune.  

 

Sorteringsudgifterne ligger på omkring 700-800,-/ton og 

indtægt fra frasorteret plast, afhængigt af kvaliteten, er om-

kring 200,-/ton. 

 

 
 

4.2.2 Hård plast fra genbrugsstationer 

Ifølge Vestforbrænding består hård plast fra genbrugsstationer af ca. 60 % PE/PP. For Vestforbrændings ved-

kommende er det eksterne leverandører, der indsamler plast fra genbrugsstationer og omlaster på Vestfor-

brændings facilitet i Frederikssund. Den danske virksomhed Combineering har kontrakten på Vestforbræd-

nings hårde plast fra genbrugsstationer. Plasten transporteres til Holland, hvor den sorteres og oparbejdes 

hos Van Weerden, som er en af Europas største plast oparbejdere. Plasten afsættes til en håndfuld europæi-

ske compoundører. I følge Combineering genanvendes 80 % af den hårde plast.  

 

Randers Kommune har valgt en anden strategi, idet plasten håndsorteres på Randers Affaldsterminal. Det er 

Dansk Affaldsminimering, der har ansvaret for at sortere og afsætte plasten. Der kan sorteres i op til 20 frak-

tioner. F.eks. sælges HDPE dunke til en spansk producent af dunke. På HDPE er der en lille indtægt. De øvrige 

fraktioner afsættes med tab. Hovedparten (ca. 70 %) balles op og eksporteres til genanvendelse.    

 

Reno Djurs afleverer deres hårde plast hos Randers Affaldsterminal, hvor den indgår i den øvrige hårde plast.  

Nettoomkostningen er negativ, da sorteringsomkostningerne overstiger plastens værdi. Der kan være forskel 

på krav til fraktionen, men prisen ligger på ca. 300-400,-/tons) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Udsorteret HDPE fra kildesorteret husholdningsplast 

på Randers Affaldsterminal 

Figure 4: Med uret fra øverst til venstre: Ballet sorteret hård plast til eksport; Usorteret hård plast; 

Håndsortering; Sorteret HDPE dunke 
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4.2.3 Plast fra havemøbler 

Plast fra havemøbler indeholder en stor mængde kalk for at opnå den hvide farve, hvilket betyder at plasten 

kun kan udnyttes the nye havemøbler. Der produceres ikke plasthavemøbler i Danmark. Vestforbrænding 

bruger eksterne leverandører til indsamling og transport. Havemøbler omlastes på Vestforbrændings facilite-

ter i Frederikssund og sælges til Expladan i Haarlev, der neddeler og sælger videre. Genanvendelsesgraden er 

ca. 90% og økonomien er positiv.  

 

Havemøbler fra Randers Kommune og Reno Djurs sorteres af Dansk Affaldsminimering og sælges til yderli-

gere oparbejdning.  

 

4.2.4 Hård PVC 

Hård PVC er typisk tagplader og rør. For Vestforbrænding vedkommende er det Marius Petersen, der ind-

samler og videresælger hård plast. Plasten sendes til Van Werven til sortering og oparbejdning. Genanven-

delsesgraden er ca. 90%. For Randers Kommunes vedkommende er det Dansk Affaldsminimering, der sorte-

rer og baller plasten til videre oparbejdning. Reno Djurs kører det selv til RGS90, som sender plasten til opar-

bejdning og genanvendelse hos tredje aktør uden for Danmark. Pris for afsætning af hård PVC er 1.000-

2.000-/ton 

 

Hård PVC genavendes typisk til kernen i rør. Rør med genanvendt PVC kan ikke importeres til Danmark i hen-

hold til Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly.  

 

4.2.5 LDPE folie 

Hos Vestforbrænding indsamles LDPE folie af ekstern leverandør og omlastes i Frederiksund, hvorfra Stena 

opkøber og oparbejder inden det sælges til bl.a. produktion af plastikposer. Randers Kommune indsamler og 

sorterer selv inden det sælges til Marius Petersen til videre forarbejdning. Reno Djurs indsamler selv og kører 

det til RGS90, der sælger det videre til genanvendelse. Salgsprisen ligger omkring til 50,-/ton. 

 

 

 

4.2.6 Muligheder for øget genanvendelse plast 

Overordnet set har Vestforbrænding, Randers Kommune og Reno Djurs valgt forskellige genanvendelsesstra-

tegier. Vestforbrænding har så store mængder at deres plast går i udbud, hvor genanvendelsesgraden indgår 

som udbudskriterie. For de største plastfraktioners vedkommende (kildesorteret husholdningsplast og hård 

plast fra genbrugsstationer) sendes disse til sortering og oparbejdning i hhv. Sverige og Holland, hvor plasten 

videresælges til europæiske compoundører. Genanvendelsesprocenten ligger på 65% for kiledesorteret hus-

holdningsplast. Den kunne givetvis være højere, men omkostningen ved at udsortere og genanvende de sid-

ste 35% er væsentlig mere omkostningstung pr. kg end ved den andel, der pt. genavendes.   

 

 

Der indgår i kontrakterne at visse mængder kan tilbageholdes til forsøgsprojekter. Der kunne også indgås 

aftale om at specifikke fraktioner, der kunne genanvendes lokalt, tilbagetages.  

 

Randers Kommune har valgt et tæt samarbejde med lokale aktører (Dansk Affaldsminimering), der på kon-

traktbasis sorterer og afsætter den kildesorterede husholdningsplast. Kontrakten mellem Randers Kommune 

og Dansk Affaldsminimering er ikke betinget af en bestemt afsætningsgrad. Lokal forsortering gør det muligt 

at afsætte enkelte fraktioner lokalt. 

Reno Djurs afsætter hård plast til Randers kommune og afsætter øvrige plast fraktioner direkte til oparbej-

dere. Ud over de nævnte fraktioner, indsamler Reno Djurs på forsøgsbasis polystyren til lokal afsætning.  
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Det er primært fraktionen mixed plast, der ikke genanvendes. En del af det er for småt til at gå igennem sor-

teringsanlæggene eller består af lagdelt plast. En mindre del er ikke plast. For Vestforbrændings vedkom-

mende er det især denne fraktion (mixed plast), der kunne være relevant at kunne oparbejde til nye produk-

ter, der ikke kræver at fraktionen er yderligere sorteret. For Randers og Reno Djurs vedkommende vil lokal 

genanvendelse af alle fraktioner være værdifuldt ift. at reducere transportudgiften og sikre dokumentation 

for genanvendelsesgraden.  

 

Forsøg hos Fors (Holbæk forsyning) viser at de bedste fraktioner fra håndsorteret husholdningsaffald kan 

blive til salgbar råvare. Men omkostningerne er ukendte. Der er tale om et forsøgsprojekt. 

 

 

4.2.7 Barriere for genanvendelse af plast.  

Vi har undervejs i projektet identificeret de primære barrierer for lokal genanvendelse af plast til at være: 

 

1) Pris 

Råvareprisen er historisk lav. Dvs. incitamentet for at efterspørge genanvendt plast er lav.  

 

2) Krav til homogeniteten af råmaterialet.  

Homogenintet relaterer sig til farve og smeltepunkt. Plast fra husholdninger er af så blandet karakter, at det 

næsten altid vil blive indfarvet i grå, sort eller brun, hvilket sætter naturlige begrænsninger for brugen.  

 

Aage Vestergård Larsen er den største danske oparbejder af erhvervsaffaldsplast. Her er der ikke problemer 

med at afsætte plasten, men homogeniteten og kendskabet til sammensætningen af erhvervsaffald er langt 

højere end for husholdningsplast. Til diskussionen hører, at det ikke er alle plast produktionsmetoder, der 

egner sig til at anvende plast med en grad af urenheder. Der er fire primære produktionsmetoder: sprøjte-

støbning, ekstrudering, termoformning og hærdeplast. Det er primært inden for sprøjtestøbning og ekstru-

dering, at der anvendes genanvendt plast. Ved ekstrudering er der det højeste krav om ensartethed i smelte-

punkt. 75% af danske plastvirksomheder arbejder med sprøjtestøbning, hvor mange producerer højkvalitets-

produkter, der kræver en høj kvalitet og ensartethed i råvaren. 

 

3) Mængde 

I produktionssammenhænge er mængderne af indsamlet husholdningsplast i Danmark meget lille. Der har 

ikke været økonomisk grundlag for at etablere et vaske-, sorterings- og oparbejdningsanlæg, der kunne mu-

liggøre lokal genanvendelse af husholdningsplast i større omfang.  

 

 

4.3 Opsamling plast 

Der er identificeret et ønske om at undersøge mulighederne for at genanvende især mixed plast, som ellers 

for en stort del vedkommende forbrændes. Plast er imidlertid en meget kompleks fraktion at genanvende i 

forhold til de øvrige affaldsfraktioner og det er svært at komme med entydige anbefalinger. Snarere vil der 

være tale om individuelle vurderinger af konkrete aftagermuligheder.  
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 Virksomheder  

For at undersøge muligheder for at udvikle en metode til at identificere virksomheder, der har potentiale for 

at genanvende plast eller træ lokalt, kontaktede vi erhvervsafdelingerne i Randers Kommune, Norddjurs 

Kommune, Syddjurs Kommune og Ballerup Kommune. Ballerup Kommune blev valgt ud fra en formodning 

om at der potentielt var nogle industrivirksomheder.   

 

Opdraget var at identificere ca. 10 produktionsvirksomheder i kommunen med min ca. 10 medarbejdere, der 

anvender træ eller plast i deres produktion. Det behøvede ikke være direkte produktion af træ eller plast. 

Der kunne også være tale om virksomheder, hvor træ eller plast indgår i deres produkter.  

 

Vi bad erhvervsafdelingerne lave et træk på produktionsvirksomheder, registreret under brancheområderne 

træ og plast i NN Markedsdata, som er en database alle kommuner har adgang til. Herefter blev der af med-

arbejderne fortaget en kvalificering. Som en erhvervskonsulent i Norddjurs Kommune beskriver det: ”Vi har 

trukket virksomhedsliste inden for brancheområderne træ og plast i NN Erhverv. Denne liste har vi så gen-

nemgået og renset for virksomheder, der ikke vil være relevante. Listen er derefter blevet tilføjet virksomhe-

der vi har kendskab, hvor dette projekt kan være relevant i forhold til det de arbejder med. Det gælder fx 

flere trykkeri-virksomheder samt emballagevirksomheder.”  

 

Der er tydelig forskel på sammensætningen af virksomheder i de fire kommuner. Ballerup er præget af få, 

meget små virksomheder, Nord Djurs og Syd Djurs havde blandet produktionsvirksomheder inden for både 

træ og plast, mens Randers Kommune bærer præg af større produktionsvirksomheder inden for plast.  

 

Metoden vurderes at kunne anvendes i alle kommuner. 

 

Baseret på databasetrækket, har vi ringet rundt til stort set alle virksomheder på listen. Målgruppen var pri-

mært direktøren eller den produktionsansvarlige. Vi spurgte inden for følgende spørgeramme:  

 

1. Bruger i genanvendt råmateriale? 

2. Hvis nej:  

 Hvorfor/ hvilke overvejelser er der bag? 

 Hvad kunne få jer til det?  

 Hvad med emballage/ andre produkter rundt om? 

Hvis ja: 

Hvordan? hvor meget?  

Hvor får I materialet fra 

Hvad gjorde de af overvejelser/ hvad var motivationen?  

3. Bliver produkter baseret på genanvendte materialer efterspurgt i markedet 

 

Spørgerammen blev brugt som udgangspunkt for interviewet.   

 

Majoriteten af virksomhederne arbejder med plast. Af kontakten med virksomhederne kom der 19 relevante 

interviews. Øvrige virksomheder blev vurderet til at være for små, ikke relevante eller utilgængelige. Neden-

for bringes et referat af de mest relevante interviews. Det skal bemærkes at det ikke har været muligt inden 

for projektets rammer at forelægge alle virksomhederne referatet af deres interviews og der indstilles derfor 

til at der ikke citeres fra referaterne i andre sammenhænge.  
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Træ 

De fleste af de kontaktede produktionsvirksomheder, der arbejde med træ, afviste genanvendt træ på bag-

gerund af kvaliteten. Virksomhederne arbejder primært med fremstilling af snedkermøbler eller køkkener.  

 

En undtagelse er Advanced Nonwoven, som ligger i Syddjurs Kommune. Virksomheden har en patenteret 

teknologi til at producere plader af fibre. Det kan f.eks. være isoleringsplader, tæppefliser eller absorptions-

emner. Virksomheden sælger primært procesudstyr, men har gennemført test med alle typer materialer. 

Den eneste forudsætning er at materialet skal kunne neddeles og transporteres med luft. Det kunne være 

træ, plast, plantefibre, tekstil, fjer, gummi mv.. Selvom kerneforretningen er procesudstyr er der interesse 

for at indgå i udviklingsprojekter om konkrete produkter. Virksomheden er således interesseret i at deltage i 

en sorteringsdag på træ og i at deltage i et demonstrationsprojekt.  

 

Vi talte med derudover med to tømrervirksomheder hh. i Norddjurs Kommune og Ballerup. Virksomheden i 

Norddjurs Kommune er en større tømrevirksomhed, som er en del af en større koncern inden for byggeriet. 

Det viste sig at de har enkelte privatkunder, der efterspørger hele byggeriet i genbrugstræ. Udfordringen er 

dels at prisen på ny træ er meget lav, som gør det svært at få økonomi i at genanvende træ. Desuden er der 

byggeleverandørklausul og andre byggeregler, der gør det svært eller risikofyldt at anvende genanvendt træ. 

De mente at det kunne være praktiske med en certificeringsordning. De betaler 6-700 kr/ ton for at komme 

af med træ med urenheder i form af søm og skruer mv.. De gemmer selv træ fra nedrivninger, der kan gen-

anvendes. De har overvejet at investere i en flismaskine og brænde træet. En anden observation er at deres 

danske kunder er ikke interesserede i bæredygtighed. Tyskland er længere fremme. Det undrede dem, da 

det ikke koster meget ekstra at bygge bæredygtigt. 

 

En anden virksomhed, som er en e-mands virksomhed i Ballerup Kommune, der dels arbejder som tømrer, 

dels fremstiller møbler, mente at der kunne være et potentiale for mindre tømrer, at kunne hente træ til 

f.eks. afdækning på genbrugspladsen. Der kunne være mange penge at spare.  

 

Plast 

Blandt virksomheder inden for plastproduktion er billedet noget mere nuanceret.  

 

Danpor, der ligger i Syddjurs Kommune producerer isolering baseret på Polystyren (PS). Råmaterialet får de 

fra Tyskland som piller, der bliver blæst op. De har lige startet et lille forsøg med Reno Djurs hvor de på en 

genbrugsstation indsamler PS. De har en maskine, der kan neddele det, så det kan genanvendes. Problemet 

med PS er at det fylder meget og vejer lidt. Dvs. ift. transport er det meget omkostningstungt at genanvende. 

En anden udfordring er at PS ikke må presses sammen, så kan det ikke pustes op igen. Der er imidlertid virk-

somheder i Kina og i Brasilien, der kan genanvende det, når det er snavset og presset sammen. 

Hvis der kom mere volumen på det genanvendte, vil de se på om det kan betale sig at købe en maskine, der 

kan presse det sammen, så det kan eksporteres. 

 

Danpor har en søstervirksomhed Neopixel, der er et hulmursisoleringsmateriale, baseret på et tysk patent. 

De arbejder med en grøn profil hvor de har en tilbagetagningsordning. De genanvender også alt materiale på 

fabrikken. Det er ikke så meget efterspørgsel blandt kunder ift. det grønne, men det er deres egen ambition. 

Så vidt viden er der er ikke andre PS isoleringsvirksomheder, der arbejder med genanvendelse, så vidt han 

vidste. Virksomheden var interesserede i at deltage i et demonstrationsprojekt.  

Interview med Hans Petersen, indehaver.  

 

Skomø A/S i Syddjurs Kommune, der producerer sæder/ interiør til biler. De anvender genanvendt plast fra 

deres egen produktion. Deres plastleverandør køber affaldsplasten, der sendes til Aage Vestergaard Larsen 

(AVL) til oparbejdning. De eksperimenterer med mængden af genanvendt plast. Det er ca. 2-3% af deres 

plastforbrug, der er genanvendt plast. Der kan ikke være for meget genanvendt plast i materialet, da det går 

ud over kvaliteten. Det er primært at der kommer flydestreger i de færdige produkter. Genanvendt plast ska-

ber problemer i støbeprocessen. Der er ikke efterspørgel efter materialer af genanvendt plast blandt deres 

kunder. Snarere tværtimod. Genanvendt plast bliver forbundet med dårlig kvalitet. Der er et lille økonomisk 
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incitament, men det er også almindelig sund fornuft. Transporten og lager er udgifter. Respondenten udtalte 

flere gange at det var ærgerligt at der ikke er efterspørgsel efter genbrugsplast/ miljø. 

Interview med Sine Østergaard Bielefeldt, produktionsansvarlig 

 

 

Excellent Systems A/S i Syddjurs Kommune er en del af en gruppe, der laver forskellige plastløsninger, bla. 

ramper til kørestole. Rampen laves dels af fødevaregodkendt PEHD regenerat og råplast.  Et andet produkt 

PavePad, som er en plast fundament løsning, er lavet af blandet regenerat.  
 

Plastaffald fra Excellent System (ES) bliver kørt til AVL og oparbejdet for at kunne indgår i produktionen igen.  

ES udnytter primært deres eget regenerat, men tager også andet erhvervsaffald, der er fødevaregodkendt 

for at undgå problematiske stoffer. Det foregår typisk ved at AVL kontakter ES, når de regenerat, der passer 

til ES’ behov. ES ville gerne udnytte folie fra mælkekartoner, som gør man i Sverige.  

ES tager deres egne produkter tilbage. Det drejer sig om ca. 1-2%. Det er primært i udlandet at der er inte-

resse for cradle-to-cradle. Danske kommuner efterspørger det stort set ikke. De høje krav til ISO certificering 

gør udnyttelse af genbrugsplast svært. Udfordringen med at bruge regenerat er desuden at få den rigtige 

farve. Det meste genbrugsplast er sort. Gråt koster 15-16 kr/ kg. Så snart det er sort, falder det til 4-5 kr kg.  

Interview med Ole Frederiksen, Adm dir. 

 

 

Rekas A/S, som ligger i Randers Kommune producerer forskellige affaldssække, typisk i 240 l. Rekas er et dat-

terselskab til Ragn-Sells. Sækkene laves af 50-80% genanvendt plast. Plasten er ”affalds” LPD folie indkøbt af 

Ragn-Sells og sendt til oparbejdning. Det kan i princippet godt være folie fra genbrugsstationer. F.eks. køber 

Ragn-Sells folie fra Randers Kommunes genbrugsstationer. Rekas ville kunne producere en klar affaldssæk, 

der er lavet specifikt af folie fra f.eks. Randers Kommune genbrugsplads. Sækkene ville kunne indeholde 10-

40% genanvendt folie afhængigt af kvaliteten. Rekas er interesseret i at deltage i demonstrationsprojekt. In-

terview med direktør Kenneth Kaasgaard 

 

Röchling Meta-Plast A/S i Norddjurs Kommune producerer plastemner i thermoplast. De genanvender alt 

afskær. De har kunder, der efterspørger produkter i genbrugsplast primært til plader til grisestalde og fen-

der. Regeratet kommer typisk fra Meta-Plast selv eller deres moder/ søsterselskab, som er producerer plast. 

De får en færdig blanding fra dem. Typisk ved kunderne godt hvordan råvaren skal sammensættes.  

Interview med Paul Busk Jensen, tekniske direktør 

 

G9, Landskab, park og Byrum forhandler bænkeløsninger i genbrugsplast. Kunder efterspøger løsninger i 

genbrugsplast. Det er 99,9% genbrugsplast. De har ikke indflydelse på hvilke materialer, der bruges. Det er 

store plastproducenter i Tyskland og Holland, som producerer profilerne og tilbyder dem. G9s eneste krav er 

at det er genbrugsplast og at det er miljøcertificeret – dvs. ikke indeholder skadelige stoffer.  

Interview med Knud Birk Sørensen  

 

MV Plast ApS i Randers Kommune laver injection moulded plast produkter på kontrakt. De laver enkelte løs-

ninger af regenerat. Det er primært møbelbranchen, der efterspørger emner i regenerat, da der er meget 

pres på pris. F.eks. laver de en stoptap i rent genanvendt plast, som primært kommer fra AVL.  

 

 

MV Plast er interesseret i at producere flere emner i genanvendt plast og vil gerne deltage i demonstrations-

projekt.  

Interview med Direktør Mogens Velling. 

 

Efter telefon interview har Mogens og Michael Velling fra MV Plast besøgt Randers Affaldsterminal sammen 

med Dansk Affaldsminimering, hvor der blev set på de forskellige fraktioner og diskuteret mulige løsninger 

baseret på fraktionen mixed plast. 
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Dansk Affaldsminimering i Randers Kommune eksperimentere med forskellige produkter baseret på mixed 

plast bla. et dæksel. For at bruge mixed plast bruger de en meget gammel produktionsmetode hvor plasten 

presses sammen. Dansk Affaldsminimering er interesseret i at indgå i et demonstrationsprojekt.  

Interview med direktør Kim Dalsgaard 

 

5.1 Opsamling  

Det er muligt at genere en liste med virksomheder, der er relevante. Det har været overraskende let at 

komme i kontakt med de relevante personer. Der er flere virksomheder, der arbejder med genanvendt plast. 

Der er dog ikke tale om husholdningsplast, men eget eller andet erhvervsplastaffald. Der er imidlertid inte-

resse for at deltage i demonstrationsprojekt, hvor der er fokus på genanvendelse af husholdningsplast. Flere 

nævner pris på råvaren og kvalitet af genanvendt plast, som primære udfordring for at genanvende plast. De 

fleste virksomheder er interesserede i at genanvende for miljøets skyld, ikke pga. efterspørgsel.  

 

På træ har det ikke været muligt at identificere efterspørgsel efter affaldstræ fra møbelindustrien. Der er 

måske interesse for at kunne hente træ fra genbrugsstationer fra tømrere og snedkere. Til gengæld har der 

været overraskende stor interesse fra biomasse industrien, hvor Innovationnetværket for biomasse, Inbiom 

har været en indgang ift. virksomheder, der arbejder med biomasse. Her er udfordringen at kvaliteten af de 

to affaldstræfraktioner er ukendt. 

 

 

5.2 Iværksættere 

Vi havde en forventning om at der kunne være basis for at genanvende mixed plast fraktionen som fyldstof 

sammen med en nye type plastisk materiale udviklet af virksomheden XL-Water. For at undersøge denne 

mulighed indledte vi et samarbejde med Dansk Industri Plast og Fablab NV. 

 

Fablab – Fabrication Laboratory – er et kreativt, højteknologisk prototypeværksted, hvor iværksættere, stu-

derende og private mennesker kan omsætte idéer og projekter til fysisk form. Ideen er at give almindelige 

mennesker adgang til digital fremstillingsteknologi og maskiner, der ellers er forbeholdt professionelle; her-

iblandt 3D printere, laserskærere og CNC maskiner. Fablab arbejder aktivt og praktisk med innovation igen-

nem prototyping, produktudvikling og idégenerering.  

 

Hos FablabNV holdt vi d. 20. maj en innovationsworkshop med deltagelse af fire iværksættere, der arbejder 

med industrielt design og produktudvikling. På workshoppen demonstrerede Tormod Rasmussen fra XL-

Water teknologien efterfulgt af en diskussion af muligheder og udfordringer ved at anvende husholdningsba-

seret plastaffald til fyldstof. De primære bekymringer gik på lugt, indhold af ukendte, potentielt problemati-

ske stoffer og efterfølgende muligheder for at oparbejde produkter, der indeholder plastaffald blandet med 

XL-Water polymerer.  

 

XL-Water teknologien er særligt velegnet til iværksætter/maker segmentet, da det er fri for problematiske 

stoffer og hærder ved stuetemperatur.  

 

I samarbejde med DI Plast og Fablab planlægger vi en workshop i august med det formål at undersøge hvor-

dan overfladen og materialet arter sig alt efter hvilke teknikker og mængder der benyttes, hvordan indfarv-

ninger virker, samt om egenskaberne af materialet er ens ved de forskellige muligheder. 

 

 

5.2.1 Opsamling 

Der er interesse for at arbejde med XL-Water teknologien i iværksætter-segmentet, som kunne bidrage til 

nye forretningsmodeller inden for genanvendelse af mixed plast. Der er imidlertid behov for yderlige materi-

aletest.  
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 Konklusion 

I nærværende projekt ”øget lokal genanvendelse af sorteret husholdningsaffald” har vi undersøgt værdikæ-

derne for afsætning af træ og plastaffald.  

 

Gennemgangen af værdikæderne for træ viser, at der er høj genanvendelse af rent træ, der afsættes til 

spånplader, men at markedet er mættet og at der hober sig træ op på depoter hos affaldsselskaberne og i 

kommunerne. Imprægneret træ sendes til Tyskland til forbrænding og genanvendes derfor ikke på nuvæ-

rende tidspunkt. Der er således mulighed for at øge genanvendelsesgraden på trykimprægneret træ og der 

er behov for at etablere flere afsætningskanaler på rent træ.  

 

Plast er en meget mere fragmenteret fraktion, hvor de største fraktioner er kildesorteret/opdelt plast og 

hård plast fra genbrugsstationer. Andre fraktioner er folie, pvc og plastikhavemøbler. Vi har primært fokuse-

ret på de store fraktioner. For Vestforbrændings vedkommende bliver de to store fraktioner sorteret, vasket 

og granuleret uden for Danmark, hvor efter det sælges til primært europæiske compundører. Genanvendel-

sesprocenten på kildesorteret husholdningsplast er på nuværende tidspunkt ca. 65% og 80% for hård plast 

fra genbrugsstationer.  

 

Randers Kommune aftager hård plast fra genbrugsstationer fra Renodjurs og foretager selv (via kontrakt 

med Dansk Affaldsminimering) en forsortering i de fraktioner, der kan skabes afsætning til. Resten balles og 

eksporteres til udlandet. Genanvendelsesprocenten på kildesorteret plast er ukendt. Ca. 30% af den hårde 

plast afsættes direkte til en slutbruger, mens genanvendelsesprocenten på resten er ukendt.  

 

Den andel, der ikke genanvendes, består af ”mixed plast”. For både Randers Kommune, Reno Djurs og Vest-

forbrændings vedkommende vil det øge genanvendelsesgraden, hvis det var muligt at afsætte mixed plast til 

genanvendelse.  

 

Et af målene med projektet var at undersøge om der kunne udvikles en metode til at identificere virksomhe-

der, der kan aftage affaldstræ og plast. Det viste sig at kommunernes erhvervsafdeling ret nemt kan lave et 

træk på relevante virksomheder. Vi ringede til 40 virksomheder fordelt på 4 kommuner, der var registeret i 

brancherne træ eller plast. Ved den metoder kunne vi identificere fem virksomheder, der ønskede at deltage 

i et demonstrationsprojekt hvor virksomhederne skal aftage affald til genanvendelse.  

 

Vi brugte også innovationsworkshops som metode til at identificere virksomheder, der kan aftage affald som 

ressource. Der blev afholdt to innovationsworkshop. Den ene omkring træ afholdt vi i samarbejde med Inno-

vationsnetværket for Biomasse, Inbiom. Her deltog virksomhederne Stea A/S, Retec A/S, Agro Business Park 

A/S, Salling Entreprenørfirma, Natur&Biomasse ApS og Thortrans Randers, som alle var interesserede i at 

deltage i et demonstrationsprojekt. Den anden workshop afholdt vi i samarbejde med Dansk Industri – Plast 

og Fablab. Fokus for workshoppen var at undersøge hvordan mixed plast kan bruges sammen med en ny 

plastteknologi, som er udviklet af XL-Water. På workshoppen deltog fire iværksættere, der alle var interesse-

rede i at deltage i et demonstrationsprojekt.  

 

Det har således være muligt dels at udvikle en metode til at identificere relevante virksomheder, der er inte-

resserede i at aftage affald som ressource, dels at identificere en række virksomheder og iværksættere, der 

er interesserede i at deltage i et demonstrationsprojekt. Erfaringen er at der er en række barriere for at virk-

somhederne kan genanvende affald fra husholdninger og det kræver fødselshjælp at få et lokalt aftag i gang, 

da der ofte er tale om udviklingsprojekter for virksomhederne. Et demonstrationsprojekt ville kunne facili-

tere den nødvendige fødselshjælp. Fødselshjælp kan således være opsøgende kontakt, invitation til at se 

fraktionerne, innovations workshops, sammensætning af kompetencer, rådgivning om finansiering mv.   
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Et eksempel er Thortrans Randers, der havde en ide til at aftage imprægneret træ til et nyt produkt. For at 

komme i gang var det nødvendigt med midler til at lave et forprojekt, der kunne afdække om produktet le-

vede op til standarder. Vi vejledte derfor Thortrans Randers i at søge Innobooster-midler fra Innovationsfon-

den, som de har modtaget og det første læs imprægneret træ er sendt fra Randers Affaldsterminal til forsøg 

hos Thortrans Randers.  

 

Et andet eksempel er MV Plast, som over telefonen udtrykte interesse for at lave produkter i genanvendt 

plast. Vi inviterede dem ud på Randers Affaldsterminal for at se fraktionerne og de har bekræftet at de gerne 

vil deltage i et demonstrationsprojekt på ”mixed plast”.  

 

De opsummerede konklusioner er: 

 

• Det vil øge genanvendelsesgraden for plast, hvis det var muligt at afsætte mixed plast til genanven-

delse.  

• Der er indikationer på at der er et lokalt marked for affald som ressource 

• Der er identificeret en række virksomheder, der er interesserede i at deltage i et demonstrationspro-

jekt omkring lokal oparbejdelse og/eller genanvendelse af sorteret husholdningsaffald  
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