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FORORD

Forord
Frit løbende ressourcestrømme er essentielle for,
at den cirkulære økonomi kan fungere. Strømmene
kan komme fra husholdninger, industrien, byggeog anlægssektoren og servicesektoren. Her er det
forbrugernes krav og forventninger, som driver
ressourcestrømmene. Men materialerne tabes ofte
ud af synes. Selvom mange aktører har kendskab
til, hvilke materialer de enkelte produkter består
af, så er det langt færre, der har viden om, hvad
der sker med produkter og materialer, når det
bortskaffes.
For at få en cirkulær økonomi til at køre glat er
det nødvendigt, at materialer overgår fra en aktør
til den næste med mindst muligt spild og med
mindst mulig efterbehandling. Derfor skal der
tænkes i design for adskillelse allerede ved produktion sådan, at materialer kan sikres et fortsat
liv i samme form eller omdannet til andre materialer.
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Dette hæfte er del af en serie om forskellige
materialer og henvender sig til aktører, der gerne vil arbejde videre med cirkulær økonomi ved
produktion, nybygning og renoveringer. Det kan
være komplekst, fordi mulighederne og vilkårene er forskellige fra materiale til materiale. Det
økonomiske eller miljømæssigt bedste valg kræver
forberedelse og indsigt i markedet, teknologien og
de miljømæssige fordele og ulemper.
I hæftet kan du læse om plast i den cirkulære
økonomi til inspiration for arbejdet med at styrke
genanvendelse og genbrug i produktionen.
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Rundt om plast
Plast findes i mange former, farver og med mange
forskellige materialeegenskaber og formål. Plast
kan enten fremstilles af polymerer raffineret fra
olie eller af plantebaserede polymerer, hvor der
både findes biobaserede og bionedbrydelige plastmaterialer. Bionedbrydelige plastmaterialer kan
ikke genanvendes. Genanvendelsesmetoderne til
olie- og biobaserede plastmaterialer afhænger af,
hvilken specifik type plast, der er tale om.
En af løsningerne på fremtidens ressourceudfordringer er genanvendelse af plast. Kun omkring
5 % af verdens råolie omdannes til plast.1 Det har
sine fordele, at olie kan anvendes til plastfremstilling, idet olien kan gøre gavn mange gange ved at
indgå i en cirkulær økonomisk proces. Derfor kan
mulighederne for genanvendelse af plast være en
afgørende spiller i løsningerne på den tiltagende
ressourceudfordring, der uundgåeligt møder os i
den nærmeste fremtid. I dag er det kun en mindre
del af plastaffaldet, der genanvendes i Danmark og
EU. I Danmarks genanvendes 33 % af den samlede
plastaffaldsmængde på 323 kilotons, mens 65 %
forbrændes og 2 % deponeres.1 I Europa bliver cirka
30 % af plastaffaldet indsamlet til genanvendelse,
hvoraf det skønnes, at mindre end halvdelen reelt
bliver genanvendt.1

Størstedelen af plastaffaldet ender på forbrændingsanlæg, hvor det bruges til at generere varme
og elektricitet. Idet cirka 40 % af det genanvendte
plastaffald kommer fra plastemballage, er netop
genanvendelsen af det et presserende emne på
den politiske dagsorden.2
I Danmark genanvender vi ca. en tredjedel af
emballageplasten, hvilket placerer Danmark i den
dårligste fjerdedel af de europæiske lande, hvad
angår genanvendelse af plastemballage.3 I forhold
til industriel plastemballage opnår Danmark en
genanvendelsesprocent på 64 %, hvilket placerer
Danmark fjerdehøjest ud af 30 europæiske lande.
Dog har Danmark den laveste genanvendelsesprocent for husholdningsemballage ud af 30 europæiske lande.3
Plastemballager fra husholdningerne er et prioriteret emne i regeringens nationale ressourcestrategi
”Danmark uden Affald”, hvor det generelle mål er,
at 50 % af husholdningsaffaldet i 2022 skal genanvendes. I Danmark skal der arbejdes for at nå
de nye mål, da størstedelen af plastaffaldet på
nuværende tidspunkt bliver eksporteret til udlandet eller bliver udnyttet til fremstilling af energi i
kommunernes forbrændingsanlæg.4

1. Plastindustrien (2018) Hvor meget plast bliver der egentlig genanvendt? – Data om plastaffald og genanvendelse. Lokaliseret den 5. december 2018.
2. Dakofa (2018) Plast. Vidensbank, Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer. Lokaliseret den 5. december 2018.
3. Plastindustrien (2017) Fortæller om plastgenanvendelse – i praksis. Lokaliseret den 5. december 2018.
4. Miljø- og Fødevareministeriet, (2014) Danmark uden Affald – Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2014.
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Kort fortalt om cirkulær
økonomi
Cirkulær økonomi er en vision om bæredygtighed,
der søger at holde materialer i kredsløb så længe
som muligt. Dermed sparer vi på jordens jomfruelige ressourcer. For ethvert givent materiale er der
mange led i kredsløbet fra materialeproducenter til
byggeri, til nedriver, affaldssortering, oparbejdning
og salg af genanvendte materialer. Hvert led har
muligheder og udfordringer.
Vilkårene for den cirkulære økonomi afgøres af
teknologiske muligheder, miljømæssig fornuft og
markedsvilkår. Hvor udfordringen kan skifte fra
led til led i kredsløbet, og udfordringerne er typisk
forskellige fra materiale til materiale:

Teknologi er enhver metode eller løsning, der
forebygger affald eller kan fremme nyttiggørelsen af materialer. For at teknologien kan fremme
bæredygtigheden og nyttiggørelsen af materialer,
må den for det første eksistere samt være tilgængelig for de mennesker, som skal anvende den,
hvilket stiller krav til deres viden og kompetencer.
Herudover må teknologien også være økonomisk
rentabel.
Miljø. Genanvendelse af materialer giver et miljøaftryk, og det er nødvendigt at være opmærksom
på, om genanvendelse af materialerne er miljømæssigt forsvarligt.
Marked. Materialer skifter kun hænder fra led til
led, hvis det kan betale sig. Det er afgørende, at
der er et marked for materialerne.

FIGUR 1. DEN CIRKULÆRE ØKONOMI ER TREKANTET - ANALYSEMODEL
Model for barriererne for den
cirkulære økonomi.

Teknologi.

For hvert led i den cirkulære økonomi kan enten
teknologiske, markedsmæssige eller
miljømæssige forhold hæmme den cirkulære
økonomi.
Det er denne trekant af barrierer eller løsninger,
som afgør, om den cirkulære økonomi fungerer
for et materiale.

Den cirkulære økonomi
er trekantet

Marked.

Miljø.

Kilde: Teknologisk Institut. Modellen er udviklet af Martin Eggert Hansen og Stig Yding Sørensen i ”Den cirkulære økonomi i en dansk
kontekst – Modeller til forståelse af den cirkulære ressourceøkonomi”, Teknologisk Institut, 2018.
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Plast i den cirkulære økonomi
Ressourcestrømmene for plastaffald i Danmark
går i vidt forskellige retninger. Størstedelen af det
danske plastaffald eksporteres direkte til behandling i udlandet. I Danmark nyttiggøres næsten
alt plastaffald, mens kun en lille del ender som
deponi.5

hvor plast kan indgå i den cirkulære ressourceøkonomi. Dette er en overordnet model, selve
genanvendelsesprocessen kan variere afhængig af
plastmaterialerne, fx går plastfraktioner ikke altid
gennem en rensning, før forarbejdningen finder
sted.

Cirka to tredjedele af nyttiggørelsen i Danmark
sker i form af energiudnyttelse, hvor den sidste
tredjedel går til genanvendelse.5 Nedenstående
model illustrerer de forskellige ressourcestrømme,

På baggrund af modellen præsenterer vi i det følgende, hvilke metoder og teknologier, der eksisterer for genanvendelse af plastaffald i den cirkulære
økonomi.

FIGUR 2. INDSAMLING AF PLASTAFFALD
Deponering

Produktion af brændstof

Forbrænding

Nedbrydning til kemikalier

Eksport
Indsamling af
plastaffald

Rensning på
genanvendelsesanlæg

>

Sortering

Ny produktion
i plastindustrien

Forarbejdning
af plastaffaldet

>

Salg af plasten

>

>

>

>

>
Note: Grafik af Teknologisk Institut

5. Dakofa (2018) Plast. Vidensbank, Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer. Lokaliseret den 5. december 2018.
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Overordnet findes der fem måder, hvorpå plastaffaldet håndteres. Der findes flere forskellige genanvendelsesteknologier til, hvordan plastaffald kan
indgå i den cirkulære ressourceøkonomi, idet der
findes mange forskellige typer af plast.
I Danmark indsamles plastaffaldet typisk fra
husholdninger, industrien, bygge- og anlægssektoren og servicesektoren, hvor det i nogle tilfælde
forsorteres, før det transporteres til mekaniske
genanvendelsesanlæg, som oftest er placeret i
udlandet.6 Der foregår en mekanisk sortering af
plastaffaldet på genanvendelsesanlæggene, hvor
plasten typisk sorteres i forhold til polymertype,
farve mv., og derefter bliver det renset for eventuelle urenheder. Den miljømæssige og økonomiske
gevinst afhænger først og fremmest af plastaffaldets kvalitet og den forudgående sortering, idet
det bestemmer kvaliteten af den genanvendte
plast. Desto renere plasten kan sorteres, desto lettere er den at genanvende, og desto bedre kvalitet
kan produkterne opnå, som skal produceres, når
plasten får nyt liv.

Udover selve udfordringen med korrekt sortering
af plastaffaldet, eksisterer der en stor udfordring
for genanvendelse af plastaffaldet ved sammensatte plastmaterialer/typer, idet de er svære at
adskille. Det vil sige, at genanvendelsen af plasten
besværliggøres af plastens indhold af additiver
og fyldstoffer. Additiver og fyldstoffer er tilføjede
stoffer, som differentierer plasten på dens egenskaber og udseende. Udfordringen er, at der findes
flere hundrede additiver og fyldstoffer, hvilket
betyder, at mængden af additiver i plasten kan
variere meget. Det betyder, at mange plastprodukter er sammensat af forskellige plastmaterialer og
derfor ikke kan adskilles mekanisk.
Oftest bevares de fleste additiver i plastaffaldet,
når det genanvendes, fordi det er vanskeligt at
frasortere dem, og blot et minimum af sammenblanding kan forringe kvaliteten af de sekundære
plastprodukter. Selve sorteringen af plastaffaldet
er derfor et afgørende aspekt af den cirkulære
økonomiske proces. Sorteringen kan både foregå
manuelt og mekanisk, hvor den mekaniske sorte-

6. Miljøstyrelsen (2016) Affaldsstatistikken 2016. Miljøprojekt nr. 2020, 2018.
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er mest fordelagtigt, at plasten lever videre i det
cirkulære kredsløb eller nyttiggøres til produktion
af brændstof.

ring omfatter infrarød gennemlysning, luftstrømsseparation, separation i vand, centrifugering,
magnetisme mv.7 Efter sorteringen bliver plasten
neddelt, malet, ekstruderet og pelleteret eller
granuleret, hvorefter plasten er klar til et nyt liv i
nye plastprodukter.
En anden måde, hvorpå plastaffald også kan nyttiggøres, er til produktion af brændstof gennem en
pyrolyseproces. Nyttiggørelsen af plastaffaldet til
brændstof bryder det cirkulære ressourcekredsløb,
idet denne genanvendelsesteknologi omdanner
plastaffaldet til brændstof (diesel), hvorefter det
ikke længere er genanvendeligt. Fordelen ved pyrolyse sammenlignet med deponering og forbrænding af plastaffaldet er, at plastaffaldet bidrager
til at substituere brugen af jomfruelige produkter
og energiressourcer. Denne form for nyttiggørelse
af plasten bør dog kun anvendes, så snart plasten
ikke kan genbruges eller genanvendes. Om plasten
ender i en pyrolyseproces afgøres gennem en evaluering af de miljømæssige, sociale og økonomiske
konsekvenser ved produktionen af brændstof. Ud
fra denne evaluering kan det beregnes, om det

Metoder/
teknologier

Udover produktionen af brændstof findes også
kemisk genanvendelse ved fx solvolyse. I denne
proces nedbrydes plastaffaldet til genanvendelige
kemikalier. Det er dog ofte en dyr proces, og produktkvaliteten er relativt dårlig. Den næstsidste
metode til håndtering af plastaffaldet er direkte
forbrænding af affaldet, hvor der udvindes varme
og elektricitet. Gennem afbrænding af plastaffaldet energiudnyttes plasten, hvilket kan bidrage
til at substituere brug af jomfruelige energiressourcer. Den sidste måde, hvorpå plastaffaldet kan
håndteres, er gennem deponering. I forhold til de
fleste miljøparametre er deponering den mindst
favorable løsning og et dårligere alternativ end
energiudnyttelse og genanvendelse af plastaffaldet.
Den følgende oversigt sammenligner fordele og
barrierer/ulemper ved genanvendelse af plast sammenlignet med deponering.

Fordele

Ulemper og barrierer

Besparelser på råstoffer
Teknologien til genanvendelsesprocessen er udviklet, så
sorteringen af plastaffaldet
kan foregå mekanisk

•

genanvendelsesanlæg

•
•

Uren og blandet sortering
af plastaffaldet svækker
anvendelsesmuligheder

Nyttiggørelse til brændstof

•

Pyrolyse substituerer brugen
af jomfruelige ressourcer og
energikilder

•

Bryder med det cirkulære
kredsløb for plast

Kemisk genanvendelse

•

Det cirkulære kredsløb for
plasten bevares gennem nedbrydning af plastaffaldet til
genanvendelige kemikalier

•

Solvolyse er en dyr genanvendelsesproces
Ofte er kvaliteten af de genanvendelige kemikalier en
dårligere kvalitet sammenlignet med nye kemikalier.

Genanvendelse af plast på

•

7. Dakofa (2018) Plast. Vidensbank, Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer. Lokaliseret den 5. december 2018.
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Plast i et trekantet perspektiv
Med tanke på trekanten på side 6 gælder teknologi, miljø og marked som tre områder, hvor forholdene skal være fordelagtige, for at genanvendelse
i den cirkulære økonomi er meningsfuld og attraktiv markeds- og miljømæssigt.
Trafiklyset angiver, om forholdene er gunstige i
forhold til cirkulær økonomi inden for de tre områder. Rød er ugunstige forhold, grøn er gunstige
forhold, og gul placerer sig midt imellem.
Marked
Det nuværende danske marked for genanvendt
plast er ikke fuldt udnyttet, og der er potentielt
mange muligheder for øget afsætning af genanvendt plast. Hvis markedet for genanvendelse
af plast skal udvikles i en dansk sammenhæng,
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kræver det, at der udvikles en forretningsmæssig
rentabilitet for den genanvendte plast med markeds- og afsætningsmuligheder.
Det andet led adresserer etableringen af markedsmæssig efterspørgsel, som kræver øget samarbejde på tværs af værdikæden. Det er potentielt
muligt at etablere markedsmæssig afsætning og
efterspørgsel af genanvendt plast i Danmark, men
det er forbundet med udfordringer. Hovedudfordringen ved den manglende hjemlige afsætning af
plastaffald er, at efterspørgslen efter genanvendt
plast ikke er tilstrækkelig høj. En afgørende faktor
for at skabe mere efterspørgsel efter genanvendt
plast er udvikling af materialer og produkter, som
økonomisk og kvalitetsmæssigt kan konkurrere
med plast af nye materialer. Det vil kræve øget
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dialog og samarbejde på tværs af værdikæden
mellem indsamlere, genanvendelsesanlæg og
producenter for at opnå en højere efterspørgsel og
kvalitet af den genanvendte plast.
Miljø
I udgangspunkt er genanvendelse af plast den miljømæssigt mest fordelagtige håndteringsmulighed
for plastaffald sammenlignet med deponering eller
energiudnyttelse ved forbrænding. Miljøgevinsterne ved genanvendelse af plastaffald sammenlignet
med produktion af nyt plast afhænger dog meget
af kvaliteten og renheden af plastaffaldet, der bruges til genanvendelse.
I Danmark er udfordringen ved genanvendelse
af plast, at selve genanvendelsen kan blive en
miljøbelastning, hvis indsamlingen og sorteringen
af plastaffald ikke er af tilstrækkelig kvalitet til
genanvendelse. Derfor ender langt størstedelen af
plastaffaldet til energiudnyttelse, fordi de danske
genanvendelsesvirksomheder ikke har tilstrækkelige ressourcer og egnede teknologier til at kunne
genanvende plast til en ønsket kvalitet.
Teknologi
På det danske marked eksisterer der en række
genanvendelsesteknologier, som for det meste er
baseret på mekanisk neddeling og ekstrudering til
ny granulat med eventuel rensning før neddelingen og tilsætning af additiver i ekstruderingen for

at opnå de ønskede materialeegenskaber. I udgangspunktet er det miljømæssigt fordelagtigt at
anvende disse teknologier fremfor deponering, da
genanvendelsen substituerer brug af nye råstoffer,
men gevinsten ved genanvendelse afhænger dog
af plastaffaldets kvalitet, og hvor rent det indsamlede plastaffald er.
Den teknologisk udfordring i Danmark er håndtering af plastaffald fra husholdningerne, da dette
typisk er urent, blandet og sammensat, hvilket gør
det svært at sortere. Typisk eksporteres husholdningsplasten til udlandet eller energiudnyttes, da
genanvendelse af denne type plastaffald forudsætter bedre rensnings- og sorteringsmuligheder.
Ifølge Plastindustrien vil øget genanvendelse af
urent, blandet og sammensat plastaffald i Danmark forudsætte, at indsamlings- og sorteringssystemet forbedres. Det vil sikre øgede muligheder
for udsortering af plasten til videre oparbejdning
af plasten, der kan matche industriens krav til
kvalitet, forsyningssikkerhed og pris.8
Der er udviklet teknologier der kan imødekomme
disse udfordringer på det danske marked, fx har
de hos Aage Vestergaard Larsen A/S investeret i
teknologier, der i højere grad kan håndtere urent
plastaffald. På sigt vil udvidelsen af teknologier
til genanvendelse af plast åbne op for et endnu
større marked, samtidig med at både rent og urent
plastaffald kan indgå i en cirkulær økonomisk proces i en dansk kontekst.

8. Plastindustrien (2018) Vi skal genanvende langt mere plast – sådan gør vi. Lokaliseret den 5. december 2018.
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CASE: AAGE VESTERGAARD LARSEN A/S – FREMTIDEN SER LYS UD FOR
GENANVENDT PLAST
Læs med her og bliv klogere på de nuværende og
fremtidige muligheder for genanvendelse af plast
med fokus på den teknologiske udvikling.

større potentiale for genanvendelse og derved
kan vi sikre, at plasten fortsat lever videre i den
cirkulære økonomi.

Aage Vestergaard Larsen A/S har siden sin stiftelse
i 1972 i Mariager fastholdt sine kernekompetencer
inden for genanvendelse og regenerering af plastmaterialer. Bæredygtighed og cirkulære økonomi
har altid været grundstenene for virksomheden,
som nu er Nordens største virksomhed inden for
genanvendelse af plast.

Hele værdikæden i fokus
Aage Vestergaard Larsen A/S har styrket deres
position på markedet i takt med øget fokus på at
udnytte hele værdikæden for genanvendelse af
plast. I Danmark er alle genanvendelsesvirksomheder inden for plastindustrien nødsaget til at sælge
en væsentlig del af deres granulat til udlandet, da
efterspørgslen efter genanvendt plast i Danmark
ikke er tilstrækkelig høj. Ifølge Franz Cuculiza fra
Aage Vestergaard Larsen A/S skyldes denne manglende efterspørgsel, at der i Danmark ikke er tradition for at bruge genanvendt plast i plastindustrien. Der eksisterer ikke tilstrækkelig efterspørgsel
på markedet for genanvendt plast, hvilket ifølge
Franz Cuciliza skyldes manglende efterspørgsel
fra plastproducenternes kunder efter genanvendt
plast. Aage Vestergaard Larsen A/S eksporterer ca.
30 % af deres plastgranulat til udlandet.

Aage Vestergaard Larsen A/S opkøber plastaffald
og -spild fra en bred vifte af samarbejdspartnere
som fx andre plastproducenter i plastindustrien,
detailhandlen, indsamlere og miljøvirksomheder,
genbrugspladser og bygge- og anlægsindustrien.
Alt det opkøbte plast hos Aage Vestergaard Larsen
A/S ender som plastgranulat, hvor fremstillingsmetoden afhænger af, hvilken tilstand plasten er i
dvs. ren eller beskidt. Virksomheden har ressourcer til både at kunne håndtere rent, beskidt og
blandet plast. Dog er oparbejdningen af beskidt og
blandet plast mere omfattende, idet det kræver
mere avancerede vaske- og sorteringsteknologier.
Derfor har Danmark haft en stærk tradition for at
have energiudnyttet eller eksporteret vores blandede og urene plastaffald til udlandet, men Aage
Vestergaard Larsen A/S mener, at plastaffaldet har
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Hos Aage Vestergaard Larsen A/S har det været
afgørende som Nordens markedsleder, at de altid
er under teknologisk udvikling for at sikre den
bedst mulige kvalitet på deres produkter. Eftersom hele oparbejdningsprocessen af plastaffaldet
foregår mekanisk, er de på en konstant rejse for
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at følge med udviklingen. Eftersom størstedelen
af det beskidte plastaffald i Danmark går til forbrænding eller eksporteres, har fokusset hos Aage
Vestergaard Larsen A/S været på teknologiske
investeringer, der kan håndtere urent plastaffald.
Gennem investeringer i anlæg, der både kan vaske
og sortere beskidt plastaffald, er de på forkant og
træder ind på et marked med mange muligheder.
Aage Vestergaard Larsen A/S har formået at bevare
deres position som markedsleder ved hele tiden at
udvide deres kompetencer - senest på markedet
for urent plast.
Udover et konstant fokus på teknologisk udvikling
og nye afsætningsmarkeder, har Aage Vestergaard
Larsen A/S oplevet en tiltagende tendens til mere
kundespecifikke produkter. Denne tendens har
medført, at afsætningsmulighederne for granulatet er blevet mere målrette kundernes behov,
hvilket har betydet, at værdikædens sidste led har
gennemlevet en udvikling i form af mere specialiserede kundebehov. Selvom Aage Vestergaard Larsen A/S har fokus på forbedringer af de forskellige
led i værdikæden, har markedet for genanvendelse
af plast fortsat uudnyttede muligheder for øget
omsætning.
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Et marked med muligheder
”Det er ærgerligt for Danmark, at vi ikke udnytter
muligheden for at styrke plastindustriens konkurrenceevne,” udtaler Franz Cuculiza fra Aage Vestergaard Larsen A/S. Til trods for at kvaliteten på genanvendt plast er af samme standard som ny plast,
og prisen er 20 % billigere for genanvendt plast
i forhold til ny plast, er de hos Aage Vestergaard
Larsen A/S nødt til at eksportere 30 % af deres
produktion til udlandet. Da den genanvendte plast
er konkurrencedygtig både på kvalitet og pris,
vurderer Franz Cuculiza, at markedet i fremtiden
ser positivt ud, såfremt genanvendelsesindustrien
formår at komme mere frem i lyset og informere
om mulighederne og fordelene ved genanvendt
plast.
Det er derfor afgørende for genanvendelsesvirksomhederne, at de løbende tilpasser sig markedet og udnytter de muligheder, som det skaber,
samtidig med at den teknologiske udvikling i selve
genanvendelsesprocessen hele tiden udvikles, så
der sikres de bedst mulige kvaliteter på plasten.
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OM TEKNOLOGISK
MATERIALET
INSTITUT

Teknologisk Instituts
specialkompetencer inden for plast
Teknologisk Instituts Center for Plast og Emballage deltager i en række udviklingsprojekter med at
udvikle testmetoder tilpasset kvalitetssikring af
genanvendt plast. Her arbejdes bl.a. med udvikling
af metoder til vurdering af recirkulerede materialers ældningsstadie ud fra mekaniske prøvninger
af genanvendte råvarer og sammenligning af disse
med jomfruelige råvarer. Derudover kan de genanvendte materialers kemiske sammensætninger
og homogenitet også analyseres gennem kemiske
og termiske analyser. I de tilfælde, hvor kvaliteten
af det genanvendte materiale ikke er tilstrækkelig høj, kan dette blandes (compounderes) med
jomfruelige råvarer for at opnå de ønskede egenskaber.

Center for Plast og Emballage kan bl.a. hjælpe dig
med
•
Rådgivning om genanvendelsesteknologier til
specifikke plastfraktioner
•
Rådgivning om produktdesign og produktion
med genanvendte råvarer/materialer
•
Dokumentation og kvalitetssikring af regenererede plastråvarer
•
Karakterisering af regenererede plastråvarer
bl.a. i form af kemisk identifikation, mekaniske prøvninger, µCT-scanning og levetids-/stabilitetsundersøgelser
•
Nedbrydeligheds-/stabilitetsundersøgelser af
råvarer og færdige emner
•
Udviklingsprojekter inden for ressource- eller
miljøområdet
•
Kontakt og netværk i ”genanvendelsesbranchen”
Kontakt: Michael Lei
E: mlei@teknologisk.dk,
T: +45 72 20 20 20
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OM TEKNOLOGISK INSTITUT

Teknologisk Institut tilbyder
På Teknologisk Institut har vi spidskompetencerne
inden for ressourcer, affald og genanvendelse, fx
i bygge- og anlægssektoren, stor viden om miljøskadelige stoffer samt stærke materialefaglige
centre inden for bl.a. træ, plast, murværk, tekstil,
og beton. Der er derfor hjælp at hente på Teknologisk Institut, når du ønsker at stille krav om
genbrug og genanvendelse af byggeaffald eller i
produktionen. Der er også hjælp at hente for dine
leverandører. Et godt udbud kræver overblik over
opgaven, materialerne og mulighederne.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?
Her er der nogle eksempler på områder, hvor vi kan
hjælpe:

Cirkulær økonomi er et centralt og tværgående
ydelsesområde på Teknologisk Institut, og vi har
stort fokus på bedre ressourceudnyttelse, mere
miljø og dermed bedre bundlinje for virksomheder.
På Teknologisk Institut har vi også fokus på alle
faser og processer, hvor affaldsressourcer forebygges/minimeres, produceres, håndteres og behandles.

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Rådgivning om produktdesign og produktion
med genanvendte materialer.
Kortlægning af bygninger for miljøskadelige
stoffer.
Ressourcekortlægning af bygninger.
Kvalitetssikring og dokumentation af genanvendte materialer, herunder test/analyse og
pilotproduktionskapacitet.
Rådgivning vedrørende kortlægning af ressourcestrømme, minimering af spild, rentabel
afsætning af recirkulerede materialer.
Rådgivning om skadelige stoffer i genanvendte
materialer/nye produkter.
Rådgivning om optimerede teknologier og metoder til sortering af affaldsfraktioner.
Rådgivning om oparbejdning af affaldsfraktioner samt identifikation af miljøfarlige stoffer
Verifikation af miljøteknologier.
Rådgivning vedrørende reduceret spredning af
miljøfarlige stoffer og øget ressourceeffektivitet.
Rådgivning og løsninger vedr. dokumentation
for ressourceeffektivitet, miljøpåvirkninger
og –forbedringer, herunder LCA-vurderinger for
byggevarer og muligheder for ressourcehåndtering.

Kontakt: Anke Oberender, Faglig leder, Bygninger &
Miljø
E: aob@teknologisk.dk
T: +45 72 20 31 79
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Frit løbende ressourcestrømme er essentielle for, at den cirkulære
økonomi kan fungere. Strømmene kan komme fra husholdninger,
industrien, bygge- og anlægssektoren og servicesektoren. Her
er det forbrugernes krav og forventninger, som driver ressourcestrømmene. Men materialerne tabes ofte ud af synes. Selvom
mange aktører har kendskab til, hvilke materialer de enkelte produkter består af, så er det langt færre, der har viden om, hvad der
sker med produkter og materialer, når det bortskaffes.

