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Strategiske udfordringer 

§  Sjældne jordarter og metaler er kritiske for blandt andet elektriske 
produkter 

§  Ingen naturlige forekomster i Europa 
§  Bortset fra indholdet i elektronikaffald 
§  Muligvis særlige danske styrker til forarbejdning af elektronikaffald 



Nye forretningsmuligheder? 

Design / mærkning for 
Closed-loop? Teknologi test / eksport? 

Bedre sortering / eksport? 
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Hvad er værdierne? 
 
 
 
 
Hvem ved og kan i 
Danmark? 
 
Teknologisk 
udvikling? 
 
International 
Konkurrence? 

Business cases 

Før sommer Efter sommer 



Samarbejde og input 

§  24-4 Hvor er værdierne? Workshop/diskussion 

§  I maj måned en survey – kortlægge så mange aktører som muligt i 
Danmark 

§  21.8 Workshop om forretningsmuligheder 

Teknologisk Institut 



B.Malmgren-Hansen 

Gruppediskussion vedr. kriterier for udvælgelse af 
produktgrupper og –typer til nærmere analyse 
24.April 2014 

 



Projekt om identificering af forretningsmuligheder for danske virksomheder i 
forbindelse med genanvendelse af elektronikaffald 

Kriterier til produktvalg trin1 
 
Trin 1 Screening  
1:Opstilling af kriterier til udvælgelse af produkter med input fra partnerskab 
 
2:Screening af produkttyper for kritiske ressourcer  
 
Baseres på en række litteraturstudier og rapporter. 
 
” Present and Potential future recycling of metals in WEEE ETC/SCP Working Paper No 
5/2013 –pt final draft -ikke offentliggjort” er medtaget. 
 
Herefter valg af produkter til efterfølgende ressourceanalyser 
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§  Trin 1 Screening af kritiske ressourcer i produkter 

Omfattede produkter 
 
WEEE direktivet 2012/19/EU i bilag I,II:    markedsført ,2012, DPA 
Gruppe 3 (IT og teleudstyr)       22.649 ton 
Gruppe 4 (Forbrugerudstyr og fotovoltaiske paneler)  14.765 ton  
Gruppe 9 (Overvågnings og reguleringsinstrumenter)   2.348 ton  
Ud af de 140.000 ton 
 
+ evt nogle produkter fra andre grupper (1,2,7,10) hvis der er danske producenter der 
kan drage fordel af drage fordel af målrettet genbrug/genanvendelse/genbrug af 
komponenter 
 
Fx Gruppe 10 Automatiske dispensere (fx kaffeautomater) 
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Hvor er de Kritiske ressourcer i produkterne? 
 
 Kritisk ressource	   Forekomst i elektronik (eksempler)	  

Galium (Ga)	   fotovoltaics ICer, WLED    	  
Indium (In)	   Displays, tyndt lags fotovoltaics	  
Germanium (Ge)	   Fiber optik IR	  
Neodynium (Nd)	   Permanente magneter, laserteknologi	  
Platin (Pt)	   HD plader (nogle typer)	  
Tantal (Ta)	   kondensatorer	  
Sølv (Ag)	   RFID, blyfri loddetin	  
Cobalt (Co)	   Li batterier	  
Palladium (Pd)	   Lidt i PCB comp. HD plader	  
Titan (Ti)	    	  
Kobber (Cu)	   PCB,ledninger, motorer,højttalere	  

De 11 højst prioriterede i ”Critical Raw Materials for the EU, 2010”.  
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Hvordan oparbejdes produkterne? 
 
Danske behandlingsanlæg til mindre elektrisk/elektronisk udstyr  

De danske mekaniske behandlingsanlæg til småt elektronik ala Gruppe 3, 4, 9: 
§  Averhoff A/S Århus 
§  DCR Roskilde 
§  Herudover anden behandling/eksport til udenlandske behandlingsanlæg 

Danske Behandlingsanlæg til  hvidevarer (kat.1,2) etc.  
 
§  H.J. Hansen (sep. kølemøbler ,andre hvidevarer etc.) 
§  Stena  
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Danske genvindingsanlæg: 
 
§  Generelt udvindes altid jernfraktioner, aluminum/kobber samt printkort, samt noget 

plast 
 
§  For småt elektronik kan skærme gå til til separat behandling, batterier udtages til 

separat behandling. 

§  Af kritiske ressourcer er det pt. primært kobber og ædelmetaller der genvindes via 
udenlandske kobbersmelteovne samt batterier. 

Eksempler på indsatsområder: 
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Fladskærme: Indium elektroder/sjældne jordarter  Neodynium magneter  
 i baggrundsbelysning CCFL rør eller LED  harddiske/højttalere 
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Eksempel beregning værdi i notebook gruppe 3 (tidligt udkast) 
 
  
 

Notebook Råvare Indhold pris tab	  mek tab	  værdi Position Tabsted
(2.8	  kg) kr/kg mg/kg kr %
Cu 36 36071.43 3.66 5 0.18 PCB mek	  fejlsort?
Co 168 65000.00 30.79 0 0.00 Li	  bat
Nd 854 2100.00 5.06 100 5.06 Magneter mek	  Fe	  
Ta 3000 1700.00 14.38 100 14.38 Kondensator slagge	  Cu	  ovn
Ag 5388 440.00 6.69 5 0.33 PCB mek	  fejlsort?
Pr 915 270.00 0.70 100 0.70 Magneter mek	  Fe
Au 300000 100.00 84.60 5 4.23 PCB mek	  fejlsort?
Dy 9150 60.00 1.55 100 1.55 Magneter Mek	  Fe
In 3000 40.00 0.34 100 0.34 Display glas/displ
Pd 140000 40.00 15.79 5 0.79 PCB	  (HD	  plader)
Pt 293000 4.00 3.31 5 0.17 HD	  plader 	  
Y 2000 1.80 0.01 100 0.01 baggrunds-‐bel
Ga 2000 0.00 100 0.00 baggrunds-‐bel
Gd 5000 0.01 0.00 100 0.00 baggrunds-‐bel
Ce 1400 0.08 0.00 100 0.00 baggrunds-‐bel
Eu 134000 0.13 0.05 100 0.05 baggrunds-‐bel
La 1200 0.11 0.00 100 0.00 baggrunds-‐bel
Tb 100000 0.04 0.01 100 0.01 baggrunds-‐bel
SUM 166.93 27.80
Sum	  grønne 13.34



Projekt om identificering af forretningsmuligheder for danske virksomheder i 
forbindelse med genanvendelse af elektronikaffald 

Eksempel beregning værdi af udvalgte produkter i gruppe 3,4  
(tidligt udkast) 
 
Grp.3  
Tidligt udkast totalværdi kritiske ressourcer Laptops 2010 DK:  100 mio Dkkr 
Værdi af de ressourcer der pt ikke udnyttes (Potentiale) :   17 mio DKkr. 
 
Laptops udgør ca. 2.000 ton af de 22.000 ton i gruppe 3. 
 
Grp.4 
Tidligt udkast totalværdi kritiske ressourcer  TV fladskærme:  62 mio. DKkr 
Fladskærme udgør ca. 4.000-5.000 ton af 15.000 ton 
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Nye forretningsmuligheder? 
Genvindingsindustri (G), leverandører/udviklere af ny teknologi (L) og 
producenter (P) 
 
G,L,P eller G,P 
§  Øget komponentgenbrug (selektiv udtagning med returnering til produkter fx en 

særlig CPU enhed) 
§  logistik RFID etc. 
 
G,L: 
§  Teknologi til separation af neodyniummagneter 
§  Udvikle ny teknologi til minimering af tab af kobber og ædelmetaller i anlæg  
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Forslag til kriterier til gruppediskussion vedr. valg af produkter 

 
§  1: Produkttypen indeholder en væsentlig andel kritiske ressourcer 

§  2: Produkttypen udgør en væsentlig kritisk ressource ud af den samlede WEEE 
affaldsstrøm 

§  3:Genvindingsindustrien ønsker udviklet teknologi til øget genanvendelse for denne 
produkttype. 

§  4:Produkttypen omfatter danske producenter/designere af produkter 

§  5:Produkttypen er egnet til særskilt oparbejdning med udsortering af kritiske 
ressourcer eller til evt. take-back ordninger af særligt værdifulde komponenter. 
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Forslag til kriterier :gruppediskussion  
 
20 min 
 
1:Prioriter kriterierne 
2:Begrundelse  
3:Forslag til nye kriterier? 
 
  
Husk slutmål: 
 
at lave mere business i DK og om muligt øge eksport af teknologi/løsninger  


