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Største udbud af plast nogensinde herhjemme

Plast fra 38 kommuner og 11 affaldsselskaber (svarende til 2,6 mio. 

borgere), samt Region Hovedstadens hospitaler

16.000 tons blandet plast fra husholdninger og genbrugsstationer

Højere genanvendelse til en konkurrencedygtig pris

Best-of-art anlæg, lavere CO2 udledning

Grøn omstilling, vækst og beskæftigelse

INNOVATIVT UDBUD AF PLAST
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Pop. Density: 
Per/km²

Legend Expected quantity of 
plastic waste from 

contracting authorities 
(kt)

1 – AffaldPlus (2,900)

16 - Tårnby (150)
2 – ARC (1,000)

7 - København (2,000)
9 – Norfors (1,300)

3 - Forsyning Helsingør (542)

12 - Region H (500)

11 – REFA (300)

10 - Odense (3,650)

5 - Kerteminde
(228)

14 - Reno-Nord (1,045)

6 - Kolding (500)

8 - Middelfart (300)

13 - RenoDjurs (500)

15 - RenoSyd (470)

4 – KaraNoveren (3,201)





Plasten kunne sendes til et helt nyt state-of-the-art anlæg i Marl, 

Tyskland, der levede op til kravene i udbuddet

Anlægget stod færdigt i december 2018 og indeholdt den nyeste 

sensor- og robotteknologi til sortering af plastaffald

Der blev garanteret en genanvendelsesprocent på 75 %, hvilket var 

højere end hidtil

Anlægget kunne håndtere blandet plast fra husholdninger og 

genbrugsstationer og udsortere det i de gængse polymerer (PET, PP, 

PE mv.), inkl. sort plastik

Tilbuddet indeholdt løfte om gennemsigtighed og sporbarhed

Letter of Intent vedrørende etablering af et anlæg i Danmark, såfremt 

mængderne ville stige

TILBUD FRA ALBA RECYCLING GmbH





Hvis vi vil have høj genanvendelse er tre ting vigtige:

1. Ensartet kildesortering, der tilpasses sorteringsanlægget

2. Adgang til avanceret teknologi

3. Veludbygget recycling industri

Danmark har gode muligheder inden for alle tre områder

HVAD HAR VI LÆRT?









3 strategiske spørgsmål

Skal vi fortsat sende plasten til udlandet? 

Skal vi have mindre lokale anlæg?

Skal vi ud over høj genanvendelse af plast også have mere 

erhvervsudvikling, vækst og beskæftigelse?



Hvad er vigtigst? 

Er det vigtigt, at der kommer et anlæg i Danmark?

- Hvis vi skal udnytte erhvervsmulighederne i sortering og 

genanvendelse af plast, skal vi være først med et anlæg med 

den højeste genanvendelse

- Hvis det skal lykkes, skal langt flere kommuner og 

affaldsselskaber, der samler erhvervsaffald, tilslutte sig 

ordningen

- Hvis vi skal have et optimalt system i Danmark, så er der kun 

plads til, at vi kan have 1 eller måske 2 anlæg i Danmark, der 

kan sortere husholdningsaffald og sammenligneligt 

erhvervsaffald.

- Det vil kræve de politisk opbakning



ANBEFALINGER



Hvad skal vi som minimum gøre?

Vi skal som minimum fortsat sende plasten til udlandet til et state

of the art anlæg, der kan garantere den højeste genanvendelse 

på markedet

Men det er der ikke meget erhvervsudvikling i…



Hvad er den ambitiøse løsning?

Pulje plastmængderne og formidle et best of the art anlæg i 

Danmark gennem udbud med konkurrencepræget dialog

Etablere partnerskaber i Danmark, der gør at Danmark bliver 

blandt de førende inden for genanvendelse af plast 

Understøtte udvikling af recycling industri i Danmark

Kan kun realiseres, hvis der er tilstrækkelig politisk kraft i 

regeringen og i kommunerne om at vi skal gå den vej







KONKLUSION

Den grønne omstilling bør gå hånd i hånd med vækst og 

beskæftigelse

Der er betydelige erhvervsmuligheder i at være blandt de første 

med et plast sorteringsanlæg med den højeste genanvendelse

Danmark har gode muligheder for at blive blandt de førende 

inden for genanvendelse af plast og høste de miljø- og 

erhvervsmæssige muligheder, der ligger i det
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