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Aktører og nye muligheder for forretning med 

elektronikaffald 

Teknologisk Institut har i maj-juni 2014 indsamlet viden om aktører, 

teknologier og værdier i elektronikaffald. Formålet har været at skabe et 

grundlag for at forstå nye forretningsmuligheder inden for elektronikaffald.  
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Formål 

Dette notat giver et kortfattet, koncentreret overblik over den indsamlede 

viden med fokus på inspiration til forretningsmuligheder for aktørerne i det 

strategiske samarbejde. Hensigten med notatet er at skabe overblik og 

inspiration til samarbejdsmuligheder for de involverede aktører og måske 

tiltrække nye, som kan se muligheder.  

 

De steder, hvor vi har afdækket potentielle forretningsmuligheder, har vi 

fremhævet dem. Om der i en konkret situation er tale om reelle 

forretningsmuligheder – eller helt andre – er aktørerne selv med til at vurdere 

på en workshop på Teknologisk Institut den 23. august. Det kræver kendskab 

til priser, leveringstider, ROI, anlægsomkostninger, lovgivning, konkrete 

kompetencer mv. Efter workshoppen vil Teknologisk Institut arbejde videre 

med at analysere og beskrive de mest oplagte forretningsmuligheder. 

 

Introduktion til aktørerne 

Der er flere centrale aktører på banen i Danmark og i udlandet. I Danmark er 

der elektronikproducenterne, genindvindingsindustrien og 

teknologileverandørerne, som tilsammen kaldes ”den gyldne trekant”. Desuden 

er der eksperter fra ingeniørfirmaer, universiteter og GTS-institutter. Endelig er 

der indsamlerne, som henter og samler affaldet.  
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I udlandet er der genindvindingsindustriens aftagere – fx de udenlandske 

smelterier som belgiske Umicore, Aurubis i Tyskland eller Boliden i Sverige. Der 

er de udenlandske teknologileverandører, og endelig er der den udenlandske 

genindvindingsindustri, som i nogle tilfælde er enten konkurrenter, 

samarbejdspartnere eller ejere af den danske genindvindingsindustri. 

 

Alene det, at der er så mange aktører på banen, giver mange 

kombinationsmuligheder. I det følgende ser vi på de tre vigtigste aktørtyper i 

”den gyldne trekant” samt på videnleverandørerne. I notatet berører vi også de 

udenlandske spillere på banen – dvs. udenlandske affaldsbehandlere og 

udenlandske teknologileverandører. 

 

1. Elektronikproducenter 

Der er 1575 virksomheder registreret i DPA-registeret. Det er producenter og 

importører af elektrisk udstyr. Langt hovedparten er grossister og dermed 

importører af produkter. Det gælder både produkter til erhverv og til 

husholdninger. 181 er registreret som elektronikproducenter, hvoraf 40 har 

mere end 50 ansatte.  

 

Elektronikproducenterne er især producenter af overvågnings- og 

kontrolinstrumenter (76 i alt). Langt hovedparten af elektronikproducenterne 

er små og mellemstore virksomheder. 158 virksomheder har mere end 100 

medarbejdere i Danmark. Ved at være medlem af kollektivordninger opnår 

producenterne, at der bliver taget hånd om deres ansvar for produkterne, når 

de bliver til affald. Regningen for medlemskabet kan sendes videre til 

forbrugerne.  

 

Det betyder, at incitamentet for virksomhederne til at arbejde videre i take-

back-ordninger er reduceret, og at der for alvor skal være en økonomisk 

gevinst, en leveringssikkerhedsgevinst eller en imagegevinst, før 

virksomhederne lægger deres fokus her. 

 

Tallene illustrerer, at langt den største del af elektronikprodukterne i Danmark 

er produceret i udlandet. De er ofte produceret af multinationale selskaber, og 

den primære produktion kan endog ligge længere bagud i værdikæden. 

Multinationale selskaber er i sagens natur tilstede på mange markeder og har 

både et bredt og hurtigt udskiftende produktsortiment, ligesom leverandøerne 

også kan være skiftende. Konsekvensen er, at det kan være vanskeligt for de 

øvrige aktører i den gyldne trekant at kommunikere og koordinere 

tilstrækkeligt til at skabe forretningsmuligheder direkte med producenterne. 

Dertil er markedet muligvis for komplekst og værdikæderne for diffuse. 

 

En mindre del af de virksomheder, der leverer elektriske produkter på 

markedet, er danske. De fleste er små, men enkelte er større danske 

virksomheder. Størrelsen har betydning, for de større virksomheder er oftere 

mere professionelt organiserede og har bedre ressourcer til at indgå i 

udviklingsarbejder med en lidt længere tidshorisont. De er langt lettere at 

kommunikere og koordinere med, eftersom centrale beslutningsprocesser 

ligger i Danmark. Der er flere eksempler på større danske virksomheder, som 
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indgår i take-back-ordninger eller arbejder med et genindvindingsvenligt 

design af produkterne.  

 

Det er med disse større, danskbaserede virksomheder, at der kan være 

muligheder for at skabe forretningsmuligheder direkte mellem 

elektronikproducenterne og genindvindingsindustrien.  

 

 Take-back. Take-back-ordninger og samarbejde om mærkning af 

komponenter mellem større danske virksomheder og 

genindvindingsindustrien er en forretningsmulighed, og der eksisterer i 

dag flere af den type ordninger – og sikkert også flere end vi af 

konkurrencemæssige hensyn får indblik i. Der er typisk tale om direkte 

samarbejder. Det vil være en konkret vurdering, om det kan betale sig. 

Elektronikproducenternes fokus vil typisk være på udvikling og 

afsætning af deres produkter. Det vil i de fleste tilfælde kræve en aktiv 

og opsøgende salgsindsats fra genindvindingsindustrien at skabe 

kontakterne og se mulighederne. 

 

 Design for re-use. Systemer, der gør det lettere at skille produkter 

ad, udskifte dele og forskellige former for opmærkning og 

dokumentation af produkter, vil øge genanvendelsen. QR-koder på 

produkter kunne fx give adgang til dokumentation for, hvad der er i, og 

hvordan det bedst kan udskilles. Hvis betalingerne til de kollektive 

ordninger kunne øges en smule, ville der måske være plads til rabat til 

de medlemmer, som leverer denne type information. Det kunne fx 

være genindvindingsindustrien, der skulle uddele rabatten alt efter, 

hvor nyttige og værdifulde oplysningerne er. 

 

2. Genindvindingsindustrien  

Genindvindingsindustrien i Danmark er i international sammenhæng en meget 

effektiv industri, når det gælder indsamling af elektronikaffald.  

 

Analysefirmaet Frost & Sullivan forventer endda, at omkostningerne ved 

indsamlingen af affald vil falde frem mod 2020. Da råvarepriserne bestemmes 

på et globalt marked, betyder det for genindvindingsindustrien, at der i de 

kommende år kan være et større råderum til fx investeringer.  

 

For elektronikaffald er der få virksomheder i Danmark, som kan sortere og 

forædle elektronikaffaldet. Der er 5-6 virksomheder, og to af dem er ejet af 

store udenlandske aktører. Det kan være en forretningsmæssig fordel, fordi 

man internt kan udveksle teknologier og viden eller foretage en form for 

specialisering. Genindvindingsindustrien har flere forretningsmuligheder: 

 

 Udnytte familieskabet eller blive en del af et. Virksomheder, som 

er en del af en internationale familie (Averhoff og Stena), kan arbejde 

tættere sammen internt over landegrænserne og udnytte 

stordriftsfordele ved udviklingsprojekter, udveksling af knowhow, 

effektivisering af systemer, specialisering i affaldstyper eller processer 

og skabe adgang og synlighed på markeder. Frost & Sullivan har 

opgjort indtægterne på det skandinaviske WEEE-marked til 138,8 
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millioner dollars. Heraf blev de 101,3 millioner tjent af de to største 

aktører (Kuusakoski Oy og Stena Technoworld).  

 

 Eksport - sælge affaldet. Ikke alt elektronikaffald bliver behandlet i 

Danmark. Hvis tyske eller svenske affaldsbehandlere kan behandle 

elektronikaffaldet mere effektivt på grund af fx stordriftsfordele, lavere 

lønninger og mere effektiv teknologi, kan den bedste 

forretningsmulighed være at sælge affaldet på samme måde, som 

danske svin bliver slagtet billigere i udlandet. Set fra et globalt eller 

europæisk ressourcesynspunkt er dette en udmærket løsning. Set fra et 

nationalt dansk synspunkt vil det koste arbejdspladser, omsætning og 

viden. Forretningsmæssigt ville danske virksomheder komme til at 

lægge bagerst i værdikæden, hvor værdierne først for alvor skabes ved 

behandling og udvinding af materialer af affaldet. Dette er ikke en 

attraktiv mulighed for Danmark. 

 

 Import – købe affald. I takt med at genindvindingsmulighederne 

forøges, bliver elektronikaffald en ressource. For 

genindvindingsvirksomhederne er det en helt nødvendig ressource, for 

uden elektronikaffald ingen omsætning og ingen indtjening til de anlæg 

og automatiseringsteknologier, der er blevet investeret i. Derfor er det 

værd at overveje import af elektronikaffald, og om der kan laves mere 

faste aftaler med udenlandske indsamlere. Med investeringer i 

behandling af elektronikaffald i landene omkring os kan der forudses en 

vis konkurrence om affaldet. 

 

 Specialisering. Det er dyrt at være bedst til det hele. Derfor er 

specialisering i fx produktkategorier en forretningsmulighed. Det er en 

specialisering, som i et vist omfang allerede foregår i dag på 

anlæggene, men det er muligt, at der er flere 

specialiseringsmuligheder. En stærk specialisering kan betyde, at nogle 

kategorier af elektronikaffald ligefrem importeres til Danmark, mens 

andre eksporteres.  

 

 International orientering. Genindvindingsindustrien kan have 

forretningsmuligheder i at se på det internationale marked af 

teknologileverandører. Det er altså ikke et hold, som per definition 

spiller med danske teknologileverandører. I nabolandene er der flere 

leverandører og måske også flere med fx metallurgiske kompetencer. 

Det er især en mulighed for de internationalt ejede virksomheder. For 

teknologileverandørerne i Danmark betyder det, at de må sikre sig, at 

det, de laver, er state-of-the-art, og de må holde sig i dialog med 

genindvindingsindustrien. I de to sidste afsnit gives et kort overblik 

over virksomheder i Europa, som beskæftiger sig med samme emne. 

 

 Samarbejde om indsamling. Indsamlerne af elektronikaffald kan 

skabe nye forretningsmuligheder i at effektivisere indsamlingen af 

elektronikaffald og i den første grove sortering i kategorier. Hvilke 

kategorier af erhvervsaffald, det er hensigtsmæssige at arbejde med, 

og kan skabe merværdi, må findes i dialog med 
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genindvindingsindustrien – evt. på markedsvilkår i form af auktioner? 

Forretningsmuligheder ved indsamling ligger uden for videnprojektets 

rammer, hvor fokus er på sortering og behandling. Men det kan blive 

relevant at diskutere, hvis det er bestemte produkttyper som fx 

computerskærme, som kommer i fokus. 

 

 Samarbejde med kunderne. Jo mere målrettet og ren en fraktion kan 

leveres til genindvindingsindustriens aftagere, des højere værdi. For 

genindvindingsindustrien er det ikke bare en forretningsmulighed, men 

en absolut nødvendighed, at de rette aftagere findes, og at kvaliteter, 

levering og mængder aftales. Det kræver knowhow. Fuldstændig som i 

andre brancher. Det kan kræve teknologi – se nedenfor – eller mere 

dialog. 

 

 Tiltrække investeringer. Markedet i Skandinavien domineres af tre 

firmaer: Kuusakoski, Stena og Sims. Det betyder, at det kan være 

vanskeligt for mindre virksomheder at tiltrække den nødvendige kapital 

og viden til at holde sig konkurrencedygtig. Der er 

forretningsmuligheder i at indgå i internationale relationer med større 

spillere. 

 

 

3. Teknologileverandørerne  

Teknologileverandørerne står centralt, fordi automation i mange tilfælde vil 

være nødvendigt frem for manuel sortering af affaldet for at holde 

omkostningerne nede. Som vi skal se, arbejdes der i hele verden intensivt med 

teknologier til automatisk sortering og behandling af elektronikaffald.  

 

Det er kendetegnende, at de teknologier, der kan anvendes til elektronikaffald, 

også kan anvendes i mange andre brancher. Og omvendt – at der i andre 

brancher findes teknologier, der kan anvendes til elektronikaffald. Der findes 

ingen registre, hvorfra man kan se, hvem der er relevante. 

 

Vi har kontaktet over 300 virksomheder og fundet og interviewet omkring 100 

virksomheder, der har teknologier, der kan være relevante for sortering og 

behandling af elektronikaffald: genkendelse, behandling og sortering af 

materialer. Virksomhederne beskæftiger knap 2.000 mandeår, hvilket 

illustrerer efterspøgslen på automationsteknologi. Det er virksomheder, som 

typisk arbejder tæt sammen med deres kunder og underleverandører om 

udvikling af specifikke løsninger. Langt de fleste arbejder med tilpasning af 

produkter – måske i kombination med egen teknologi. Kun i mindre omfang 

udvikler man sammen med videninstitutionerne.  

 

Kun få danske virksomheder har relevante patenter. Den teknologiske 

udvikling, som fører til patenter, føres i særlig grad i Japan og Kina, mens 

niveauet er langt lavere i Europa. Det gælder i særlig grad de seneste 10 år.  

 

Men patenter alene er ikke afgørende for de styrkepositioner, vi har fundet i 

Danmark – her er det mere evnen til at kombinere teknologier og lave 

kundetilpassede løsninger, som er styrkepositionen. Langt de fleste arbejder 
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med en kombination af forskellige genkendelsesteknologier (vision) og 

automatisering eller robotter. Det er videntunge og innovative virksomheder. 

Det er et godt grundlag for kreativitet og udnyttelse af nye muligheder. 

 

Kerneteknologierne er udenlandske. Den danske ekspertise ligger i tilpasningen 

og kombinationen af teknologierne og i at få flere teknologier til at spille 

sammen i konkrete sammenhænge. Det sker hele tiden i andre brancher. 

Leverandørerne kommer fra de nærmeste lande som Tyskland, Sverige og 

Benelux; og det er også her, de eksporterende virksomheder eksporterer til. 

Flere af de danske leverandører er en del af multinationale selskaber, og ad 

den vej er der adgang til teknologier i verdensklasse. Den store 

teknologiudvikling ser ud til at foregå mange steder i verden – især Japan og 

Kina har været aktive.  

 

Spørgsmålet er, om vi i Danmark har adgang til teknologier i verdensklasse på 

længere sigt? Det er vanskeligt at vurdere konkret, eftersom fx de optiske 

systemer, som anvendes, er købt hos udenlandske leverandører, som måske 

på deres side har viden og inspiration fra andre lande. I det omfang 

teknologierne er kommercielt tilgængelige, udelukker det ikke, at ambitiøse og 

innovative danske virksomheder fortsat kan skabe forretning ved at lave 

konkrete kundetilpassede løsninger skabt ved at kombinere flere forskellige 

teknologier. 

  

 

Tabel 1 – Eksempler på danske teknologileverandører 

Automatiserings-, robot- og genkendelsesteknologier 

 

Den danske automatiserings- og robotindustri er kendetegnet ved at bestå af mange små og innovative 

udviklere af robotløsninger, der leverer unikke kundetilpassede løsninger. Typisk arbejder robotvirksomhederne 

(fagligt korrekt kaldet integratorvirksomheder) nært sammen med sensorvirksomhederne omkring løsning af 

konkrete automationsproblemer. Der forefindes i Danmark også en række specialiserede leverandører, der 

udbyder avancerede målesystemer baseret på fx laser- eller kameraløsninger, som implementeres i 

automatiseringsløsninger. Følgende virksomheder er valgt baseret på branchekendskabet hos Teknologisk 

Instituts afdeling for Robotteknologi i Odense samt på baggrund af data fra brancheforeningen Dira (Dansk 

Robot Netværk). De er alle blevet kontaktet med spørgsmål af Jysk Analyse i forbindelse med denne analyse. 

Virksomheder, som har indikeret, at de er markedsledende og har relevante teknologier for elektronikaffald, er 

markeret med en stjerne – . Det er ikke alle, der har erfaring med netop elektronikaffald. 

 

ABB Robotics  er førende leverandør af industrirobotter og automatisering og har mere end 200.000 robotter 

installeret på verdensplan. ABB er repræsenteret i næsten alle industrier og har bygget verdens største 

elektronikaffaldsbehandlingsanlæg for Boliden i Sverige. 

 

Aplica (Roskilde) har mange års erfaring med at implementere robotter i produktionsceller og har som særligt 

speciale lim og væskeapplikeringsrobotter. Ref. www.aplica.dk 

 

Bila (Nykøbing Mors) leverer robotløsninger og har ekspertise og knowhow med løsninger baseret på førende 

robotleverandører. Der udvikles både standard- og specialanlæg. Virksomheden har især knowhow inden for 

fødevareproduktion, men også industriel produktion generelt. Ref. www.bila.dk 

 

http://www.bila.dk/
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Tabel 1 – Eksempler på danske teknologileverandører 

DanRobotics A/S  (Fyn) har siden 2002 udviklet, produceret og markedsført robotbaserede 

automatiseringsløsninger til alle dele af dansk industri samt til eksportmarkedet. Deltager i INNOSORT. Ref. 

www.danrobotics.dk  

 

Gibotech A/S (Odense) leverer, installerer og servicerer industrielle løsninger. Produktprogrammet består af 

højteknologiske anlæg, CNC-bearbejdningscentre, generel automatisering med og uden robotter samt 

pladeopskæringsanlæg – oftest som en del af større komplicerede produktionslinjer eller som enkeltstående 

profitcentre.  

Ref. www.gibotech.dk 

 

Grabow Systems (Horsens) udvikler, producerer og markedsfører kundetilpassede maskinløsninger inden for 

bl.a. specialmaskiner, bånd og baner, produkthåndtering og robotinstallationer af enhver art til såvel danske 

som internationale industrikunder. Grabow Systems blev grundlagt i 1988 og leverer totalløsninger – fra 

behovsanalyser til selve installationen og indkøringen af maskinsystemet. Ref. www.grabow.dk 

 

Gunnebo A/S  er oprindeligt svensk og leverer sensorer til sorting af pengesedler og til kontrol af mennesker 

og kufferter. 

 

Hartech (Hillerød), som er grundlagt i 2003, er totalleverandør inden for automation til den producerende 

industri og leverer maskinstyringer, robotceller og servosystemer. Firmaet benytter KUBA- og ABB-robotter.  

Ref. www.hartech.dk 

 

InnospeXion  (Hvalsøe) har speciale i udvikling og fremstilling af røntgenbaserede inspektionssystemer. Der 

benyttes den nyeste røntgenteknologi for at gøre det muligt at implementere de mest passende og 

omkostningseffektive løsninger til specifikke inspektions- eller opmålingsopgaver. Ref. www.innospexion.dk 

 

Intelligent systems A/S er grundlagt i Hadsund i 2006. Virksomheden arbejder i krydsfeltet mellem robot- og 

automatiseringsteknologi, informations- og kommunikationsteknologi og logistik, materialehåndtering og 

ressourceoptimering. Software udviklet af Intelligent Systems udgør den intelligens, der binder større systemer 

sammen. Ref. www.intelligentsystems.dk 

 

Image House A/S  sælger kamerabaserede softwaresystemer fra en lang række globale leverandører. 

 

KILDE A/S (Skive) er grundlagt i 1970 og udvikler og producerer kundespecificerede specialmaskiner, 

automatiseringsudstyr og produktionslinjer til dansk og udenlandsk industri. Firmaet implementerer 

robotløsninger og optimerer bestående anlæg. Leverer løsninger til medicoindustrien. Ref. www.kilde-as.com 

 

Parameter Aps  sælger kamerateknologier, som kan arbejdet både synligt og med infrarødt lys, og 

teknologien anvendes til at identificere objekter ud fra form, farve og størrelser. Parameter leverer til flere 

markeder. Moderselskabet er svensk. 

 

Poul Johansen Maskiner (Fårevejle) udvikler, konstruerer, fremstiller og idriftsætter fuldautomatiske 

montageanlæg og produktionslinier til førende industrivirksomheder. Firmaet har egen el- og automatikafdeling 

til fremstilling af maskinstyringer. Ref. www.pjm.dk 

 

Proinvent (Hørsholm) leverer teknologiudvikling, produktionsmaskiner, robotteknologi og industriel 

automatisering til industrivirksomheder. Ref. www.proinvent.dk 

 

http://www.danrobotics.dk/
http://www.gibotech.dk/
http://www.grabow.dk/
http://www.hartech.dk/
http://www.intelligentsystems.dk/
http://www.kilde-as.com/
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Tabel 1 – Eksempler på danske teknologileverandører 

Puls Design A/S (Hvidovre) er et ingeniørfirma grundlagt i 1989 med speciale inden for software, elektronik, 

automation og robotteknologi inden for alle industrier. Deltager i Innosort. Hovedforretningsområdet er målende 

systemer, hvor Puls Design benytter sig af laserscannere, laservision og traditionel vision – fx til dimensionering, 

måling af position, måling af produktegenskaber, produktgenkendelse, kvalitetssikring af proces og produkt, 

trafikklassifikation, bygnings- og områdesikring samt relaterede måleopgaver. Ref. http://www.puls-design.eu 

 

RoboTool A/S (Vejen) har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og fremstilling af robotbaserede løsninger 

til processer inden for alle mulige former for industriproduktion – og på det seneste også inden for fødevarer og 

Pharma-industri. Ref. www.robotool.com 

 

Rockwell Automation A/S  er en del af en global automations- og robotvirksomhed, som producerer 

sensorer til farvegenkendelse eller andre optiske sensorer, der kan integreres i andre systemer. 

 

Scape Technologies (Odense) er grundlagt i 2004 og er specialist i automatiserings- og robotløsninger – 

herunder især gribeløsninger. Ref. http://www.scapetechnologies.com/ 

 

Trivision A/S (Odense)  udspringer af de tidligere aktiviteter omkring visionsteknologi fra Udvikling 

LindøVærftet. TriVision har udviklet og installeret en række forskellige visionsløsninger til en bred vifte af 

forskellige industrier. TriVision er i stand til at løse forskellige visionsopgaver. Ref. http://www.trivision.dk/ 

 

Tresu A/S  er en del af den internationale Tresu Group, som løser ingeniøropgaver over hele verden. De er 

særligt optaget af automation og sælger visionsteknologier til fødevareindustrien, hvor højhastighed og 

præcision er vigtigt. 

 

Universal Robots (Odense) er en robotvirksomhed, der udvikler og sælger robotarme, der let og enkelt kan 

automatisere og effektivisere kedelige, monotone og opslidende processer i industrien. Man kan ikke købe 

robotterne direkte fra virksomheden, da alt salg sker gennem integratorvirksomheder, systemhuse eller 

grosister. Ref. www.universalrobots.dk 

 

Rådgivere. Herudover beskæftiger rådgivere og anlægsbyggere sig generelt sig med forskellige aspekter af 

affaldssortering samt projektering af anlæg. Anlægsbyggere med specialer og/eller agenturer inden for relevante 

teknologier til centrale sorteringsanlæg omfatter bl.a.: 

 

 Arp-Scandinavia (Brovst): www.arp-scandinavia.dk (Anlægsbygning, forhandler af delkomponenter). 

 Retec (Haderslev):www.retec.dk (Anlægsbygning, forhandler af delkomponenter). 

 Wamatech (Odense): www.wamatech.dk (Anlægsbygning, forhandler af delkomponenter). 

 Viggo Bendz (Høng): www.viggobendz.dk (Forhandling af udstyr til neddeling og sortering af affald). 

 Skanroll (Kjellerup): www.skanroll.dk (Anlægsbygning, transportsystemer, specialmaskiner). 

 Aksel Benzin (Gentofte og Ulstrup): www.akselbenzin.dk (neddeler og sorterer især til 

byggeanlægsaffald og lign.). 

 

Informationen er baseret på Teknologisk Instituts kontaktnetværk – herunder interview med driftschefer af 

eksisterende sorteringsanlæg. Med hensyn til virksomheder i Danmark, der har spidskompetencer inden for 

produktion af udstyr, er der to virksomheder, der umiddelbart skal nævnes: 

 

 Eldan Recycling A/S i Faaborg, der fremstiller sorteringsanlæg – især til dæk, kabler og WEEE – men 

hvor neddelingsteknologien vurderes at være velegnet til neddeling af større emner af plast – 

eksempelvis fra genbrugsstationer. 

http://www.puls-design.eu/
http://www.robotool.com/
http://www.scapetechnologies.com/
http://www.trivision.dk/
http://www.arp-scandinavia.dk/
http://www.wamatech.dk/
http://www.viggobendz.dk/
http://www.akselbenzin.dk/
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Tabel 1 – Eksempler på danske teknologileverandører 

 

 Metso Danmark, Horsens (tidligere Møller & Jokumsen) producerer forskellige neddelere (shreddere) til 

forsortering og finsortering. 

 

Derudover findes der en række maskinfabrikker, som vil kunne levere udstyr til branchen, fx: 

 CP Entreprise (Nykøbing Falster): www.cp-entreprise.dk (Fremstilling af ståldele til 

affaldssorteringsanlæg). 

 ABC industrigummi (Ringsted): www.abc-industrigummi.dk (Fremstilling af transportsystemer –

transportbånd og ståldele). 

 

Informationen er baseret på Teknologisk Instituts kontaktnetværk – herunder interview med driftschefer af 

eksisterende sorteringsanlæg. 

 

 

 Fælles udvikling. Den oplagte forretningsmulighed for 

teknologileverandørerne er at samarbejde med en eller flere i 

genindvindingsindustrien om udvikling af effektive 

automationsteknologier. Affaldsbehandlerne ved, hvor problemerne er, 

og hvad der ville være gevinst i at kunne – teknologileverandørerne har 

måske indsigten til at lave en effektiv og konkurrencedygtig løsning. 

Det kræver fælles innovation og udviklingsarbejde. En god teknologi 

kan måske eksporteres til genindvindingsindustrier i andre lande, som 

slås med tilsvarende udfordringer.  

 

 State-of-the-art-viden. Der kan være en forretningsmulighed for 

teknologileverandørerne i at orientere sig bredere og vurdere flere 

teknologier således, at man hele tiden har adgang til viden om 

produkter og leverandører i verdensklasse. Et udviklingsarbejde, der 

kunne laves i samarbejde med videnleverandørerne. De fleste 

samarbejder i dag tæt med kunder og leverandører – og kun i mindre 

grad med videnleverandørerne. 

 

 Standardisering af teknologier. Vi er ikke stødt på turn-key-

løsninger. Automatiseringsløsninger kræver installation, tilpasning, 

oplæring og service. Derfor er købers udgifter ikke blot til hardware, 

men også til tid og penge til at kunne bruge udstyret. Priserne kender 

vi ikke, da de aftales parterne imellem, men det er klart, at jo mere 

plug’n play automatiseringsløsningerne bliver, des mere økonomisk 

attraktive er de. 

 

4. Videnleverandører 

Vi identificerede i alt 43 personer, som forsker, udvikler eller rådgiver om 

automationsteknologier i Danmark. De findes på universiteterne, hos GTS-

institutterne og hos de private rådgivere samt et par andre steder. Vi har 

interviewet lidt under halvdelen om deres teknologier, og blot nogle få stykker 

har særligt fokus på elektronikaffald. De fleste steder er de faglige miljøer ret 

små.  

 

http://www.cp-entreprise.dk/
http://www.abc-industrigummi.dk/
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Nogle af teknologierne kan sælges, og tilsammen havde de interviewede 

institutioner en samlet omsætning på omkring 6 millioner koner – heraf blev 

det meste solgt i Danmark, og en mindre del blev eksporteret til især Tyskland 

og Sverige.  

 

De fleste anvender teknologier fra Danmark, Sverige, Tyskland, England og 

USA – altså landene lige omkring os eller almindelige samhandelspartnere. Der 

er ingen japanske eller kinesiske leverandører – i hvert fald ikke direkte – 

selvom en del af den teknologi, der indkøbes, må have forbindelse til 

teknologiudviklingen i Østen også. 

 

5. Internationale aktører 

 

Det internationale marked for elektronikaffald. Det internationale marked 

for elektronikaffald har betydning for den bane, som danske aktører spiller på. 

Når det internationale marked ændrer sig, ændrer vilkårene sig også for de 

danske virksomheder. Det europæiske marked er interessant, og Europa er 

førende i anvendelse med en række tekniske, avancerede virksomheder. Det 

ser ud til bare at vokse:  

 

Frost & Sullivan vurderer, at markedet vil øges hvert år frem til 2020 med 4,4 

procent – altså noget kraftigere end den generelle økonomiske udvikling. De 

har i øvrigt flere bemærkninger om udviklingen i økonomi og teknologi i de 

kommende år. Således mener de, at væksten især vil ligge i Tyskland, Central- 

og Østeuropa, Den Iberiske Halvø samt Frankrig. Skandinavien er 

markedsførende med hensyn til indsamling og genanvendelsesniveau.  

 

I Tyskland er de bedst til at tjene penge på elektronikaffald. Internationalt er 

der også en tendens til, at der i stigende grad er fokus på automatiske 

løsninger med robotter eller optiskske teknologier. Det forventes, at prisen per 

behandlet ton affald (der i 2012 var på $ 325 per ton) vil være faldende.  

 

I Skandinavien forventes priserne at falde med $ 43 per ton frem mod 2020. 

Den teknologiske udvikling forventes at være kraftig i de kommende år (7 på 

en skala fra 1-10 – hvor 10 er højest tænkelig). Det gør det interessant for 

flere at være med, så der forventes også flere spillere på banen i de 

kommende år.  

 

6. International genindvindingsindustri  

Den internationalegenindvindingsindustri er næsten hierarkisk organiseret med 

ganske få virksomheder, som står for den endelige udsmeltning af metaller. 

Det er dyre anlæg, og der er ikke udsigt til, at det er relevant eller økonomisk 

forsvarligt at lave tilsvarende danske anlæg. I den anden ende af hierarkiet er 

de lokale indsamlerne, og de findes i stort tal over hele Europa. Der er også 

mange virksomheder, der kan grovsortere.  

 

De danske elektronikaffaldsbehandlere er i kategorien af forbehandlere, og 

dem findes der færre end 1.000 af i Europa. Den største i Skandinavien er 

svenske Stena Technoworld, som i 2012 havde 40 procent af det skandinaviske 

marked. Stena er også aktiv i Danmark.  
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Stena har især fokuseret på udvinding af kostbare metaler som guld, sølv, 

kobber og palladium, og de anvender både manuel sortering samt vand og 

varmemekanismer. Andre førende selskaber på dette niveau i Europa er – 

ifølge Frost & Sullivan – Veolia i Frankrig, Sita Environment i Italien og Biffa 

Group (UK) og spanske Cespa S.A. Samarbejdsmulighederne med den 

internationale genindvindingsindustri er allerede nævnt ovenfor. 

 

7. Internationale teknologileverandører 

Der arbejdes med teknologier til behandling af elektronikaffald over hele 

verden, og Japan, Kina, Tyskland og Sydkorea ser ud til at være førende – især 

når det handler om primær teknologiudvikling. Frost & Sullivan noterer dog, at 

Europa stadig er den førende region i verden med en lange række tekniske 

avancerede virksomheder – især når det drejer sig om smelterierne.  

 

Frost & Sullivan fremhæver også finske Kuusakoski (som danske Averhoff er en 

del af). Der er ganske få danske virksomheder (7), som har et patent, der 

vedrører behandling af elektronikaffald. De internationale 

teknologileverandører, som vi har identificeret, ligger primært i Europas 

industrielle bælte i en skrå linje fra Manchester i England og derefter langs 

Rhinen gennem Benelux-landende og Tyskland til Schweiz og Østrig med slut 

langs Po-floden i Italien. De findes også i Norge og Sverige. 

 

 Samarbejde. For alle danske aktører er det gode nyheder. Det er ikke 

langt fra Danmark, og de fleste steder tales engelsk og tysk, som er 

tilgængeligt for de fleste. Alle danske aktører i den gyldne trekant vil 

kunne finde nye state-of-the-art-samarbejdspartnere her. Det er 

markeder, hvor de danske aktører allerede er i kontakt. 

 

Se de europæiske aktører på interaktivt Europakort 

 

Som en del af projektet har vi kortlagt de større aktører i Europa – herunder de 

største WEEE-aktører og teknologileverandører. Kortlægningen giver inspiration til, 

hvad udenlandske aktører kan bidrage til, og måske også til, hvor både 

samarbejdspartnere og konkurrenter befinder sig. Det er slående, hvor mange 

virksomheder, der er på dette område ned langs Rhinen. 

 

Det interaktive Europakort kan findes på www.tech-outlook på de engelsksprogede 

sider under ”Cases”. Det direkte link er: http://goo.gl/ruXKFc 

 

Tilsvarende under cases har vi udviklet et værktøj, som giver overblik over de 

nyeste patenter, der omhandler WEEE. Det er muligt at se branche og en kort 

introduktion til patentet. 

 

 

 

 

http://www.tech-outlook/
http://goo.gl/ruXKFc

