
Arrangører og bevillingsgivere:

 
PROGRAM
 
Kl. 12.00 Ankomst og let frokost

Kl. 12.45 Hvornår og hvordan kan producenter arbejde sammen med   
 genvindingsindustrien og skabe øget værdi for begge parter?
 Henrik Grüttner, SDU/Rethink Resources

Kl. 13.10  Renere fraktioner ved hjælp af sensor- og robotteknologi 
 Mikkel Viager, Teknologisk Institut, Innosort 

Kl. 13.35  Forventninger til fremtidens sortering af elektronikaffald  
 - er der forretningsmuligheder for danske virksomheder?
 Tom Ellegaard, Ellegaard

Kl. 14.00 Pause
 I pausen er der mulighed for at se nærmere på teknologier   
 og projekter, der fokuserer på en bedre og smartere adskil-  
 lelse.

Kl. 14.15 Hvor og hvordan kan man opnå støtte til udvikling og imple-  
 mentering af ny teknologi?
 Morten Kröger, Innovayt
 
Kl. 14.40 Matchmaking ved DAKOFA
 Denne del af arrangementet bliver tilrettelagt med udgangs-  
 punkt i de faglige interesser og ønsker, der er tilkendegivet   
 ved tilmeldingen 

Kl. 16.20 Afslutning  

Kl. 16.30 Tak for i dag

YDERLIGERE INFORMATION
For yderligere information kontakt venligst: 
Jutta Prip M. +45 9350 7016 / jutta.prip@robocluster 
Jette Bjerre Hansen M. +45 3264 6123 / jbh@dakofa.dk

Danmark har et uforløst forretningspotentiale i forhold til en bedre og smartere sortering af elektronikaffald. Derfor indbyder 
Miljøstyrelsens Strategiske Samarbejde for Genanvendelse af Elektronikaffald og Innovationsnetværket RoboCluster til et 
seminar med fokus på nye samarbejdsmuligheder mellem genvindingsvirksomheder, teknologiudviklere og producenter.

Dagens program vil synliggøre potentialer for forretningsudvikling inden for bedre og mere avanceret adskillelse og sortering af 
elektronikaffald, der skal sikre, at de værdifulde og kritiske materialer i højere grad kan genindvindes. Derudover vil seminaret 
give et overblik over muligheder for at opnå tilskud til udviklingsprojekter. Dagen afsluttes med en matchmaking session, hvor 
man i et fortroligt forum kan udveksle tanker og idéer til eksempelvis udviklingsprojekter og møde nye samarbejdspartnere.

Vidste du at... 
Genanvendelse af kritiske og 
værdifulde metaller i elektronikaf-
fald er højt på dagsordenen ikke 
kun i Danmark men også i EU. Det 
skyldes i høj grad, at elektronikaffal-
det indeholder betydelige ressourcer, 
som i fremtiden vil blive efterspurgt i 
stigende grad. EU har kun i begræn-
set omfang adgang til metallerne fra 
råstofudvinding, og derfor er genan-
vendelsen af metallerne fra elektro-
nikaffaldet blevet et spørgsmål om 
at sikre adgangen til ressourcerne 
for europæiske højteknologiske 
virksomheder.   

De danske styrkepositioner inden 
for udvikling og implementering af 
vision- og automatiseringstekno-
logi i relation til genanvendelse af 
elektronikaffald er kortlagt i et netop 
offentliggjort miljøprojekt. Kortlæg-
ningen viser, at der i Danmark er et 
uforløst forretningspotentiale inden 
for bedre og smartere adskillelse og 
sortering af elektronikaffald.
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