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1. Indledning 
AffaldPlus gennemfører sammen med ejerkommunerne og Ressource City i Næstved et projekt 

i 2016/2017, som har til formål at afdække, hvorvidt det er muligt at fremme lokal 

genanvendelse af det genanvendelige affald, der indsamles på AffaldPlus’ 20 genbrugspladser1. 

Eftersom projektet finansieres over Miljøstyrelsens Kommunepulje, som er dedikeret til 

genanvendelse af et særligt udpluk af genanvendelige materialer (de såkaldte 

’fokusmaterialer’) angår projektet alene disse, som er: 

 Papir 

 Pap 

 Plast 

 Metal 

 Glas 

 Træ 

Til fokusmaterialerne hører også organisk dagrenovation, men da dette ikke indsamles via 

genbrugspladserne, er denne fraktion ikke omfattet af projektet. 

Som konsulent på opgaven er antaget rådgiverfirmaet NIRAS, som har mangeårig erfaring 

også med symbioseprojekter, hvor den ene virksomheds affald bliver den andens råmaterialer.  

I praksis gennemføres projektet ved at: 

 AffaldPlus beskriver de indsamlede fokusmaterialer (som det sker i dette katalog). 

 De deltagende kommune vurderer, om der findes virksomheder i de enkelte kommuner, 

som kunne tænkes at kunne bruge disse materialer som råmateriale. 

 Ressource City tager kontakt til erhvervsorganisationerne i de enkelte kommuner med 

henblik på at få disse til at sætte fokus på materialerne og muligheden for at anvende 

dem. Det foreslås gjort i to workshops i efteråret 2016. 

 NIRAS gennemfører besøg på et antal virksomheder, som kunne tænkes at ville 

anvende de genanvendelige materialer fra genbrugspladserne, og rådgiver disse om 

anvendelsesmuligheder og tilgængelig teknologi, der kan anvendes til at (for)behandle 

det genanvendelige affald. 

 I det omfang, der synes at være basis for det, udarbejdes egentlige cases for en eller 

flere virksomheder, som kan testes i praksis i en eventuel fase 2. 

Cases og projektafrapportering i øvrigt forventes at foreligge med udgangen af maj 2017. 

Kataloget her er således det første skud på stammen i genanvendelsesprojektet, og det har til 

formål at give eventuelle brugere af de indsamlede, genanvendelige fokusmaterialer et 

førstehåndsindtryk af art, mængde og kvalitet. 

  

                                                           
1
 Bilag 1 til kataloget rummer en kort beskrivelse af projektet. 



4 
 

2.  Samlede årlige mængder 
AffaldPlus indsamler årligt ca. 35.000 t fokusmaterialer til genanvendelse via 20 

genbrugspladser. Fordelingen fremgår af figur 1, som tillige gengives i større skala i katalogets 

bilag II. 

Figur 1: Placeringen af AffaldPlus’ genbrugspladser og de årligt indsamlede mængder af fokusmaterialer 

 

Mængderne fordeler sig således på materialetyper: 

Papir:  1.480 t  

(hertil kommer yderligere 19 ton makuleret skrivepapir af høj kvalitet samt ca. 

9.800 ton blandet papir, som indsamles direkte ved husstandene, og som er af en 

lavere kvalitet) 

Pap:  2.550 t 

Plast:  1.740 t 

 Fordelt på : 

- Folier, farvet 130 t 

- Folier, klare   56 t 

- Dunke m.v.   75 t 

- Plasthavemøbler 200 t 



5 
 

- Hård plast 880 t 

- Big Bags    36 t 

- PVC til genanv. 355 t 

- Plastkofangere   14 t     

 

Metal:  7.810 t 

Glas:  4.070 t  

 Fordelt på: 

- Glas og flasker 1.570 t 

- Vinduesglas 2.496 t 

(hertil kommer yderligere 4.600 ton glas og flasker, som indsamles via 

kubeordninger) 

Træ:           17.230 ton 

 (hertil kommer 2.740 t imprægneret træ)  
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3.  Katalogets opbygning 
Kataloget her beskriver følgende karakteristika for de enkelte materialetyper: 

 Hvad borgerne må lægge i den pågældende container på genbrugspladsen 

(sorteringsvejledningen). 

 Hvordan fraktionen ser ud – direkte fra genbrugspladsen (illustreret ved foto). 

 Kvalitetsbeskrivelse, herunder renhed og beskrivelse af typiske forureninger samt 

omtrentlig vægtfylde i foreliggende form (til indikation af nødvendigt lagervolumen). 

 De årlige mængder, indsamlet i 2014 og 2015 (samt en prognose for fremtidige 

mængder). 

 Den aktuelle afsætning, herunder det spand indenfor hvilket de genanvendelige 

materialer normalt kan afsættes, aktuel transportform og ton og/eller m3 pr. læs. 

Desuden beskrives det, om den givne affaldstype kan leveres med forskellige 

renhedsgrader (dvs. at AffaldPlus foretager en screening og pluk-sortering). 
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4. Fokusmaterialer 

 

4.1. Papir 

 
 

Hvad må borgerne lægge i? 
 Aviser 

 Ugeblade 

 Tryksager 

 Reklamer 

 Telefonbøger og bøger 

 Kontorpapir 

 Kuverter 
 

Sådan ser det ud 

    
 

 

Kvalitetsbeskrivelse 
 

Papir med op til 1,5 % fremmedelementer i form af pap/karton, bogrygge/bogbind m.v.  

 

Opbevares tørt/i lukkede beholdere på GBP’erne og er derfor uden skimmelsvamp m.v. 

 

Leveres i løs vægt og screenet for fremmedelementer ved visuel inspektion/udsortering.  

 

Vil også kunne leveres u-screenet, men da med større fare for urenheder. 

 

Rumvægt ~150-170 kg/m3  

 

Hertil kommer makuleret papir i små mængder (typisk skrivepapir), indsamlet via 

genbrugspladserne. 
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Endelig indsamles i de fleste kommuner fremover blandet papir og småt karton direkte fra 

husstandene. Da der ikke sker overvågning ved ilægning i beholderne, må det på baggrund af 

forsøg forventes, at den husstandsindsamlede papirkvalitet er ringere og vil kunne indeholde 

op til 10 % urenheder, typisk fødevareforurenet karton (mælkekartonner, pizzabakker) og 

plastposer m.v. På AffaldPlus’ Genbrugsterminal sker pluk-sortering heraf inden 

videresendelse, så al afhængig af, om papiret aftages direkte eller via Genbrugsterminalen, vil 

det kunne indeholde fejlsorteringer. 

 

Årlige mængder 
 

Aviser, blade og papir m.v. fra genbrugspladser: 

2014: 1.470 t 

2015: 1.460 t 

Tendens: Lå frem til 2013 på et niveau omkring 2.300 t/år, men faldt herefter til det 

nuværende niveau som følge af faldende forsyningsmængder kombineret med overgang til 

husstandsindsamling i endnu en kommune, og vil sandsynligvis falde yderligere fra 2018, hvor 

alle får husstandsindsamling af blandet papir og karton. 

 

Makuleret papir 

2014: 16 t 

2015: 20 t 

Tendens: Tilsyneladende stigende, men uvist om tendensen holder. 

 

Husstandsindsamlet papir: 

2014: 10.800 

2015:   9.850 

Tendens: Faldende, men stiger sandsynligvis i f.m. udvidelse af fraktionen til også at omfatte 

småt karton, ligesom en kommune mere forventes at gå over til husstandsindsamling fra 

foråret 2018. 

 

Aktuel afsætning 
 

Afsættes på det europæiske marked for genanvendeligt papir (fortrinsvis Sverige og 

Tyskland). 

 

Læsses på lastvogne i læs på max 23 t. 

 

Gennemsnitlige markedspris for rent papir ligger p.t. på 700-1000 DKK/t (an). 
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4.2. Pap 
 
 

Hvad må borgerne lægge i? 
 Bølgepap 

 Ren papemballage 

 Papkasser 

 Karton 
 
 

Sådan ser det ud (ikke-komprimeret) 
    

 
 

Kvalitetsbeskrivelse 

Pap/karton med op til 1,5 % andre fibre i form af papir. Aftaget direkte fra Genbrugspladsen 

kan forekomme andre forureninger, som imidlertid pluk-sorteres på Genbrugsterminalen. 

 

Pappet opbevares i lukkede containere (pressecontainere) og er derfor tørt og som 

udgangspunkt uden skimmelsvampeangreb m.v. 

 

Pappet komprimeres af pladshensyn med det samme på genbrugspladsen, og balles 

efterfølgende op i baller på 145 x 110 x 110 cm med en vægt på 848 kg. 

 

Rumvægt: ~150 kg/m3 (komprimeret). Presset i baller øges rumvægten til ~480 kg/m3 

 

Årlige mængder 
 

2014: 2.380 t 



10 
 

2015: 2.550 t 

Tendens: Stigende (Væksten vil muligvis stagnerer fra 2018, hvor alle får 

husstandsindsamling af blandet papir og karton) 

 

Aktuel afsætning 
 

Afsættes på det europæiske marked for genanvendeligt pap (fortrinsvis Sverige og Tyskland). 

 

Læsses på lastvogne i læs på max 23 t. 

 

Gennemsnitlige priser for rent, ballet pap ligger på markedet p.t. på 600-800 DKK/t (an) 
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4.3. Plast 

4.3.1. Klare folier 
 

Hvad må borgerne lægge i? 
 Bobleplast 

 Klare poser 

 Sække 

 Transportplast 
Folierne skal være af LDPE 
 

Sådan ser det ud (ikke-komprimeret) 

 

 
 

 

 

Kvalitetsbeskrivelse 

Består som udgangspunkt af LDPE, men op til 1,5% urenheder kan forekomme i form af 

andre plasttyper og i mindre grad papir m.v. Urenheder frasorteres på Genbrugsterminalen. 

 

Opsamles i klare plastsække som samles i stor-container. Inspiceres visuelt, finsorteres v. 

pluksortering og komprimeres efterfølgende til baller på 110 x 110 x 110 cm med en vægt på 

565 kg. 
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Rumvægt: ~ 6 kg/m3 (foreliggende). Opballet i baller: ~ 475 kg/m3 

 

Årlige mængder 
2014:  52 t  

2015:  56 t 

Tendens: Stigende tendens, forventes at stige yderligere, når der fra 2018 sandsynligvis 

indføres en ’Genbrugspladsernes henteordning’ 

 

Aktuel afsætning 
 

Afsættes på det verdensmarkedet for genanvendt plast. Skiftende aftagere afhængig af 

prisforhold. 

 

Læsses på lastvogne i læs på max 23 t. 

 

Gennemsnitlige priser på markedet for rene, ballede klare folier (LDPE) ligger p.t. på 2.200-

3.200 DKK/t (an). 
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4.3.2. Farvede folier 
 

Hvad må borgerne lægge i? 
 Bæreposer 

 Farvede sække/poser 

 Indpakningsplast 

 Træpillesække 

 
Folierne skal være af LDPE. 

 

Sådan ser det ud (ikke-komprimeret) 

 

      
 

Opsamles i klare plastsække som samles i stor-container.  

 

 

Kvalitetsbeskrivelse 

Består som udgangspunkt af LDPE. Urenheder kan forekomme, men frasorteres ved 

pluksortering på Genbrugsterminalen. 

 

Inspiceres visuelt, finsorteres v. pluksortering og komprimeres efterfølgende til baller på 130 

x 110 x 110 cm med en vægt på 630 kg. 

 

 

Rumvægt: ~ 17 kg/m3 (foreliggende). Komprimeret i baller: ~ 400 kg/m3 

 

Årlige mængder 
2014:  103 t  

2015:  130 t 

Tendens: Stigende tendens, forventes at stige yderligere, når der fra 2018 sandsynligvis 

indføres en ’Genbrugspladsernes henteordning’ 
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Aktuel afsætning 
Afsættes på det verdensmarkedet for genanvendt plast. Skiftende aftagere afhængig af 

prisforhold. 

 

Læsses på lastvogne i læs på max 23 t. 

 

Gennemsnitlige priser på markedet for rene, ballede farvede folier (LDPE) ligger p.t. på 400 – 

1.300 DKK/t (an). 
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4.3.3. Dunke, bakker og flasker 
 

Hvad må borgerne lægge i? 
 

Tomt, skyllet, tørt og uden låg: 

 Dunke 

 Plastflasker 

 Bøtte 

 Bakker  

 

Låg skal skrues af ved aflevering, men må gerne afleveres sammen med emballagen. OBS! 

Dunke mærket med dødningehoved (giftig eller meget giftigt) skal afleveres som farligt affald 

– uanset om emballagen er tom eller ej. 

 

Emballagen skal være mærket med genbrugsmærkerne 1 (PET), 2 (HDPE), 5 (PP) eller 6 

(PS). 

 

 

Sådan ser det ud (ikke-komprimeret) 
 

    
 

Opsamles i klare plastsække som samles i stor-container.  

 

Kvalitetsbeskrivelse 

Består af en blanding af plasttyperne PET, HDPE, PP og PS. Kan indeholde urenheder i form af 

andre plasttyper m.v., hvis aftages direkte fra genbrugspladsen. 

 

Inspiceres efterfølgende visuelt på Genbrugsterminalen, hvor der sker finsorteres v. 

pluksortering. Komprimeres efterfølgende til baller på 110 x 110 x 110 cm med en vægt på 

492 kg. 

 

Rumvægt: ~ 8 kg/m3 (foreliggende).  Komprimeret i baller: ~ 370 kg/m3 
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Årlige mængder 
2014: 55 t 

2015: 75 t 

Tendens: Stigende tendens, men forventes at stabilisere sig/falde, når der i 2018 indføres 

husstandsindsamling af dunke, bakker og flasker 

 

Aktuel afsætning 
 

Afsættes på det europæiske marked for genanvendt plast. Skiftende aftagere afhængig af 

prisforhold. 

 

Læsses på lastvogne i læs på max 23 t. 

 

Gennemsnitlige priser på markedet for blandingsfraktionen er i dag negativ og ligger p.t. på i 

størrelsesordenen -525 DKK/t (an). 
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4.3.4. Hård plast 
 

Hvad må borgerne lægge i? 
 Hyndebokse 

 Palletanke uden stål og træ 

 Plastbakker 

 Plastlegetøj uden metal og elektronik 

 Plastkasser 

 Spande uden metalhank 

 Tæpperør 

 Tøjkurve 

 Værktøjsemballage/kasser  

 

Der må ikke ilægges materialer af PVC   

 
 

Sådan ser det ud 
 

 
 

Plastsækken er en fejlsortering, som kan forekomme ved direkte aftag fra genbrugspladsen, men som 
frasorteres på Genbrugsterminalen. 

 

Kvalitetsbeskrivelse 

Blandede plasttyper, dog fortrinsvis PET, HDPE, PP og PS. Kan direkte aftaget indeholde 

forureninger i form af f.eks. bløde folier. 
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Inspiceres visuelt på Genbrugsterminalen, finsorteres v. pluksortering og komprimeres 

efterfølgende til baller på 110 x 110 x 110 cm med en vægt på 536 kg. 

 

 

Rumvægt: ~ 170 kg/m3 (foreliggende). Komprimeret i baller: ~ 400 kg/m3 

 

 

Årlige mængder 
2014:  630 t  

2015:  890 t 

Tendens: Stigende tendens. Øges muligvis yderligere, når øget fokus på plast i 2018. 

 

Aktuel afsætning 
 

Afsættes på det europæiske marked for genanvendt plast. Skiftende aftagere afhængig af 

prisforhold. 

 

Læsses på lastvogne i læs på max 23 t. 

 

Gennemsnitlige priser på markedet for hård plast er i dag negative ligger p.t. på -300 til -600 

DKK/t (an). 
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4.3.5. Plasthavemøbler 
 

Hvad må borgerne lægge i? 
 Borde af plast 

 Solvogne 

 Stole af plast 

 
Der må ikke ilægges materialer af PVC   

 
 

Sådan ser det ud 

 

 
 

Den blå og den hvis plastkasse samt plastslangen er eksempler på fejlsorteringer, der kan forekomme ved 
direkte aftag, men frasorteres på Genbrugsterminalen. 

 

Kvalitetsbeskrivelse 

Består typisk af polypropylen, men også andre plasttyper kan forekomme. Metal, herunder 

aluminium, forekommer som integreret del af visse møbler. 

 

Rumvægt: ~ 80 kg/m3 
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Årlige mængder 
2014: 210 t   

2015: 195 t 

Tendens: Lå frem til og med 2012 stabilt på omkring 100 t/år men er så siden steget og har 

nu stabiliseret sig omkring 200 t/år  

 

Aktuel afsætning 
 

Afsættes på det europæiske marked for genanvendt plast. Skiftende aftagere afhængig af 

prisforhold. 

 

Gennemsnitlig markedspris for havemøbler af plast ligger p.t. på 170-500 DKK/t (an). 
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4.3.6. Hård PVC til genanvendelse 
 

Hvad må borgerne lægge i? 
 Alle former for hård PVC, evt. mærket med en trekant med et 3-tal i 

 Drænrør 

 Haveslanger 

 Kabelbakker 

 Elektrikerrør 

 Kloakrør 

 Paneler, døre og vinduesrammer (uden glas) 

 Tagrender 

 Tagplader af PVC 
 

Sådan ser det ud 
 

 
 

 

Kvalitetsbeskrivelse 

Hård PVC – mindre forureninger kan forekomme. 

 

Rumvægt: ~ 100 kg/m3 

 

Årlige mængder 
2014:  370 t 

2015:  355 t 
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Tendens: Lå frem til og med 2012 stabilt omkring 275 t/år og steg så til det nuværende 

niveau omkring 350-370 t/år. Uklart, om det seneste års fald er udtryk for en varig tendens.  

 

Aktuel afsætning 
 

Afsættes til dansk operatør, som eksporterer til oparbejdning. 

 

Gennemsnitlige markedspris for hård PVC er negativ og udgiften til håndtering ligger p.t. på 

1.400 – 1.800 DKK/t (an). 
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4.3.7. Plastkofangere 
 

Hvad må borgerne lægge i? 
 

 Plastkofangere fra biler og andre køretøjer 

 

Kofangere af glasfiber må ikke ilægges (håndteres som stort brændbart). 
 

Sådan ser det ud 
 

 
 

 

Kvalitetsbeskrivelse 

Plastkofangere kan være fremstillet af etylen, propylen eller vinylklorid (PVC). 

 

Glasfiber-kofangere er som udgangspunkt frasorteret. 

 

Inspiceres visuelt, finsorteres v. pluksortering og komprimeres efterfølgende til baller på 120 

x 110 x 110 cm med en vægt på 557 kg. 

 

Rumvægt: ~80 kg/m3 (foreliggende). Komprimeret i baller: ~ 385 kg/m3 

 

 

Årlige mængder 
2014:  16 t 

2015:  14 t 

Tendens: Mængden har været jævnt faldende fra 26 t/år i 2011 til de nu 14 t/år. 
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Aktuel afsætning 
 

 

 

Gennemsnitlige markedspris for plastkofangere ligger p.t. på 800-1.300 DKK/t (an). 
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4.4. Jern og metal 

 

4.4.1. Jern og metal (’kommunejern’) 
 

Hvad må borgerne lægge i? 
 Brugte bilmotorer og motorklippere uden væsker (oliefiltre og bundprop fjernet) 

 Cykler 

 Dåser (tomme) fra konserves, øl, vand 

 Jern 

 Kedler 

 Klaver med jernramme 

 Materialer af rustfrit stål, jern, støbejern, kobber, messing, aluminium 

 Metalspåner 

 Metalskrot 

 Møbler hvor hovedbestanddelen er metal 

 Olietanke i jern/stål (tomme) 

 Præisolerede fjernvarmerør (isoleret med Polyuretanskum), højst 2 m. lange 

 Større metaldele 

 Radiatorer 

 Rør 

 Åbne metaltromler 

 
Der må ikke ilægges elektronikskrot af nogen art 

 

Sådan ser det ud 
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Kvalitetsbeskrivelse 

Stærkt varierende indhold af alle typer metal (kvaliteten betegnes ofte ’kommunejern’ som 

udtryk for en blandet landhandel). Der kan forekomme fremmedlegemer i form af vedhæftet 

plast, træ og andre materialer. 

 

Rumvægt: Varierer stærkt afhængig af aktuel sammensætning, men ~500-700 kg/m3 er et 

typisk snit. 

 

 

Årlige mængder 
2014:  7.615 t 

2015:  7.675 t 

Tendens: Har svinget omkring 7.500 ton i en årrække 

 

 

Aktuel afsætning 
 

Afsættes på det danske skrotmarked. 

 

Markedet for jern og metal er stærkt konjunkturafhængigt. Gennemsnitlige markedspris for 

blandet jern og metal har inden for det seneste år således svinget mellem 480 og 1.200 

DKK/t (an). 
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4.4.2. Kabler 
 

Hvad må borgerne lægge i? 
 Kabler 
 Ledninger 

 
Der må ikke ilægges elektronikskrot af nogen art 
 

Sådan ser det ud 
 

 
 

 

Kvalitetsbeskrivelse 

Kabler består typisk af kobber, omviklet med et isolerende plastmateriale. 

 

Rumvægt: Varierer stærkt efter type. 

 

Årlige mængder 
2014: 125 t 

2015: 135 t 

Tendens: Har været jævnt stigende fra <100 t/år siden 2010 

 

Aktuel afsætning 
 

Afsættes på det danske skrotmarked. 

Markedet for jern og metal – og dermed kobberet i kabler - er stærkt konjunkturafhængigt. 

Gennemsnitlige markedspris for kabler ligger p.t. på 3.000 – 3.600 DKK/t (an). 
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4.5. Glas 

4.5.1. Flasker og emballageglas 
 

Hvad må borgerne lægge i? 
 Drikkeglas 

 Emballageglas (fx konserves- og syltetøjsglas) 

 Flasker 

 Medicinglas 

 Krystalglas 

 Glasvaser u. bemalinger 

 
 

Sådan ser det ud 
 

  
 

 

Kvalitetsbeskrivelse 

Blandede glastyper med indhold af metallåg m.v. 

 

Rumvægt: ~200 kg/m3  

 

Årlige mængder 
 

Genbruspladser: 

2014: 1.430 t 

2015: 1.575 t 

Tendens: Svagt faldende tendens over de seneste 5 år (fra et niveau omkring 1.600 t/år). 

Forventes at falde yderligere fra 2018, hvor der indføres husstandsindsamling af glas i alle 

kommuner. 
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Kuber: 

2014: 4.500 t 

2015: 4.750 t 

Tendens: Mængden toppede i 2012 med 4.900 ton og har siden været svagt vigende, dog 

med lille top i 2015. Forventes at falde yderligere fra 2018, hvor der indføres 

husstandsindsamling af glas i alle kommuner. 

 

 

Aktuel afsætning 
 

Afsættes til Reiling (i Næstved), som oparbejder til skår til glasproduktion på Ardagh Glass 

(glasværk i Fensmark ved Næstved). 

 

Gennemsnitlig markedspris for glas til skår ligger p.t. på 50-70 DKK/t (an). 
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4.5.2. Vinduesglas 
 

Hvad må borgerne lægge i? 
 Blyindfattede ruder 

 Brusekabiner af glas 

 Enkeltlags-vinduesglas med og uden ramme 

 Farvede/tonede ruder 

 Glasborde 

 Glashylder 

 Glasskår 

 Hærdet glas 

 Ruder fra drivhuse 

 Spejle 

 Termoruder 

 Trådvinduer/trådglas 

 
 

Sådan ser det ud 
 

 
 

 

Kvalitetsbeskrivelse 

Planglas, men med et stort indhold af metal, plast og træ (rammer). Termoruder kan 

indeholde PCB, og skal håndteres i overensstemmelse med reglerne herfor. 

 

Rumvægt: ~ 400-500 kg/m3 (afhængig af pakning i containeren) 
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Årlige mængder 
2014: 2.550 t    

2015: 2.495 t 

Tendens: Har svinget omkring 2.000 ton over de senere år. 

 

Aktuel afsætning 
 

Afsættes til regionale entreprenører, der adskiller glas og rammer og afsætter glasset til 

genanvendelse, mens rammer typisk går til forbrænding (eller for metalrammers 

vedkommende til materialegenanvendelse). 

 

Gennemsnitlig markedspris for vinduesglas (monteret i vinduer) er negativ og de aktuelle 

behandlingsomkostninger ligger p.t. på 500 – 700 DKK/t (an). 
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4.6. Træ 

 

4.6.1. Tørt indendørstræ 
 

Hvad må borgerne lægge i? 
KUN indendørs-træ, herunder: 

 Emballagetræ 

 Paller inkl. engangspaller (‘ødelagte’) 

 Køkkenelementer 

 Maskinkasser 

 Træmøbler uden stof, kakler og lignende 

 Afskær og tømmerrester 

 Spån-/MDF-/OSB-/krydsfiner-/masonitplader 
 

Sådan ser det ud 
(helt)                                        (neddelt) 

  
 

 

Kvalitetsbeskrivelse 

Træet kan være bemalet, men ikke imprægneret. Kan indeholde beslag, søm og skruer i 

mindre mængder. Leveres som udgangspunkt neddelt, men kan også leveres helt. 

 

Rumvægt: ~ 180 kg/m3 (foreliggende – dvs. før neddeling; efter neddeling ~200-220 kg/m3) 

 

AffaldPlus har iværksat en analyse af det indsamlede træ og dets anvendelsesmuligheder. 

Analysen forventes tilendebragt i september/oktober 2016, hvorefter dens resultater vil blive 

indarbejdet i dette katalog. 

 

Årlige mængder 
2014:   8.010 t 

2015: 17.230 t 
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Tendens: Stigning fra 2014 til 2015 skyldes fuld udrulning. Mængden forventes at falde til 

15.000 t/år som følge af skærpede sorteringskrav (ej udendørs træ) 

 

Aktuel afsætning 
 

P.t. afsættes mindre mængder til spånpladeproduktion i DK. Resten oplagres p.t. 

 

Gennemsnitlig markedspris for rent, tørt indendørstræ er negativ og p.t. findes der stort set 

ikke et reelt marked herfor. 
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4.6.2. Imprægneret træ 
 

Hvad må borgerne lægge i? 
 Bolværk 

 Bundgarnspæle 

 Flethegn 

 Jernbanesveller 

 Telefonpæle 

 Tjæret træ 

 Trykimprægneret træ 

 
 

Sådan ser det ud 
 

 
 

 

Kvalitetsbeskrivelse 

Træet kan indeholde beslag, søm og skruer i mindre mængder.  

 

Rumvægt: ~ 140 kg/m3  

 

 

Årlige mængder 
2014:   2.820 t 

2015:   2.745 t 

Tendens: Mængden de foregående år lå stabilt omkring 2.300 t og den lille stigning skyldes 

utvivlsomt yderligere fokus på træ i f.m. udsortering af rent træ. Øget fokus på sortering af 

rent træ kan medføre yderligere mængder. 
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Aktuel afsætning 
 

P.t. afsættes imprægneret træ til energinyttiggørelse på dedikerede tyske anlæg, da det ikke 

må forbrændes på danske forbrændingsanlæg, hvorfra slaggen nyttiggøres til bygge- og 

anlægsformål. 

 

Gennemsnitlig markedspris for imprægneret træ er negativ og behandlingsprisen ligger p.t. på 

500 - 600 DKK/t (an). 
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Bilag 1, Projektbeskrivelse 
 

Kort præsentation af projekt ’Lokal genanvendelse af Genbrugsplads-affald i en 

cirkulær økonomi’ – et kommunepuljeprojekt 

Hvem? 

Projekt ’Lokal genanvendelse af Genbrugspladsaffald i en cirkulær økonomi’ er et 

kommunepuljeprojekt under ledelse af AffaldPlus og med deltagelse af alle seks ejerkommuner 

(Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg). Næstved Kommunes Ressourcecity 

er en central medspiller omkring kontakten til erhvervslivet, og NIRAS er konsulent på den 

teknisk faglige virksomhedsdel af projektet. 

Hvorfor? 

Det primære formål er at øge genanvendelsen af fokusmaterialerne pap, papir, plast, metal, 

glas og træ fra husholdninger.  

Formålet forfølges gennem at sikre en lokal forankring af den cirkulære økonomi og lukke 

lokale materialestrøms-loops for også post-consumer-affald, herunder at kortlægge og 

beskrive relevante state-of-the-art teknologier, værdikæder og innovative koncepter, der kan 

bidrage til at det lokale erhvervsliv får del i værditilvæksten ved oparbejdning og 

genanvendelse af de fokusmaterialer, der indsamles gennem storskraldsordninger og 

genbrugspladser i AffaldPlus’ område. Lukkede loops bidrager samtidig til minimering af klima- 

og miljøeffekterne ved vores materialeforbrug. 

Hvordan? 

AffaldPlus kortlægger mængde og kvalitet af det indsamlede affald. 

 De seks ejekommuner screener råvareforbruget hos de lokale virksomheder og 

kortlægger strukturerne i erhvervsorganisationerne. 

 Ressourcecity og NIRAS kalder gennem erhvervsorganisationerne til workshops med 

interesserede virksomheder. 

 NIRAS gennemgår relevante virksomheder og kommer med forslag til egnet teknologi, 

nye værdikæder og innovative koncepter. 

 

Hvornår? 

Projektet løbes i gang i april/maj 2016 og afrapporteres endeligt med udgangen af maj måned 

2017. 

Hvad kommer der ud af det? 

Projektet udmunder i konkrete anvisninger på øget, lokal genanvendelse og forventes dermed 

på sigt at initiere et øget markedstræk på – og dermed øget afsætning af – de genanvendelige 

og genbrugelige dele af produkterne og affaldet. Dette og de lokalt tilpassede 

sorteringskriterier forventes at tilskynde borgerne til i endnu større grad end nu at udsortere 

de tørre fraktioner fra strømmene af småt og stort brændbart til indsamling via 

genbrugspladser og/eller andre storskraldsordninger. Det giver pludselig mening helt lokalt at 

sortere sit affald. 

Det forventes således, at en større andel af de mængder af genanvendelige materialer, der i 

dag går til stort og småt brændbart, vil blive udsorteret og genanvendt/genbrugt. 
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I det omfang det lykkes at etablere lokal afsætning/oparbejdning af fokusmaterialerne, vil 

også de mængder heraf, der husstandsindsamles, naturligt kunne følge samme spor og derved 

øge både volumenet for aftagerne og sorteringsinteressen hos borgerne. 

Hvor meget? 

Projektets samlede budget er på DKK 801.700, hvoraf Miljøstyrelsens Kommunepulje støtter 

med DKK 747.700. 
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Bilag 2, Kort med mængder 
Mængden af fokusmaterialer, fordelt på genbrugspladser i AffaldPlus’ opland 

 

 


