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Teknologier og værdier 

Teknologisk Institut har i marts-maj 2014 indsamlet viden om indhold af 

kritiske ressourcer i elektronikprodukter især i kategori 3 og 4 ligesom den 

økonomiske værdi af de kritiske ressourcer i produkterne og estimater en den 

værdi som tabes med den nuværende behandling er bestemt. Undersøgelsen 

er afrapporteret i slutrapport hvorfra uddrag benyttes i dette notat. 
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Elektronikprodukterne 

 

I Danmark udgør de markedsførte mængder af elektronikprodukter ca 147.000 

tons heraf 120.000 tons til husholdninger og resten til erhverv.  

På EU plan blev der ifølge Eurostat markedsført 65 gange så mange produkter 

(små 10 mio tons).  

Fordelingen i kategorier er vist i tabellen (DPA). Der er endvidere beregnet 

andelen af affald for hver kategori som behandles i Danmark ud fra DPA 

statistik tal. 

Kategori 
Markedsført 2010 
husholdninger+private 

Andel behandlet i Danmark af 
indsamlede mængder 2010 

1) Store husholdningsapparater 67.055 93,5 

2) Små husholdningsapparater 14.074 77,1 

3) It- og teleudstyr 27.165 50,2 

4) Forbrugerudstyr 17.760 47,0 

5a) Belysningsudstyr armaturer 2.445 100,0 

5b) Belysningsudstyr lyskilder 1.598 49,9 

6) Elektrisk og elektronisk værktøj 9.251 92,4 

7) Legetøj, fritids- og sports udstyr 4.684 57,5 

8) Medicinsk udstyr 1.413 94,3 

9) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter 1.340 91,0 

10 ) Salgsautomater 772 100,0 

Sum 147.557   

Figur 1 Mængder WEEE kategorier Danmark 

De største kategorier er 1-4 som udgør 85%. Det ses af tabellen at ca. 50% 

eksporteres af kategori 3,4, 5b) og kategori 7 mens resten hovedsageligt 

behandles i Danmark.  

 

Kategori 3, 4 og 9 er fokusområder for projektet og omfatter de produkter hvor 

der sker størst udvikling indenfor -så som computere, mobiltelefoner, 

fladskærmsenheder. Kategori 9 med overvågnings og reguleringsinstrumenter 

er en mængdemæssigt forholdsvis lille gruppe på ca. 1% af den totale mængde 

og bliver for 90% s vedkommende markedsført til erhverv. 

 

Udover produkterne i kategori 3 og 4 er det vurderet relevant at medtage 

nogle lignede produkter i kategori 7) som omfatter legetøj herunder videospil 

(spilkonsoller).  
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Den teknologiske udvikling 

 

Produkter 

For kategorierne 3 og 4 med computerteknologi og fladskærme sker der en 

hurtig udvikling hvorfor produkterne har en forholdsvis kort levetid som i 

internationale undersøgelser er sat til ca. 4-6 år.   

 

Noget af udviklingen omfatter  

 flere enheder som printere o.lign får indbygget displays 

 Opløsningen i displays øges, størrelsen øges og den bagvedliggende 

teknologi ændres fx i baggrundsbelysningen 

 Der skiftes fra harddiske til flashram som lagermedier i en del 

computerprodukter  

Netop disse komponenter indeholder en række kritiske ressourcer (sjældne 

jordarter mv.  

 

Dette giver en udfording for det behandlingssystemerne både i Danmark og 

udlandet som halter bagud med henblik på at få udviklet optimal oparbejdning 

–dvs en del af ressourcerne i WEEE tabes fordi forbehandlingsmetoderne ikke 

er optimeret til de nye produkter.  

 

Oparbejdning af WEEE i Danmark  

 

Behandlingen af elektronikaffald i Danmark er vist på Figur 2 i grove træk 
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Figur 2 Behandling af elektronikprodukter i Danmark 

WEEE indsamles i flere fraktioner via transportbure i de kollektive ordninger 

eller direkte større fra virksomheder der etablere individuelle ordninger. 

Figuren viser at der afhængigt af typen af elektronik vil foregå en vis manuel 

demontage inden videre behandling. Det kan fx være separation af skærmdel, 

og batteri i en laptop , aftapning af olien med eventuelle CFC gasser fra 

kølekredsløbet i frysere og køleskabe,  demontage af selve kompressoren og 

evt. udtagning af miljøfarlige dele som gamle kviksølvkontakter i henhold til 

krav i bekendtgørelsen.  

Teknologiudviklingen ved de danske oparbejdere har historisk ligesom i 

udlandet været at der er blevet opbygget flere mekaniske forsorteringsanlæg 

der som vist på figuren neddeler WEEE produkter og fraseparere jern, 

Forbehandling
(sortering fra

bure)

WEEE
(småt elektronik kat. 3,4,7
samt (2,9))

WEEE
(kølemøbler, kat.1)

WEEE
(andre hårde hvidevarer
som komfurer,
vaskemaskiner kat.1/2)

Skærmholdigt Andet

Manuel demontage
af udvalgte dele

Manuel demontage
af udvalgte dele

HarddiskeSkærme Batterier

shredning/mekanisk
oparbejdning

Fe Al Cu PCB Plast

Manuel aftapning

af kølemiddel,

demontage af

kompressor,

demontage af

print

Evt. manuel
demontage af

print,
gamle

kviksølvkontakter

Metaller sendes til oparbejdning i udenlandske smelteværker

Fe:Stålovne
Al:Aluminiumsmelteværker
Cu og PCB:Kobbersmelteovne med udvinding af ædelmetaller
Plast sorteret efter polymertype afsættes til omsmeltning

Rester af glas, brændbart, støv mm

Højværdiprint



 

 

 

  5 

aluminium mm. I anlæggene kan indgå manuelle sorteringstin som fisker 

klumper af kobberledninger ud, PCB mm. mv. 

 

Der findes en del teknologiudstyr på markedet som kan forbedre udvindingen, 

men rentabiliteten af en sådan investering er afhængig af om udstyret kan 

udnyttes med fuld kapacitet. Et eksempel på sådant er udstyr til fraseparation 

af printkort som genkender print ved brug farve/NIR og metalsensorer og 

herefter skyder dem ud af en materialestrøm med trykluft. 

 

Der kan herefter være forskellig fokus i de danske oparbejdningsvirksomheder 

med henblik på separation af de værdifulde komponenter inden en eventuel 

slut behandling ved shredning. Typisk udtages meget værdifulde printkort med 

meget guld fra fx servere, telefoncentraler og lignende da man får en langt 

højere pris for dem hvis de afsættes separat til de udenlandske smelteværker 

end ved at blande dem sammen med print med lav koncentration af 

ædelmetaller. 

 

Printkort og kobber afsættes til UMICORE, Boliden og Aurobis, mens aluminium 

og jern afsættes til udenlandske smelteværker for dette. Plastdele sorteret i 

polymertype kan også afsættes til oparbejdere af plast (eksempelvis 

kabinetdele af plast med påtrykt polymertype). 

 

Danske WEEE oparbejdere er således afhængig af at kunne producere 

materialer der overholder de modtagekrav der stilles af smelteværkerne.  

 

Salgsprisen afregnes udfra kontrolanalyser som foretages på fraktioner der 

sælges til værkerne. De udenlandske kobberbaserede smelteværker udvinder 

udover kobber en række ædelmetaller samt de grundstoffer hvor det vurderes 

rentabelt at etablere teknologi.  

 

Efterspørgsel - hvilke værdier er der?  

Der er udført et estimat for restværdi af kritiske ressourcer der endnu ikke er 

udnyttet i DK for kategori 3 og 4: Der arbejdes med 2 scenarier- et med et lille 

tab i anlæg på 5% og et med et større tab svarende til antagelserne i en EU 

opgørelse (Ref.3). Undersøgelsen er baseret på beregninger hvor der er 

benyttet en række data for sammensætning af produkter fra bl.a. Ref.2,3 og 4. 

 

Hvilke produkter indeholder mest af de kritiske ressourcer?  

Figur 3 og 4 viser i hvilke produkter der er det største økonomiske potentiale af 

uudnyttede kritiske ressourcer for i Danmark. 

 

Beregningen er baseret på markedsværdien for udvundne ressourcer. Om det 

kan betale sig at udvinde dem afhænger af prisen til udsortering og 

oparbejdning som er ukendt. 
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Figur 3 Fordeling af økonomisk potentiale på produkttype fra kategori 3 ved 
scenarie med lavt tab i mekaniske anlæg (5%) 

Figur 3 viser at der er størst økonomisk potentiale for notebooks, desktop pcer 

og mobiltelefoner, fulgt af monitorer. Der er herudover en ret stor ukendt 

andel på ca.40% af den totale værdi som ikke indgår i opgørelsen. Poten  

 

Figur 4 Fordeling af økonomisk potentiale på produkttype fra kategori 4 af 
ved scenarie med lavt tab i mekaniske anlæg (5%) 
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Figur 4 viser at der er størst økonomisk potentiale for LCDTV, fulgt af 

spillekonsoller og digital kameraer. Der er herudover en andel på ca 10-15% af 

ukendte produkter som ikke indgår på figuren.  

 

Hvad er er det for kritiske ressourcer der pt. mistes? 

Figurerne nedenfor viser fordelingen af estimerede tab svarende til det 

økonomiske potentiale opgjort i kr for henholdsvis bærbare computere og 

TVskærme. På figurerne er medtaget andre materialer end kritiske ressourcer 

som fx plast .Tabene er incl. tab i efterfølgende udenlandske 

oparbejdningsanlæg. 

 

Figur 5 Fordeling af økonomisk potentiale for udnyttelse af ressourcer på 
ressourcetype for bærebare computere ved scenarie med 5% tab i 
mekaniske anlæg 
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Figur 6 Fordeling af restprotentiale for udnyttelse af ressourcer for 
fladskærmsTV med 5% tab i mekaniske anlæg 

 

Det ses for begge produkter at guld (Au) udgør det største tab.  For bærbare 

stammer de væsentligste ressourcetab i aftagende rækkefølge fra guld, tantal, 

neodynium, lithium, cobolt, barium, dysprosium, plast, palladium, 

praseodynium og kobber. 

Vurdering af tabskilder: 

 

 Guld og kobbertab er via printkort og ledninger 

 Lithium og cobolt er tab fra batterier hvoraf intet af Lithium pt udnyttes 

af de udtagne batterier ved oparbejdning 

 Tantal er via tantalkondensatorer 

 Neodynium, dysprosium og praseodynium er via harddiskmagneter, 

højttalere og mikrofoner. 

For flad skærms TV (og fladskærmsmonitorer) stammer de væsentligste 

ressourcetab i aftagende rækkefølge fra guld, plast, barium, europium, kobber, 

indium, palladium, aluminium og jern. 

 

Vurdering af tabskilder: 

 Guld og kobbertab er via printkort og ledninger 

 Indium er fra elektrodelag i fladskærmen 

 Europium er fra baggrundsbelysning 
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Ressourceværdi af nuværende tab i Danmark. 

Der er beregnet følgende tal for værdien af tabte ressourcer ved et scenarie 

med lavt tab (1) og et scenarie med tab svarende til en Eu rapport (ref.3) 

Værdi af tabte ressorcer (mio kr.) 

Lavt tab, 
kategori 3 Monitorer 

Desktop 
PC Notebook Printer 

Mobile 
telephones Others 

Sum 

Værdi 

materialer 7,1 10,3 32,3 3,7 10,8 41,4 105,5 

Værdi kritiske 
ressourcer 4,0 9,4 23,5 0,8 8,3 37,6 83,7 

 

Højt tab 

kategori 3 Monitorer 

Desktop 

PC Notebook Printer 

Mobile 

telephones Others 

Sum 

Værdi 

materialer 

17,8 19,2 59,3 5,3 28,2 77,6 207,2 

Værdi kritiske 
ressourcer 

13,3 17,6 49,6 1,9 25,2 71,0 178,6 

 

Lavt tab 

kategori 4 

LCD TV DVD 

player/bluray/rec 

Receivers/amplifiers/ 

home cinema 

Transportable 

sound 

(boombox/DAB) 

Digital 

kamera 

Videokamera 

Værdi 
materialer 

14,4 0,5 0,6 0,7 1,2 0,1 

Værdi kritiske 

ressourcer 
8,3 0,3 0,1 0,2 0,9 0,1 

 

Lavt tab 
kategori 4 

Mp3 

players 

Gameconsoles with 

DVD/bluray 

Others SUM 

Værdi 

materialer 
0,6 5,5 14,4 38,1 

Værdi kritiske 

ressourcer 
0,5 4,7 3,7 18,7 

 

Højt tab  
kategori 4 

LCD TV DVD 

player/bluray/rec 

Receivers/amplifiers/ 

home cinema 

Transportable 

sound 

(boombox/DAB) 

Digital 

kamera 

Videokamera 

Værdi 

materialer 
36,3 1,1 1,1 1,1 2,5 0,4 

Værdi kritiske 

ressourcer 
27,1 0,8 0,3 0,5 2,1 0,3 

 

 

Højt tab  

kategori 4 

Mp3 

players 

Gameconsoles with 

DVD/bluray 

Others SUM 

Værdi 
materialer 

1,3 11,1 24,3 79,2 

Værdi kritiske 

ressourcer 
1,2 10,4 9,8 52,3 

 

Samlet værdi af ressourcetabene inkl. plast for kategori 3 og 4 udgør således 

mellem 143 og 286 mio. kr. med den nuværende oparbejdningsform i Danmark 
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og ved de udenlandske oparbejdningsanlæg. På EU plan er potentialet op til ca 

90 gange større (503 mio/5,6 mio indbyggere) svarende til op til 25 Mia kr. 

(udfra markedsførte produkter EU/DK er det 65 gange større). 

Det skal bemærkes at dette er værdien af materialerne når de er udvundet og 

omsmeltet. Udgiften til udvinding og omsmeltning er ukendt. 

 

Kommende fraktion 

Udover de angivne mængder er der de sidste par år monteret en stor mængde 

solceller på de danske tage (ca. 50000 ton) som der på et tidspunkt vil kræves 

en oparbejdningsmulighed for. 

 

Perspektiver vedrørende fremtidige prisændringer 

 

Figuren nedenfor viser den forventede efterspørgsel for en de 11 mest  kritiske 

ressourcer 

 Tabel 1 De mest kritiske ressourcer fra Ref.1 

Selv om guld ikke er med i tabellen som en af de mest kritiske ressourcer har 

det i en række år haft en stigende pris og er derfor en meget væsentlig 

økonomisk ressource at få genvundet af hensyn til behandlingsøkonomien.  

 

For indium, neodynium, tantal, palladium/platinum forventes derimod øget 

ressourcetræk udfra den teknologiske udvikling som angivet i Ref.1. ie 

formentlig stigende priser. Forholdene kan dog også vende lidt -fx er der åbnet 

amerikansk ejede miner i Thailand til brydning ag neodynium hvilket har fået 

monopolprisen fra Kina til at falde.  

 

Hvor er der områder hvor der kan være forretningsmuligheder 

Baseret på ovenstående data for tab af kritiske ressourcer vurderes at 

forretningsmuligheder indenfor følgende områder bør overvejes: 
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 Metoder til udvinding af det guld der pt. mistes evt. ved at udvikle 

nye behandlingsmetoder/koncepter. Det skal bemærkes at guldet 

vurderes at blive mistet med bl.a jernfraktionerne hvorved det ikke 

vil blive genvundet i det udenlandske stålsmelteværk 

 Metoder til udsortering og genvinding af tantal fra kondensatorer 

evt. via selektiv udtagning. Tantal genvindes ikke af 

kobbersmelteværkerne da det ikke er rentabelt. Hvis 

kondensatorerne separeres er koncentrationen høj nok til at 

tantalindholdet bliver interessant vedr. genvinding.  

 Metoder til behandling af skærmholdigt affald så indium og plast i 

skærmene genvindes samt det sædvanlige kobber og guld i print og 

stik.  

 Metoder til behandling af baggrundsbelysning i skærme 

 Metoder til udvinding af neodynium fra magneter 

 Metoder til bedre genvinding af plast som ikke er en kritisk 

ressource men en vigtig økonomisk ressource. 

 Muligheder for mærkning af produkter med særligt værdifulde 

ressourcer som kræver særskilt behandling –fx 

udskæring/demontering af en specifik komponent med en robot. 

 Større fokus på at producenter kan få nogle af omkostningerne 

retur hvis der foretages en designændring som letter separation af 

en værdifuld del (fx en stor neodyniummagnet).  

Dette kan enten tænkes at ske via en selektiv oparbejdning hos en 

oparbejder hvor oparbejdning af ressourcerne i virksomhedens 

produkt takseres til et lavere oparbejdningsgebyr (og ikke en 

standard ton tarif som nu) eller via en closed loop løsning  

(individuel takebackordning) hvor en komponent udtages til 

renovering og genbrug ved produktionsvirksomheden.  

 

På længere sigt: 

 

 Etablering af metoder til oparbejdning af solceller 

 

Muligheder for udnyttelse af/udvikling af lovende teknologier 

Nogle af udfordringerne som er listet ovenfor er at få udviklet metoder til at 

mindske tabet af kritiske ressourcer i de mekaniske behandlingsanlæg. Dette 

kan gøres ved  

 en større grad af forseparation og oparbejdning af værdifulde 

komponenter inden shredning  

 bedre teknologi udviklet til de mekaniske anlæg som kan udvinde 

ressourcer der pt tabes i anlæggene. 

 

Robotter er efterhånden aftaget så meget i pris så de kan skaffes for et par 

hundrede tusind. Til sammenligning koster sensorbaserede automatiske 

sorteringssystemer til metaller eller polymerer af plast med separation via 

luftdyser fra 800000 og opefter. Egenskaber for de 2 typer teknologier er vist i 

tabellen 
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Emne Sensorbaseret 

separation med luftdyser 

Robotbaseret 

separation via 

sensorer 

Pris Høj Lav 

Kapacitet Høj Lav 

Separation af typer 

emner 

1-2 typer per gennemløb Evt. flere typer til flere 

sorteringskasser 

Typisk anvendelse  WEEE hvor store mængder 

skal separeres (+10000 

ton/år) -mange 

partikler/emner pr sekund 

Sorteringstrin hvor 

manuel separation er 

nødvendig -1-2 emner 

pr. sekund. 

 

Vedrørende udvikling af teknologier skal det understreges at maskinelle 

processer typisk kræver store mængder for at være rentable da kapaciten af 

neddeling og separationsudstyr er flere ton i timen. Jo mere komplicerede 

processer der opbygges jo større mængde kræves for at teknologierne er 

rentable. Derfor er der formentlig indtil videre også kun 2 mekaniske 

separationsanlæg i Danmark.  

 

For deltrin i oparbejdningen hvor der idag benyttes manuel sortering kan 

robotter med passende sensor/visionudstyr være en mulighed oplagt mulighed. 

 

Danske virksomheder som vælger at udvikle teknologier til de danske 

oparbejdere vil herudover have verdensmarkedet som potentielt 

eksportmarked.  

 

Danske styrkepositioner og udviklingsaktiviteter 

 

Danmark har en række virksomheder der lever af automatisering for at kunne 

skabe en effektiv dansk produktionsindustri. Baseret på de kompetencer som 

findes i dansk industri til automatisering vurderes at et af 

udviklingspotentialerne inden for WEEE kan være inden for robotassisteret 

forsortering, demontage, eftersortering eller lignende. Sådanne teknologier vil 

have et generelt eksportpotentiale i resten af EU, blot skal man være 

opmærksom på at man i udlandet også har tilsvarende automatiseringsindustri. 

Samlet set har danske virksomheder har kompetencer indenfor  

 

 Bygning af mekaniske sorteringsanlæg baseret på sammenstykning 

af forskellige teknologier 

 Bygning af shreddere og granulatorer, diverse mekaniske 

sorteringsenheder samt transportudstyr internt i anlæg 

 Robotteknologi hvor der benyttes sensorbaserede robotter som 

programmeres/oplæres i at udføre industrielle procestrin 

Der foregår pt. udviklingsaktiviteter indenfor WEEE vedr.  

 Udvinding af neodynium fra fx harddiske 

 Udvinding af kritiske ressourcer fra skærme 

 Opnåelse af forbedret ressourceudbytte  

Nogle af aktiviteter foregår i innovationskonsortier ved Teknologisk Institut 

INNOSORT og REEGAIN mens andre er financieret af miljøstyrelsen MUDP. 
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Vurdering af aktørernes muligheder for at udnytte deres kompetencer er 

diskuteret i notat om ”Aktører og nye muligheder for forretning med 

elektronikaffald” 

 

 

 

 

 

Referencer 

Ref.1 Critical Raw Materials for the EU, 2010 

Ref.2 “Recycling critical raw materials from waste electronic equipment” 

Öko-Institut e.V.  24.02.2012 

Ref.3 Present and potential future recycling of critical metals in WEEE, Final 

paper , sept. 2013 ETC/SCP 

Ref.4 M.Oguchi et al. Waste management, v31, 2011, p2150 

 


