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Hovedargumenterne

• Vi vil sikre kvalitet i genanvendelsen – med en vision om at vi får 
etableret et regionalt loop for genanvendelse af plast i Nordjylland

• Alt det som vi godt ved ikke kan genanvendes skal energiudnyttes lokalt, 
dvs forbrændes på vores affaldsenergianlæg i Aalborg Øst

– Vi får selv gavn af varmen

– Forbrændingsanlæg nede i Europa har en langt lavere virkningsgrad 

• Lokale arbejdspladser – udvikling i Nordjylland.
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Plastfraktioner til genanvendelse

• HDPE

• PP

• PET

• LDPE (PE-folie)

• Mix-folie

• Restplast

Anlæg i Tyskland og Polen   Ca. 45 %

Quantafuel i Skive Ca. 35 %

Reno-Nords energianlæg Ca. 20 %
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Afsætning af materialer

• Vi indgår aftaler om levering til anlæg hvor vi stiller krav om 
sporbarhed

• Vi tilstræber at indgå aftaler med virksomheder, der har 
End-of-Waste certifikater

• Vi auditerer anlæggene
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Hvad anvendes plasten til ?

Polymer Anvendes til

HDPE Granulat som bruges til produktion af rør 

PP Agglommerat/regrind til murbaljer blomsterpotter og lignende 

PET Udsortering PET- flasker og bakker samt andet plast. PET flasker balles 
til emballageproducenter til PET flasker eller film. PET bakker til nye PET 
bakker eller film

LDPE Farvesorteres - neddeles - regranuleres. Bruges til nye plastsække, 
emballager, bæreposer m.m.

Mixed folie Oparbejdes til olieprodukter i pyrolyseproces
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Hvad kan anlægget i Aalborg pt.

• Anlægget kan udsortere mellem 79% og 93% af de 
plastmaterialer der puttes i anlægget.

• Der er et vist tab i de forskellige processer eksempelvis pga. 
komprimering under transport til anlægget

• Renheden af de materialer der kommer ud kan variere og vi kan 
optimere på vores NIR scannere alt efter sammensætning af 
affaldet.
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Udviklingsprojekter

• Den 3. Vej – forprojekt til sorteringsanlægget (2014)

• MUDP flexisort – regionalt genanvendelseskoncept (2015-2018)

• Inno-mt – mærkning af fødevareplast (2019)

• MUDP post consumer – oparbejdning af plast til genanvendelse (2017 –
2019)

• MUDP fyrtårnsprojekt – bl.a. fokus på sort plast (Ansøgt i 2019)


