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Genvinding sikrer
materialernes cirkularitet
Den cirkulære økonomi er en miljødagsorden såvel som en vækstog forsyningsdagsorden. Kasserede produkter er råstoffer til nye produkter.
Den cirkulære økonomi stiller skarpt på at bevare ressourcerne
i det økonomiske kredsløb. Skal vi være mere cirkulære, skal
der være mere fokus på, at produkter designes sådan, at
materialerne kan skilles ad igen og genanvendes i en så høj
kvalitet som muligt. I tillæg skal genvindingsindustrien udvikle
nye teknologier til at skille og genanvende de produkter, der er
på markedet – og spotte produktioner, hvor materialerne kan
anvendes på ny.
Den cirkulære økonomi kræver nye samarbejdsformer. Miljøforbedringer skal skabes gennem samarbejder på tværs – og på
langs – af værdikæder.
Cirkularitet er videnstungt
Når produkterne fra fødslen skal designes til at kunne blive
genanvendt, er genvindingsvirksomhederne vigtige videnspartnere
for producenterne. Vores medlemmer kender til de muligheder og
ulemper, der er ved at genanvende forskellige materialer, og de
ved fx, hvordan metoder til sammensmeltning af materialetyper får
indflydelse på genanvendelsen. Det er viden, som er essentiel, når
materialerne skal blive til nye råvarer.
På samme måde er vores medlemmer vigtige videnspartnere, når
det handler om planlægningen af indsamlingssystemer. De skal
finsortere ressourcerne efterfølgende og kender til teknologiens
muligheder og begrænsninger.
Værdi i genvindingsvirksomhederne skabes netop ved at være dygtig
til at omdanne affaldsressourcer til salgbare genanvendte ressourcer.
Genvindingsvirksomhederne har viden om råstofmarkedet og de
kvalitetskrav, som producenterne stiller til de materialer, som de
skal bruge. Produkterne skal leve op til samme krav til sikkerhed og
sundhed, uanset om de er produceret med genanvendte eller nye
materialer. Derfor spiller evnen til at dokumentere kvaliteten også
en stor rolle i genvindingsindustrien.
Samtidig skal genvindingsvirksomhederne sikre, at prisen på de
genanvendte materialer er konkurrencedygtig med de nye råstoffer.
På den måde får de samlede omkostninger til indsamling, sortering

og oparbejdning betydning for, om materialerne reelt bliver anvendt
igen i nye produktioner.
Potentialet for CO2-besparelser
45 % af verdens CO2 stammer fra produktionen, forbruget og
affaldshåndteringen af vores produkter. Den cirkulære økonomi kan
ændre på dette. For aluminium, stål, plast og fødevarer vurderer
Ellen MacArthur Foundation, at halvdelen af CO2-bidraget kan
undgås.

EU forventer, at omstillingen til den
cirkulære økonomi kan løfte det
europæiske BNP med 0,5 % og skabe
700.000 arbejdspladser. Dertil vil cirkulære
aktiviteter i EU øge de europæiske landes
sikkerhed for adgangen til ressourcer
En afgørende faktor for fremtiden
I den cirkulære økonomi er det den nye, stærke forretningsmodel,
der skal bidrage til den grønne omstilling. De virksomheder og
værdikæder, der er gode til at udvikle produkter med lavere miljøog klimaaftryk, er også dem, der i fremtiden vil vækste mest.
Omsætningen af grønne produkter og serviceydelser er de sidste
fem år steget med 25 %, og tendensen er stigende. Regeringens
nye grønne indkøbspolitik sætter fx en kurs for det offentlige indkøb,
der skal være certificeret eller miljømærket i 2030. Dette sætter
sammen med andre initiativer yderligere skub i den grønne vækst.
Samtidig har EU fokus på at genanvende og forarbejde nye råstoffer i
Europa. Målet er forsyningssikkerhed, sådan at vi på det europæiske
marked har de ressourcer, som vi har brug for.
Uden genvindingsvirksomhederne og leverandører af teknologi
til branchen vil samfundet ikke kunne begrænse sit træk på
naturens råstoffer og sin CO2-udledning. Derfor arbejder vi i
Genvindingsindustrien for rammevilkår, der kan understøtte en
hurtigere og varig omstilling, og for at skabe solide partnerskaber
om nye forretningsmodeller i værdikæden.
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Sådan genanvender vi

Fra magnet til metal og til magnet igen
Hvordan genanvender man virkelig kraftige magneter, der er
så vanskelige at håndtere, at de tidligere endte med at blive
deponeret? Det har Aa. Espersen & Søn A/S udviklet en
teknologisk løsning på, som nu bruges flittigt på skrotpladsen
i Skive.
Skrotpladsen modtog på et tidspunkt en større mængde
generatoremner fra vindmøller, hvori der sidder ekstremt kraftige
såkaldte neodym-magneter. Disse magneter fra selve vindmøllens
rotordel trækker – trods en beskeden størrelse – hele 450 kg.
Det betyder, at de er ganske svære at afmontere og håndtere på
grund af deres enorme trækkraft og den dermed medfølgende
fare for de medarbejdere, som skal stå for arbejdet.

Aa. Espersen & Søn udviklede derfor en løsning, som kan
afmagnetisere magneten, så den kan skilles fra vindmøllen og
oparbejdes yderligere. Det sker i en kompliceret proces med
varmetilførsel ad mange omgange, indtil restmagnetismen er helt
fjernet. Herefter afsættes metallet til fabrikker, der knuser det, og som
derigennem får adgang til de sjældne jordarter, såsom neodym, der
som nævnt gav navn til den oprindelige magnet, men også dysprosium,
der anvendes i magneterne. Jordarterne bruges igen til fremstillingen
af magneter til vindmøller, men også til biler, computere, legetøj m.m.
Genanvendelsesprocessen reducerer behovet for minedrift og energi
til indvinding af råstofferne og bearbejdning af dem. Dertil øger det
Europas forsyningssikkerhed.
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Mademballage bliver til affaldssække
Danmark producerer godt 800.000 tons madaffald om året. Heraf
udgør madvarer, der ikke er blevet solgt i supermarkederne, og
som stadig er emballeret i plast, pap, glas og metal, ca. 100.000
tons. Virksomheden Ragn-Sells har siden 2015 arbejdet med
at omdanne madaffald til biomasse, og det er lykkedes med en
genanvendelsesgrad på hele 90 %. Madaffaldet omdannes til
en masse, som føres gennem et rør direkte over til naboen – et
biogasanlæg, der leverer varme til borgere og virksomheder.

udviklet en metode til at producere en ny plastråvare, som kan indgå
i produktionen af plastprodukter.

Den teknologiske udvikling har også gjort Ragn-Sells i stand til
at sortere emballagematerialerne i samme proces og sikre en
genanvendelse af både glasset, metallet og plasten. Glasset
smeltes og anvendes til nye glasvarer, og det giver en kæmpe
energibesparelse i forhold til at begynde glasproduktionen forfra
med kisel, kvarts og soda. Metallet bliver udsorteret og solgt til
omsmeltning. Plasten fra de mange uensartede og snavsede
emballager er de sværeste at genanvende, men her har Ragn-Sells

”Vi bruger især den genanvendte plastråvare til affaldssække,
men snart også til affaldsbeholdere. På den måde bliver
affaldsressourcen til nye ting til at samle affald i. Men mulighederne
er selvfølgelig langt større. Vi mangler blot, at producenterne i
endnu højere grad efterspørger den genanvendte plast til deres
nye produktioner. Og det er noget, vi i GI arbejder politisk med at
sikre rammerne for,” siger Massimo Forti, adm. direktør i Ragn-Sells
Danmark og formand for GI.

Et eksempel på et sådant produkt er affaldssække, hvor granulatet
kan udgøre helt op til 20-40 % af sækken. Genanvendelsesforløbet
er skabt i et tæt samarbejde mellem affaldsproducenten,
genvindingsvirksomheden, en plastproducent og en detailkæde,
der sælger affaldssækkene.

Genanvendelsesmarkedet
er europæisk
Markedet skal styrkes i en europæisk kontekst og understøtte dansk grøn vækst.
Anlæg, der kan sortere og oparbejde materialer fra kasserede
produkter, bliver mere og mere specialiserede. Det skyldes, at
der er stigende krav til kvaliteten af de genanvendte ressourcer,
og at vi arbejder på at genanvende flere og flere produkter og
materialer. Med dét stiger behovet for investeringer i ny teknologi
og nye anlæg.

Affaldsressourcerne søger hen imod de genanvendelsesanlæg, der
kan betale mest for dem – eller til det anlæg, hvor det koster mindst
at få dem genanvendt. Det vil sige anlæg, som kan oparbejde og
forædle materialer til værdifulde, salgbare råstoffer i et marked, hvor
de genanvendte råstoffer er konkurrencedygtige med de ny-indvundne
råstoffer.

Intet land kan alene levere alle de typer
genanvendelsesprocesser, der er behov
for til håndteringen af eget affald. En øget
cirkularitet af materialer kalder på en
styrkelse af det europæiske samarbejde

Det er i alles interesse, at der er gode rammebetingelser for
investeringer i genanvendelsesteknologi i Danmark. På denne måde
vil Danmark bidrage til at højne den europæiske genanvendelsesgrad,
og samtidig skabes grøn vækst og grønne jobs i Danmark.

Derfor består affaldsmarkedet af lange værdikæder over Europas
grænser. Danmark eksporterer godt 2 mio. tons affaldsressourcer
og importerer godt 1 mio. tons til bearbejdning.

I GI arbejder vi for et styrket indre marked og er i løbende dialog med
både EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Derfor besøgte
Pernille Weiss (C), Asger Christensen (V) og Christel Schaldemose
(S) GI’s formand Massimo Forti på Ragn-Sells’ anlæg på Fyn. Her
fik de en snak om, at der er behov for at revidere de EU-regler, der
regulerer overførelsen af affaldsressourcer over europæiske grænser.
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Sådan genanvender vi

Fra sorte dæk til grønne fodboldbaner
Danskerne bortskaffer 44.000 tons dæk hvert år. Det ville være et
massivt affalds- og miljøproblem, hvis Danmark ikke var foregangsland
i indsamling af og teknologi til at oparbejde dækkene, så de kan
genanvendes. I oparbejdningsprocessen bruger man højteknologiske
anlæg, som findeler dækkene, så de materialer, de er skabt af, kan
få nyt liv.
Hos Genan og Imdex sorteres 75 % af et dæk til gummi, 15 % til stål
og 10 % til tekstil. Gummi og stål kan efterfølgende anvendes i nye
produktioner, og på den måde genanvendes 90 % af dækket. Hvert
ton dæk, der er blevet oparbejdet, sparer miljøet for 700 kg CO2. Når

det gælder tekstil, er branchen i gang med at udvikle en teknologi, som
gør, at det oparbejdede tekstil kan bruges i produkter, hvor man i dag
anvender helt nye råvarer.
En meget stor del af den oparbejdede gummi bliver brugt som fyld i
kunstgræsbaner. Det er gummien meget velegnet til, for dens egenskab
ændrer sig stort set ikke i den periode, hvor den bliver brugt. Markedet
for kunstgræsplæner er i EU på 400.000 tons gummi årligt, hvilket svarer
til 525.000 tons dæk. Gummi kan desuden bruges til en række andre
ting som fx faldunderlag, ridebaner, støjdæmpning i industrien, som
pulver til iblanding i tagpap eller asfalt – og også til nye dæk.
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Fra støjende vindmølle til støjdæmpende væg
Det larmer, når der læsses jern af lastbilerne hos BK Jern Metal
– op til 110 decibel faktisk. Det svarer omtrent til lydniveauet
på et diskotek, og det er ikke så lidt, når man gerne vil passe
på naboskabet. Det ville BK Jern Metal gerne, og her tilbød
virksomheden Aalborg Recycling en paradoksal, men effektiv
løsning. Aalborg Recycling kan nemlig omdanne glasfibervinger
fra vindmøller, som også er kendt som støjende naboer, til
støjdæmpende vægge.
Glasfibermaterialet har vist sig ekstremt effektivt til at dæmpe støj.
I BK Jern Metals tilfælde blev støjniveauet sænket med hele 28
dB, hvilket både har fjernet naboklager og tilfredsstillet kommunen,
samtidig med at man genanvender og sparer på jordens ressourcer.
COWI har beregnet, at støjskærme af genanvendt glasfiber og
plast reducerer udledningen af drivhusgasser med ca. 60 % og

energiforbruget med ca. 40 % i forhold til en traditionel støjskærm,
der fremstilles af stål/aluminium og mineraluld.
Når vindmøllerne udskiftes, modtager Aalborg Recycling vingerne og
separerer jern og glasfiber. Dernæst klippes vingerne ned i størrelser
ad flere omgange for til sidst at blive knust til fint støv. De fine
partikler kommes i kassetter af aluminium og bliver til en effektiv
støjvæg, der opfanger et meget bredere spektrum af lydbølger end
de klassiske støjvægge. Der er ca. 10.000 tons vinger fra vindmøller
i omløb i Danmark om året, og indtil videre modtager Aalborg
Recycling en tiendedel – så potentialet er altså enormt.
Når støjvæggene en dag er udtjente, kan glasfibrene tages ud af
kassetterne og bruges i andre sammenhænge. De ændres nemlig
ikke i processen, så i princippet kan fibrene blive brugt til at bygge
nye vindmøllevinger. Sand cirkularitet.

GI varetager
medlemmernes interesser
Genvindingsindustrien skaber værdi i samfundet med sin centrale placering
i værdikæden i den cirkulære økonomi. Genvindingsvirksomhedernes
teknologi og knowhow er afgørende, når kasserede produkter skal blive
til nye råvarer.
Med afsæt i dét varetager vi medlemmernes interesser. Vi arbejder derfor
for at skabe rammevilkår, der understøtter medlemmernes udvikling i et
konkurrencebaseret marked, og vi arbejder for at skabe synergier mellem
vores medlemmer og øvrige aktører i værdikæden, der har indflydelse på
produkternes cirkularitet.
Dertil vejleder vi vores medlemmer i fortolkningen af love og regler og
støtter dem, når der er udfordringer, som kan være politiske, komme fra
markedet, eller som kan skyldes mangel på dialog med myndigheder.

EN VIFTE AF MEDLEMSFORDELE

MEDLEMSKAB AF DANSK ERHVERV
Genvindingsvirksomhederne er medlem af både GI og Dansk Erhverv,
mens leverandører til branchen kan tilvælge medlemskabet af Dansk
Erhverv.
Medlemskabet af Dansk Erhverv supplerer GI’s interessevaretagelse
og vejledning med bl.a. juridisk rådgivning inden for personalesager,
virksomhedsdrift, arbejdsmiljø og medarbejderudvikling. Medlemskabet
giver desuden adgang til hotline og hjælp ved retssager.
Andre medlemsfordele er fx adgang til en række forretningsorienterede
informationsmøder og netværk. Ét netværk er Miljø- og Ressourceudvalget,
hvor medlemmer følger den overordnede miljødagsorden og medvirker til
formuleringen af Dansk Erhvervs politik – politik, der både er rettet mod
de danske og europæiske politikere og myndigheder.

Forretningsudvikling og netværk
GI afholder to medlemsarrangementer om året. Her er der fokus på
forretningsudvikling, faglig opkvalificering og en styrkelse af den enkeltes
netværk. Dertil mødes medlemmerne ad hoc omkring konkrete udfordringer,
ønsker til fremtiden eller lovforbedrende arbejder.

SOM MEDLEM
FÅR DU:
Politisk
interessevaretagelse
GI taler med danske såvel
som europæiske politikere
og embedsmænd. På
denne måde deltager vi i
lovforbedrende arbejder.

Hjælp til konkrete sager
GI vejleder medlemmerne i
regelforståelse og støttes
ved tvister.

Opdatering af viden
Gennem foredrag og
nyhedsmails holdes
medlemmerne opdateret
på lovgivningen og inspireres
til forretningsudvikling.

Et stærkt netværk
GI’s medlemmer mødes hvert
halve år omkring faglige indlæg
og sociale arrangementer.
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Sådan genanvender vi

Med nyeste sorteringsteknologi skabes færdigvarer
Med røntgen, optiske sensorer og fotogenkendelse skabes
færdigvarer til produktion af nye produkter. Hos Rimeco i Aabenraa
er forarbejdningsprocessen et resultat af deres dialoger med
virksomheder ud over Europa, der skal anvende de genanvendte
råstoffer.
”Vi har sat fokus på at skabe ”closed loops”, og det kræver nye
samarbejder mellem os og produktionsindustrien. Producenten ved,
hvad der skal til, for at de kan anvende vores genanvendte råstoffer
i deres produktioner. Og den viden er vores afsæt til at udvikle ny
genanvendelsesteknologi,” siger Klaus Peter Riggelsen, CEO.
Affaldsressourcerne overtager Rimeco fra andre genvindingsvirksomheder, kommunale genbrugspladser og lignende. De indgående
materialer neddeles til størrelser, der er tilpasset den efterfølgende

sorteringsproces. Her afkodes jern- og metaltyper. Via røntgen frasorteres først de materialer, der ikke er jern og metal – det kan være
plast, gummi og støv, som sendes til anden genanvendelse eller forbrænding. Herefter udsorteres først rustfrie produkter og printkort, og
i næste led udsorteres de enkelte metaltyper, fx kobber, messing, zink
og aluminium. Aluminium gives endnu en sortering, da teknologien
kan afkode de forskellige aluminiumkvaliteter.
Rimeco bliver ikke blot mødt med krav om kvalitet og en dokumentation
heraf fra kunderne, men også med en forventning om, at tingene gøres
med et sigte på en høj ansvarlighed. Derfor har virksomheden i sin
strategi forankret verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion
og verdensmål 17 om partnerskaber for handling. Rimeco sender
forventningen om ansvarlighed videre i værdikæden og samarbejder
med deres leverandører om forretningsudvikling.
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Mejetærskerens rejse mod smelteværket
Fra de danske landbrug genanvendes mange ting – alt fra maskiner
til staldinventar. Det er derfor ikke småting, der indsamles med
henblik på videre forarbejdning hos U.L. Petersens eftf.
Gamle vogne, harver, plove, såmaskiner og store gyllevogne – sågar
en udtjent mejetærsker indimellem. Ofte kommer landmændene selv
kørende med de store maskiner til skrotning, men ellers indsamler
virksomheden tingene ude ved landbruget.
Efter nedklipning af de store landbrugsredskaber og -maskiner
finsorteres delene, så de er afstemt med specifikationer i
næste genanvendelsesled, nemlig smelteværkerne. Når
maskiner og redskaber klippes grundigt ned i dette første led af

genanvendelsesprocessen, er de også langt nemmere at pakke tæt
på transportvogne, hvorved transporten optimeres.
Også danskernes private bilpark kan U.L. Petersens eftf. tage
hånd om. Knap 130.000 biler skrottes årligt i Danmark, og det
bliver til godt 140.000 tons skrot. Indledningsvist fjernes alle miljøog sprængfarlige stoffer såsom olie, batterier, bremsevæske og
airbags. Det er manuelt arbejde, og for at sikre, at det foregår på
den mest miljørigtige måde, sker det med en ISO-certificering i
hånden. Alle miljøfarlige stoffer fjernes i første genanvendelsesled
for at undgå eksplosioner og udslip til miljøet under transport,
og den senere finsortering af bilens materialer sker i et
shredderanlæg.

På EU-plan skrottes godt 6 mio. køretøjer om året, og 93 %
af delene og materialerne bliver enten genbrugt eller genanvendt

Grundig sortering kan give aluminium evigt liv
Hvor mange typer af aluminium kan du nævne på stående
fod? Næppe så mange som Magnus Persson, direktør
hos Hedehusene Produkthandel, der køber restprodukter
af jern og metal fra især industrien og sorterer, så de
forskellige typer kan få nyt liv. Han nævner i flæng: blankt
og børstet alu, støbt alu, alu med lak, alu-fælge, aluspåner, alu-profiler og alu-dåser.
Aluminium er altså ikke bare aluminium, og den grundige
sorteringsproces er helt afgørende for, at materialerne
kan sælges videre til smelteværker. Vigtigt er det, at
sorteringen sikrer en ekstremt høj renhed. De mindste
urenheder betyder, at kvaliteten falder, og så kan
aluminiummaterialerne ikke benyttes til produkter i nær
samme kvalitet som ellers.

”Og det bliver heldigvis omhyggeligt sorteret,” siger
Magnus Persson, der er tredje generation ved roret i
firmaet.
Er aluminium lakbehandlet, sætter det helt klare grænser
for, hvad det kan bruges til efterfølgende. På denne måde
får udformningen af det oprindelige produkt betydning for,
hvordan det kan genanvendes.
Hvor mange fraktioner bliver det så til i alt? Alene
aluminium sorterer Hedehusene Produkthandel op i 10
fraktioner, og for jern og metal har firmaet samlet set
mere end 100 varenumre på hylderne. Metaller og jern
er de materialetyper, der cirkulerer bedst, for materialerne
svækkes ikke ved at blive smeltet om igen og igen.

Der bruges op til 95 % mindre energi, når der produceres med genanvendt
aluminium i stedet for med et nyt råstof. I produktionsprocessen giver
det en CO2-besparelse på 97 %. Eller sagt på en anden måde:

Genanvendelsen af 1

ton aluminium giver en besparelse på 9 tons CO2,
hvor bare 1 ton CO2 svarer til at køre godt 5.600 km
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Sådan genanvender vi

Med rådgivning bliver kunderne
klogere på deres affaldsressourcer
Det er ikke så lidt, der bringes ind gennem porten på trailere hos
de skrotpladser, der slår sig op på at modtage alt fra håndvaske
i rustfrit stål, tagrender i zink og blandingsbatterier af messing til
gamle radiatorer af jern, ledninger af kobber, vinduer, toiletter, paller,
mursten og emballage. Hos Jernpladsen A/S i Søborg modtages
affaldsressourcerne fra håndværkere, industrien, kontorer og
borgere, og det bliver til mere end 100 ekspeditioner dagligt.
Kunderne får professionel hjælp til sorteringen og afregnes for
jern og metaller, der har positiv handelsværdi. På denne måde
begynder sorteringsprocessen på Jernpladsen, og det giver mindre
spild i de næste led i kæden. Samtidig lærer kunderne noget om
materialeværdier og bliver bedre til sortering også andre steder
i samfundet. ”Vi ser, at kunderne kommer med bedre og bedre
sorterede materialer, som tiden går,” siger Henning Christensen,
direktør for Jernpladsen.

Jernpladsen findeler affaldet yderligere. Det er deres eksistensberettigelse. Et vandrør af rustfrit stål kan ikke bare omsmeltes til anden
brug, før fx tætningsringe er afmonteret. Ellers ville materialet være
urent, og det ødelægger råstofkvaliteten.
Særligt printkort fra computere gennemgår en demonteringsproces.
Et printkort er oftest af glasfiber, hvorpå der sidder værdifulde
metaller som guld, sølv, platin og tungmetaller. De kan anvendes
igen, fordi de bevarer deres oprindelige kvalitet. Det betyder også,
at et printkort er så værdifuldt, at der er økonomi i at foretage en
delvist manuel adskillelse af kortet i Danmark.
Jernpladsen garanterer over for sine kunder, at affaldsressourcerne
kun sælges videre til aftagere, der er miljøgodkendte til at håndtere
dem. ”Dokumentation er afgørende i dag – over for kunder såvel
som myndigheder,” fortæller Henning Christensen.
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Sådan genbruger vi
– fem skarpe
1

Det hænder, at vi kasserer elektronik, der sådan set
fungerer fint. Derfor bliver apparaters funktionalitet
testet i genvindingsvirksomhederne. Virksomme
apparater gensælges, efter at alle personlige data
er slettet, og gensalg sker typisk til lande med en
ringere købekraft end den danske. Hvis apparatet ikke
er virksomt, men nogle af komponenterne er det, så
gensælges de til genbrug i nye produkter. Det kan fx
være ældre skærme, der kan omdannes til moderne
touchskærme og bruges i biler.

2

Større batterier, der anvendes fx i nødstrømsanlæg på
hospitaler, skiftes, inden de er nedslidte. På hospitaler
er strømsvigt uacceptable. Men de kasserede batterier
kan genbruges i mindre følsomme systemer, og de
sælges fra genvindingsindustrien til både erhverv og
borgere. Batterierne bruges fx til små solcelle- eller
vindmølleanlæg, der driver musikanlæg på festivaler.

Den cirkulære værdikæde strækker
sig ud over Danmarks grænser
Vi kan meget i Danmark, når det kommer til sortering og
genanvendelse. Den danske genvindingsindustri er dygtig
til at få oparbejdet jern og metaller over hele landet, men
smelteværker har vi ikke i nævneværdig grad i Danmark. Derfor
er der brug for et europæisk samarbejde for at færdiggøre
genanvendelsesprocesserne.
Thomas Bradal, CEO hos Bradals Produkthandel, binder indsamling
og forarbejdning sammen, når han i chartrede skibe udskiber
betydelige mængder skrot fra havnene i Fredericia og Horsens.
Han opkøber skrot fra de andre genvindingsvirksomheder, industrien
og de kommunale affaldsselskaber i Danmark, men også fra de
nordeuropæiske lande. Ikke-forarbejdede råvarer samles i Silkeborg,
hvor de sorteres efter skrotkøbernes specifikationer, og derefter
fragtes de til havnene, mens færdigvarer leveres direkte til havnen.

3

4

Papirruller, som der oprindeligt var klistermærker
på, kasseres fra industrien og bortskaffes til en
genvindingsvirksomhed. Herfra sælges rullerne videre
til en ny klistermærkeproducent, der kan bruge dem på
ny. Genvindingsvirksomheden bliver på denne måde
råvareleverandør og et billede på en genbrugscase,
hvor løsningen ellers var forbrænding, fordi det ikke er
muligt at genanvende dette papir, der har en overflade
af silikone.
På store, kraftige papruller bringes papir til avistrykkerierne. Når rullerne er tomme, bortskaffes de
til en genvindingsvirksomhed. Her bliver paprullerne
renset og solgt til en plastproducent, der bruger dem til
at rulle sin færdigproducerede plast op på. Samarbejdet
mellem de to aktører indebærer en investering i en

EU forbruger 140 mio. tons stål
om året. Heraf udgør produktionen
med genanvendt stål 56 %.
CO2 -besparelsen er 58 %
Tyrkiet er verdens største importør af skrot, og meget af det danske
skrot oparbejdes dér, før det sælges videre. Priserne påvirkes både
af de globale råvarepriser, valutakurser og fragtrater, og derfor er
en indsigt i markedet afgørende for at kunne lave en god handel.
Forskellen på at handle på en god og dårlig dag er 10-30 %.

tilskæringsmaskine, der tilpasser rørenes størrelse til
plastproducentens processer. Et sådant partnerskab
kræver aftaler om stabile leverancer fra avistrykkeren
og til plastproducenten, da forsyningssikkerhed er
afgørende. Rørene indeholder meget lim, og derfor
er det ikke muligt at genanvende dem. Alternativet til
genbrug ville derfor være forbrænding.

5

Genvindingsvirksomhederne modtager store
mængder jern og metal til genanvendelse. Men
en del kan genbruges, inden det kommer så langt.
Fra især håndværksvirksomheder modtages fx
stålbjælker, vinkeljern, U-jern og rør samt en række
værktøjsmaskiner og små maskiner, der er brugbare.
Varerne sælges både til erhverv og private.
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Genvindingsvirksomhederne
og maskinleverandørerne
samarbejder om teknologiinnovation
Danmark har en unik position i det europæiske marked, fordi genvindingsvirksomhederne
er gode til at spotte behovet for ny teknologi.
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”Alt kan sorteres, det handler blot om at finde den rette løsning,”
siger Nicolaj Pedersen fra Viggo Bendz under et møde, hvor
leverandører af maskiner til Genvindingsindustrien er samlet. De
danske genvindingsvirksomheder er gode til at bringe materialer
fra kasserede produkter ind i den cirkulære økonomi. I kraft af dét
er de også gode til at se behovene for ny teknologi til sortering
og genanvendelse. De forstår, hvilken omstilling EU er i gang
med, de kender målene, og de er omstillingsparate. Danmark
er et godt land at teknologiudvikle i, lyder det samstemmende
fra de fremmødte leverandører af maskiner, der også omfatter
Eldan Recycling, UN Mobilkraner, Johannes Møller Maskiner og
OP System. Virksomhederne er vel placeret i det europæiske og
internationale marked, og mange af de teknologier, som udvikles
i samarbejde med de danske genvindingsvirksomheder, sælges
senere som standardvarer i andre lande. ”Udviklingen sker enten i
Danmark eller med vores samarbejdspartnere i udlandet,” forklarer
Jørgen Andersen fra UN Mobilkraner. På det europæiske marked
har Danmark således en unik position.
Leverandørerne til genvindingsindustrien er alle medlemmer af GI.
”Det er vigtigt, at vi mødes, taler sammen og inspirerer hinanden.
Det er gennem dialog, at vi ser fremad,” siger Morten Espersen
fra OP System.

Og netop gennem dialog opstår innovation af teknologierne,
som de danske genvindingsvirksomheder benytter. Med
udgangspunkt i genvindingsvirksomhedernes definerede behov
for ny teknologi videreudvikler leverandørerne de eksisterende
teknologier eller udvikler helt nye. CFC-gasser er fx udtrukket af
køleskabe i årevis, og denne teknologi har man videreudviklet
til at fjerne skum med gasser fra fjernvarmerør – et behov, der
opstod, da en stor mængde rør skulle bortskaffes. Et af de nyeste
teknologiske områder har fokus på genanvendelse af tekstil.
Her er teknologiudviklingen dog i sin spæde fase, men testanlæg
kører i Danmark.
Nye anlæg bygges oftest først som testanlæg og leveres i sidste
ende også typisk med forskellige services. Fx overvåges anlægget
i realtid af leverandørerne for at sikre optimale processer og stabil
drift, og der videreudvikles løbende.
”Forretningerne forandrer sig, og teknologierne forbedres.
Derfor er der tale om permanente samarbejder mellem os og
genvindingsvirksomhederne. Genvindingsbranchen skal være
teknologisk på forkant, med et stift øje på EU’s genanvendelsesmål,
som de har en stor rolle i, at vi når,” siger Dennis Kristensen fra
Eldan.

Genvindingsindustrien
gennem 40 år
Det er svært at følge med den hastige udvikling i branchen,
men dansk genvinding går en lys fremtid i møde.
Genvindingsindustrien har 40-års jubilæum. Det har været en
udvikling fra hengemt skrotplads til pladser med akademiske
miljøkompetencer. Tre formænd gennem de seneste 40 år
beskriver her udviklingen i foreningens vilkår og miljøpolitiske fokus,
medlemmernes sammenhold og konkurrence – og giver bud på,
hvor branchen er om 10 år.
Erik Espersen har tidligere drevet familievirksomheden
Aa. Espersen & Søn A/S i Skive og var formand for GI i årene
2003-2014. Massimo Forti er adm. direktør for Ragn-Sells Danmark
og nuværende formand. Henning Christensen er direktør for
Jernpladsen A/S i Søborg og nuværende bestyrelsesmedlem samt
forhenværende formand.
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”Miljømyndighederne var svære at danse med for 20 år siden. Sådan
så vi det dengang. Og bedst af alt var det, hvis skrotpladsen kunne
ligge et sted, hvor man ikke kunne se den,” fortæller Erik Espersen.
Færre, større virksomheder
I dag er der et stærkt fokus på at sortere og forædle materialer. Som
Henning Christensen forklarer: ”Det er her, vores forretning ligger.”
I løbet af årene har branchen også konsolideret sig til langt færre
virksomheder, der til gengæld er blevet meget større. Den udvikling
er ikke slut endnu, vurderer Massimo Forti.

Fra at være lokalt forankrede virksomheder
har branchen udviklet sig til flere og flere
landsdækkende virksomheder og til også
at arbejde på tværs af landegrænser
”Den teknologiske udvikling øger kravene til gennemsigtighed og
renheden af behandlet affald, og det øger branchens behov for
blandt andet akademiske kompetencer. Sammenholdt med, at
reguleringen af branchen også har udfordret dens købmandskab,
er det især for mindre virksomheder blevet sværere og sværere at
følge med,” siger Massimo Forti.
En lys fremtid forude
Massimo Forti tror dog på en stor fremtid for den danske
genvindingsbranche: ”Danmark er ganske vist lidt bagud, fordi vi i
et par årtier har sigtet på forbrænding, men vi vil komme foran med

genanvendelse. Vi har en holdning med høj respekt for miljøet, og
vi er hurtige til at omstille os. Om 10 år vil det være endnu vigtigere
at kunne omdanne affald til nye råvarer. Der vil komme flere og flere
tilbagetagningsordninger, og de vil komme hurtigere, end vi tror.”
Henning Christensen peger også på internationalisering som en
væsentlig del af branchens fremtid: ”Vi har begrænsede muligheder
for at afsætte vores produkter i Danmark, for markedet er for lille.
Derfor er samhandel i form af eksport vigtig, og det kommer os til
gavn, at vi har veludviklet sorteringsteknik og dermed kan levere
høj kvalitet.”
I den tid, Henning Christensen har været aktiv i GI, er der især ét
forhold, han altid har glædet sig over: ”Selv om vi som branchefolk
er konkurrenter, har vi altid kunnet tale med hinanden. Vores
sammenhold har værdi og gør os i stand til at forbedre vores
rammevilkår gennem dialog med embedsfolk og politikere. Det vil
vare ved.”
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