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Afrapportering af netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference den 19. 
november 2010 om miljø og vækst. 
 
Miljøstyrelsen afholdt en konference om miljø og vækst – status efter visionskonferencen den 19. 
november 2010. Som en del af konferencen blev der afholdt 3 workshops om eftermiddagen. 
Workshop 1 ”miljøteknologi, opfølgning på den miljøteknologiske handlingsplan” blev gennemført 
med et fælles oplæg, hvorefter tre parallelle netværkssessioner for hhv. vand, luft og affald blev 
gennemført. DAKOFA faciliterede netværkssessionen for affald i samarbejde med Miljøstyrelsen.  
 
Formål 
Formålet med affaldssessionen var dels at midtvejsevaluere den aktuelle handlingsplan for 
miljøteknologi og de allerede igangsatte initiativer og dels at afsøge området for nye gode ideer til 
udbud i handlingsplanens sidste leveår (2011), hvor der vil være yderligere ca. 7 mio. DKK til 
uddeling på affaldssiden. Endelig var der også lagt op til at tænke i de store baner om 
affaldsteknologisk innovation ud over 2011. 
  
Deltagere 
Workshoppen havde hen ved 50 tilmeldte, heraf rigtig mange fra DAKOFAs netværk for 
affaldsteknologisk innovation. Tilmeldte til workshoppen er vedlagt i bilag 1. 
 
Program 
Dagens program blev indledt med et indlæg fra Miljøstyrelsen om de hidtidige affaldsaktiviteter 
under handlingsplanen. Herefter præsenteredes eksisterende og fremtidige ideer til 
teknologiudviklingsprojekter og –behov ved en kort introduktion fra DAKOFA, som drøftedes 
blandt deltagerne. Endelig blev der givet 2 indlæg om hhv. de mange tilskudsmuligheder i både 
Danmark som EU ud over de relativt begrænsede midler i den miljøteknologiske handlingsplan, og 
erfaringer fra et konkret projekt til sortering af batterier vha. sensorteknologi. Detaljeret program er 
vedlagt i bilag 2, og oplægsholdernes præsentationer er vedlagt i bilag 3. 
. 
 
Resultater, ideer og outputs fra netværkssessionen for affald. 
I det følgende opsummeres de resultater, ideer og outputs, som var resultat af netværkssessionen for 
affald, samt efterfølgende indsendte projektforslag til ecoinnovation@mst.dk.  
 
Status for den hidtidige indsats inden for affaldsområdet 
De indtil nu gennemførte udbud indenfor den miljøteknologiske handlingsplan blev indledningsvist 
præsenteret af Miljøstyrelsen.  
 
Der er indtil nu foretaget 2 ud af tre planlagte udbudsrunder, hvor der har været udbudt 
affaldsprojekter indenfor planens affalds-temaer som er ressourceknaphed, miljø & sundhed samt 
klima. I alt 20 projektansøgninger blev sendt ind, svarende til en samlet ansøgningssum på ca. 20 
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mio. kr., hvilket er noget mere end de 7 mio. kr., som har været til rådighed første år. 4 projekter (2 
om fosfor og 2 om shredderaffald) er indtil nu bevilliget og 2 er i støbeskeen (om RGA), mens atter 
andre 8 er under vurdering. 
 
Herudover vurderes p.t. etablering af to partnerskabsprojekter, nemlig for hhv. shredderaffald og 
genanvendelse af fosfor fra asker. 
  
I 2011 vil der også blive udbudt ca. 7 mio. til affaldsprojekter og styrelsen er modtagelig for gode 
ideer til, hvad der burde overvejes udbudt inden for rammerne af handlingsplanens tre 
affaldstemaer. Miljøstyrelsen opfordrede fortsat deltagerne til at maile gode ideer til 
ecoinnovation@mst.dk så hurtigt som muligt, da den formelle frist faktisk udløb 18.11.10. 
 
Tilskudsmuligheder 
MST’s projektservice, alias Hanne Eriksen, Ledelse & Erhvervsudvikling introducerede herefter de 
mange tilskudsmuligheder, der findes ud over den miljøteknologiske handlingsplans relativt 
begrænsede midler. Hun betonede i den forbindelse, hvorledes et tilskud fra handlingsplanen kunne 
give afsættet til at lave større ansøgninger, specielt inden for EU’s ordninger, hvor især LIFE+ og 
CIP-programmerne blev fremhævet. Eriksen gav desuden en række gode links til yderligere 
information og indskærpede, at partnerskaber, hvis de skal føre til noget, skal være meget 
fokuserede. 
  
Sensor-teknologi - et eksempel 
Torben Sevel, FORCE Technology beskrev den lange vandring for et sensor-projekt, der nu endelig 
blev konkretiseret i form af et demonstrationsanlæg for sortering af batterier, som opstilles hos 
FORCE Technology, idet batteriproducenter og –indsamlere fra hele verden inviteres til at komme 
på besøg og afprøve den med prøver på deres respektive batteri-blandinger. Barrierer og drivers for 
projektet fremlagdes – herunder problemer med at finde en aktiv, industriel medspiller, da den 
første faldt fra, og det påpegedes, hvorledes vedtagelsen af batteridirektivets genanvendelsesmål 
kunne ende med at blive den ultimative driver for projektet. 
 
Idé-udveksling over projekter og ideer i plenum 
DAKOFA gav som optakt til idé-udveksling blandt deltagerne en oversigt over de projekter og 
ideer, der har været artikuleret i DAKOFAs netværk for affaldsteknologisk innovation samt de 
kortlægnings-projekter, som bl.a. MST har igangsat - senest COWI’s ”Miljøteknologi på 
affaldsområdet - Danske styrkepositioner og potentialer” fra juni 2010. De beskrevne projekter 
fremgår af tidligere udarbejdede DAKOFA-notater, der er optaget som bilag 4 og 5 til nærværende 
afrapportering, og de kan i korthed opsummeres som følger: 
 

• Genanvendelse af polyurethanskum 
– Fremstilling af vinduesrammer til 0-energivinduer ud fra polyuretan 

 
• Genanvendelse af pap – soldrevne komprimator-kuber 

– Soldrevne komprimator-kuber kan reducere det store transportbehov ved indsamling 
af pap til genanvendelse 

 
• Korrosion i affaldskedler 

– Øget energieffektivitet på forbrændingsanlæg medfører øgede korrosionsskader, som 
kan afhjælpes 
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• WasteBoost – øget energieffektivitet 

– Teknologiske løsninger til øget energieffektivitet 
 

• Opgradering af sekundære ressourcer for industrielt brug 
– Dialytisk separation og opgradering af restprodukter (f.eks. RGA, asker m.v.) 

 
• Vindmøllevinger 

– Udvikling af strategi for genanvendelse 
– Udnyttelse af materialeegenskaber i vindmøllevinger med limtræsteknik 
– Udvikling af profiler og plader ud fra udtjente vindmøllevinger 

 
• PCB: 

– Mobilt system til identifikation af PCB i byggematerialer 
– Udsortering af PCB i materialer 
– Sorteringsteknologier for bygge og anlægsaffald, forurenet med PCB 
 

• Klima: 
– Løsning af emissionsudfordringer på biogasområdet (metan, lattergas, lugt) 
– Biogasproduktion ud fra ’bærmen’ fra bioethanol og biodieselproduktion 
– Fremstilling af ’energipakker’ af organisk affald til biogasanlæg 

 
 
Desuden fremlagdes en af Force Technology udarbejdet markedsanalyse fra 2005, som indikerede 
følgende arter og mængder af affald i EU, hvor der må formodes at være/opstå et behandlingsbehov 
fremover: 
 

• PVC  
o 4,5 mio t i 2020 i EU15 

• PCB  
o kun ca. 100 t/år i DK – men stort europæisk marked 

• Batterier  
o behov for 40-50 sorteringsanlæg i EU m. kapacitet på 3-7000 t/år 

• Forbrændingsegnet erhvervsaffald  
o 220 mio. t i 2020 i EU 

• Printkort 
o samlede årlige værdi af ædelmetaller i DK = 30 mio. DKK 

• Brændselspiller 
o Voksende potentiale i EU (?) 

• Forbrændingsslagge 
o Potentiale på 60 mio. t slagge i hele EU 

• Affaldstræ 
o Voksende potentiale i EU (?) 

• Shredderaffald 
o 5.000.000 t på EU-niveau/år 
o Energipotentiale på 50.000.000 GJ/år 
o Jern- og metal-indhold på 250.000 t/år 

• Forbrændingsteknologi 
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o DK førende 
o 32 referenceanlæg 
o Stort erfaringsgrundlag for international erfaringsudveksling 

 
Også Miljøstyrelsens projekt vedr. danske styrkepositioner på affaldsområdet (fra 1999) 
præsenteredes kort for så vidt angår affalds-positioner, idet projektet her fremhæver 
organisatoriske erfaringer, stor erfaring med system-udvikling/tænkning og sammenkædning af 
energi- og affaldspolitik som centrale styrkepositioner. 
 
Endelig fremhævedes som nævnt hovedkonklusionerne fra COWI’s seneste projekt (2010) om 
’Miljøteknologi på affaldsområdet’, hvor potentialerne i overensstemmelse med ’Vugge-til-
Vugge’-princippet deles op i et biologisk og et teknologisk kredsløb med følgende danske 
potentialer: 
 
• Det biologiske kredsløb 

– Biogas 
– Bioethanol/biodiesel 
– Halmteknologier (bioethanol, halmaske til gødning, forbrænding af halm) 

 
• Det teknologiske kredsløb 

– Gips 
– Rockwool 
– Dæk 
– Nedknusning af tegl og beton 
– Trykimprægneret træ 

 
og hvor der påpegedes nogle sektorspecifikke potentialer og befordrende rammebetingelser: 
 
• Energisektoren 

– Forbrændingsteknologi 
– Bioethanol og biodiesel 
– Halmforbrænding 

 
• Systemeksport og videnformidling 

– Store videninstitutioner, forskningscentre rådgivere m.v. 
– Integrerede energi- og affaldssystemer 
– Eksport af forbrændingsteknologi og rådgivningsydelser 

 
• Befordrende rammebetingelser 

– Godt innovationsmiljø og højt vidensniveau 
– Ofte strammere miljøkrav end resten af EU 

 
DAKOFA betonede som afslutning på præsentationen vigtigheden af at finde frem til 
affaldsteknologiske løsninger, der på én og samme tid tilgodeser alle tre hovedhensyn i ’Bringezu’s 
trekant’ (se nedenfor), nemlig hensynet til de ikke fornybare ressourcer såvel som til klimaet og til 
arealforbruget. Det er den eneste farbare vej til en bæredygtig ressourceforvaltning, og set i det 
lange perspektiv er det vigtigt netop at anvende analysen af, hvordan alle tre hensyn tilgodeses 
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samtidig som grundlag for udvikling af præcis de teknologier, der leder i retning af bæredygtig, 
ressource-effektiv udnyttelse af affaldet: 
 

 

’Bringezus trekant’

Klima-hensyn

Ikke-fornybare 

ressourcer
Arealforbrug

Alle tre hensyn skal 

varetages samtidig

i en bæredygtig

ressourceforvaltning

 
 
Debat 
Herefter fik deltagerne lejlighed til at fremkomme med projektforslag og ideer – både målrettet 
udbuddene i 2011, og en eventuel fremtidig indsats efter 2011. Deltagerne var i den forbindelse 
meget opsatte på at yde bidrag til en høring om miljøteknologi,, som samme dag havde været 
annonceret til afholdelse i foråret, arrangeret af FMPU. DAKOFA tilbød at koordinere eventuelle 
input fra affaldssektoren til FMPU’s varslede høring til foråret. 
  
Der blev i løbet af dagens drøftelser bragt følgende temaer op: 
 

• yderligere satsning på og udvikling af de såkaldte ’genkendelses-teknologier’ (sensor- og 
tacking-teknologier) til brug for bedre opsortering af affald og dermed højere kvalitet i de 
oparbejdede produkter 

• metoder til smartere udfoldelse af kildesortering 
• udbredelse af pantsystemer til flere materialetyper 
• opbygning af viden om forskellige biomassers evne til at brænde, herunder at brænde de 

forskellige typer af biomasser sammen  
• en langt mere målrettet indsats for at udnytte vores kompetencer inden for system-

tankegang, især med henblik på at bistå byer i 3.-verdenslande med at få styr på deres affald 
- her er mange lavt hængende frugter, der tilmed vil have et stort klima-potentiale. 

 
Partnerskaber blev også berørt med følgende ideer:  

• partnerskab for håndtering af spildevandsslam i Indien (i takt med, at vand-indsatsen fører til 
dannelse af stigende mængder spildevandsslam) 
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• partnerskab til udforskning og opgradering af forbrændingssektoren, så den kan møde 
fremtidens behov i en mere Vugge-til-Vugge-orienteret kontekst 

 
 
Indkomne forslag i f.m. workshoppen 
I forbindelse med invitationen til at deltage i netværkssessionen for affald var det muligt at indsende 
projektideer inden for affaldsområdet på forhånd, ligesom sektoren blev tilstået respit til at indsende 
forslag også efterfølgende. Alle indkomne forslag er optaget som bilag 6 til afrapporteringen. 
Forslaget om ”Urban Mining” var imidlertid det eneste, der var fremsendt inden workshoppen, men 
blev så til gengæld fremlagt ved workshoppen. 
 
De indsendte forslag kan kort opsummeres som følger: 
 

• ’Urban Mining – Genvinding af metaller fra affald’ peger på, at forsyningshorisonten for 
mange metaller, herunder bly, zink og kobber, er meget kort (således for de tre metaller hhv. 
21, 24 og 32 år), og at der findes væsentlige forekomster flere affaldsstrømme, herunder 
RGA, tungmetalforurenet jord, sediment og affaldstræ. Fokus bør styrkes på genvinding af 
disse ressourcer, og der lægges op til en understøttelse af teknologiudviklingen inden for 
områder, hvor disse søges ekstraheret fra store volumener af finkornet/knust/neddelt affald 
med en mere homogen fordeling af de eftertragtede metaller (end tilfældet er det f.eks. 
elskrot, hvor den hidtidige teknologiudvikling har været fokuseret). 

 
• ’Forbehandling af biologisk affald fra grøntsagsdyrkning til effektivt bio-mix på 

biogasanlæg’ tager afsæt i Samsø, hvor der eksisterer et biomassepotentiale på 100.000 
tons/år, som imidlertid fremkommer meget uens hen over året (med størstedelen i 
sensommeren/efteråret) mens energibehovet er størst om vinteren. Projektforslaget lægger 
op til udvikling af teknologier til forbehandling og opbevaring af biomasse på en 
miljømæssig forsvarlig måde. Det påpeges også, at den producerede gas vil kunne bruges 
som drivmiddel for øens færgedrift. 

 
• ’Udvikling af koncept for affalds/ressource-infrastruktur på folkeskoler og andre 

institutioner’ peger på behovet for at få udviklet skraldespande m.v., der får ikon-status og 
som tilskynder til øget sortering og genanvendelse af affald. 

 
• ’Koncept for systematisk indarbejdelse i planlægningsfasen af byggeri af brugernes 

affaldshåndtering efter ibrugtagning af restaureret såvel som nybyggeri’ peger på behovet 
for ændringer i selve regelsættet omkring byggeri på basis af konceptudvikling på området. 

 
• ’Kortlægning af forekomsten af sjældne metaller i Europa’ samt ’Udvikling af nye metoder 

til udvinding af metaller, som allerede er taget i arbejde’ peger på behovet for at få klarlagt 
forekomster i i deponier, affaldsstrømme og produkter, som endnu er i brug.  

 
Først- og sidstnævnte projekt falder i tråd med det fokusområde, som kan udledes af konklusionerne 
fra DAKOFAs Årskonference på basis af betragtninger fra UNEP om ca. 40 stærkt begrænsede 
high-tech-special-metaller og EU-Kommissionens udredning om 14 ’kritiske råstoffer’, og som 
omhandler de sjældne og fåtallige arter af råstoffer, der er nødvendige for udviklingen af ikke 
mindst miljøteknologier (vindmølle-generatorer, solcelller m.v.). Det er karakteristisk, at 
genanvendelsen af disse i dag lader meget tilbage (for visse sjældne metallers og jordarters 
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vedkommende antages genanvendelsen at ligge på 1 % af den kasserede mængde – se i øvrigt 
DAKOFAs faktaark om ressourceeffektivitet, der er optaget som bilag 7 til denne sammenfatning).  
 
Dansk know-how og teknologi kunne bringes i en international førerposition på dette felt gennem i 
første omgang en udredning om disse råstoffers forventelige forekomst i affaldsstrømmen (hvor og 
på hvilken form vil de poppe op), en udvikling af metoder til detektering af stofferne 
(detektorteknologi), samt endelig metoder til genvinding af dem. 
 
 
  
Sammenfatning og konklusioner: 
 
Workshoppen, de indkomne projekt-ideer samt tidligere artikulerede projektforslag og opgørelser 
over danske styrkepositioner peger i retning af behov for fokusering på: 
 

• Biomasseaffaldsstrømme og udnyttelse af såvel energi som materialeressourcer heri 
• Metaller (sjældne) og jordarter, herunder ikke mindst deres detektering og udvinding fra 

affaldsstrømmene. 
 
Hertil kommer et stort dansk potentiale indenfor system-tænkning og planlægning, der vil kunne 
finde anvendelse i såvel 3.-verdenslande som i industrialiserede lande verden over. 
 
 
 
 
 
 
Bilag: 
 
1. Tilmeldte til workshoppen 
2. Program for workshoppen  
3. Præsentationer fra workshoppen 
4. DAKOFAs notat af 17.11.09 vedr. Det aktuelle affaldsteknologiske eksportpotentiale 
5. DAKOFAs notat af 14.03.10 vedr. sammenskrivning af forslag til miljøteknologiske 

projekter på affaldsområdet 
6. Indkomne projektideer i forbindelse med workshoppen 
7. DAKOFAs faktaark og baggrundsnotat om affald som energi- og materialeressource  
 



 



Bilag 1 
 

Deltagerliste for netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference om miljø og 
vækst den 19. november, 2010. 
 
 
Anders Skipdal BioCorrection 
Anita Rye Ottosen Kommunekemi 
Anke Oberender DHI 
Annemette Gertinger Gerticon 
Annette Mejia DAKOFA 
Arne Remmen Institut for Samfundsudvik. og Planlæg. Aalborg Universitet 
Bente Munk AffaldPlus 
Birgit Holmboe Holmboe Consult 
Birgit Munck-Kampmann Copenhagen Resource Institute 
Bjarne Korshøj Vattenfall 
Egon Dall Vejle Kommune 
Erling Møller Nielsen H.J.Hansen 
Gert Hansen Miljøstyrelsen 
Hanne Eriksen Ledelse og Erhvervsudvikling 
Hanne Johnsen affalddanmark 
Hardy Mikkelsen Renodjurs 
Henrik Bang Jensen Landbrug og Fødevarer 
Henrik Wejdling DAKOFA 
Henrik Wenzel Syddansk Universitet 
Inge Werther DAKOFA 
Jacob Fink Ferdinand Gate 21 
Jens Hempel-Hansen H.J.Hansen 
Jens Purup Københavns Kommune 
Jette Bjerre Hansen DHI 
Jonas Nedenskov Amagerforbrænding 
Jørgen Rosted Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Karen B. Kristensen affald danmark 
Kim Nytofte-Bæk RGS90 
Klaus Emil Christensen Grundfos 
Lotte Kau Andersen Miljøstyrelsen 
Mia Makne Miljøpunkt Nørrebro 
Morten Brøgger  Solum 
Morten Carlsbæk Miljøstyrelsen 
Nikolaj Hänselt DAKOFA 
Ove Lynge Larsen Miljøpunkt København 
Palle Meng Nomi 
Per Haugsted Petersen Rambøll 



Per Wilborg RGS90 
Pernille Erland Jensen  Technical University of Denmark 
Sine Beuse Fauerby Danmarks Naturfredningsforening 
Sune D. Nygaard DTI 
Suzanne Arup Veltzé DAKOFA 
Svend-Erik Jepsen Dansk Industri 
Søren Andersen BioCorrection 
Thomas Astrup DTU 
Thomas Hernø Vestforbrænding 
Tine Garbers KL-teknik og miljø 
Torben Sevel  Force Technology 
 



Bilag 2 
Miljøstyrelsens netværkssession for miljøteknologi og affald 

ved konferencen ”Miljø og vækst 
– status efter visionskonferencen” 

 
Fredag den 19. november 2010 kl. 13.15 – 15.00 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, 
København K 
Som en del af Miljøstyrelsens konference om miljø og vækst afholdes 3 workshops om 
eftermiddagen (se evt. vedlagte program for hele konferencen). Workshop 1 ”Miljøteknologi, 
opfølgning på den miljøteknologiske handlingsplan” gennemføres med et fælles oplæg, hvorefter 
der følger tre parallelle netværkssessioner for hhv. vand, luft og affald. 
 
NETVÆRKSSESSION FOR AFFALD 
Formålet med netværkssessionen for affald er at gøre status for den foreløbige indsats, drøfte 
muligheder for at løfte større initiativer og behov for teknologiudvikling på affaldsområdet på kort 
og på lang sigt, herunder forslag til nye emner, der skal annonceres i 2011 under den nuværende 
handlingsplan. 
 
Som optakt til netværkssessionen for affald vil der være mulighed for, at deltagerne på forhånd 
sender forslag til temaer/emner/problemstillinger, der er relevante for annonceringen af midler i 
2011 eller i relation til en fremtidig indsats på affaldsområdet. Temaer/emner/problemstillinger, der 
retter sig mod annonceringen i 2011 skal holde sig indenfor handlingsplanens hovedformål. Der 
gælder ikke en lignende begrænsning for mere fremadrettede forslag. 
 
Forslag til emner kan allerede indsendes nu og bedes sendt til ecoinnovation@mst.dk senest 18.11.10  
 
DETAILPROGRAM FOR AFFALDSTEKNOLOGI-SESSIONEN 
 
13.30 – 13.45 Den Miljøteknologiske indsats for affald – hvad har vi nået? 
  v/Lotte Kau Andersen, Miljøstyrelsen 
 
13.45-14.10 Indkomne forslag og nye bidrag fra deltagerne om nuværende 

prioritering og evt. fremtidige indsatser på det affaldsteknologiske 
område 

 Kort optakt v/DAKOFA og bidrag fra deltagerne 
 
14.10-14.30  Muligheder for at løfte større affaldsinitiativer? 
  v/Hanne Eriksen, Virksomhedskonsulent, Ledelse og Erhvervsudvikling 

Som udviklingsbehovene på det affaldsteknologiske område tager sig ud 
just nu, vil det være aktuelt at se på andre muligheder for finansiering af 
større projekter på affaldsområdet og evt. på, hvordan de kan 
kombineres med partnerskabsinitiativet under den nuværende 
miljøteknologiske handlingsplan. Der sættes fokus på EU og danske 
midler på området, krydret med konkrete eksempler på projekter, der har 
opnået støtte (herunder Life +, CIP, Fornyelsesfonden og EU's 
kommende satsning på store partnerskaber i ETAP fra 2011, ’Innovation 
i EU’) 

mailto:ecoinnovation@mst.dk
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Miljoeindsats_paa_tvaers/Tilskudsordninger/LIFE2007.htm
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
http://www.fornyelsesfonden.dk/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1288&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=da
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1288&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=da
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1288&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=da


 
 
14.30–14.50 Et eksempel på et affaldsteknologisk gennembrud: Sensor og 

robotteknologi 
 v/Torben Sevel, FORCE Technology 

Der er muligheder i og perspektiver for at øge kvaliteten i materiale- 
genanvendelsen ved hjælp af sensor og robotteknologi. Det 
eksemplificeres ved en batteri-case, hvor barrierer og drivers for et 
aktuelt gennembrud opregnes med særlig adresse til, hvad offentlige 
innovationsprogrammer kan bidrage med. 
 

14.50–15.15 Debat og opsamling (evt. anbefalinger til fremtidig indsats)  
 v/DAKOFA 
 
Herefter fælles afslutning af Miljø og vækst-konferencen (v/Lars Hindkjær, Direktør i 
Miljøstyrelsen), hvorefter der bydes på et glas vin. 
 

Der er udsendt en særskilt invitation til den øvrige del af konferencen. Interesserede, der modtager 
denne invitation til miljøteknologiworkshop, kan også deltage i formiddagens program i det 
omfang, der er plads. Hvis man ønsker dette, skal man også tilmelde sig til konferencen via dette 
link: http://www.conferencemanager.dk/Virksomhedskonferencen/. Her er tilmeldingsfrist også den 
10. november 2010.   
 

http://www.conferencemanager.dk/Virksomhedskonferencen/


Bilag 3 
 

 
 
Præsentationer fra workshoppen: 
 
 
Den Miljøteknologiske indsats for affald – hvad har vi nået? 
v/Lotte Kau Andersen, Miljøstyrelsen 
 
 
Indkomne forslag og nye bidrag fra deltagerne om nuværende 
prioritering og evt. fremtidige indsatser på det affaldsteknologiske 
område 
Kort optakt v/DAKOFA  
 
 
Muligheder for at løfte større affaldsinitiativer? 
v/Hanne Eriksen, Virksomhedskonsulent, Ledelse og Erhvervsudvikling 

 
 
Et eksempel på et affaldsteknologisk gennembrud: Sensor og 

robotteknologi 
v/Torben Sevel, FORCE Technology 



Den miljøteknologiske indsats for affald
– hvad har vi nået?

Lotte Kau Andersen
Miljøstyrelsen

Workshop 19. november 2010 

Indledning

Velkommen

Repetition af handlingsplanens indhold 

Status for affaldsindsatsen – hvad har vi opnået?

Efter 2011 – nye tiltag?



Miljøteknologiske handlingsplan

Bred politisk aftale fra oktober 2009

90 mio. kr. i 2010 og 2011

82,5 mio. kr. til udvikling, test og demonstration inden for 
områderne vand, affald og luft

Heraf op til 10 mio. kr. til projekter i udlandet

7,5 mio. kr. til innovationsfremmende regulering og 
partnerskaber

Oplæg om inddragelse af offentlige indkøb som driver for 
teknologiudviklingen

Teknologi-indsatsen for affald
- fokusområder 

Ressourceknaphed
Teknologier til ressource-genanvendelse (metal, fosfor, materiale) 

Fokus: fx. røggasrestprodukt, shredderaffald, vindmøllevinger, aske

Miljø og Sundhed
Teknologier til behandling af særlige affaldsfraktioner, hvor farlighed 
og mængde reduceres

Fokus på sorteringsteknologier (især forurenet bygge-anlægsaffald)

Klima
Teknologier til reduktion af udledning af drivhusgasser og øget 
energieffektivitet

Fokus på behandlingsmetoder til organisk affald, som udnytter 
næringsstoffer og energi (fx. biogas, bioethanol)



Udvikling test og demonstration

To annoncerunder indtil videre indenfor affald

1. runde i april med fokus på:

Fosfor – øget ressourceudnyttelse af fosfor fra aske ved forbrænding 
af bl.a. husdyrgødning og spildevandsslam

Shredderaffald - øget udnyttelse af energi og metalressourcer

Imprægneret træ – øget udnyttelse af energi og metalressourcer

Røggasrensningsaffald –reduktion af mængder til deponi og øget 
ressourceudnyttelse

2. runde i oktober med fokus på:

Fast organisk affald – øget næringsstof- og energiudnyttelse

Imprægneret træ – sorteringsteknologi til fremme af genanvendelse

Annoncerunder – fakta

Budget    Antal ansøgere 
(samlet ansøgt 

beløb)

Tilsagn

1. runde 4. mio 12

(11 mio.)

4 (+2) 
projekter

2. runde 3. mio 8

(9 mio.)

Pt. under 
vurdering



Nye affaldsteknologiske projekter

Fosfor
Pelletering af fosforgødning fra asker (Kommunekemi)
Ny teknik til fosfor-indvinding fra slam-aske (DTU Byg)

Shredderaffald
Lavteknologisk udnyttelse af ressourcer ved størrelsesfraktionering 
(DHI – flere partnere)
Ny teknik baseret på pyrolyse til bedre udnyttelse af metal og 
energiressourcer i shredderaffald (H.J. Hansen)

Røggasrensningsaffald (RGA)
Videreudvikling og dokumentation af ny proces til øget udnyttelse af 
metal og energiressourcer i RGA
Ny teknik til opgradering af røggasrensningsaffald fra farligt affald til 
sekundær ressource

Imprægneret træ (én ansøgning i alt - opnåede ikke tilskud)

Nye partnerskaber på affaldsområdet?

Genanvendelse af fosfor i aske fra husdyrgødning osv....

Workshop gennemført 17. november 2010

Forskellige aktører repræsenteret – 50 deltagere i alt 

Interesse for et eller flere partnerskabsspor

–> opsamling og videre tiltag

Genindvinding af ressourcer i shredderaffald

Feasibility-studie af behandlingsmetoder (Force 
Technology)

Forundersøgelse af evt. partnerskab, herunder aktører, 
struktur, aktiviteter mv. (DHI)

–> evaluering og videre tiltag        



Projektservice – et godt tilbud

Formål: udvikle og realisere flere teknologi-projekter med 
stort miljøpotentiale

Vurdere, sparre og styrke projekt-ideer om miljøteknologi i 
relation til konkrete programmer 

Danske affaldsprojekter har fået store tilskud

I alt 10 mio. kr. årligt fra EU Life+ og CIP de senere år

Fx. Tagpap genanvendelseskoncept 

Fx. Sensorteknologi til sortering af forsk. typer affald 
(Force Technology)

Høj succesrate - kun én affaldsansøgning fik ingen EUR

International indsats og handlingsplanen

Hidtidige indsats har fokuseret på vand

Hvordan kan indsatsen også bidrage til at ”sælge” danske 
affaldsløsninger internationalt?

Partnerskab for demonstration af affaldsteknologi til 
Kina/Indien?

Ideer til temaer for test-, udvikling og demonstration af ny 
affaldsteknologi i Kina/Indien?



Fremtid 

Handlingsplanen udløber i 2011

Høring om miljøteknologi til foråret i Folketingets Miljø- og 
Planlægningsudvalg

Aftalt af partierne bag handlingsplanen

Resultater og gode historier fra indsatsen skal frem

Byd ind på mulige satsninger efter 2011 

Nyt program eller anden form for opfølger?
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Indkomne forslag og nye bidrag fra 

deltagerne om nuværende 

prioriteringer og eventuelle fremtidige 

indsatser på det affaldsteknologiske 

område

v/DAKOFA på Miljøstyrelsens 

netværkssession for miljøteknologi og 

affald

19.11.10

Forslag indenfor rammerne

• Urban Mining: Genvinding af metaller fra affald

– Bly, zink og kobber har forsyningshorisonter på 21, 24 

og 32 år. Kan genvendes fra RGA, forurenet jord, 

sediment og affaldstræ

• Genanvendelse af polyurethanskum

– Fremstilling af vinduesrammer til 0-energivinduer ud fra 

polyuretan

• Genanvendelse af pap – soldrevne komprimator-

kuber

– Soldrevne komprimator-kuber kan reducere det store 

transportbehov ved indsamling af pap til genanvendelse
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Inden for rammerne (fortsat)

• Korrosion i affaldskedler

– Øget energieffektivitet på forbrændingsanlæg medfører 

øgede korrosionsskader, som kan afhjælpes

• WasteBoost – øget energieffektivitet

– Teknologiske løsninger til øget energieffektivitet

• Opgradering af sekundære ressourcer for 

industrielt brug

– Dialytisk separation og opgradering af restprodukter 

(f..eks. RGA, asker m.v.)

Inden for rammerne (fortsat)

• Vindmøllevinger

– Udvkling af strategi for genanvendelse

– Udnyttelse af materialeegenskaber i vindmøllevinger 

med limtræsteknik

– Udvikling af profiler og plader ud fra udtjente 

vindmøllevinger

• PCB:

– Mobil system til identifikation af PCB i byggematerialer

– Udsortering af PCB i materialer

– Sorteringsteknologier for B&A-affald, forurenet med 

PCB
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Inden for rammerne (fortsat)

• Klima:

– Løsning af emissionsudfordringer på biogasområdet 

(metan, lattergas, lugt)

– Biogasproduktion ud fra ’bærmen’ fra bioethanol og 

biodieselproduktion

– Fremstilling af ’energipakker’ af organisk affald til 

biogasanlæg

Affaldsprojekter med 

eksportpotentiale

• FORCE Technology, markedsanalyse i 2005

– PVC 

• 4,5 mio t i 2020 i EU15

– PCB 

• kun ca. 100 t/år i DK – men stort europæisk marked

– Batterier 

• behov for 40-50 sorteringsanlæg i EU m. kapacitet på 3-

7000 t/år

– Forbrændingsegnet erhvervsaffald 

• 220 mio. t i 2020 i EU

– Printkort

• samlede årlige værdi af ædelmetaller i DK = 30 mio. DKK



4

• Brændselspiller

– Voksende potentiale i EU (?)

• Forbrændingsslagge

– Potentiale på 60 mio. t slagge i hele EU

• Affaldstræ

– Stigende (?) potentiale i EU?

Shredderaffald

• 5.000.000 t på EU-niveau/år

• Energipotentiale på 50.000.000 GJ/år

• Jern- og metal-indhold på 250.000 

t/år
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Forbrændingsteknologi

• DK førende

• 32 referenceanlæg

• Stort erfaringsgrundlag for 

international erfaringsudveksling

Danske styrkepositioner
MST, 1999

• Organisatoriske erfaringer

• Stor erfaring med system-

udvikling/tænkning

• Sammenkædning af energi- og 

affaldspolitk
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Miljøteknologiske potentialer

(COWI 2010)

• Det biologiske kredsløb

– Biogas

– Bioethanol/biodiesel

– Halmteknologier (bioethanol, halmaske til gødning, 

forbrænding af halm)

• Det teknologiske kredsløb

– Gips

– Rockwool

– Dæk

– Nedknusning af tegl og beton

– Trykimprægneret træ

Miljøteknologiske potentialer

(COWI 2010) - fortsat

• Energisektoren
– Forbrændingsteknologi

– Bioethanol og biodiesel

– Halmforbrænding

• Systemeksport og videnformidling
– Store videninstitutioner, forskningscentere rådgivere 

m.v.

– Integrerede energi- og affaldssystemer

– Eksport af forbrændingsteknologi og rådgivningsydelser

• Befordrende rammebetingelser
– Godt innovationsmiljø og højt vidensniveau

– Ofte strammere miljøkrav end resten af EU
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FORA-rapport 2009

Forskellen på et bi-produkt og et 

affaldsprodukt, der opfylder E-o-W 

Produkt (øl)

Bi-produkt (mask)

Bi-produkt:

E-o-W:
Affald Behandling

’Nyt produkt’,

der opfylder

E-o-W-kriterier

efter behandling

Produktion

Bygge- og anlægsaffald

vil sjældent (aldrig?) kunne 

honorere bi-produktkriterier

(men sikkert E-o-W)

Ingen behandling - direkte

fra bryggeri til kostald
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’Bringezus trekant’

Klima-hensyn

Ikke-fornybare 

ressourcer
Arealforbrug

Alle tre hensyn skal 

varetages samtidig

i en bæredygtig

ressourceforvaltning
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Støttemuligheder og andre tilbud til 
affaldssektorens virksomheder/aktører

Miljøstyrelsens projektservice – 2010

Hanne Eriksen – Civilingeniør

Konsulent for Miljøstyrelsen

Yderligere information på 

www.Ecoinnovation.dk

Flere innovative, grønne affaldsløsninger
men hvem vil finansiere udviklingen?

 Affald/Recycling indgår i mange sammenhænge

 Få steder er affald i centrum

 Løsninger kan være højteknologiske eller ny 
organisering og begavet teknologianvendelse

 Det er næsten altid komplicerede værdikæder,

og de er ”nye” hver gang- Men behovet for 
netværk har også fordele

 Gevinsten ved nye løsninger vil alle have del i -
udviklingsomkostningerne vil færre bidrage til

 Løsningsmuligheder og økonomi er ”politisk 
belastet” - sjældent rene markedsvilkår 

http://www.ecoinnovation.dk/
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Er der overhovedet muligheder?

 Hvis man skal tro den nye guide til de offentlige 
tilbud på innovationsområdet 

www.vaekstguiden.dk
Så står det rigtig dårligt til – søgeord som affald, 
recycling, genanvendelse giver samlet 5 hits, 
hvoraf kun 2 er rigtig relevante  - Miljøstyrelsens 
Miljøeffektiv Teknologi og EU’s CIP Ecoinnovation

Men der er faktisk en del muligheder – De er blot 
ikke skræddersyet til ”affaldsbranchen”,  men 
alligevel kan de godt bringes til at fungere

De ”rent” danske muligheder - innovation

 Fornyelsesfonden – Virksomhedsrettet

PT ingen udbudsdatoer vedr. markedsmodning 
2011– og muligvis ingen brugbare udbud vedr. 
innovative løsninger i 2011 – Måske den mest 
affaldsegnede del af Fornyelsesfonden . Formelt 
målrettet miljøteknologi -I 2010 dog endnu ingen 
affaldstilskud. ++ for samarbejde

 ABT-Fonden – Offentlig part skal ansøge –
virksomheder er betalte underleverandører

Effektiviseringsprojekter (færre medarbejdere) i det 
offentlige. Ingen 2011-frist endnu.

1 projekt i 2010 vedr. affald i det offentlige rum

http://www.vaekstguiden.dk/
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Andre løbende danske ordninger –
innovation og demonstration

 Vækstfora (de 6 regionale, der alle prioriterer 
miljø og PPPs) Varierende vilkår for private

Konkrete projekter kan støttes; men det kræver 
regionalt og lokalt fodarbejde. Få egentlige 
affaldsprojekter; mange netværk støttes – De 
kan være god indgang til LIFE+.

 EUDP og PSO

Et betydeligt energi/VE-element påkrævet

 RTI’s videnkuponer og regionale tilbud

Kan være nyttige for mindre virksomheder, der har 
brug for ekstern viden. Medfinansiering delvist  
med egen tid – ingen direkte virksomhedsstøtte. 
(100-500 tkr. i tilskud)( 40/ 25 %)

Andre løbende ordninger-
Benyttet af affaldssektor-virksomheder

Højteknologifonden

Hidtil kun ydet til energi/biomasse-
affaldsprojekter; men en oplagt mulighed for 
de mere forsknings-/videntunge idéer –
kommercielt sigte; men netværk kræves

 Innovationsmiljøerne

Hvis en ny virksomhed er en aktuel løsning-
enkelte ret gamle eksempler- (medejerskab)

 Vækstfonden

 Enkelte eksempler på venturekapital

Brug af låne- og garantiordninger mulig, (men 
kender ikke eksempler)



4

De ”gode og ret lette” EU ordninger 
LIFE+ og CIP-ecoinnovation

 Har begge affald som et særligt prioriteret område og 
passer godt til den danske tilgang - og som fortsættelse af 
mindre danske projekter

 Kræver ikke partnere,  ud over hvad der evt. er nødvendigt 
for et succesfuldt projekt

 Forudsætter ikke forskningshøjde; men blot innovative 
løsninger

 Har traditionelt en høj succesrate, hvis projektet er ”egnet” 
og ansøgningen teknisk i orden

 Har fordele i form af tilskud til udstyr og demonstrationer –
og en ”god” størrelse

 Er velegnede til værdikædesamarbejde, også for offentlige 
partnere

 Ansøgningshjælp fra MST

Hvor er slangen i paradis? CIP og LIFE+

 Kun én årlig ansøgning

 LIFE+ i 2011 ca. 1. juni + 1 måned

CIP Ecoinnovation ca. 10. september 2011

 Ret lang tid fra ansøgning til bevilling/start (8-10 
måneder)

 En del bureaukrati og regler – men normalt 
hjælpsom administration i EU

 Dårlige forhold (lavt overhead) vedr. timer

 God tilpasning til politiske krav nødvendigt

 LIFE+: Miljødemonstrationer på prioriterede 
områder – understøtte lovgivning og mål

CIP: Markedsindtrængning og flere jobs i EU 
(tæt på det kommercielle)
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CIP Ecoinnovation temaer ( 2010)

In the field of materials recycling:

 Improved sorting processes for waste materials
such as construction, industrial, household, 
electrical and electronic waste; 

 Eco-friendly design and production of high quality
consumer goods, innovative recycling processes; 

 Business innovations that strengthen the 
competitiveness of the recycling industries. 

God oversigt over bevilgede projekter

10-15 mio. euro er typisk gået til materials
recycling hvert år ( 0,5-1,5 mio. euro store 
tilskud)

LIFE+ affaldstemaer (2010) og nok også i 2011

 Promoting waste prevention, recovery and 
recycling, including development of recycling 
markets

 Contributing to EU waste policy and legislation

Alle affaldsrelaterede direktiver

 Implementation of the new waste framework 
directive-

 bl.a. særligt fokus på genanvendelsesmål for 
husholdningsaffald og byggeaffald

Samt flere temaer vedr. natural resources etc.

Flere danske affaldsprojekter de senere år

Typisk 0,6- 1,5 mio euro i 50%’s tilskud
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Mere EU

 EuroStar for forskningsintensive virksomheder

 FP7 EcoInnovation- et nyt delprogram med 
”frit emne”, som også omfatter affald/recycling. 
Forskningshøjde – men mere demonstration og 
ikke mindst krav om øget inddragning af 
virksomheder (mindst 30% SMV) 

 European Innovation Partnerships –
Finansieringsvilkår ikke på plads - kan blive 
en løftestang for initiativer på affaldsområdet -
sammen med en nye eco-innovation plan.  Pt. 
forventes to temaer med affaldsrelevans – Smart 
Cities og ”Raw Materials” . 

En del af EU’s Innovation Flagship Initiative –
Samler EU, nationale og regionale tilgange med 
et offentligt behov som drivkraft

Hvor finder jeg flere oplysninger

 På www.ecoinnovation.dk

 I den nye Vækstguide 

www.vaekstguiden.dk

 Den officielle danske FP7- hjemmeside

www.fi.dk/internationalt/eus7rammeprogramforforskni
ng

 En god oversigt over alle typer EU-calls findes på 
hjemmesiden for Region Midtjyllands EU-kontor 

www.centraldenmark.dk

 Samt en ”privat” omfattende alle de mest relevante 
ordninger (alle temaer)

http://www.interfaceurope.eu/calls/calls_for_proposals

http://www.ecoinnovation.dk/
http://www.vaekstguiden.dk/
http://www.fi.dk/internationalt/eus7rammeprogramforforskning
http://www.fi.dk/internationalt/eus7rammeprogramforforskning
http://www.centraldenmark.dk/
http://www.interfaceurope.eu/calls/calls_for_proposals
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De konkrete ordninger -

LIFE+ EU’s miljødemonstrationsprogram.

 LIFE+ støtter innovative demonstrationsprojekter 
inden for alle miljøtemaer samt klima –
Projekterne skal bidrage til realisering af EU’s 
miljøpolitikker og miljø-/klimamål.

 Offentlig privat samarbejde indgår ofte; men 
rene virksomhedsprojekter støttes også. Ingen 
partnerkrav – kan også være rent danske 
projekter 

 Kun en årlig ansøgningsrunde – 3-5 danske 
projekter i størrelsen ca. 1 mio. euro i støtte er 
målsætningen.

MST’s projektservice yder ansøgningshjælp mv.

 Traditionelt høj dansk succesrate  

De konkrete ordninger -

CIP - Competitiveness and Innovation

 CIP EIP - Ecoinnovation

 Egnet for virksomheder med et næsten markedsklart 
produkt/service med dokumenterede 
miljøegenskaber/effekter

 Der er ikke specifikke partnerkrav – ret overkommelig 
ansøgning- temaer som affald, byggeri og fødevarer samt 
smart business har prioritet.  

 Primært for SMV’er – ca. 40 årlige projekter - 1 årlig 
runde – 0,5 – 1 mio. euro i støtte (60% for SMV)

 Ca. 25 % succesrate – men langt større dansk succes.

 MSTs projektservice og de regionale EU kontorer vejleder
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Miljøstyrelsen, workshop 19.11.2010

Affaldsteknologi:

Sensorbaseret sortering af batterier

Teknisk chef Torben Sevel, FORCE Technology

AFFALDSTEKNOLOGI: SORTERING

• Affald er noget rod!

• Vi vil skabe orden i affaldsrodet med henblik på:

– Effektiv udnyttelse

• Genanvendelse

• Oparbejdning

• Energiproduktion

– Forsvarlig bortskaffelse

• Uskadeliggørelse

• Deponering

• Det kræver en sortering, hvor ønskede eller 
uønskede komponenter isoleres fra en affaldsstrøm. 
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Sortering

• Sortering baseres på 

– Identifikation af komponenter

– Separation fra materialestrømmen

• Sorteringsteknologi baseres på

– Sensorer

– Håndteringsmekanismer, herunder robotter

• Sorteringsprocesser opbygges af kombinationer af 
successive sorteringer.

Batterisortering

• Der tales og lovgives om håndtering af brugte 
batterier (f.eks. indsamling af 25 % konsumbatterier i 
2012)

• De fleste i både erhverv og husholdninger bidrager 
gerne med indsamling 

• Der kan skabes gode indsamlingssystemer med 

– Kommunalt andsdækkende system

– Ensartethed i indsamlingen (samme emballagetyper osv.)

– Stor indsamlingsmængde (billigere pris pr. kg)

– Jævn indsamling året rundt

• Men det skaber en udfordring for den videre 
håndtering og sortering
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Den usorterede virkelighed 

Udfordringerne 

• Batterier er forskellige i størrelse, form og vægt

• Der er mange typer med mange forskellige materialer 
som derfor skal oparbejdes forskelligt, f.eks.

• Alkaline

• Mangan

• Litium

• Metalhydrider

• NiCd

• etc.

• Udseende, type og indhold hænger overhovedet ikke 
entydigt sammen
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Batterisortering i praksis

• Manuelle metoder
– Mandskabskrævende

– Kræver bånd og mange manuelle oiperationer

– Fejlsikkerhed?

• Semiautomatiske løsninger
– Kombination af manuelle metoder og 

– automatiske løsninger, f.eks.

• Vejning

• Elektromagnetiske metoder

• Optisk vision

• Røntgenvision

• Grundstofanalyse

Almindeligt fotografi
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Røntgenbillede

Neutron-
afskærmning

Neutron kilde

Gamma-
afskærmning

Gamma detector

Moderator

Måleområde

Hvorledes identificeres Cadmium (Cd)

Cl + Cd

Baseret på PGNAA Prompt Gamma Neutron Activation Analysis 
teknology
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Fingeraftryk af  NiCd-batterier

Concept: SmartRAY –
Combining the Element Analyzer and X-ray
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Innovativ udvikling

• Behov for teknologi til automatisk batterisortering 
synes oplagt

• Miljøstyrelsen har tidligere støttet udviklingen hos 
FORCE Technology af PGNAA teknologi til 
grundstofanalyse af affald med henblik på sortering

• FORCE har opnået patent på teknologien

• Hvordan får vi løsningerne ud over rampen?

• Vi fandt et incitament i et EU program og fik med 
velvillig bistand fra miljøstyrelsen skrevet en 
ansøgning 

• Og fik en bevilling!

• Support the first applications and market uptake of innovative 
products, processes and services

• Aim at bridging the gap between Research & Development and 
commercialisation

• Remove obstacles to the wide application of eco-innovation

• Create and enlarge markets, with a strong emphasis on SMEs 

• It is run by the EACI in close cooperation with DG Environment

First Application and Market replication projects ~€195 
million (2008-2013)
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CIP Eco-innovation
Pilot and market replication projects

ECOSORT

Efficient sorting of solid waste by novel 
sensor technology

1.8.2009 – 1.7.2012

Objectives

• To document the environmental and economical 
advantages of a sensor-based sorting of

1. Industrial waste for production of low chlorine fuel for co-
combustion at power plants

2. NiCd-batteries

• The sorting systems will be full scale first generation 
systems based on novel sensors developed and patented 
by FORCE Technology
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ECOSORT batterier

• Der opbygges en demonstrationsenhed hos FORCE, 
hvor 

– realistiske mængder af forsorterede batterier automatisk 
føres igennem en PGNAA sensor

– Cd-indholdet detekteres online, real time og berøringsfrit

– En sorteringsmekanisme deler batterier i Cd-holdige og ikke 
Cd-holdige

• Europæiske batterihåndterings virksomheder 
inviteres til at få prøver af deres batterier sorteret

• Og dermed vises systemets ydeevne og der skabes 
grundlag for en efterfølgende kommerciel udnyttelse.

Alternative udformninger af 
demonstrationsenhed
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Hvad sker der? og hvad håber vi?

• Demonstrationsenheden forventes klar til foråret 
2011.

• Test og demonstrationer pågår i resten af 2011

• Informationsformidling på det europæiske marked 
sker løbende og med stigende intensitet i takt med 
fremkomst af positive resultater

• PGNAA sensor baseret frasortering af Cd-holdige 
batterier  kommer at fremstå som en attraktivt 
element i helt eller delvis automatiseret sortering af 
batterier

• Miljøets Cd belastning reduceres

Drivers og barrierer

Drivers

• Ønske om bæredygtig, 
miljø- og 
arbejdsmiljøvenlig 
håndtering af brugte 
batterier

• Teknologien er lovende

• Teknologien kan tilpasses 
både celler og batteri 
pakker

• Behovet er der!

Barrierer

• Det økonomiske 
incitament er svært at få 
manifesteret

• Udstyret bliver ikke billigt

• Brugernes ønsker varierer 
betydeligt over tid 

• Markedets størrelse er 
begrænset
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Drivers og barrierer

Drivers

• EU’s ECO innovation 
program har et rigtigt 
sigte på overgangen fra 
udvikling af teknologi til 
kommercialisering heraf

Barrierer

• EU finansieringen er ringe 
( løn + 7% - og så 50 % 
heraf!) og det 
administrative ”bøvl” er 
ikke mindre end i andre 
EU -programmer



 



Bilag 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det aktuelle affaldsteknologiske eksportpotentiale, en opsummering 
 
(Notat fra DAKOFA af 17.11.09) 
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17.11.09 

HW/IW 

 

 

Det aktuelle affaldsteknologiske eksportpotentiale, en opsummering 
DAKOFA har i henvendelser til såvel miljøministeren som FMPU argumenteret for et øget fokus 

på affaldsteknologisk innovation i den næste generation af den miljøteknologiske handlingsplan – 

bl.a. under henvisning til det eksportpotentiale, der er forbundet hermed. 

 

Mængderne af affald stiger 

I EU smides hvert år 1.3 milliarder tons affald ud, herunder 40 millioner tons farligt affald. Dette 

svarer til 3.5 tons per indbygger, og hertil skal yderligere lægges ca. 700 millioner tons affald fra 

landbruget. I 2020 estimerer OECD, at der vil blive genereret 45 % mere affald end genereret i 

1995.  

 

EU stræber efter at nedbringe affaldsmængderne, bedre udnyttelse af ressourcerne og en udvikling 

mod mere bæredygtige forbrugsmønstre. Der ikke tvivl om, at affald i fremtiden vil blive et 

stigende problem. 

 

Teknologibehov vokser sideløbende 

Det vurderes derfor, at der er hårdt brug for nye teknologiske løsninger til at afhjælpe fremtidens 

stigende affaldsmængder. Det er ligeledes klart, at for nye løsninger vil der, via den stadig stigende 

harmonisering i EU, også være adgang til et meget stort marked, som trods forebyggelsestiltag, vil 

være stigende i mange år frem. 

 

Dansk affaldsteknologi i vækst (8%/år) 

Virksomheder med løsninger til affald har i perioden 2001-2006 sammen med en stor fremgang i 

eksporten oplevet en markant fremgang i produktiviteten. Affaldsvirksomhederne har haft en 

gennemsnitlig årlig vækst i værditilvækst per beskæftiget på otte procent. Resten af miljøområderne 

har til sammenligning oplevet en mere moderat fremgang i produktiviteten. Det viser en dugfrisk 

analyse fra FORA (se bilag 6). Den efterviser, at flere af de potentialer, som lokaliseredes allerede i 

1999 (se bilag 4) på det miljøteknologiske område fortsat er gældende. 

 

Eksempel-samling i 8 bilag 

I denne eksempel-samling er indsat i alt 8 bilag, som kort summerer hovedbudskaberne om 

affaldsteknologiske eksportpotentialer i et tilsvarende antal kilder, publiceret gennem de seneste år 

(se bilagsfortegnelsen nederst). 

 

Nyeste styrkepositioner kortlagt i november 2009 

Den nyeste opdatering findes i bilag 5, som redegør for de helt aktuelle styrkepositioner for dansk 

affaldsteknologi inden for såvel det biologiske som det tekniske kredsløb. 

 

Her præciseres det, at det inden for det biologiske kredsløb specielt er på områderne 

bioethanol/biodiesel-teknologi (incl. enzymbehandling), halmteknologier (bioethanol, halmaske til 

gødning, forbrænding af halm) og andre tiltag for behandling og genanvendelse af det organiske 

affald, at DK har nogle styrkepositioner. 
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Inden for det teknologiske kredsløb er det især specielle teknologier for visse 

monoaffaldsstrømme/særlige fraktioner som gips, rockwool, dæk, nedknusning af beton og tegl 

samt trykimprægneret træ, der er i front, mens det på energisiden især handler om 

forbrændingsanlæg og –teknologi (grundet førerposition m.h.t. installeret kapacitet/indb.) og 

bioethanol og biodiesel (2.generation) samt forbrænding af halm (kraft/varme). 

 

Hertil kommer, at DK har en førerposition m.h.t. udvinding af fosfor fra asker (af f.eks. halm og 

andre organiske materialer), og at der vil kunne indvindes hvad der svarer til i størrelsesordenen 

25% af Europas samlede fosforbehov fra asker, hvis teknologien vinder udbredelse. EU importerer i 

dag i størrelsesordenen 96% af sit forsforbehov fra stadigt færre lande, og fra kilder, der bliver 

fortsat mere forurenede med cadmium i takt med, at de udtømmes. Verdens samlede 

forsyningshorisont er anslået til max. 100 år for fosfor (se bilag 8). 

 

Markedsanalyse i 2005 på en række affaldsstrømme 

I bilag 1 redegøres relativt systematisk for en række konkrete affaldsstrømme og potentialet for at 

implementere en bestemt teknologi i f.m. håndteringen af disse (online detektion af grundstoffer), 

men analysen giver samtidig en fornemmelse af de aktuelle/forventede affaldsmængder (godt nok i 

EU 15). 

 

Disse markedsanalyser peger især på forbrændingsteknologier (idet der skønnes at udvikle sig et 

marked på i størrelsesordenen 300 mio. t forbrændingsegnet affald/år i EU-landene) og et tilhørende 

potentiale selvfølgelig for behandling af restprodukter fra affaldsforbrændingen (60 mio. t slagge/år 

+ en ukendt mængde RGA (afhænger af røggasrensningsmetoden)) og/eller teknologier til 

forbehandling af det forbrændingsegnede affald med henblik på at nedbringe dets belastning med 

miljøskadelige stoffer, og dermed forbedre slaggen. Det forbrændingsteknologiske potentiale 

bekræftes også af Energinet.dk’s analyse (bilag 3). 

 

Men også på en række mere eksotiske områder udvikles markedspotentialer – således eksempelvis 

indenfor affald i form af kasserede printkort, hvis indhold af ædelmetaller alene for DK’s 

vedkommende skønnes at have en årlig værdi af ca. 30 mio. DKK, som ved optimeret behandling 

vil kunne udnyttes i større omfang end i dag.  

 

Tilsvarende lokaliseres potentialer indenfor problemaffaldsfraktioner som PCB og PVC samt 

batterier, der alle er i vækst (for PCB’s vedkommende dog med udsigt til fald, når 

anvendelsesforbuddet begynder at slå igennem). For batteriers vedkommende er dansk 

sensorteknologi efterfølgende rent faktisk blevet eksporteret og anvendt i fuldskala på et 

batterisorteringsanlæg – og potentialet vokser eksponentielt med gennemførelsen af EU’s nye 

batteridirektiv med krav med veldefinerede indsamlingskrav. 

 

Shredderaffald et europæisk problem – men også kilde til energi- og materialeressourcer 

H.J. Hansens Genvindingsindustri har til lejligheden bidraget med et notat om potentialerne inden 

for teknologier til behandling af shredderaffald (bilag 2), hvor det anføres, at de i alt 307 

shredderanlæg, der findes i Europa, skønnes at genere 5 mio. ton shredderaffald/år med et 

gennemsnitligt jern- og metalindhold på 2-10% (eller altså i størrelsesordenen 250.000 t/år) og et 

energi-indhold på 10 MJ/kg (svarende til 50 mio. GJ/år eller 14 mio. MWh), som i dag fortrinsvis 

deponeres uden anden form for nyttiggørelse, og endda med store miljøgener til følge p.g.a. høje 

indhold af klor og toksiske metaller.  
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10 sæt vindmøllevinger skal nedtages i timen i 2050 

Endelig har en arbejdsgruppe på DAKOFAs AffaldsCamp08 peget på det store potentiale, der 

ligger i udvikling af teknologier til behandling af kasserede vindmøllevinger og andre 

glasfiberprodukter (bilag 7). Der produceres årligt i størrelsesordenen 30.000 t kompositmaterialer i 

form af vindmøllevinger i DK, som på et tidspunkt bliver til affald. På en konference i DAKOFA i 

marts 2009 forudså DTU Risø, at der i 2050 i gennemsnit vil skulle nedtages i størrelsesordenen 10 

sæt vindmøllevinger i timen på verdensplan i f.m. almindeligt vedligehold/udskiftning.  

 

Affaldet er der – teknologien er der (næsten) 

Der eksisterer således alt i alt et stort og stigende potentiale i form af stadigt stigende mængder af 

affald – herunder affald af stadig mere kompliceret art – og samtidig et stort og stadigt stigende 

potentiale for udvikling og afsætning af behandlingsteknologier til behandling af disse stigende 

mængder. 

 

Skal dansk affaldsteknologi for alvor sikre sig en europæisk førerposition og adgang til det 

voksende marked, forudsætter det markedsmodning af optimerede teknologier, der kan vinde indpas 

som BAT i de revisioner af BREF-noterne på affaldsområdet, som må formodes nært forestående i 

takt med revisionen af IPPC-direktivet. Hidtil har især virksomheder som Kommunekemi formået 

at indforskrive sig i BREF-noten for affaldsforbrænding med sit patenterede tromleåbningssystem (i 

iltfri atmosfære), og det må være et erklæret mål at få flere danske teknologier kanoniseret på 

samme vis. 

 

DAKOFA står gerne til disposition med yderligere informationer om ønsket, idet der i øvrigt 

henvises til vedhæftede bilag for en mere detaljeret fremstilling. 

 

Bilag: 

1.  FORCE Technology, markedsanalyse 2005 

 

2.  H.J. Hansen Genvindingsindustri, vurdering af potentialet for behandling af 

shredderaffald 

 

3. Energinet.dk om forbrændingsteknologi-potentialet: 

 

4. Miljøstyrelsens ’Miljønyt’ Nr. 60, 1999: Dansk miljøeksport af produkter og 

rådgivningsydelser indenfor affaldssektoren i 1999 

 

5. Udkast til Miljøprojekt (?): Miljøteknologiske potentialer på affaldsområdet, 

November 2009 

 

6.  FORA-rapport, marts 2009: Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i 

Danmark 

 

7. Slutrapport (september 2008) fra arbejdsgruppe under DAKOFAs AffaldsCamp08, 

som arbejdede med affald af vindmøllevinger (og andre glasfiberprodukter) + 

Faktaark om vindmøllevinger, udarbejdet af DAKOFA 

 

8. Oplæg fra Kommunekemi 25.09.09 om P-ekstraktion fra asker 
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Bilag I 

 

FORCE Technology, markedsanalyse 2005 

 

Force Technology har i Miljøprojekt nr. 1054, 2005: ’Affaldssortering baseret på online detektion 

af grundstoffer’ gennemgået de markedsmæssige potentialer for en række specielle affaldsstrømme, 

som en af Force udviklet detektor vil kunne finde anvendelse på. 

 

Markedsanalysen må antages at være generel og kan finde anvendelse også i f.t. andre 

behandlingsformer: 

 

PVC: 

3.3.2.4 Markedsanalyse – potentiale 

Mængden af PVC-affald i EU [15] vil som tidligere nævnt ifølge RGS90 vokse fra 2,5 mio. t/år i 

1998, til 4,5 mio. t/år i 2020. Med en forventet indsamlingseffektivitet på 75 % og en gennemsnitlig 

anlægskapacitet på 25.000 t/år vil der inden 2020 skulle etableres ca. 135 PVC-

affaldsbehandlingsanlæg i EU. Mængden af PVC-affald i de nye ansøgerlande er ikke medregnet i 

dette skøn.  

 

PCB: 

3.3.3.4 Markedsanalyse – potentiale 

Potentialet for sorteringsanlæg til PCB-holdige kondensatorer er meget svært at opgøre. I Danmark 

findes ca. 10 anlæg, der behandler elektronikaffald, og en stor andel af det danske elektronikaffald 

eksporteres. På grund af EU's direktiv om behandling af elektronikaffald, hvor producenter og 

importører har ansvaret for indsamling og behandling, vil behovet for behandlingskapacitet helt 

sikkert stige.  

Mængden af kondensatorer, der behandles herhjemme er ca. 100 t/år [Ref 12]. Denne mængde er så 

lille, at det sandsynligvis ikke vil kunne betale sig at investere i et anlæg, der udelukkende 

behandler danske kondensatorer, men et eller ganske få centrale anlæg vil sandsynligvis kunne 

behandle alle PCB-kondensatorer i Europa – både miljømæssigt og økonomisk forsvarligt.  

 

 

Batterier: 

3.3.4.1 Markedsanalyse – potentiale 

Uden for dette projekts rammer har FORCE gennemført en dybdegående markedsanalyse af 

mulighederne for at anvende PGNAA til sortering af brugte batterier. Analysen er derfor ikke 

beskrevet i detaljer i denne rapport, men vores undersøgelsen viser tydeligt, at PGNAA med meget 

høj sikkerhed og hastighed vil kunne detektere NiCd-batterier blandt en blandet batterifraktion. 

Sorteringshastigheden vil uden problemer kunne opfylde kommercielle krav.  

Vi anslår, at der i de 15 gamle EU lande i nær fremtid vil være et behov for 40-50 

batterisorteringsanlæg med en kapacitet mellem 3.000-7.000 tons/år/anlæg. Hvor og hvor store 

anlæggene bliver, afhænger dels af det kommende EU-direktiv på området, og selvfølgelig af 

hvordan markedets aktører vil organisere sig.  

 

 

Erhvervsaffald, forbrændingsegnet 

3.3.5.4 Markedsanalyse – potentiale 

http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2005/87-7614-881-5/html/helepubl.htm
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2005/87-7614-881-5/html/helepubl.htm
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European Topic Centre on Waste and Material Flows (ETC-WMF) estimerer den samlede mængde 

affald, der gik til forbrænding i EU til ca. 33 mio. t/år i 1997. Tabel 1 viser den samlede kapacitet af 

affaldsforbrændingsanlæggene i EU i 1997. Sammenholder man oplysningerne om antallet af 

indbyggere i år 2000 og antager den samme forbrændingskapacitet pr. indbygger, får man en samlet 

kapacitet på ca. 37 mio. t/år i 2000.  

Tabel 1: Affaldsforbrændingskapacitet i EU 1997.  

 
Kilde: European Topic Center on Waste and Material Flows [Ref 1].  

 

ETC-WMF vurderer, at kun ca. 17 % af det forbrændingsegnede affald gik til forbrænding. Vi 

vurderer derfor, at der blev produceret ca. 194 mio. t forbrændingsegnet affald i EU i 1997 og ca. 

220 mio. t i år 2000.  

 

Hvis den gennemsnitlige anlægsstørrelse i EU er som i Danmark (ca. 75.000 t/år), skønner vi, at der 

i 2000 var ca. 500 affaldsforbrændingsanlæg i EU. Hvis den samlede mængder affald skulle 

forbrændes, var der behov for i alt ca. 3.000 anlæg. Med udvidelsen af EU med ti nye ansøgerlande 

i Østeuropa bliver potentialet med tiden måske 50 % større (4.500 anlæg).  

Ifølge EU's direktiv for deponering skal medlemslandene reducere mængden af "biologisk 

nedbrydeligt kommunalt affald" til deponering i forhold til 1995 således:  

 
Figur 3. EU-krav til reduktion i deponering af biologisk nedbrydeligt affald.  
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Sammen med EU's direktiv for affaldsforbrænding [Ref 6] vil kravet om reduktionen i mængden af 

affald, der går til deponering, på længere sigt tvinge alle EU-lande til at udbygge med 

affaldsforbrændingsanlæg. Selv hvis den gennemsnitlige anlægsstørrelse bliver dobbelt så stor som 

i Danmark, vil det samlede potentiale være i størrelsesordenen 2.000 affaldsforbrændingsanlæg 

alene i Europa.  

 

Erhvervsaffald udgør hos fx Amagerforbrænding og Vestforbrænding ca. halvdelen af det tilførte 

forbrændingsegnede affald. Hvis fordelingen er den samme i gennemsnit i resten af EU, vil der altså 

være et potentiale på 100 mio. t erhvervsaffald/år, der med fordel kunne analyseres for 

tungmetaller, PVC, etc.  

 

Slaggemængder  

Slaggemængden fra danske affaldsforbrændingsanlæg var i 1997 493.800 tons [Ref 2] svarende til 

ca. 19 % af den tilførte affaldsmængde. Omregnet til europæiske forhold, svarer dette til en 

produktion på over 6 mio. t slagge i 1997 og 7 mio. t slagge i 2000. Hvis alt forbrændingsegnet 

affald i EU var blevet forbrændt, havde der været tale om ca. 41 mio. t slagge i 2000. I et udvidet 

EU vil potentialet være mere end 60 mio. t slagge/år.  

 

Fordelene ved og potentialet for online-analyse af erhvervsaffald er tydeligvis overordentlig stort.  

 

 

Printkort: 

3.3.6.4 Markedsanalyse – potentiale 

Ifølge [Ref 8] var den danske produktion af printkort-affald i 1994 ca. 3.720 t/år. Tallet er usikkert, 

og der findes ikke nyere officielle statistikker. Elektronikaffald er først nu kommet med som et 

separat punkt i den danske affaldsstatistik. Det er den almindelige opfattelse i branchen, at en stor 

del af elektronikaffaldet ikke indsamles, men går til forbrænding.  

I Danmark behandler elektronikskrotbranchen ca. 1.400 t printkort/år [Ref 12].  

 

Tabel 2 viser mængder og værdier af ædelmetaller i printkort dels ifølge [Ref 7], [Ref 8], [Ref 9] og 

dels baseret på spotmarkedspriser i [Ref 10] og [Ref 11].  

 

Tabel 2. Ædelmetaller i printkort-affald i Danmark 2003.  

 
 

Den samlede, årlige værdi af ædelmetallerne er ca. 30 mio. DDK/år. Hvis de danske behandlere af 

elektronikaffald ved en bedre analyse og sortering kan opnå en stigning på 10 % i mængden af 

ædelmetaller, som de sælger videre til oparbejdning, vil det give dem en ekstraindtægt på ca. 3 mio. 

DKK/år.  

 

Beregnet pr. ton printpladeaffald skønner vi besparelsespotentialet til ca. 2.100 DKK/t.  
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Brændselspiller: 

3.3.7.4 Markedsanalyse – potentiale 

European Pellet Centre (EPS) vurderer, at der i øjeblikket bruges ca. 1,5 mio. t brændselspiller om 

året i Europa, og at markedet vokser med 10-15 % om året. Parallelt med bestræbelserne på at 

udarbejde standarder for brændselspiller ønsker EU at udvikle metoder til at kontrollere 

brændselspiller. Der er derfor et endog meget stort potentiale for salg af sensorsystemer til 

kvalitetskontrol af råvarer og piller til både producenter og importører/brugere.  

 

I Danmark findes i alt ca. 10-15 producenter af træpiller og EPS vurderer, at der i Europa er ca. 1-

200. Antallet af producenter er stigende. Antallet af importører / grossister i EU er ukendt. 

Importører og storbrugere er meget interesseret i modtagekontrolsystemer.  

I Danmark er specielt Energi E2 interesseret i online brændselsanalyser for at kunne kontrollere 

forbrændings- og røggasrensningsprocessen på anlæg, hvor formalede træpiller indfyres sammen 

med kul.  

 

Hele branchen undersøges i EU-projektet (European Pellets Centre) med FORCE som leder.  

FORCE har i samarbejde med flere vigtige aktører på det europæiske pillemarked ansøgt EU om 

midler til at udvikle kvalitetskontrolsystemer - bl.a. også baseret på PGNAA.  

 

Forbrændingsslagge: 

3.3.8.4 Markedsanalyse – potentiale 

Slaggemængden fra danske affaldsforbrændingsanlæg var i 1997 493.800 tons [ref 2] svarende til 

ca. 19 % af den tilførte affaldsmængde. Omregnet til europæiske forhold, svarer dette til en 

produktion på over 6 mio. t slagge i 1997 og 7 mio. t slagge i 2000. Hvis alt forbrændingsegnet 

affald i EU var blevet forbrændt, havde der været tale om ca. 41 mio. t slagge i 2000. I et udvidet 

EU vil potentialet være mere end 60 mio. t slagge/år.  

 

Sammen med EU's direktiv for affaldsforbrænding [ref 6] vil kravet om reduktionen i mængden af 

affald, der går til deponering, på længere sigt tvinge alle EU-lande til at udbygge med 

affaldsforbrændingsanlæg.  

 

Affaldstræ: 

3.3.9.4 Markedsanalyse - potentiale 

Efter Kommissionens nytolkning af EU-direktivet er det danske og europæiske markedspotentiale 

for sorteringsmaskiner til udsortering af imprægneret træ er meget usikkert.  

Da flere firmaer samtidig arbejder med processer, der gør sorteringen overflødig, mener vi ikke, at 

der på nuværende tidspunkt er grundlag for et videreudvikle og markedsføre sensorer eller 

sorteringsmaskiner til affaldstræ.  
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Bilag 2 

 

H.J. Hansen Genvindingsindustri, vurdering af potentialet for behandling af shredderaffald 

 

NOTAT fra H.J. Hansen af 17.11.09:  

Fokusering på shredderaffald som mulighed for at opnå et eksportpotentiale 

 

Der bør udvikles anlæg til yderligere udnyttelse af ressourcerne i shredderaffaldet. 

  

Fordi shredderaffald bør betragtes som en ressource: 

 Der er store mængder shredderaffald. 

 Der er bundet store energimængder i affaldet: Mere end 10 MJ/kg. 

 Der er mellem 2 og 10 % jern og metaller i shredderaffaldet . 

 

Shredderaffald er et problematisk affald i forbindelse med termiske processer 

 Meget inhomogen sammensætning 

 Relativt højt klor indhold 

 Relativt højt indhold af tungmetaller 

 Indeholder jern og metal, som bør genvindes 

 

Alene i EU har ”Bureau of International Recycling” registreret 307 shredder anlæg. Disse anlæg 

estimeres til at producere ca. 25.000.000 tons shreddet stålskrot pr. år og dermed ca. 5.000.000 tons 

affald pr. år. 

 

Der eksisterer ikke velegnede anlæg til udnyttelse af alle ressourcerne i shredderaffaldet. Udvikles 

et anlæg der kan udnytte energiindholdet i shredderaffaldet og samtidig genvinde endnu mere jern 

og metal er der et potentiale for salg af sådanne anlæg i hele verden, og alene i EU vil der kunne 

genvindes: 

 

 Energi: Mere end 50.000.000 GJ/år svarende til 14.000.000 MWh. 

 Jern og metal: Ca. 250.000 tons/år. 

 

H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S er kommet et stykke af vejen og arbejder videre for også at 

kunne udnytte energiindholdet ved en tilpasset termisk proces. 

 

 

Jørgen Overgaard 
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Bilag 3 

Energinet.dk om forbrændingsteknologi-potentialet: 

 

De danske affaldsanlæg er for en stor del opført af danske leverandører, men en betydelig 

anlægsimport har også fundet sted.  

 

Danske fabrikanter har også haft en væsentlig eksport af såvel komplette forbrændingsanlæg som af 

komponenter og af rådgivning. Det vurderes, at eksportpotentialet er meget stort, da danske 

fabrikanter og rådgivere er helt fremme i førerfeltet med hensyn til teknologi, gode referencer og 

solid driftserfaring. 

 

Indenfor området  er der et udstrakt internationalt samarbejde, såvel på organisationsplan som på 

forskningssiden.  

 

Således indeholder en række ForskELprojekter international deltagelse, og danske virksomheder og 

institutioner deltager i en række EU projekter. Det er væsentligt, at de internationale aktiviteter 

fortsættes. 

 

http://www.energinet.dk/NR/rdonlyres/8D72064D-5782-4136-A692-

1D4E7451E566/0/Energinetdksaffaldsstrategiforelogkraftvarme.pdf  

 

http://www.energinet.dk/NR/rdonlyres/8D72064D-5782-4136-A692-1D4E7451E566/0/Energinetdksaffaldsstrategiforelogkraftvarme.pdf
http://www.energinet.dk/NR/rdonlyres/8D72064D-5782-4136-A692-1D4E7451E566/0/Energinetdksaffaldsstrategiforelogkraftvarme.pdf
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Bilag 4 

 

Miljøstyrelsens ’Miljønyt’ Nr. 60, 1999: Dansk miljøeksport af produkter og 

rådgivningsydelser indenfor affaldssektoren i 1999 

 

Tilgængelig her på MSTs publikationsdatabase: 

http://www2.mst.dk/udgiv/Publikationer/2001/87-7944-482-2/pdf/87-7944-483-0.PDF 

 

 

Publikationen rummer i kapitel 5 (p. 20f) et vurdering af ’Dansk styrkeposition inden for affald’, 

som i store træk stadig er gældende. 

 

Det fremgår således, at DK er langt fremme på affaldsområdet, idet 30 års erfaring med stadigt 

stigende krav til affaldshåndtering og affaldsbortskaffelse har ført til, at danske virksomheder har en 

stor kompetence på affaldsområdet. 

 

Endvidere har nøgleordenen i de skiftende danske affaldsstrategier har været inspirationskilde for 

de fælles EU-regler, hvilket har givet konkurrencemæssige fordele for dansk industri. 

 

Også rådgiverne har angiveligt haft gavn af denne situation. 

 

Især inden for forbrændingsanlæg er de danske virksomheder leveringsdygtige i alt fra 

forbrændingsriste over kedler til røgrensningssystemer, hvilket skyldes den stærke, danske satsning 

på forbrænding og udnyttelse af energien til varme- og siden også kraftproduktion. 

 

Endelig påpeges det i rapporten, at DK dengang også var på forkant hvad angik biogas – en position 

som siden dog må anses for tabt, men hvor der på det seneste er udviklet en helt ny og lovende 

teknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.mst.dk/udgiv/Publikationer/2001/87-7944-482-2/pdf/87-7944-483-0.PDF


Side 11 af 17 
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Udkast til Miljøprojekt (?): Miljøteknologiske potentialer på affaldsområdet, November 2009 

 

 

COWI har for Miljøstyrelsen udarbejdet dette udkast til rapport om det miljøteknologiske potentiale 

på affaldsområdet, og afsnit 8 rummer en opsummering af styrker, svagheder, muligheder og trusler 

for den danske affaldssektor. 

 

De danske styrkeområder beskrives som værende inden for følgende områder: 

 

1. Det biologiske kredsløb: 

- Biogas 

- Bioethanol/biodiesel-teknologi (incl. enzymbehandling) 

- Halmteknologier (bioethanol, halmaske til gødning, forbrænding af halm) 

- Andre tiltag for behandling og genanvendelse af det organiske affald 

 

2. Det teknologiske kredsløb: 

- Specielle teknologier for visse monoaffaldsstrømme/særlige fraktioner som: 

 - gips 

 - rockwool 

 - dæk 

 - nedknusning af beton og tegl 

 - trykimprægneret træ 

 

3. Det teknologiske kredsløb/Energisektoren: 

- Forbrændingsanlæg og –teknologi (grundet førerposition m.h.t. installeret kapacitet/indb.) 

- Bioethanol og biodiesel (2.generation) 

- Forbrænding af halm (kraft/varme)= 

 

4. Systemeksport og videnformidling 

- Store videnvirksomheder, institutter, forskningscentre, rådgivere o.l, som er involveret i 

systemeksport 

- Integrerede energi- og affaldssystemer med optimering af effektiviteten 

- Eksport af forbrændingsteknologi og rådgivningsydelser 

 

5. Befordrende rammebetingelser: 

- Generelt godt innovationsmiljø og højt vidensniveau og udviklingsfokus i industri og universiteter 

- Ofte strammere miljøkrav end gennemsnittet i Europa 
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Bilag 6 

 

FORA-rapport, marts 2009: Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark 

 

Tilgængelig her på Foranet: http://www.foranet.dk/upload/09309_barometer_final.pdf.pdf 

 

Som led i udmøntningen af den første Miljøteknologiske handlingsplan har Miljøministeriet 

besluttet sig for at udgive opgørelser af danske miljøvirksomheders produktion og eksport samt 

løbende vedligeholde en oversigt over danske miljøvirksomheders styrkepositioner.  

 

Miljøministeriet har i den forbindelse bedt FORA om i samarbejde med Danmarks Statistik at 

udarbejde den første opgørelse, og komme med anbefalinger til, hvordan opgørelsen udarbejdes 

fremover. 

 

Nogle klip om affaldssektoren i rapporten: 

 

Virksomheder, der udvikler og sælger løsninger til vand, klimaforandringer og affald, har omtrent 

halvdelen af deres salg i udlandet. De mindst internationaliserede segmenter inden for 

miljøteknologi er løsninger til at nedbringe arealanvendelse og opretholde biodiversitet, samt at 

afhjælpe jordforurening. (p. 25) 

 

Udviklingen i de otte miljøområder 

Figur 1.8 viser, at virksomheder inden for miljøudfordringen vand har oplevet den største fremgang 

i eksporten fra 2001 til 2006, efterfulgt af virksomheder inden for affald og klimaforandringer. 

Virksomheder inden for miljøudfordringerne kemikalier og jordforurening har typisk haft en 

markant lavere fremgang i eksporten end resten af den miljøteknologiske klynge. (p. 25) 

 

Virksomheder med løsninger til affald har sammen med en stor fremgang i eksporten oplevet 

en markant fremgang i produktiviteten. Affaldsvirksomhederne har haft en gennemsnitlig 

årlig vækst i værditilvækst per beskæftiget på otte procent. Resten af miljøområderne har 

oplevet en mere moderat fremgang i produktiviteten. (p. 26) 

 

Inden for området kemikalier i produkter har danske virksomheder en særlig høj eksportandel. Men 

figur 1.8 [se næste side] viser, at væksten i eksport og produktivitet er markant lavere end blandt de 

andre miljøområder. Inden for dette område er der dog en markant forskel på virksomhedernes 

præstationer alt efter, om de har miljøeffektiv teknologi som primært eller sekundært 

forretningsområde. 

 

Målt ved værditilvækst per beskæftiget har primær-virksomhederne inden for kemikalieområdet en 

meget høj produktivitet, og produktiviteten har været kraftigt stigende (syv procent om året) i de 

seneste fem år. I FORA’s analyse fra 2006 fremhæves industriel bioteknologi, der kan anvendes til 

at substituere problematiske kemikalier i produkter med mindre problematiske enzymer, da også 

som en styrkeposition. 

 

Det samlede billede af den miljøteknologiske klynge er, at affald, vand, klima og råvare- og 

materialeforbrug står stærkt inden for klyngen - og derfor også i sammenligningen med dansk 

erhvervsliv under et. Samtidig er det værd at fremhæve både luftforurenings- og kemikalieområdet, 

der har et stort salg i udlandet. (p.26) 

http://www.foranet.dk/upload/09309_barometer_final.pdf.pdf
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Kilde: Snowball-undersøgelse, 2008, FORA 
Anm.: Størrelsen på cirklerne illustrerer størrelsen på det respektive miljøområde målt på beskæftigelse. En række af de 

identificerede virksomheder afsætter flere typer miljøeffektive teknologier. Når det er tilfældet, er virksomheden og 

dens ansatte talt med inden for flere typer af løsninger. Det betyder, at summen af antal fuldtidsansatte inden for de otte 

miljøudfordringer overstiger det samlede antal virksomheder, der beskæftiger sig med miljøeffektiv teknologi. 
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Bilag 7 

 

Slutrapport (september 2008) fra arbejdsgruppe under DAKOFAs AffaldsCamp08, 

som arbejdede med affald af vindmøllevinger (og andre glasfiberprodukter) 

 

1. Hvad er ideen? 

On-site neddeling af vindmøllevinger og andre store glasfiberelementer. Efterfølgende termisk 

behandling af problemfraktioner i et forgasningsanlæg tilkoblet et centralt kulfyret kraftværk. 

 

I forgasnings processen udskilles metal, glasfibre og der produceres en syntesegas.  Metal og 

glasfibre genanvendes og syntesegassen tilføres kraftværket hvor den direkte substituerer kul. 

 

Hovedideen er såles at nyttiggøre et affaldsprodukt  ved kombination af kendte teknologier 

samt at de teknologier, der skal udvikles, er simple. Der er forsyningssikkerhed i mange år! 

 

Hidtige tiltag og undersøgelser har vist, at det økonomisk set er mest favorabelt at deponere 

vindmøllevingerne på lodsepladser. Forsøg med neddeling og termisk destruktion ender op i 

omkostninger der er en faktor 2 eller derover i forhold til deponering. Det økonomisk bærende 

i denne ide er at den termiske behandling foregår i sammenkobling med en kraftværkskedel. 

Manudnytter således sammenkoblingen til kraftværket med kedel, røggasrensning etc. Og 

processen bliver ikke belastet med omkostninger til separat udstyr. 

 

2. Beskriv ideens indhold 

Der er idag udviklet en forgasningsprocesproces der adskiller metal og glasfiber i 

genanvendelige fraktioner samt danner en syntesegas ud fra epoxy, PVC, træ  og tilsvarende 

komponenter i vingemøller. Denne proces er integreret i et samlet anlæg, hvor syntegassen 

nyttiggøres i en konventionel kedel og røggassen renses for uønskede komponenter. Denne 

proces er så dyr at den ikke er realiseret og derfor deponeres vingerne i dag. 

 

Denne ide omfatter destruktionen af vingemøller i 2 trin: 

 

1. Neddeling af møllevinger on-site således at de kan transporteres til efterfølgende 

behandling centralt. I fobindelse med neddelingen gennemføres en grov sortering for 

metaldele. 

2. Termisk behandling af neddelt møllevinge, hvor restmetal, glasfiber og epoxy- og PVC-

fraktionen forgasses eller pyrolyseres. Ved pyrolysen bevares glasfiber og metaller 

således at de umiddelbart kan indgå som råvarer i andre processer. Syntesegassen kan 

fødes ind i et traditionelt kraftværk, hvor den substituerer kul.  

 

Glasfiberfraktionen kan anvendes direkte ved fremstilling af glasuld til isolering, men den kan 

også anvendes til fremstilling af materialer baseret på glasfibermåtter. 

 

Procesanlægget skal ikke være et standalone anlæg, men at samtænke procesanlægget med 

et kraftværk. Det betyder, at procesanlægget rent fysisk skal placeres på et centralt kraftværk 

(eller et industrianlæg), hvor syntesegassen ledes direkte ind i kedlen. Herved spares udgifter 

til kedel og røggasrensning ligesom driftspersonale fra kraftværket kan drive anlægget.  

Procesanlægget skal designes så det kan køre kontinuert drift. 

 

 

3. Hvilket problem eller behov dækker ideen? 

Der findes i dag ikke økonomisk realistisk teknologier der kan genanvende brugte 

vindmøllevinger og andre store glasfiberkonstruktioner. Endvidere er der i dag ikke teknologier 

til neddeling af møllevinger lokalt, hvorfor de skal transporteres væk fra brugsstedet til 
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deponering eller genanvendelse i fuld længd. Ved anvendelse af denne ide kan man undgå 

deponering af store mængder glasfibermaterialer mv. 

 

For hver 1 MW vindmølle-kapacitet skal der bortskaffes 12 – 15 tons glasfiber. I dag deponeres 

i Danmark ca. 10.000 tons glasfiberaffald (vindmøller, produktionsaffald, tanke, både etc.)  og 

dette tal forventes i løbet af ca. 10 år at stige til 15.000 tons. På verdensplan forventes i 2030 

at ca. 2.2 mio tons glasfiber fra møllevinger til destruktion.  

 

4. Hvordan ser ideen i ud i et livscyklusperspektiv?  

Glasfiberfraktionen og evt. Metaller genanvendes og derved spares indvinding af råstoffer. 

Energiindholdet i møllevingerne substituerer kul. Energiindholdet i glasfiberkonstruktionerne 

skønnes til ca. 12 – 15 MJ/ kg. Et evt. indhold af PVC (3 – 5 % ) kan give anledning til 

skærpede krav i forhold til røggassen (rensning).   

 

5. Hvad er de positive økonomiske effekter af projektet (samfundsøkonomisk og 

forretningsmæssig effekt)?   

Overordnet set må det være en posittiv bussinesscase. Deponeringsomkostninger indgår som 

grundfinansiering. Endvidere er der de positive effekter for vindmøllebranchen ved at have et 

samlet koncept for produktion, drift og bortskaffelse af vindmøllevinger. 

 

 

6. Hvilke positive/negative effekter har projektet for klimaet (CO2 minimering)? 

Ved at anvende syntesegassen i stedet for kul undgås emissioner af tungmetaller mv. der er 

en følge af at afbrænde kul. Endvidere undgår man effekten af transport af kullene til det 

centrale kraftværk. 

 

7. Hvordan kan vi involvere relevante aktører som ikke deltager på Affalds Camp 08 

til at gennemføre projektet? 

Invitere relevante partnere (Mølleproducenter, Re-fiber, Kraftværker, Glasindustri, TI eller 

andre videnscentre), herunder ideudvikleren bag forgasningsprocessen til at deltage i et 

projekt finansieret under PSOs midler til effektiv energiproduktion.  

 

8. Hvordan skal handlingen kommunikeres til øvrige interessenter? 

 

 

9. Overbliksskema. Beskriv de næste aktioner for at få projektet realiseret (brug 

skema)  

Hvad 

- Skal gøres? 

Hvordan 

- Skal projektet 

udføres? 

Hvem 

- Skal udføre 

projektet? 

Hvornår 

- Skal projektet være 

afsluttet? 

1. 

Interessentgruppe 

nedsættes 

Indkalde til et 

møde 

DAKOFA Medio 2009 

2. 

Igangsætningsplan 

 

  Medio 2010 

3. Anlæg i drift   Primo 2011 

4. Eksport af 

konceept 

  Senere 

 

10. Kontaktperson  

DAKOFA 
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Fakta-ark om vindmøllevinger, udarbejdet af DAKOFA til AffaldsCamp08 

Branche Energi-industrien 

Produkter og udstyr 

Hvad kendetegner 

branchen? 

(Udgangspunkt) 

Den største produktion af produkter og udstyr indenfor energi-

sektoren består i produktion af vindmøller. Eksporten af 

energiprodukter og –udstyr udgjorde i 2006 45,9 mia kr med en 

vækstrate på 17,7%, og udgjorde i 2006 8,4% af værdien af den 

samlede danske eksport. 

Derudover produceres vindmøller til hjemmemarkedet, initieret af 

udskiftningsordninger samt udbygning, men mere end ¾ eksporteres. 

Det skønnes, at alene den danske vindmøllepark vil give anledning til 

dannelse af 15.000 t komposit-affald i form af armeret epoxy- og 

polyesterplast i 2020, mens mængderne i udlandet må forventes at 

blive 3 x større. 

Innovationsnøgler Der er p.t. ikke udviklet egnede teknikker til behandling af udtjente 

vindmøllevinger. 

En ’producentansvarsordning’ hvor producenterne stiller en egent 

behandlingsmetode til rådighed, vil have gode vilkår på 

verdensmarkedet. 

Udfordringer  I dag eksporterer dansk vindmølleindustri i størrelsesordenen 

20.-30.000 t uløseligt kompositaffald om året til resten af 

verden 

 

 De samme typer kompositter fremkommer stadigt hyppigere 

fra andre produkttyper, eksempelvis biler, tog, campingvogne 

etc. etc. 

Tal der taler Der forbrugtes i 2000 i størrelsesordenen 30.000 t komposit pr år i 

DK til fremstilling af vindmøllevinger. Hertil kom andre 2.000 t til 

møllehuse m.v. 

Kompositterne består af epoxy- og polyesterplast, som ikke 

umiddelbart lader sig genanvende, og som derfor deponeres i såvel 

DK som udlandet. 
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Bilag 8 

 

Fosforgenvinding fra asker – en præsentation fra Kommunekemi på Miljøstyrelsens 

konference om Miljøteknologi 25.09.09: 

 

Fosfat

Den begrænsende faktor

Justus von Liebig (12 May 1803 – 18 April 1873) 

Fosfat er livsvigtigt og uerstatteligt

• Gødskning med fosfat udgør en meget vigtig del af 
grundlaget for den globale fødevareproduktion

• Fosfat kan ikke erstattes med noget andet

A
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a
l

Udbytte 

SØ-Asien Afrika (Syd for Sahara)  
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Kommunekemi proces

• Udvikling af proces støttet af ForskEL-programmet

• Oparbejdning af fosfatgødning fra 
tungmetalforurenede industrielle restprodukter

• EU Potentiale: 25% af Europas gødningsforbrug 

– 10%: Slamaske (Pt: Deponi eller beton)

– 13%: Gyllefiberaske (Udvikling i tomgang)

– 2%: Kød- og benmelaske (Dejlig aske!)

– Andre fosfatrige restfraktioner

• Processen økonomisk levedygtig, men 
investeringstung

• Ansøgning om 2,5 million Life+ Euro til demo-anlæg 
indgivet den 15. september

 

Behov for …

• Politisk fokus på fosfat. Alt drukner i CO2

• Udvikling af teknologi, så forurenede fosfatmalme kan 
bruges

• Økonomisk opbakning, fx gennem lempede afgifter 
ved genbrug af fosfat 

– Pt. favorabelt at bruge slam og kød- og benmel som 
brændsel i cementovne

• Opbakning til gylleseparation og fiberafbrænding

– Nødvendigt for at give nye teknologier gennemslagskraft

– Gylle spredes på fosfatmættede arealer

• Undgå samforbrænding med andre brændsler – asken 
bliver ubrugelig

• Udnyt både brændsels- og gødningsværdien
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Forslag til affaldsteknologiske projekter under den miljøteknologiske 
handlingsplan 
 
(Notat fra DAKOFA af 14.03.10) 



1 
 

N O T A T 
14.03.10 

hw/- 
 

Vedr. forslag til affaldsteknologiske projekter under den miljøteknologiske handlingsplan 
 
Regeringen udsendte 01.03.10 sin nye miljøteknologiske handlingsplan, ’Miljøteknologi - til gavn 
for miljø og vækst’. Med den afsættes i alt 90 mio. kr. i 2010 og 2011 til miljøteknologisk 
innovation inden for vand, luft og affald. Planen har været præsenteret på møder i DAKOFAs F&U-
netværk 03.03.10 og i Teknisk Råd 09.03.10 
 
Støtte kan kun søges i f.m. med konkrete udbud, som Miljøstyrelsen vil udsende to gange i år (en 
gang i foråret og en gang til efteråret) og en eller to gange i 2011. 
 
I relation til disse udbudsrunder har DAKOFA fundet det hensigtsmæssigt at tilvejebringe et 
overblik over de teknologier og innovative tiltag, der p.t. måtte være mere eller mindre grydeklare 
inden for affaldsområdet og selvfølgelig specifikt inden for de områder, som handlingsplanen 
udstikker. 
 
Der vil ifølge handlingsplanen blive udbudt udviklings-, test- og demonstrationsprojekter inden for 
affaldsområdet på følgende punkter: 
 
Ressourcer 
 
Miljø og sundhed 
 
Klima 
 
Områderne udgør de tre fokusområder, der ligger til grund for Regeringens affaldspolitik, som det 
fremgår af Affaldsstrategi 2009-12 del 1, og handlingsplanen uddyber nærmere, hvilke projekttyper, 
der kan forventes støttet. 
 
I efteråret 2010 vil disse projekttyper ifølge handlingsplanen blive opdateret på baggrund af en 
workshop, som vil have til formål at vurdere nye behov og muligheder.  
 
 
DAKOFAs initiativ i forlængelse af offentliggørelse af handlingsplanen 
DAKOFA har i forlængelse af offentliggørelsen af den miljøteknologiske handlingsplan og de 
bebudede udbud som nævnt fundet det hensigtsmæssigt dels at kortlægge projekter, der falder 
direkte ind under handlingsplanens nuværende områder, men også projekter, som måske nok falder 
uden for de områder, handlingsplanen beskriver i dag, men som det så vil være relevant at tage op 
på efterårets workshop. Hertil kommer, at der med henblik på idé-udveksling forud for 
handlingsplanens efterfølger i 2012, kunne være en idé i også at få beskrevet nogle mere 
langsigtede projekter. 
 
Derfor efterlyste DAKOFA blandt sine medlemmer og øvrige brugere af DAKOFAs hjemmeside 
den 10.03.10 en hurtig tilbagemelding om relevante og mere eller mindre grydeklare projekter 
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indenfor affaldsområdet, der faldt inden for én af følgende tre typer, idet medlemmerne blot blev 
tilstået en svarfrist på to dage: 
 
Type 1: Affaldsprojekter inden for den aktuelle handlingsplans områdebeskrivelse (dvs. ressourcer, 
miljø & sundhed samt klima), som er så velbeskrevne, at de vil kunne igangsættes indenfor 
handlingsplanens tidshorisont 
 
Type 2: Affaldsprojekter, der måske nok falder inden for den nuværende handlingsplans område, 
men som ikke er konkret nævnt i planens beskrivelse af affaldsprojekter (men som kunne tages op i 
f.m. efterårets workshop herom) 
 
Type 3: Innovative affaldsprojekter, der burde indtænkes i afløseren for den aktuelle 
miljøteknologiske handlingsplan. 
 
Nærværende notat opsamler de indkomne projektforslag inden for type 1. 
 
 
Indkomne projektbeskrivelser 
Beskrivelserne er opdelt på handlingsplanens tre hovedområder (ressourcer, miljø & sundhed samt 
klima, idet projekter vedr. genanvendelse af organisk affald er samlet under ’Klima’ i 
overensstemmelse med handlingsplanens opdeling). 
 
Ressourcer 
Der vil ifølge handlingsplanen kunne forventes udbudt projekter vedr. forbedret ressourceudnyttelse 
med henblik på øget genanvendelse, energiudnyttelse og reduktion af mængden af affald til 
deponering, f.eks. projekter om røggasrestprodukter, shredderaffald, vindmøllevinger og fosfor fra 
asker frembragt ved afbrænding af udvalgte organiske affaldsfraktioner. 
 
Her peges der fra medlemmernes side på følgende projekter til realisering: 
 
Øget  genanvendelse: 
 
Genanvendelse af polyurethanskum 
Dette projekt (PT-200 Window Frame - 0-energivindue fremstillet af genvundet polyuretan) drejer 
sig om udvikling af et vinduesrammesystem med udgangspunkt i genvundet polyuretan (PT-200). 
Projektet sigter imod produktionsopstart ultimo 2010/primo 2011.  
 
Der er udarbejdet en detaljeret Business Plan for projektet. Finansieringsbehovet til gennemførelse 
af projektet er DKK 3,5 mio. Der er et betydeligt potentiale for produktet både i Danmark og på 
eksportmarkederne. (Barsmark) 
 
Genanvendelse af pap: Udvikling af prototype: papkuber med soldreven komprimator 
Københavns Kommune og Vestforbrænding I/S er gået i samarbejde om at udvikle en papkube med 
en soldrevet komprimator. Kuben skal opstilles udendørs, i bymiljøer, og vil derfor blive udviklet 
som et supplement til Vestforbrændings eksisterende kubeserie, der er godkendt til dette formål.  
 
Københavns Kommune, Vestforbrænding, R98 og Faktor 3 har gennemført en for-analyse, som 
viser, at det kan lade sig gøre at komprimere pap via solcellestrøm. Parterne har nu et ønske om at 
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gå videre med idéen, og få etableret en projektgruppe som kan kvalificere teknologien og fremstille 
en prototype til afprøvning i et repræsentativt område.  
 
Udover at løse et affaldsproblem og bidrage til at bybilledet ser pænt ud, vil projektet sætte fokus på 
klima og brug af vedvarende energi. (I/S Vestforbrænding). 
 
 
Energiudnyttelse: 
 
Korrosion i affaldskedler 
Øget energieffektivitet på forbrændingsanlæg er ensbetydende med højere risiko for 
korrosionsskader. Projektet har til formål at nedbringe korrosionsfaren, og et projekt herfor er 
beskrevet i PSO-sammenhæng. (Babcock & Wilcox Vølund) 
 
WasteBoost – en ny vej til øgning af energieffektiviteten 
Nærmere projektbeskrivelse følger (Babcock & Wilcox Vølund i samarbejde med I/S 
Vestforbrænding) 
 
 
Røggasrestprodukter m.v.: 
 
Opgradering af sekundære ressourcer for industrielt brug 
Gennem en ny kombination af termisk behandling, dialytisk separation og opgradering af 
restprodukter søges udviklet metoder til behandling og nyttiggørelse af bl.a. flyveaske fra 
affaldsforbrænding, bioasker, (forurenet) jord og spildevandsslam. Farlige stoffer separeres ud, og 
de rene materialer kan indgå i industrielle processer i stedet for virgine råmaterialer. Mere detaljeret 
beskrivelse er optaget som bilag I. (DTU) 
 
Shredderaffald 
 
Feasibilitystudie af mest lovende teknologier til behandling af shredderaffald 
Feasibilitystudie af implementering af den/de mest lovende teknologier til behandling af 
shredderaffald i DK baseret på en opdatering af state-of-the-art for behandling af shredderaffald 
(Miljøprojekt 1055, m.fl.). (Force Technology) 
 
Klassificering af shredderaffald (efter ændringer i affaldsstrømmene) 
I de senere år er der gennemført nye regler for sortering af batterier, biler, dæk og elektronik, 
hvilket forventes at påvirke sammensætningen af shredderaffald. Der er derfor grund til at 
undersøge om affaldets farlighed er reduceret. Undersøgelserne skal tage udgangspunkt i de nyeste 
erfaringer med prøvetagning, forbehandling og kemisk analyse af shredderaffald. (Force 
Technology) 
 
Partnerskabsdannelse om shredderaffald 
På Teknisk Råds møde 09.03.10 drøftede en gruppe det formålstjenlige i at få etableret et 
overordnet partnerskab på shredder-affaldsområdet, der kunne fungere som samlende paraply for de 
forskellige projekter, der måtte dukke op. Der vil være mange synergieffekter forbundet med et 
sådant partnerskab. (DAKOFAs Tekniske Råd) 
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Vindmøllevinger: 
 
Udvikling af strategi for genanvendelse 
Udvikling af strategier for genanvendelse af vindmøllevinger og kortlægning af de energi- og 
miljømæssige konsekvenser ved disse forskellige strategier gennem livscyklusvurderinger. (Force 
Technology) 
 
Udnyttelse af materiale-egenskaber i vindmøllevinger med limtræsteknik 
Kasserede vindmøllevinger skæres op i små stykker og limes sammen igen i lighed med 
limtræsbjælker og limtræsspær m.m. Senere også andre glasfiberprodukter som glasfiberbåde og –
tanke m.m. Pt. eksperimenteres med at lime flere lag sammen. Herefter er der behov for at få dem 
styrke- og trækprøvet samt brandtestet. Hvis det lykkes at fremstille byggematerialer efter 
limtræsprincippet, vil en stor del træ kunne erstattes af glasfibermatriale, der ellers ville skulle 
destrueres eller deponeres. 
(Leopold Rullegræs) 
 
Udvikling af profiler og plader ud fra bl.a. udtjente vindmøllevinger 
Dette projekt (HiperFract  - recycling af vindmøllevinger og PVC-skum) drejer sig om udvikling af 
profiler og plader fremstillet af genvindingsmaterialer fra vindmølleindustrien, herunder udtjente 
vinger. Der foreligger en detaljeret projektbeskrivelse og konsortiesammensætning bestående af 
førende teknologiske institutioner og industrivirksomheder. Finansieringsbehovet er DKK 11 mio. 
 
Projektet er klar til iværksætning, når finansieringen er på plads og forventes at strække sig over 24 
måneder. Der er et betydeligt potentiale for produkterne i Danmark og udlandet, og projektholder 
har erfaring med lignende projekter, som har resulteret i nye produkter, der i dag udgør en væsentlig 
del at omsætningen, eksempelvis PP-1770 glasfiber plader fremstillet at genvundet glasfiber fra 
VESTAS. (Barsmark) 
 
Fosfor fra asker frembragt ved afbrænding af udvalgte organiske affaldsfraktioner 
 
Fremstilling af kommerciel NP-gødning ud fra slamaske 
Projektet går ud på at lave en kommerciel NP-gødning ud af slamaske (altså recirkulere fosfor). Der 
er afsendt en LIFE+ansøgning og projektet forbedres løbende på den tekniske side. 
(Kommunekemi) 
 
Tilgængelighed af P i halmaske 
Tilgængeligheden af fosfor i halmaske fra LT-CFB – med fokus på hvordan driftsbetingelserne, 
lagring m.m. påvirker tilgængeligheden for planter. Undersøgelse af muligheder for yderligere 
forbedringer af tilgængelighed gennem efterbehandling af asken. (Force Technology) 
 
Tilgængelighed af P i gødningsasker 
Tilgængeligheden af fosfor i aske fra energiudnyttelse af husdyrgødning, med fokus på samme 
temaer som i ovennævnte projekt vedr. halmaske og med fokus på de typer af husdyrgødning, 
Miljøstyrelsen har undersøgt i forhold til forbrændingsegenskaber. (Force Technology) 
 
Uønskede stoffer i asker fra biomasse 
Undersøgelse af uønskede stoffer (f.eks. PAH) i aske fra forgasning anvendt til jordforbedring. 
(Force Technology) 
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Udvinding af P fra slamaske 
Mulighed for recirkulering eller genanvendelse af fosfor fra f.eks. slamaske til tekniske formål eller 
til gødning. (Force Technology) 
 
H/P-affald til kompost eller energi? 
Miljøøkonomiske overvejelser om fordele og ulemper ved udnyttelse af haveaffald til kompost eller 
til energi. Fokus på kontaminering af haveaffaldets betydning for udnyttelsen. (Force Technology) 
 
 
 
Miljø og sundhed 
Der vil ifølge handlingsplanen inden for dette område kunne forventes udbudt projekter vedr. 
udvikling af sorteringsteknologier, herunder særlig håndtering af forurenet bygge- og anlægsaffald 
med blandt andet PCB. 
 
Her peges der fra medlemmernes side på følgende projekter til realisering: 
 
PCB: 
 
Mobilt system til identifikation af PCB i bygningsdele 
Opbygning og demonstration af et mobilt system til identifikation og udsortering af bygningsdele 
med PCB. Projektet kan med fordel ses i sammenhæng med projektforslag fra Købehavns 
Kommunes Center for Miljø. (Force Technolgy) 
 
Udsortering af PCB i materialer 
Muligheder for udsortering af PCB i materialer, fx fuger fra beton, eller maling på beton og 
efterfølgende håndtering af affaldet med henblik på destruktion af PCB samt genanvendelse af 
beton. Beløbsramme 450.000 kr. Projektet kan med fordel ses i sammenhæng med udvikling af 
anvendelsen af analyseteknikken PGNA som benyttes af FORCE Technology. (Kbh. Kommune) 
 
Sorteringsteknologier m.v. for bygge- og anlægsaffald forurenet med PCB 
Projektet går ud på at udvikle sorterings- og adskillelsesteknologier, der kan tage hånd om PCB-
holdigt bygge- og anlægsaffald, herunder betonelementer, forurenet med PCB fra fugemateriale, 
termoruder med PCB-fugemateriale, PCB-holdige malinger og beton, forurenet heraf. 
 
Sorteringsteknologierne må som udgangspunkt leve op til lovgivningens regler om uskadeliggørelse 
af PCB. Samtidig må de tilgodese, at så stor en del som muligt af den del af bygningsmaterialerne, 
der ikke er forurenede, kan genanvendes. Det vil i forbindelse med PCB ofte betyde, at der som et 
led i sorteringsteknologien må ske en fysisk adskillelse af bygningsdele, således at den del, der ikke 
er forurenet, adskilles fra den del, der er forurenet. F.eks. kan det ofte være nødvendigt at afskære 
en del af et betonelement, der er blevet forurenet af en PCB-holdig fuge fra den del af elementet, 
der ikke er forurenet, ligesom udtagning af PCB-fuger fra termoruder eksempelvis vil kunne åbne 
op for nyttiggørelse af yderligere 1200 t planglas fra den samlede, formodede mængde installerede 
termoruder i DK med PCB-fugemasse. Nærmere projektbeskrivelse er optaget som bilag II. 
(Rambøll) 
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Klima 
Der vil ifølge handlingsplanen inden for dette område kunne forventes udbudt projekter vedr. 
optimering af behandlingen af organisk affald, herunder teknologier til behandlingsmetoder af 
bionedbrydeligt affald som f.eks. bioforgasning, fremstilling af biodiesel og bioethanol og 
enzymbaseret forbehandling. 
 
Her peges der fra medlemmernes side på følgende projekter til realisering: 
 
Løsning af emissionsudfordringer på biogasområdet (metan, lattergas, lugt) 
Danmark har et godt navn på biogasområdet internationalt og regeringen forventer en 3-dobling af 
energi fra biogas i de kommende år. Fælles for biogasteknologierne er en række 
emissionsudfordringer, som uforbrændt metan, lattergas samt lugt. En indsats for udvikling og 
demonstration af konkurrencedygtige løsninger vil placere dansk teknologi på en førerposition, men 
gode eksportmuligheder og indsatsen vil samtidigt forbedre den danske miljøindsats. (SOLUM) 
 
Bioforgasning af ’bærme’ fra bioethanol og biodiselproduktion 
Traditionelt anvendes resten fra bioethanolproduktion (bærme) som dyrefoder (DDGS), men da 
opbevaring af dette materiale kræver tørring og dermed meget store energimængder (bærme har et 
tørstofindhold på mellem 8 og 13% afhængigt af udgangsmaterialet), er produktionen gået mere 
eller mindre i stå, da produktet bliver for dyrt i forhold til konkurrerende produkter. På SDU 
arbejdes på metoder til en hensigtsmæssig anvendelse af bærme som føde for biogasanlæg, og 
hidtidige resultater viser, at der er meget store energimængder at hente i form af metan fra bærme. 
Ydermere kan restproduktet fra biogasanlægget anvendes som et værdifuldt gødningsprodukt for 
jordbrug. Også denne sideproduktion kan gøres til genstand for udvikling. 
 
Anvendelse af bærme som råvare for biogasproduktion ser umiddelbart enkelt ud, men der er flere 
problemer forbundet med denne anvendelse - bl.a. at bærme ikke indeholder alle de 
mikronæringsstoffer, som er nødvendige for den anaerobe omsætning, hvorfor bærmen på forskellig 
måde skal suppleres. Dette kan gøres til genstand for optimering. 
 
Potentialet for supplerende energiproduktion er imidlertid enormt i betragtning af de meget store 
produktioner af bioethanol p.t., og supplerende produktion af biogas fra restproduktet fra 
bioethanol- produktion vil ydermere forøge bæredygtigheden i biobrændselsproduktionen. 
Fra biodieselproduktion opstår et restprodukt i form af glycerin, der ligeledes indeholder et meget 
stort biogaspotentiale. Dette har været medtaget i en anlayse, som SDU har foretaget. (Syddansk 
Universitet) 
 
Fremstilling af ’energipakker’ til biogasanlæg 
Hensigten er at udvikle et demonstrationsprojekt, hvor organiske restprodukter fra flere kilder 
samles, forarbejdes og distribueres til både gård-biogasanlæg, dedikerede anlæg for økologiske brug 
og biogasanlæg på rensningsanlæg (anlæg til udrådning af spildevandsslam).  
 
Der er mange udfordringer, der søges afprøvet i projektet, og flere er typisk svære at få samlet 
under en hat, idet projektet involver flere brancher, kommuner, affaldsselskaber, 
renovationsselskaber og ikke mindst politiske holdninger og barrierer. 
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I projektet er det bl.a. målet at få indsamlet et bredt udsnit af relevante organiske restfraktioner i 
Danmark, som ikke normalt kan tilføres biogasanlæg direkte (som f.eks. organisk dagrenovation fra 
private, organisk restfraktion fra restauranter, institutions-, hospitals- og andre storkøkkener, samt 
fødevareproducenter. Det kunne også være oprenset grøde fra vandløbsvedligeholdelse,  blade, mos 
og græs fra haveaffald, tør husdyrgødning, såsom hønsemøg, hestemøg og dybstrøelse og måske 
forskellige typer af energiafgrøder. En mere udførlig projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag III. 
(KomTek Miljø) 
 
Bilag: 
 
I:  Upgrading of secondary resources for industrial utilization (DTU) 
II:  Sorteringsteknologier m.v. for bygge- og anlægsaffald forurenet med PCB (Rambøll) 
III:  Projekt Madpakke/Energipakke til Biogasanlæg (KomTek Miljø) 
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Bilag I 
Upgrading of secondary resources for industrial utilization 

 
Lisbeth M. Ottosen, Pernille E. Jensen, Iben V. Christensen, Gunvor M. Nystrøm, DTU Byg 

Anne J. Pedersen, DTU Kemiteknik 
 
 
Increased utilization of secondary resources is important in the Danish waste strategy. However, 
there is a lack of technologies to support this strategy. The present project aims at filling in this gap 
and a new methodology for upgrading particulate waste (as MSWI fly ashes, bio ashes, soil and 
sludge) for utilization as various secondary resources is developed. The utilization is often hindered 
by the mixed nature of the materials, which contains unwanted elements for a specific application. 
This project is built on the hypothesis that development and implementation of proper separation 
systems are the keys to increase utilization of secondary resources. Many resources can be utilized 
after being upgraded, and the project covers a broad range. The end-users are construction and 
chemical industry (see advisory board) and they will formulate requirements to the materials and 
perform relevant tests.  
 
A new combination and co-development of thermal treatment, electrodialytic separation and 
utilization of upgraded resources form the basis of the project. Methods for stabilization of removed 
non-reusable hazardous elements are also developed. End-users set demands for the composition of 
the upgraded materials and on basis of this, processing parameters for thermal treatment and 
electrodialytic separation are optimized. When thermally treating waste the formed ash 
characteristics are dependent on e.g. temperature and oxygen supply. By optimizing these 
parameters the produced ashes are eligible for electrodialytic separation. In this project the 
electrodialytic separation method is used for upgrading different particulate wastes and it is 
extended with electrochemical decomposition of unwanted organic compounds e.g. TBT/PCB. The 
separation is developed as a continuous process in pilot scale. Finally, products with the upgraded 
secondary resources are evaluated in cooperation with the advisory board. Throughout the project 
synergy between fundamental research, applied science and innovation is utilized.  
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Figure 1: Secondary resources to be upgraded during the process and the industrial application of 
the materials. 

 
 
The project has its base at DTU Civil engineering and DTU Chemical Engineering. Scientific 
collaboration (mainly in the form of co-supervision of PhD students) with Erik G. Søgaard, AAU 
Esbjerg and Thomas Astrup, DTU Environment key researchers from foreign universities is agreed 
on. The Danish company JURAG Separation A/S is partner in the design and construction of pilot 
scale plant. 
Important to the project outcome is the participation of the advisory board:  
 
 
Group Name Institution 
Producer s 
 
 
 
Users 
 
 
 
 
 
 
Organizations 
 
 
 
 
Authorities 
 
 

Ole Kristensen (technical manager) 
Hans Petersen 
Martin Udengaard Olesen (Manager of 
Mineral Sales) 
Anne-Lise Dyhl (Miljøchef) 
Steen Lindby (vice president R&D) 
Lars Nyborg (manager commercial devel.) 
Tommy Bisgaard (managing director) 
Leif H. Pedersen (head of section) 
Morten Buus (civil engineer) 
Jo Gunnar Håkonsen (Fabrikschef Leca®) 
K. F. Pedersen (projektleder), C. Lundhøj 
(fabrikschef) 
Anne W. Trolle (director) 
Carsten Pedersen (technical consultant) 
Nete Herskind (Vicekontorchef) 
Leo Ellegaard (manager) 
Henrik Wejdling (ansvarlig for forskning og 
udvikling) 
Janus Kirkeby (projektleder) 
Jens Nejrup (manager) 
Bo M. Gottlieb (head of section) 

Kommunekemi a/s 
Rensningsanlæg Lundtofte 
DONG Energy Power A/S 
Uniscrap A/S 
Rockwool International A/S 
Osmose Denmark A/S 
Kalk- og Teglværksforeningen 
Vejdirektoratet 
COWI A/S 
Saint-Gobain Weber A/S  
LMK VEJ A/S 
DI Byggematerialer 
Danish Ports 
Dansk Byggeri 
Videncenter for Jordforurening 
DAKOFA 
Rambøll  
Københavns Kommune and KMC 
Miljøstyrelsen 

 
Table 1: Advisory board 

 
 
 
 
 
 
 
For further information contact:  
Lisbeth M. Ottosen, DTU Byg, lo@byg.dtu.dk, +45 45 25 22 60 

mailto:lo@byg.dtu.dk
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Bilag II 

MEMO 
Job PCB-teknologier 
  
  
Date 11. marts 2010 
  
  

 
1. Sorteringsteknologier m.v. for bygge- og anlægsaffald forurenet med PCB 
 
 
1.1 Forurenede bygningsdele 
Der er en række bygningsmaterialer fra bygninger opført særligt i 60-erne og 70-erne, der er 
forurenede med PCB. 
Bygningsmaterialer, der i særlig stor udstrækning er forurenede med PCB er termoruder med 
tilhørende rammer samt betonelementer fra bygninger, hvor der er anvendt PCB-holdig fugemasse. 
 
1.2 Uskadeliggørelse og størst mulig genanvendelse 
Sorteringsteknologierne må som udgangspunkt leve op til lovgivningens regler om uskadeliggørelse 
af PCB. Samtidig må de tilgodese, at så stor en del som muligt af den del af bygningsmaterialerne, 
der ikke er forurenede, kan genanvendes. Det vil i forbindelse med PCB ofte betyde, at der som et 
led i sorteringsteknologien, må ske en fysisk adskillelse af bygningsdele således, at den del, der ikke 
er forurenet, adskilles fra den del, der er forurenet. F.eks. kan det ofte være nødvendigt at afskære 
en del af et betonelement, der er blevet forurenet af en PCB-holdig fuge fra den del af elementet, 
der ikke er forurenet. 
 
1.3 Procedurer for prøvetagning og analyse 
En forudsætning for anvendelse af en adskillelses- og sorteringsteknologi er at kunne fastlægge, 
hvor stor en del af en bygningsdel, der er forurenet. Det er derfor nødvendigt at udarbejde 
procedurer for prøvetagning og analyse af forurenede bygningsdele, så der opnås sikkerhed for, at 
PCB-en fjernes, samtidig med at den størst mulige del af affaldet kan gå til genanvendelse. 
 
1.4 Teknologier, der vurderes at kunne udvikles med fordel. 
 
1.4.1 Teknologi til adskillelse af termoruder i glas, metalrammer og lim og fugemasse.  
 
I den danske bygningsmasse er der måske omkring 60.000 til 80.000 termoruder med PCB-holdig 
foreseglingslim/fugemasse. 
  
En termorude på omkring en meter gange en meter vejer omkring 20 kg. Heraf udgør glasset 
omkring 19 kg.  Det vil sige, at der er et potentiale på måske omkring 1200 ton planglas eller mere, 
der kunne genvindes, såfremt ruderne kunne adskilles. En stor del af de PCB-holdige termoruder 
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deponeres i dag. Nogle kommuner håndhæver reglerne for bortskaffelse af PCB, og sender ruderne 
til destruktion på Kommunekemi. Her brændes hele ruden uden genvinding af glasset.  
 
En teknologi til adskillelse af termoruder skulle kunne adskille glasset fra rammen med lim og 
tætningmasse. 
 
En adskillelse af aluminium fra limen og tætningsmassen kunne overvejes på baggrund af en 
vurdering af aluminiumspotentialet sammenholdt med de løbende driftsomkostninger og 
investeringsomkostninger samt den periode, hvor adskillelse skal foregå indtil stort set alle ruder er 
blevet udskiftet.   
  
Det glas, der ikke er i berøring med lim/fugemasse på ruden, antages at være frit for PCB, men dette 
bør nok dokumenteres ved analyser af forskellige rudetyper. 
 
 
1.4.2 Teknologi til adskillelse af forurenet beton fra rent beton  

 
Betonelementbyggeri fra 60'erne og 70'erne er ofte fuget med PCB-holdig fugemasse mellem 
elementerne. En del af PCB’en fra fugemassen spredes til betonelementerne. Forureningen 
kan fjernes ved at den forurenede den af elementet skæres af og bortskaffes til forbrænding, 
mens den rene del sendes til genanvendelse.  
 
Der kunne udvikles en teknologi til afskæring af betonkanterne. Teknologien skulle minimere 
forureningen ved skærearbejdet. Der skulle i forbindelse med teknologien udvikles et 
analyse– og prøvetagningskoncept, der kunne muliggøre en så præcis afskæring af den 
forurenede del som muligt, så en så stor del af betonen som muligt kunne gå til 
genanvendelse. I teknologiudviklingen må arbejdsmiljøet for udførende indgå som en 
væsentlig parameter.  
 

1.4.3 Teknologi til fjernelse af PCB-holdig maling på beton og murværk     
 
Der er konstateret bygninger med PCB-maling på vægelementerne. Denne må fjernes sammen med 
et lag af betonen, før den resterende uforurenede beton kan genanvendes.  
 
Der kunne udvikles en teknologi til fjernelse af malingen samt den del af betonen, der er forurenet. 
Der kunne udvikles teknologier, der kunne anvendes in situ og ex situ og fordele og ulemper 
belyses.  
 
1.4.4 Teknologi til fjernelse af PCB-holdige lime på gulve, vægge mv.  
 
 Der er formentlig anvendt PCB-holdige lime som f.eks. fliseklæber bl.a. vådrum og køkkener. 

I forbindelse med renoverings- og nedrivningssager kan det være nødvendigt at fjerne et lag 
af betonen/murværket før genanvendelse. Specielt efterlyses teknologier til 
fjernelse/afdækning/forsegling in situ.  

 
1.4.5 Teknologi til fjernelse af PCB fra overfladebelægninger og jord   
 
Omkring bygninger med et indhold af PCB, er der ofte et indhold af PCB i overfladebelægninger, 
f.eks. asfalt og beton. Der kunne udvikles en teknologi til adskillelse af den PCB-holdige 
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overfladebelægning fra den PCB-frie del af overfladebelægningen.  I forbindelse med udvikling af 
teknologien, kunne der udvikles et prøvetagnings- og analysekoncept, der ville muliggøre, at netop 
den del af belægningen, der er forurenet, kan identificeres. 
 
 
 
Simon Bruun og Ole Lützen 
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størst – nemlig i vinterperioden. Og endvidere sikker at både næringsstoffer og kulstof kommer tilbage til 
jorden.  
 
Hvis der ønskes yderligere information om projektet kontakt Bjarne Larsen på mobil: 22222540 eller 
bjarne@komtek.dk. 
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Bilag III 
Projekt Madpakke/Energipakke til Biogasanlæg 
 
Målet er at få lavet et demonstrationsprojekt, hvor organiske restprodukter fra flere kilder samles, forarbejdes 
og distribueres til både gård-, økologiske-, og rensningsanlæg biogasanlæg.  
 
Der er mange udfordringer, der søges afprøvet i projektet, og flere er typisk svære at få samlet under en hat, 
idet projektet involver flere brancher, kommuner, affaldsselskaber, renovationsselskaber og ikke mindst 
politiske holdninger og barrierer. 
 
I projektet er det målet at; 
 
• Få indsamlet et bredt udsnit af relevante organiske restfraktioner i Danmark såsom normalt ikke kan 

kommes direkte i et biogas anlæg som f.esk.:  
o Organisk dagrenovation fra private, organisk restfraktion fra restauranter, institutioner som 

hospitaler og storkøkkener, samt fødevareproducenter. 
o Grøde fra å klip  
o Blade, mos og græs fra have affald 
o Tør husdyrgødning, såsom hønsemøg, hestemøg og dybstrøelse  
o Måske forskellige typer energi afgrøder  

 
• Indsamle erfaring om gaspotentiale for enkelt produkter, samt synergier ved blanding af forskellige 

fraktioner 
o Hvilke blandinger kan lagers (og hvor længe uden tab af gaspotentiale), hvilke blandinger giver 

mere eller mindre udbytte f.eks. efter ensilering  
 
• Opnå konkret driftserfaringer med tekniske maskiner til forbehandling af restprodukter f.eks. ekstra 

gaspotentiale og/eller kortere opholdstid i anlæg ved fin neddeling af restprodukt. Formålet er ikke at 
”opfinde” nye maskiner, men derimod at få samkørt de forskellige maskiner der er nødvendige for 
optimal udnyttelse af de forskellige affaldsfraktioner  

 
• Afprøve og opsamle erfaring fra brug af ”madpakker” på de enkelte biogasanlæg. Både de praktiske 

driftserfaringer, men også data for gasproduktion og den faktiske værdi heraf, samt påvirkninger af 
separation og gødningsværdi/tilgængelighed for det afgassede fiberprodukt og separationsvæsken  

 
Vi forestiller os et 2-3 årigt projekt hvor der håndteres mellem 10.000–20.000 ton/år  
 
Vi har de fysiske rammer, de nødvendige godkendelser, teoretisk og praktisk viden, samt store dele af de 
organiske råmaterialer, men mangler økonomisk opstartskapital til investeringer i nyt maskineri og første års 
drift. De ”normale” finansieringskilder vil pt. ikke yde lån til sådanne usikre projekter, selvom der er et 
kæmpe potentiale både økonomisk og miljømæssigt i dette projekt. Det anslås at de samlede 
projektomkostninger er 6-8. millioner kr. og et tilskud på 2-3 millioner kr. vil kunne sikre den nødvendige 
opstartskapital. 
 
Forventede resultater: Med regeringens plan om opførsel af biogasanlæg over hele Danmark er det 
nødvendigt at finde alternative produkter end udelukkende husdyrgødning (i de fleste tilfælde gylle, som 
består af 90-95% vand) anvendes til gasproduktion. Alt lettilgængeligt materiale med højt gaspotentiale, 
såsom slagteriaffald mm, er for længst afsat til fornuftige positive priser.  
Derfor er det nødvendigt med nye alternative restprodukter for at sikre en fornuftig gasproduktion  og derved 
en rentabel økonomi i nye og kommende biogasanlæg i Danmark. Samtidigt vil konceptet med ”madpakker”, 
som kan pakkes og behandles når råvarerne er tilgængelige, gemmes indtil efterspørgslen efter materiale er 
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Indkomne forslag i f.m. workshoppen: 
 
 
’Urban Mining: Genvinding af metaller fra affald 
v/Lisbeth M. Ottosen, Pernille E. Jensen, Iben V. Christensen, Gunvor M. 
Nystrøm og Arne Villumsen, DTU Byg samt Anne J. Pedersen, DTU 
Kemiteknik 
 
 
Forbehandling af biologisk affald fra grøntsagsdyrkning til effektivt 
bio-mix på biogasanlæg 
v/Birgit Holmboe & Søren Hermansen, Energiakademiet på Samsø 
 
 
Tre projektforslag fra Vestforbrænding 
v/Dan Boding, Vestforbrænding 

• Udvikling af koncept for affalds/ressource infrastruktur på 
folkeskoler og andre institutioner 

• Koncept for systematisk indarbejdelse i planlægningsfasen af byggeri 
af brugernes affaldshåndtering efter ibrugtagning af restaureret såvel 
som nybyggeri 

• Sjældne metaller: 
o Kortlægning af forekomst i Europa 
o Udvikling af metode til udvinding af metaller som allerede er 

taget i arbejde 
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Urban Mining; Genindvinding af metaller fra affald 
Lisbeth M. Ottosen, Pernille E. Jensen, Iben V. Christensen, Gunvor M. Nystrøm, Arne Villumsen 

DTU Byg 
Anne J. Pedersen, DTU Kemiteknik 

 
Forsyningshorisonten for mange metaller er kort. For nogle metaller faktisk kortere end for P, som 
der allerede har været opslag omkring. Samtidig deponeres affaldsfraktioner der indeholder høje 
tungmetalkoncentrationer, som farligt affald. Der peges her på fraktioner som røggasaffald fra 
affaldsforbrænding (RGA), tungmetalforurenet jord, sediment og affaldstræ. F.eks. findes der 
væsentlige mængder bly og zink i RGA, ligesom kobber kan indvindes fra f.eks. imprægneret træ 
og grunde forurenet af imprægneringsindustrien. Forsyningshorisonterne for bly, zink og kobber fra 
jomfruelige forekomster er vurderet til henholdsvis 21, 24 og 32 år1. Men allerede nu er kvaliteten 
af de jomfruelige ressourcer kraftigt dalende, ligesom adgange til dem er reduceret pga. strategisk 
opkøb af globale interessenter. Fokus bør styrkes på genindvindingen af disse ressourcer i en verden 
hvor den danske industri får sværere og sværere adgang til de jomfruelige ressourcer. Teknologier 
bør udvikles til genindvinding af disse ressourcer. Sådanne teknologier vil helt generelt kunne 
styrke dansk industri betydeligt i fremtiden, ligesom de vil have et væsentligt eksportpotentiale idet 
problemstillingen er global. Sådanne teknologier kan oven i købet muligvis finde yderligere 
applikationer i forbindelse med mineselskabers øgede interesse i udvinding af gammelt mineaffald 
med lavere lødighed end de primære ressourcer. En anvendelse der kan reducere risikoen ved den 
tikkende miljøbombe deponeret finkornet mineaffald udgør rundt omkring i verden. Indtil nu har 
der været fokuseret på genindvinding af metaller fra elektronikprodukter, hvor de metalholdige 
komponenter umiddelbart kan demonteres og genbruges. Det er på tide at styrke fokus på de store 
volumener af finkornet/knust/neddelt affald med en mere homogen fordeling af de eftertragtede 
metaller. 
 
For yderligere information, kontakt venligst:  Pernille E. Jensen, DTU Byg, pej@byg.dtu.dk, +45 
45 25 22 55 
 

                                                 
1 EDIP, 2004 

mailto:pej@byg.dtu.dk
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Fra: Birgit Holmboe [mailto:birgit@birgitholmboe.dk]  
Sendt: 22. november 2010 16:31 
Til: MST - Ecoinnovation 
Cc: Kau Andersen, Lotte; 'Birgit Holmboe'; 'Søren Hermansen' 
Emne: Forslag til projekt, som opfølgning på workshoppen om miljteknologi 

Kære Lotte og kolleger 

Tak for et godt arrangement i fredags. Det er ikke nemt, når man er så mange, at få deltagere 
aktiveret. Men det gik da rigtig godt synes jeg. 

Efterfølgende er jeg kommet i tanker om et projekt, der måske kunne have Jeres interesse. 

I forbindelse med udarbejdelse af en skitse til et middelstort biogasanlæg på Samsø (foregår i 
øjeblikket) – hvor energien forventes udnyttet til færgedriften til/fra øen (der er lige bestilt ny 
færge, hvor drivmidlet som noget nyt skal være gas) er der følgende vigtige delproblem, som 
skal udforskes og løses inden detailprojekteringen af fuldskalaanlægget finder sted.  

-------------- 

Nemlig: 

Forbehandling af biologisk affald fra grøntsagsdyrkning til effektivt bio-mix på biogasanlæg

Samsø har et samlet biomassepotentiale på lidt over 100.000 tons biomasse pr år – bestående 
af husdyrgødning, efterafgrøder, energiafgrøder, enggræs, grønt affald fra konservesfabrikken, 
gartneriaffald (grøntsagsaffald) samt evt organisk husholdninger. Biogaspotentialet svarer til et 
middelstort biogasanlæg. Afsætning af komposten vil forgå på øen.   

Men der er et problem: Hvordan sikrer man at den del af affaldet, som ikke kan 
fortæres af husdyr, og derved gå direkte ind i kredsløbet igen, kan forbehandles og 
opbevares på en miljø/ressourcemæssigt forsvarlig måde hen over året.  

Husdyrgødning mv. giver sig selv idet den ,er fordelt over året – men en del af de andre 
biomassepotentialer er ujævnt fordelt over året. En stor del af biomassepotentialet 
fremkommer især sensommer/efterår.  

Samsø Energiakademi, følger med interesse arbejdet med problemstillingen blandt andet på 
Foulum, men der er så vidt vides ikke nogen, der har udviklet en driftsikker metode til 
bestemmelse af det kontinuerte og optimale bio-mix til indfødning i biogasanlægget.   

Biomasseressourcer, der i dag går til spilde, vil i fremtiden få betydning som vigtige energi- og 
materialeressourcer. Vi skal have næringsstofferne tilbage til jorden – samtidig med at vi skal 
have udnyttet energien som vedvarende energikilde (her: til som biogas til drivmiddel på øens 
færger). Vil resultaterne af dette projekt mon kunne danne skole for lignende projekter?.   

------------------- 

Såfremt I synes, at projektidéen lyder interessant – hører vi gerne fra Jer. Det kan også være, 
der er andre lignende projektidéer undervejs. Så hører vi også gerne fra Jer, så indsatsen kan 
koordineres. 
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Med venlig hilsen 

Birgit Holmboe 

Søren Hermansen 

Energiakademiet på Samsø 

bh@energiakademiet.dk

sh@energiakademiet.dk  

Søren: 21644391 

Birgit: 30 11 77 44 

Overgaden neden Vandet 5B st th 

DK‐ 1414  København K 

 

mailto:bh@energiakademiet.dk
mailto:sh@energiakademiet.dk
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Hermed forslag til projektideer.  
Den korte form er valgt grundet deadline.  
Ideerne kan og bør kvalificeres yderligere.  
  
1.  
Udvikling af koncept for affalds/ressource infrastruktur på folkeskoler og andre 
institutioner 
  
Danmark har en lang tradition for målrettet genbrug og indsamling af affald, og samlet set har 
Danmark et effektivt og velorganiseret system. Samtidig engagerer befolkningen sig i stigende 
grad i udviklingen mod en mere bæredygtig organisering af landets affaldssituation; en 
udvikling som i de kommende år skal bevæge sig fra simpel bortskaffelse af skrald til egentlig 
udnyttelse af de ressourcer og næringsstoffer, affald ret beset er. 

Omdrejningspunktet i vores affaldshåndtering – og forståelse af affaldshåndtering – er stadig 
den klassiske ’skraldespand’ i tusindvis af brogede varianter og størrelser. I vores nabolande 
Sverige og Tyskland har man taget skridtet videre og har udviklet ’skraldespanden’ til i flere 
standardversioner at være forberedt adskillige fraktioner inden for affaldshåndtering. 
Baggrunden er en mere resurseorienteret tilgang til affaldshåndtering, der understøtter et 
mere øko-effektivt samfund. 

Ingen har dog ikke løst det grundlæggende problem, selvom begge lande har opnået vis en 
resurseorienteret tilgang til affaldshåndteringen og dermed forankret en anden kollektiv og 
mere øko-effektiv adfærd.  

Problemet er, at udviklingen af ’skraldespanden’ ikke har fulgt med og der findes ikke tydelige, 
synlige systemer, som har en defineret infrastrukturel plads og ikonstatus i samfundet. De 
mangler på samfunds ’metaniveau’ og lokalt ’gulvniveau’ i virksomheder og institutioner. Dér, 
hvor millionvis af borgere hver dag færdes, forbruger og smider resurser bort. Realiteten er, at 
Danmark ikke har investeret i udviklingen af en løsning på denne væsentlige samfundsopgave. 
Det selvgroede alternative er de enorme mængder af blandende herreløse ’skraldespande' 
opstillet og drevet uden nationale og lokale retningslinjer – oftest indkøbt på sparebudget og 
'eftermonteret' af en pedel.  

Som en tidl. projektleder i Miljøtjenesten formulerer det: 

”I forbindelse med indførelse af miljøledelse i skoler og dagsinstitutioner i Københavns 
kommune viste det sig at der slet ikke var snor i affaldssorteringen og at skolerne især savner 
sammenhængende systemer ude hos brugerne. Eleverne på de fleste skoler har end ikke 
mulighed for at aflevere deres brugte papir til genbrug.”  
Marianne Sylvest, tidl. Miljøtjenesten i Københavns kommune.  

Hvor ’udendørs indsamlingssystemer systemer’ på gadeniveau som fx Vestforbrændings 
indsamlingskuber nærmer sig status af infrastruktur idet de opererer et større område, så 
findes der ingen indendørs infrastruktur. 

Private virksomheder står klar til at oparbejde borgernes affald til nye råvare. Men de 
manglende systemer ude hos borgerne udgør en central barriere for at langt mere affald kan 
blive til nye produkter frem for at gå tabt ved forbrænding.  
  
2.  
Koncept for systematisk indarbejdelse, i planlægningsfasen af byggeri, af brugernes 
affaldshåndtering efter ibrugtagning af restaureret såvel som nybyggeri. 
  
Dette projekt kan ses som et forsøg på enten at påvirke de formelle krav for planlægning af 
affaldssystemer ved nybyggeri(pisk) eller sikre at affaldshåndtering indarbejdes 
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frivilligt(gulerod). Formålet er at få tænkt affaldsløsninger ind tidligt i byggeprojekters 
planlægningsfase. 
 
Der er to uhensigtsmæssigheder i dag: 
For det første kommer byggeprojekter i dag ind til Miljøafdelingen som færdige projekter, og 
da er det oftest for sent at få ændret projektdelen om uhensigtsmæssig affaldsopsamling. For 
det andet oplever Miljøafdelingen at arkitekter, bygherre og byggesagsbehandlere mangler 
viden om indretning af affaldspladser i boligområder – især etagebyggeri. 
Disse to forhold gør, at indretningerne af affaldspladserne ikke altid er optimale i forhold til 
borgerne og dermed får man ikke den sortering, der er nødvendig for at sikre en høj 
genanvendelse. 
 
Det foreslås at man forsøger at påvirke selve regelsættet. Det er gjort succesfuldt med krav til 
bygningers energiforbrug. Alternativt kan man forsøge at ændre lokale krav, understøtte at 
affaldshåndtering frivilligt eller blot udarbejde anbefalinger. 
  
3.  
Sjældne metaller 
Kortlægge forekomst i Europa af sjældne metaller med henblik på udvinding.  
Forekomst i  
1. deponi,  
2. affaldsstrømme 
3. produkter som endnu er i brug 
  
3.1  
Sjældne metaller 
Udvikle nye metoder til udvinding af metaller som allerede er taget i arbejde.  
  

Med venlig hilsen 

 
 
Dan 
_____________________________ 
 
Dan Boding-Jensen 
Udviklingskonsulent 
 
Direkte tlf.: 44 85 71 27 
Mobil tlf.:    51 37 71 27 
E-mail: dbj@vestfor.dk

Ejby Mosevej 219 
2600 Glostrup 
Tlf.  44 85 70 00 
Fax  44 85 70 01 

www.vestfor.dk  

 
 

mailto:dbj@vestfor.dk
http://www.vestfor.dk/
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Fakta om affald som energi- og materiale-ressource  
- til forståelse af ressource-effektivitet i affalds-perspektiv  
 
(Notat fra DAKOFA af 20.09.10 som optakt til Årskonference 2010 -  med referencer 
til bl.a. UNEPs og EU-Kommissionens papirer om sjældne metaller og jordarter) 



 
Fakta om affald som energi- og materiale-ressource 
- til forståelse af ressource-effektivitet i affalds-perspektiv 

20.09.10 
Ressource-effektiv affaldshåndtering indebærer optimal udnyttelse af såvel energi- som 
materialeressourcer i affaldet. Dette fakta-ark leverer nogle fakta herom. For uddybning og kilder 
m.v. henvises til baggrundsnotat af 20.09.10 
 
Affald indeholder energi-ressourcer 

• Typisk affald, som vi brænder i dag, har et energi-indhold på 10,8 GJ/t og moderne 
affaldsforbrændingsanlæg opnår energi-effektiviteter på mere end 90 % 

• Ved forbrænding udledes der mellem 240 og 340 kg fossil CO2 pr ton affald (fordi der er 
plast og andet fossilt kulstof i affaldet).  

• Hvis energien fra affaldsforbrændingen fortrænger energi fra kulkraft, så fortrænger affalds-
energien i størrelsesordenen 950 kg CO2 pr ton affald, der forbrændes – eller altså en netto-
gevinst på 610-710 kg CO2 pr. ton affald. 

• Hvis energien fortrænger andre vedvarende energikilder, giver affaldsenergien anledning til 
en nettoemission på de 240-340 kg CO2/ton 

 
Affald indeholder materiale-ressourcer 

• I Danmark forbrænder og deponerer vi årligt traditionelle materiale-ressourcer (pap, papir, 
tekstiler, glas, metal og organisk affald) til en værdi af 420 mio. DKK  

• På EU-niveau brændes og deponeres ressourcer til en værdi af 39 mia. DKK, som ved 
genanvendelse ville have fortrængt 148 mio. t CO2-ekvivalenter 

• Også kulstofindholdet i affaldet kan materialegenanvendes – f.eks. som 
jordforbedringsmiddel eller som grundlag for polymer-fremstilling (erstatning for olie) 

• Mange af de ca. 40 specielle high-tech-metaller og sjældne jordarter, som den 
opblomstrende clean tech-industri er stærkt afhængig af, genanvendes for mindre en 1 % 
vedkommende på globalt plan, og forbruget fordobles hvert 10. år 

• I den vestlige verden er ophobet 11-12 t stål og 240 kg kobber pr. næse i infrastruktur og 
bygninger 

• Råvarepriserne er ikke ægte, idet sociale samt miljø- og sundhedsmæssige omkostninger 
ved deres tilvejebringelse ikke er medregnet 

• Termisk behandlede stoffer og materialer har lavere materiale-værdi. F.eks. kan fosfor, der 
behandles termisk, først gøres plantetilgængeligt igen efter en energikrævende, kemisk 
behandling 

 
Ressource-effektiv affaldshåndtering: 
Ressource-effektiv affaldshåndtering indebærer, at man tager afsæt i genereringen af affaldet ved 
kilden og dér tager stilling til dets kvalitet i form af arten og kvaliteten af ressourcerne i affaldet, 
herunder brændværdi, sammenholdt med kulstoffets egnethed for oparbejdning samt indhold af 
materialer (ikke mindst kritiske råstoffer).  
 



På denne baggrund tages som bæredygtighedskriterium stilling til, hvorledes ressourcerne udnyttes 
mest optimalt under hensyntagen til klima, ikke-fornybare ressourcer og global arealanvendelse, 
idet der f.s.v.a. klima-aspektet tænkes i fire dimensioner:  

• I systemer (ellers kan en besparelse ét sted føre til øget udledning et andet),  
• I livscyklus (ellers fortoner gevinsterne ’nedstrøms’ sig),  
• I tidsperspektiv (hvad der er netto-besparelse i dag bliver måske en mer-udledning i morgen) 

og endelig  
• I globalt perspektiv (jagten på lokale gevinster gavner ikke altid det globale).  

 
Ved systemperspektivet er det vigtigt set i det lange og i det bæredygtige tidsperspektiv ikke at lade 
sig begrænse af eksisterende teknologier, men netop at anvende analysen som grundlag for 
udvikling af præcis de teknologier, der leder i retning af bæredygtig, ressource-effektiv udnyttelse 
af affaldet. 
 



B A G G R U N D S – N O T A T 
 

20.09.10 
 

Om affald som energi- og materiale-ressource 
- til forståelse af ressource-effektivitet i affalds-perspektiv 
 
Affaldsstrømmen er kendetegnet ved at bestå af et bredt register af ressourcer (energi- såvel 
som materiale-), som er havnet dér, fordi de er billigere at skaffe sig i virgin form. Det skyldes 
især, at råstofpriserne kun i begrænset omfang dækker de sociale samt miljø- og 
sundhedsmæssige omkostninger, der er forbundet med deres tilvejebringelse. Et ressource-
effektivt samfund forstår at nyttiggøre også affaldets ressourcer, men udfordringen er at 
udnytte både energi- og materialeressourcerne optimalt. Det sker ved at tage afsæt i affaldets 
kvalitet ved kilden.  
 
EU har som et centralt 2020-mål at blive et ressource-effektivt samfund. Opskriften er kort fortalt at 
producere mere med mindre – dvs. at opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne. 
 
’At producere mere med mindre’ giver isoleret set ikke mening i affaldssektoren, hvor recepten 
omvendt må være at hente flest mulige ressourcer ud af affaldet, inden det forlader den økonomiske 
sfære ved endelig bortskaffelse. 
 
Affaldsstrømmen udmærker sig – på godt og ondt – ved at være et spejl af samfundet. Her 
genfindes stort set alle grundstoffer i hele det periodiske system i alle de tænkelige forbindelser, vi i 
samfundet har udtænkt, eller som vi har forstået at udnytte fra de omgivende økosystemer, der igen 
producerer stoffer og materialer ud fra fotosyntese-processer (hvor stofferne så efterfølgende 
konverteres i fødekæder, herunder i nedbryderkæder). Grundstoffer og forbindelser heraf, hvoraf 
nogle er mere sparsomme end andre, og nogle af mere vital betydning for samfundsøkonomien end 
andre, enten fordi de er gavnlige eller omvendt er skadelige for mennesker og miljø. Samtidig 
indeholder affaldet energi, som også er en sparsom ressource – ikke mindst hvad angår den CO2-
neutrale andel af energien. 
 
Friends of the Earth har kortlagt mængden og værdien af de almindeligste materiale-ressourcer, der 
kasseres med affald i de enkelte EU-lande og når frem til, at f.eks. Danmark årligt brænder og/eller 
deponerer ressourcer til en værdi af 420 mio. DKK. Og det er endda kun helt almindelige 
råmaterialer som pap, papir, metal, plast, tekstiler og organisk affald. 
 
UNEP har nedsat et ressourcepanel, som har kortlagt forbrug og genanvendelse af de virkeligt 
sjældne ’high tech-special-metaller’, og konstaterer, at for de mest sjældne og betydningsfulde af 
dem ligger genanvendelsesraten på under 1 %, og for de mere udbredte sker der en voldsom 
ophobning i de industrialiserede samfunds infrastruktur og bygningsmasse m.v. – således 11-12 t 
stål pr. næse og 240 kg kobber. Genanvendelse frem for primær-fremstilling vil tillige reducere 
CO2-udslippet med faktor 1,5-12. 
 



EU-Kommissionen har ligeledes nedsat en ressourcegruppe, der har lokaliseret 14 såkaldte ’kritiske 
råstoffer’, som den europæiske high tech-industri er dybt afhængige af, og hvis forsyningssikkerhed 
gruppen bl.a. foreslå styrket gennem øget genanvendelse. 
 
 
Friends of the Earth:  
Danmark brænder og deponerer årligt ressourcer til en værdi af 420 mio. DKK
Friends of the Earth, der er en paraplyorganisation for miljøbevægelser i mere end 30 lande, udgav 
i 2009 en rapport, hvor organisationen på basis af affaldsdata fra alle europæiske lande i 2004 
beregnede den samlede mængde af ressourcer, der årligt bliver brændt eller deponeret i Europa, 
deres samlede markedsværdiværdi samt - på basis af danske DTU’s livscyklusdata i WRAP-studiet 
fra 2006 - hvor stor en CO2-reduktion, der kunne have været opnået, hvis de i stedet var blevet 
genanvendt. Det bliver på europæisk plan årligt til følgende: 
 

• Der brændes og deponeres årligt ressourcer til en samlet værdi af 39 mia. DKK 
• De kunne - hvis genanvendt - have sparet miljøet for et udslip på 148 mio. t CO2-ekv./år 
• Det svarer til udledningen fra 47 mio. biler 

 
Der regnes udelukkende på traditionelle materialer til genanvendelse (pap og papir, glas, metal- og 
alu-emballager, tekstiler og organisk affald) – og således ikke sjældne og kostbare metaller og 
jordarter m.v., som utvivlsomt kunne have bidraget med en væsentlig øgning af værdien. 
 
Selv for Danmark med sit relative høje genanvendelsesniveau, udgør værdien af de 
ressourcer, vi brænder og deponerer, ifølge FoE 420 mio. DKK/år 
 

Friends of the Earth (2009). “Gone to Waste: The Valuable Resources that European Countries 
Bury and Burn”. http://www.foe.co.uk/resource/reports/gone_to_waste.pdf  

 
 
 
’Specielle metaller’ og ’kritiske råstoffer’ – UNEP og EU har fokus! 
 
UNEPs Ressource-panel har identificeret hen ved 40 såkaldte high tech special-metaller og sjældne 
jordarter som f.eks. lithium, neodymium, indium, palladium og gallium, der bl.a. anvendes i den 
hastigt voksende Clean-Tech-sektor i f.eks. solceller, vindmøllegeneratorer, brændselsceller og 
energieffektive diode-lyskilder – og som derfor i virkeligheden spiller en central rolle for 
opbygningen af et Clean Tech-samfund.  
 
De er alle sparsomme ressourcer og forbruget er i hastig vækst – men genanvendelsen lader meget 
tilbage: 
  
Palladium bruges bl.a. i katalysatorer, og her kan: 

• Genanvendelsesraten være så høj som 90 % fra industrielt udstyr og 50-55 % fra biler 
• Men fra elektronisk udstyr ligger genanvendelsesraten nede på 5-10 % - bl.a. fordi mindre 

end 10 % af verdens mobiltelefoner recirkuleres hensigtsmæssigt 
 
Indium bruges i bl.a. halvledere og lav-energi dioder, og her: 

• Forventes forbruget at vokse fra 1.200 t/år i dag til 2.600 t i 2020 

http://www.foe.co.uk/resource/reports/gone_to_waste.pdf


• Genanvendelsesraten er p.t. under 1 % 
• Tilsvarende gælder for andre specielle metaller som tellurium og selenium (som bruges i høj-

effektive solceller), neodymium og dysprosium, (som bruges i vindmølleturbinernes 
magneter), lanthanum (som bruges i batterier i hybrid-biler) og gallium (der indgår LEDs). 

 
Ressource-panelet har også vurderet ophobningen af metaller i vores samfund: 
 

• Mængden af stål, der er ophobet i samfundet (bygninger, infrastruktur m.v.) ligger på 11-12 
t/indbygger i USA (1,5 t i Kina) 

• På verdensplan udgør den ophobede kobbermængde 50 kg/person 
• I USA er mængden af ophobet kobber pr. indbygger vokset fra 73 kg i 1932 til 240 kg i dag 
• Hvis dette mønster følges i resten af verden, vil mængden af ophobet kobber og andre 

metaller vokse til et sted mellem 3 og 9 gange så meget som i dag 
• Levetiden for kobber i bygninger er på 25-40 år mens den i PC’er og mobiltelefoner m.v. er 

lavere end 5 år 
• For mange high tech-specialmetaller som indium og rhodium gælder det, at mere end 80 % 

af de metaller, der til alle tider er blevet udvundet, er udvundet inden for de sidste tre årtier 
• Den globale efterspørgsel efter metaller som kobber og aluminium er fordoblet over de sidste 

20 år. 
• Fraværet af passende genanvendelses-infrastruktur for WEEE i de fleste dele af verdenen 

medfører fuldstændigt tab af kobber og andre værdifulde metaller som guld, sølv og 
paladium 

 
Panelet har også set på klima-effekterne af genanvendelsen af metaller: 

• Den aktuelle stålproduktion ligger på verdensplan på 1,3 mia. t, hvilket udleder 2,2 mia. t 
CO2 

• Sekundært (genanvendt) stål udleder 75 % mindre CO2 end primært 
• For hvert ton primær-stål, der erstattes med genanvendt, spares 150 t CO2 
• CO2-emission fra genanvendt aluminium er faktor 12 lavere end fra primært 
• I dag opnås kun genanvendelsesrater på 50 % eller mere fra ganske få metaller såsom jern og 

platin 
 
Også EU-Kommissionen har nedsat en ressource-gruppe, som har kortlagt 14 ‘kritiske råstoffer’, så 
som kobolt, platin, sjældne jordarter og titanium, som er udvalgt ud fra tre kriterier: 
 

• Deres store økonomiske betydning for nøglesektorer 
• En høj grad af forsyningsrisiko 
• Fraværet af muligheder for substitution 

 
Ressourcegruppen fremkom i juli 2010 med bl.a. følgende anbefalinger til sikring af forsyningen 
med de 14 kritiske råstoffer: 

• Der skal tages politiske skridt til at gøre genanvendelse af disse råstoffer eller råstof-holdige 
produkter mere effektiv – især ved: 

• At mobilisere kasserede produkter med kritiske råstoffer så de indsamles i hensigtsmæssige 
indsamlingssystemer i stedet for at blive ophobet i husholdningerne (’pulterkamereffekt’) 
eller bortskaffet til deponi eller forbrænding 

• forbedre den overordnede organisering, logistik og effektivitet i genanvendelseskæderne ved 



at fokusere på kontaktflader og en system-tilgang 
• forhindre ulovlig eksport af kasserede produkter med indhold af kritisk råstoffer og at gøre 

flowet mere gennemsigtigt 
 
Kilder: 
 
UNEP 13.05.10:  ‘Recycling of "Specialty Metals" Key to Boom in Clean-Tech Sector, From Solar and Wind 
Power to Fuel Cells and Energy Efficient Lighting’ 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=624&ArticleID=6564&l=en&t=long
 
EU-Kommissionen (2010): ‘Critical raw materials for the EU’  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/critical/index_en.htm   
 
Når grundstofferne og de mange forbindelser af dem er havnet i affaldsstrømmen, skyldes det, at 
uanset de – som Friends of the Earth påviste det i 2009 - udgør en betragtelig værdi, så har det 
været billigere at tilvejebringe dem igen i virgin form end at forsøge at vride dem ud af det 
materiale eller produkt, de er havnet i og er blevet kasseret som. Årsagerne hertil kan være mange, 
men grundlæggende skyldes det, at råstofferne er relativt billige, hvilket igen skyldes, at mange af 
omkostningerne ved deres tilvejebringelse er externaliseret.  
 
Råstofpriserne er ikke ’ægte’: 
 

Sociale samt miljø- og sundhedsmæssige omkostninger er externaliseret 
 
Når vi vesterlændinge køber råvarer på verdensmarkedet, så betaler vi f.eks. ikke for den sociale 
forarmning af oprindelige folk, når miner åbnes i fjerne egne af verden, endsige for de sundheds- 
og miljømæssige skader, lokalområdet påføres gennem minedriften og udsivning fra slaggebjerge i 
århundreder efter. 
 
 
Nogen af forbindelserne i affaldsstrømmen udgør energibærere, fordi bindingerne i forbindelserne 
er særligt energirige og kan udløses ved oxidation. Det gælder især kulstofforbindelser og herunder 
kulbrinter i særdeleshed. Også en række grundstoffer frigiver energi ved oxidation. Det gælder – 
igen – kul og brint, men også andre grundstoffer.  
 
Fossilt kulstof/ikke-fossilt kulstof 
En del af kulstofforbindelserne i affaldet er af fossil oprindelse (dvs. opbygget ved fotosyntese i 
planter for årmillioner siden og efterfølgende lagret som kul, olie og gas). Det gælder f.eks. 
kulstofforbindelser i de oliebaserede plastmaterialer. Når energi-indholdet i disse kulstofbindinger 
udnyttes ved afbrænding, giver de anledning til udslip af fossilt CO2 til atmosfæren. 42,2 % af den 
energi, der kommer ud af forbrænding af det affald, vi i dag tilfører danske forbrændingsanlæg, 
anses af Energistyrelsen for at være baseret på fossilt kulstof (i al væsentlighed plast) 
 
Andre kulstofforbindelser er opbygget ved fotosyntese inden for de seneste få år. Det gælder alle 
kulstofforbindelser i bionedbrydeligt affald, herunder pap og papir. Når energien i disse 
kulstofbindinger udnyttes ved afbrænding (enten direkte i et forbrændingsanlæg eller efter 
omdannelse til biogas på et biogasanlæg), giver de også anledning til emission af CO2 til 
atmosfæren, men udslippet anses for CO2-neutralt, da det optages og frigives i en stadig takt, og da 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=624&ArticleID=6564&l=en&t=long
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/critical/index_en.htm


kulstofindholdet i det organiske stof – til forskel fra det vellagrede fossile - under alle 
omstændigheder ville være blevet frigivet ved nedbrydning i naturen inden for en kort tidshorisont. 
 
Organiske materialer, der kan afbrændes uden frigivelse af fossilt CO2, betegnes under et som 
biomasse, som pr. definition (i henhold til VE-direktivet) en vedvarende energikilde. På 
nedenstående figur er det søgt anskueliggjort hvorledes bionedbrydeligt affald er en delmængde af 
’biomasse’, som kan energiudnyttes uden iagttagelse af nogen former for bæredygtighedsregler. 
 
Det betyder, at bionedbrydeligt affald nyder en særlig bevågenhed i f.t. såvel de respektive EU-
landes nationale CO2-reduktionsmål for den ikke-kvotebelagte sektor (for DK er det 20 %) som for 
den kvotebelagte industris ’overlevelse’ under et stadig sænket kvoteloft. Det fremgår af den næste 
figur (Det Økologiske Råds præsentation på DAKOFA-konf. 12.05.09) 
 
 
 
 

DAKOFAs illustration af de 
mange definitioner, der 
knytter sig til ’bioDefinitionsgymnastik, II

Biomasse
(”Alt, hvad der kan 
brænde  uden fossilt 
CO2-udslip”) 
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masse’ 
(fra indledningen til DAKOFA-
konferencen 19.01.10 om 
organisk affald) 
Bionedbrydeligt affald udgør kun 
en delmængde af begrebet 
biomasse, og kan anvendes uden 
iagttagelse af nogen former for 
bæredygtighedskriterier til 
fremstilling af biobrændsler og 
biobrændstoffer. 
Affaldsdirektivet sondrer mellem 
’bioaffald’ (bionedbrydeligt 
have/parkaffald og madaffald 
m.v.) og andet bionedbrydeligt 
affald som f.eks. pap og papir. 
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Både materiale- og energiressourcer i affaldet 
Affald er altså kendetegnet ved at indeholde såvel energi- som materialeressourcer, og den store 
øvelse og udfordring er så at optimere udnyttelsen af såvel energi- som materialeressourcerne på en 
og samme tid – samtidig med, at de skadelige forbindelser nedbrydes og ditto grundstoffer trækkes 
ud og håndteres forsvarligt. Det er således kendetegnende for grundstofferne i affaldsstrømmen, at 
de er godt og grundigt mixet op med hinanden. Enten i kemiske forbindelser og opløsninger, fysisk 
’bundet’ i f.eks. kompositter eller slet og ret blandet op med hinanden i et frygteligt rod. Forsøger vi 
at udnytte biomassedelen i affaldet termisk, er det næsten umuligt at undgå, at vi samtidig udsætter 
andre stoffer og materialer i affaldet for den samme termiske behandling – og dermed oxidering.  
 
Langt de fleste grundstoffer mister i kvalitet som materiale-ressource, hvis de oxideres. Enhver ved, 
at en rustfri bil er mere værd end en rusten, og ’forbrændingsjern’ (dvs. jern, der har været gennem 
et forbrændingsanlæg) har langt lavere kvalitet end jernskrot i almindelighed. Og fosfor, der er 
oxideret i en forbrændingsproces, er utilgængelig for planter og kan først gøres tilgængelig igen 
gennem energiforbrugende kemiske processer, ligesom selve kulstoffet går tabt (bliver til CO2) ved 
forbrænding, mens det kunne gøre gavn som kulstofreserve i dyrkningsjord (hvor det ved binding 
ud over 100 år tillige kan tælles med i opfyldelsen af vores reduktionsforpligtelser i f.t. Kyoto-
prtokollen).  
 
Omvendt giver oxidering af ikke-fossile kulstofforbindelser som nævnt anledning til produktion af 
fossilfri, vedvarende energi, og er termisk nedbrydning er derudover det for tiden mest probate 
middel til nedbrydning af f.eks. sygdomsfremkaldende bakterier og vira samt nogen af de mest 
persistente organiske forbindelser, mennesket i sin visdom har kreeret. Det gælder f.eks. et stof som 
det stærkt sundhedsskadelige PCB.  
 
Der er med andre ord ingen lette genveje til at beslutte, om ressourcerne i affaldet generelt bør 
energiudnyttes eller materialeudnyttes. Det giver ikke mening at træffe et generelt valg, og de 



konkrete valg må bero på de konkrete ressourcer i det konkrete affald - og så de systemer, affaldet 
nyttiggøres i. 
 
Stefan Bringezu, Wuppertal Instituttet har i sin bog ’Sustainable ressource management’ udpeget tre 
hovedhensyn, der skal varetages på én og samme tid, dersom man ønsker at designe et samfunds 
ressourceforbrug på bæredygtig vis – det vil sige også i et globalt perspektiv.  
 
De tre hovedhensyn er: 

• hensynet til klimaet,  
• hensynet til de ikke-fornybare ressourcer og  
• hensynet til det globale arealforbrug 

 
Hvis man f.eks. isoleret set forsøger at tilgodese klima-hensynet ved at skifte til en biomasse-
baseret energiforsyning, vil man havne i at skulle tilplante en to-tre jordkloder med energiafgrøder, 
for at skaffe sig nok energi. 
 
Hvis man erstatter større eller mindre dele af biomassen med bionedbrydeligt affald, risikerer man – 
ved samme lejlighed at afbrænde ikke-fornybare ressourcer som f.eks. fosfor eller at afbrænde 
kulstofkæder, herunder cellulose, der i f.eks. et klimaperspektiv måske kunne have været anvendt 
mere hensigtsmæssigt. 
 
Endelig kan affaldshåndteringen bidrage til øgning af jordens frugtbarhed (ved tilbageførsel af 
næring og kulstof), og derved reducere presset på areal-reserven, eftersom der vil kunne dyrkes 
mere på det samme eller sågar mindre areal. 
 
Hvad angår klima-aspeket, så nåede DAKOFAs og ISWA’s store, internatonale konference op til 
COP15 i København i december 2009 frem til, at intelligent tilrettelagt kan affaldshåndtering 
bidrage med store fortrængninger af klimagas-udledninger, der langt opvejer udledningerne 
forbundet med selve håndteringen. Men der skal tænkes i fire dimensioner:  

• I systemer (ellers kan en besparelse ét sted føre til øget udledning et andet),  
• I livscyklus (ellers fortoner gevinsterne ’nedstrøms’ sig),  
• I tidsperspektiv (hvad der er netto-besparelse i dag bliver måske en mer-udledning i morgen) 

og endelig  
• I globalt perspektiv (jagten på lokale gevinster gavner ikke altid det globale).  

 
Ved at indtænke Bringzus to øvrige hovedhensyn i disse fire perspektiver, opnås hvad der i dag må 
anses for den mest optimale, bæredygtige og ressource-effektive affaldshåndtering. 
 
De fire dimensioner fra ’Waste & Climate’ er udfoldet nedenfor: 
 
System-perspektivet 
Det er ikke muligt at kåre én behandlingsform som den ultimative vinder, der generelt vil sænke 
emissionen af drivhusgasser, hvis blot den blev indført overalt. Flere studier, præsenteret på 
konferencen, understregede vigtigheden af at se på hele det system, de forskellige behandlingsform 
indgår i – herunder selvfølgelig også indsamling og forbehandling m.v.  
 
Hvis man ikke tænker i systemer, så fortoner de overordnede effekter af at flytte rundt på 
affaldsstrømmene sig. Det nytter eksempelvis ikke noget at sikre mere affald til forbrænding 



gennem én ordning, hvis det blot indebærer, at noget andet affald så må deponeres som følge af 
kapacitetsmangel og dermed vil udlede methan, som er 25 gange mere drivhus-agressivt end CO2. 
Det nytter sjældent heller noget for den samlede drivhuseffekt at flytte noget affald fra forbrænding 
til genanvendelse, hvis den energi, der så mangler fra affaldsforbrændingen, må erstattes med kul-
energi. 
 
Intelligent affaldshåndtering indebærer integrerede løsninger, hvor system-overblikket er det 
centrale. 
 
 
Livscyklus-perspektivet 
Hvis man kun ser isoleret på, hvad et givent affaldsprodukt udleder af drivhusgasser, når det 
behandles på den ene, anden eller tredje måde, mister man fuldstændig muligheden for at indtænke 
de ofte meget større besparelser, der opnås ’nedstrøms’. 
 
Når gennemsnitligt husholdningsaffald eksempelvis forbrændes, så udledes der mellem 240 og 340 
kg CO2 pr ton affald (fordi der er plast og andet fossilt kulstof i affaldet). Men hvis energien fra 
affaldsforbrændingen fortrænger energi fra kulkraft, så fortrænger affalds-energien i 
størrelsesordenen 950 kg CO2 pr ton affald, der forbrændes – eller altså en netto-gevinst på 610-710 
kg CO2 pr. ton affald. 
 
Når kobber indsamles, sorteres og forbehandles med henblik på omsmeltning et sted i udlandet, så 
giver det anledning til udledning af måske i omegnen af 350 kg CO2/ ton kobber i Danmark, men 
en besparelse på 20 ton i det land, hvor kobberet omsmeltes (i stedet for virgin kobbermalm) eller 
altså en samlet gevinst på 19-20 t CO2/ton kobber ved genanvendelse. 
 
 
Tidsperspektivet 
Lægges både system- og livscyklusperspektivet ned over f.eks. en by eller et land, kan man opnå en 
optimeret håndtering set ud fra det aktuelle øjebliksbillede. Men eftersom det omgivende samfund 
hele tiden er i forandring, ændrer forudsætningerne for såvel systemet som livscyklusvurderingerne 
sig hele tiden. En affaldshåndtering, der alene designes ud fra et øjebliksbillede, kan vise sig måske 
nok at bidrage til væsentlige reduktioner af drivhusgasemissioner i dag, men allerede i morgen kan 
udviklingen have ført til det modsatte. 
 
Eksempelvis er forbrænding af blandet husholdningsaffald kun en ’net-saver’ så længe det energi-
mix, der fortrænges, giver anledning til CO2-emissioner, der er større end de 25-35 kg CO2/GJ, 
som affaldsforbrændingen giver anledning til. Så længe energi-mixet overvejende er baseret på kul 
– eller rettere: så længe den marginale energiproduktion, som affaldsforbrændingen fortrænger, er 
baseret på kul – så er der rimeligt højt til loftet, idet kul-energiens tilsvarende CO2-emission som 
nævnt er 95 kg CO2/GJ. Men hvad nu når og hvis det er vindkraft, der fortrænges? Så bliver 
forbrænding pludselig en netto bidragyder til drivhuseffekten. 
 
Ser man kun på systemet som en statisk størrelse, og derfor må affinde sig med manglende 
kapacitet til måske mere optimale behandlingsformer, så misser man de muligheder, der ligger i de 
kapacitets-tilpasninger af behandlingsmulighederne, som typisk vil foregå over en længere årrække. 
 
Det korte, det lange og det bæredygtige sigt 



På ’Waste & Climate’ illustrerede LCA- og affaldsspecialisten Tomas Ekvall fra IVL Swedish 
Environmental Research Institute så glimrende problemstillingen ved at operere med tre forskellige 
tidshorisonter i sine LCA-betragtninger: Det korte, det lange og det helt lange (bæredygtige) sigt. 
 
Det korte sigt er øjebliksbilledet, hvor systemanalysen og LCA’erne baseres på de 
behandlingskapaciteter, der eksisterer i f.eks. en by på et givent tidspunkt, og som kan bruges til at 
optimere affaldsstrømmene nu og her – og altså under de givne betingelser. 
 
Det lange sigt var for Ekvall inden for den tidshorisont, hvor man eksempelvis ville være i stand til 
at tilpasse behandlingskapaciteterne til det, som øjebliksbilledet antydede ville være det optimale. 
 
Det helt lange, bæredygtige perspektiv tager også højde for, at visse ressourcer f.eks. kan være 
begrænsede, men det er til gengæld også det mest besværlige at håndtere i LCA-sammenhænge, og 
er vel næppe rigtig set udfoldet endnu. 
 
 
Det globale perspektiv 
Endelig stod det efter konferencen lysende klart, at det ikke nytter at jagte lokale eller nationale 
klimagevinster, hvis det fører til, at man mister det globale perspektiv. Det handler selvfølgelig om 
at reducere den globale drivhuseffekt, og tunnelsyns-bogholderi med udslip i en enkelt virksomhed, 
kommune eller land kan føre til de helt forkerte beslutninger. 
 
Konferencen udtrykte stor respekt for hele det metode-apparat, der er udviklet af IPCC’s 
klimapanel, og som sikrer korrekt beregning af de enkelte landes udslip af drivhusgasser – herunder 
sikrer, at der ikke sker dobbelt-tællinger eller det modsatte. Der var således enighed om, at den 
eneste måde at opgøre de globale emissioner på er ved at bogføre de enkelte emissioner præcis dér, 
hvor de forekommer – og ingen andre steder. 
 
Omvendt var der også enighed om, at denne nødvendige og præcise optælling af emissioner ikke 
lader sig anvende som grundlag for lokale beslutninger om, hvor og hvordan affaldet skal håndteres, 
så det mest optimalt bidrager til bekæmpelse af den globale drivhuseffekt. 
Her er det pinedød nødvendigt at anlægge en mere LCA-orienteret tilgang, og en væsentlig 
hovedkonklusion var, at affaldssektoren skyndsomst må finde sammen om at definere helt præcist, 
hvordan det skal gøres. 
 
 
Konklusion: 
Ressource-effektiv affaldshåndtering indebærer, at man tager afsæt i genereringen af affaldet ved 
kilden og dér tager stilling til dets kvalitet i form af arten og kvaliteten af ressourcerne i affaldet, 
herunder brændværdi, sammenholdt med kulstoffets egnethed for oparbejdning samt indhold af 
materialer (ikke mindst kritiske råstoffer).  
 
På denne baggrund tages stilling til, hvorledes ressourcerne udnyttes mest optimalt under 
hensyntagen til klima, ikke-fornybare ressourcer og global arealanvendelse, idet der f.s.v.a. klima-
aspektet tænkes i fire dimensioner:  

• I systemer (ellers kan en besparelse ét sted føre til øget udledning et andet),  
• I livscyklus (ellers fortoner gevinsterne ’nedstrøms’ sig),  



• I tidsperspektiv (hvad der er netto-besparelse i dag bliver måske en mer-udledning i morgen) 
og endelig  

• I globalt perspektiv (jagten på lokale gevinster gavner ikke altid det globale).  
 
Ved systemperspektivet er det vigtigt set i det lange og i det bæredygtige tidsperspektiv ikke at lade 
sig begrænse af eksisterende teknologier, men netop at anvende analysen som grundlag for 
udvikling af præcis de teknologier, der leder i retning af bæredygtig, ressource-effektiv udnyttelse 
af affaldet. 
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