
Hvornår og hvordan kan producenterne 
arbejde sammen med genvindingsindustrien 

og skabe øget værdi for begge parter? 

Synspunkter fra en gammel industrimand… 
 

Henrik Grüttner 

Vil du være med i nye samarbejder 
om bedre genanvendelse af 
værdierne i elektronikaffald? 

Presenter
Presentation Notes
Ikke min titel…Men det er et godt spørgsmål!Og så vælger man oven i købet en foredragsholder der ikke er særlig kendt med WEEE området til at belyse det…Men lad os prøve at kigge nærmere på sagenVi kan jo starte med at splitte spørgsmålet lidt op



Hvornår og hvordan kan producenterne 
skabe øget værdi for sig selv? 

 Sælge mange produkter!! 
 Sælge gode produkter! 

 
 Sælge holdbare produkter…? 
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‘Planned obsolescence’ 

Presenter
Presentation Notes
Hvis vi taler om omsætning/indtjening – så handler det om…Planned obsolescence er jo 



Hvornår og hvordan kan producenterne 
skabe øget værdi for sig selv? 

 Sælge mange produkter!! 
 Sælge gode produkter! 

 
 Sælge holdbare produkter…? 

 
 Sælge produkter der er lette at reparere…?? 
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Folk er dødtrætte af 
elektronik der ikke kan 
repareres… 

Jf. nye initiativer som: 
www.ifixit.com 
www.mytrendyphone.dk 
www.mobilchefen.dk  
m.fl. 

Presenter
Presentation Notes
…

http://www.ifitit.com/
http://www.mytrendyphone.dk/
http://www.mobilchefen.dk/


Hvornår og hvordan kan producenterne 
skabe øget værdi for sig selv? 

 Sælge mange produkter!! 
 Sælge gode produkter! 

 
 Sælge holdbare produkter…? 

 
 Sælge produkter der er lette at reparere…?? 

 
 Sælge produkter der er lette at håndtere – læs: genvinde 

materialer fra – i genvindings-industrien…??? 
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Hvorfor i alverden skulle 
man som producent kere 
sig om dette…? 



Kan producenterne skabe øget værdi for 
sig selv ved at gøre det lettere at håndtere 
/ udnytte produkterne end-of-life? 

 
 Ja, ved at tage dem tilbage – så de selv kan høste en del af 

gevinsten… 
 
Og hvordan kan de får dem tilbage? 
1. Ved at de beholde ejerskabet til produkterne – og tilbyde 

leasing o.l. 
2. Ved at etablere pant-ordning e.l. 
3. Ved at tilbyde ‘full-service’ ordninger  
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‘Cirkulær økonomi’ 

Presenter
Presentation Notes
Og opnå kunde-loyalitet + profileringsfordele m.v.1: Kopimaskinerne2: Printerpataroner3: IT-supply inkl. Håndtering af kasseret/forældetAf de 200.000 tons per år håndteres de 120.000 allerede i private ordninger – jf. Ulf…Og mon ikke den andel vil bliver øget i de kommende år – efterhånden som den cirkulære økonomi slår mere igennem.I den lidt alternative tilgang: Folk etablerer selv låne/lease-fælleskaber…SWOT-analysen – under trusler: Det gælder om at komme først…!

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.faktaerhverv.dk/pi/Kopimaskine_Develop_Ineo_654_2321_76.aspx&ei=IvpRVeWkOYrgywOik4CICA&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNGQAWWmlcNHJcDux0WUaGnMRpKnEw&ust=1431522187494491
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.fcomputer.dk/kontorartikler/bl%C3%A6kpatroner-tonere-b%C3%A5nd/tonerpatroner/brother-tonerpatroner/brother/tn325y-printerpatroner-gul.html&ei=ifpRVfqQFOm6ygPruoGACw&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNGKPjCMn948iQREQAv9_cHRpBqvGQ&ust=1431522294559120


Bliver der så overhoved brug for 
genvindingsindustrien? 

 Ja, bestemt! For producenterne skal jo ikke selv… 
 Men som en integreret del af det cirkulære samfund: 
 Salg af funktionsduelige produkter 
 Salg af funktionsduelige komponenter 
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‘Reuse is where the money is!’ 

Presenter
Presentation Notes
Salg af funktionsduelige produkter – jeg tror Tom vil fortælle hvor mange funktionsduelige produkter der kasseresSalg af funktionsduelige komponenter - …Optimeret ‘for-behandling’ / ‘for-sortering’ … 



‘Reuse is where the money is!’ 
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2013 



Bliver der så overhoved brug for 
genvindingsindustrien? 

 Ja, bestemt! For producenterne skal jo ikke selv… 
 Men som en integreret del af det cirkulære samfund: 
 Salg af funktionsduelige produkter 
 Salg af funktionsduelige komponenter 
 Optimeret ‘for-behandling’ / ‘for-sortering’ 
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‘Produktfamilie-tilgangen’ 

Presenter
Presentation Notes
Salg af funktionsduelige produkter – jeg tror Tom vil fortælle hvor mange funktionsduelige produkter der kasseresSalg af funktionsduelige komponenter - …Optimeret ‘for-behandling’ / ‘for-sortering’ … 



Hvad mener vi med ‘produktfamilie-
tilgangen’? 
Overordnet: 
 Løsningerne / forretningsmodellerne skal udvikles for 

produkter/produktfamilier 
 
I forhold til genvinding i WEEE modtageanlæg: 
 For-sortering / separat håndtering af produkttyper 
 Optimering af shredder-systemerne 
 
Reguleringsmæssige perspektiver: 
 Afgifter i forhold til ‘performance’ inden for familien 

 Mængden af sparsomme/værdifulde ressourcer i produktet – i forhold 
til mulighederne for at genvinde dem 
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Presenter
Presentation Notes
Jeg tror Tom vil komme mere ind på detteCase kaffemaskiner?Nespresso-kapsler?



Hugin Azuria 

Melitta Aroma Excellent Melitta Enjoy Thermos 

Electrolux EKF 5220 

Phillips HD7448/20 

Nespresso Pixie 

Dolce Gusto (Krups) 
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10.950 kapsler = 2,2 kg aluminium 
I løbet af 5 år 
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Hvornår og hvor har producenter og 
genvindingsindustrien fælles interesser? 

 Sælge mange produkter!! Nemlig! 
 Sælge gode produkter! …? 

 
 Sælge holdbare produkter…? Egentlig ikke… 

 
 Sælge produkter der er lette at reparere…?? Heller ikke…? 

 
 Sælge produkter der er lette at håndtere – læs: genvinde 

materialer fra – i genvindings-industrien…??? Nemlig – men 
dette forudsætter nye forretningsmodeller og nye 
samarbejder… 
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Presenter
Presentation Notes
Og det er så her projektet Rethink Resourcer tager fat…Vi har dog ikke haft det store held med at få producenterne til at tænke i nye baner, men vi arbejder ufortrødent videre…Bl.a. sammen med Grundfos – som jo er store nok til at tænke lidt visionært…Vi har måttet love ikke at fortælle nærmere om tilgangen, men jeg kan afsløre at det handler om pumper…



Partnerskabet: Rethink Ressources 

Folketingets miljøudvalg bevilgede i 2013 ca. 10 mio. kr. til: 
 Partnerskab om Innovationscenter for 

ressourceeffektiv produktion og produktdesign 
Som gik til et konsortium bestående af: 
 Teknologisk Institut 
 Syddansk Universitet 
 CLEAN 
 Development Centre UMT 

 
www.rethinkressources.dk  
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http://www.rethinkressources.dk/


Interesseret i at være med i Rethink Resources?  

 Vi er stadig åbne for nye case-virksomheder: 
 Konsulenternes timer betales af projektet, hvis I 

medfinansierer med eget tidsforbrug… 
 

 Kontakt: 
 Henrik Grüttner – hegru@kbm.sdu.dk eller 40 20 34 64 
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PS: Schnauzer-hvalpe 
Sælges… 

mailto:hegru@kbm.sdu.dk

	Hvornår og hvordan kan producenterne arbejde sammen med genvindingsindustrien og skabe øget værdi for begge parter?
	Hvornår og hvordan kan producenterne skabe øget værdi for sig selv?
	Hvornår og hvordan kan producenterne skabe øget værdi for sig selv?
	Hvornår og hvordan kan producenterne skabe øget værdi for sig selv?
	Kan producenterne skabe øget værdi for sig selv ved at gøre det lettere at håndtere / udnytte produkterne end-of-life?
	Bliver der så overhoved brug for genvindingsindustrien?
	‘Reuse is where the money is!’
	Bliver der så overhoved brug for genvindingsindustrien?
	Hvad mener vi med ‘produktfamilie-tilgangen’?
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Hvornår og hvor har producenter og genvindingsindustrien fælles interesser?
	Partnerskabet: Rethink Ressources
	Interesseret i at være med i Rethink Resources? 

