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Dagens program 
13.00  Velkomst 

 v/Anne Nielsen, Miljøstyrelsen  
13.10  Det strategiske samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald – 

 mål og aktiviteter 
 v/Jette Bjerre Hansen, Sekretariatet for samarbejdet 

13.25  Præsentation og diskussion af videnprojekt 
            v/Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut 
13.45  Kriterier for udvælgelse af produktgrupper og –typer til nærmere analyse 

 af ressourcepotentiale 
 v/Bjørn Malmgreen Hansen, Teknologisk Institut 

 14.35  MUDP – en mulighed for at søge tilskud til teknologiudvikling 
 v/Lotte Kau Andersen, Miljøstyrelsen 

 14.50  Et eksempel på projekt, som fik tilskud ved sidste uddeling – hvad har 
 det betydet?  
 v/Tom Ellegaard, Averhoff 

 15.00  Besøg hos Averhoff.  



Ressource-flowet 



Det strategiske samarbejde 
•  Rettet mod udvikling af teknologi til øget 

genanvendelse af ressourcer i elektronikaffald og 
rammerne for teknologiudvikling 

 
Hovedaktører: 



Det strategiske samarbejde 

•  Kick-off konference afholdt d. 3 februar 
2014 – 85 deltagere 

•  Input til formulering af mål og aktiviteter 
for samarbejdet 

•  55 tilmeldt det strategiske samarbejde 
–  11 producenter 
–  18 teknologivirksomheder, universiteter, GTS 
–    8 affaldsbehandlere 
–  18 øvrige (brancheorg., rådgivere, MST osv.) 



Fra Kick-off konferencen:  
Mål for det strategiske samarbejde 
 
•  Synliggøre/tilgængeliggøre relevant viden om ressourcer i 

elektronikaffald,  
–  viden om krav til ”renhed” i sorterede fraktioner, til afsætning hos 

smelterier,  
–  muligheder/barrierer for genvinding i smelterifasen og betydningen for 

kvalitet af sorterede fraktioner 
•  Synliggøre forretningspotentialet i genanvendelse af 

elektronikaffald for aktørerne 
•  Initiere/facilitere igangsættelse af konkrete udviklingsprojekter 
•  Fremme dialog og videndeling mellem aktører i den gyldne 

trekant 
•  Bidrage til optimale rammebetingelser for teknologiudvikling 
•  Forslag til incitamentstruktur for hovedaktører 



Mål for samarbejdet 
•  Platform for videndeling og dialog. Skabe kontakt mellem 

komplementære aktører med henblik på at danne mindre og 
selvkørende teknologiudviklingsprojekter 

  
•  Identificere og synliggøre viden om ressourcepotentialet i 

elektronikaffald, samt synliggøre og konkretisere mulige 
forretningspotentialer for aktører i den gyldne trekant 

•  Arbejde for gode rammebetingelser for teknologiudvikling, 
herunder giver forslag til ændringer à udvikling af national 
innovationsstrategi 



Fra Kick-off konferencen:  
 
Aktiviteter: 
 
•  Overblik over aktører i den gyldne trekant og synliggøre deres 

kompetencer 
•  Virksomhedsbesøg – skabe forståelse for hinandens 

virkelighed (producenter, affaldsbehandlere og 
teknologiudviklere) 

•  Bidrage til at finde finansiering og evt. samarbejdspartnere 
•  Analysere/vurdere rammevilkår for teknologiudvikling 
•  Afdække muligheder for nye forretningsmodeller  



Videnprojekt  
Danske forretningsmuligheder 

 
Resourcepotentiale og værdi 

Teknologiudviklingsbehov 
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Muligheder Danske 
forretningsmuligheder 

identificeret 

Forsknings- og udviklings-
behov identificeret 

Skitse til national 
innovationsstrategi  Dato	   Aktivitet for samarbejdet	  

24. april kl. 13-15.00 
	  

Workshop – videnprojekt og MUDP	  

4. juni kl. 13.00 – 15.00	   ”3/4-vejs møde” for videnprojektet 
Indledende skridt mod forretningsmuligheder	  

21. August  
	  

Workshop om danske forretningsmuligheder  	  

Tidspunkt: 
Marts - oktober 



Aktiviteter 

Nye samarbejder er 
etableret 

Spor A: Opbygning af nye strategiske 
samarbejder 
 
Igangsætte initiativer med det formål at: 
-  Synliggøre aktørernes kompetencer  
-  Skabe dialog mellem komplimentære aktører 
-  Fortsat videnopbygning  
-  Opfølgning på finansieringsmuligheder  
-  Opfølgning på Eu’s initiativ – Raw material 

innovation partnership 

Faglige oplæg, møder i mindre fora, 
virksomhedsbesøg, match-making, individuelle 
samtaler 

Fra efterår 2014 



Aktiviteter 

Spor B: Gode rammer for innovation 
 
Aktiviteterne i dette spor adresserer udfordringer, 
der er af fælles interesse for deltagernes fremtidige 
forretningsgrundlag og rammerne for disse. 
 
•  Lovgivningsmæssige muligheder og barrierer: 
•  Flow af specifikke strømme  
•  Virkemidler, herunder incitamenter, der sammen 

kan skabe den nødvendige incitamentstruktur 
for teknologiske innovation.  

Rammebetingelser 
for gennemførsel af 
innovationsstrategi 

Fra oktober 
2014 



Etablering af det strategiske 
samarbejde 

Videnopbygning 

Spor B:  
Gode rammebetingelser 

for innovation 

Spor A:  
Opbygning af nye 

stategiske samarbejder 

1 

2 
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Relevante aktører er 
repræsenteret 

Danske potentialer 
identificeret 

Rammebetingelser for 
gennemførsel af 

innovationsstrategi 

Succeskriterier Indsats Faser 

Endeligt forslag til 
innovationsstrategi  

Forsknings- og 
udviklings-behov 

identificeret 

Nye 
samarbejdskonstel-

lationer etableret 

Sammenfatning af arbejdet under det strategiske samarbejde 



Kommende aktiviteter 
Dato	   Aktivitet for samarbejdet	  
24. april kl. 13.00-15.00 
	  

Workshop – videnprojekt og MUDP	  

4. juni kl. 13.00 – 15.00	   ”3/4-vejs møde” for videnprojektet 
Indledende skridt mod forretningsmuligheder	  

21. August  
	  

Workshop om danske forretningsmuligheder  	  


