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NÆSTVEDS GLASKLYNGE ER UDVALGT
BLANDT VERDENS BEDSTE KLIMALØSNINGER
HVAD ER GLASKLYNGEN
Glasklyngen indsamler og sorterer omkring 125.000
tons glas, som genanvendes til cirka 7-800 millioner
flasker og husholdningsglas årligt. Det sparer verden
for en CO²-udledning på ca. 15.000 tons om året.

HVAD ER C40 CITIES?
C40 Cities forbinder og forpligter 94 af verdens
største byer til konkret klimahandling for at bane
vejen for en sundere og mere bæredygtig fremtid.
Netværket repræsenterer 700+ millioner borgere og
en fjerdedel af den globale økonomi.

HVAD ER CITIES100?
Cities100 er skabt som et samarbejde mellem C40
Cities og Nordic Sustainability. Cities100 fremviser
100 af de mest ambitiøse klimaprojekter i verden.
Projekterne er udvalgt blandt 195 ansøgere efter
en udvælgelses- og evalueringsproces ved Nordic
Sustainability og et team af eksperter fra C40. Projekterne er evalueret efter fem kriterier: klimaeffekt,
merværdi, innovation, samarbejde samt deling og
opskalering.

Det er fjerde gang Cities100-rapporten bliver udgivet.

HVOR STORT ER DET?
Projekterne i Cities100-rapporten indgår i et globalt
inspirationskatalog, der skal inspirere internationalt.
Glasklyngen i Næstved er udvalgt blandt de 100
mest ambitiøse og innovative eksempler på løsninger
fra hele verden, hvor byer arbejder strategisk med
klimatiltag.
Glasklyngen i Næstved er et eksempel på, hvordan
kommuner og byer med lokale løsninger viser vejen
for, hvordan man kan bidrage til at opfylde Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C.

HVEM ER MED I GLASKLYNGEN I NÆSTVED?
Glassorteringsvirksomheden Reiling Glasrecycling og
glasproduktionsvirksomheden Ardagh Glass Holmegaard udgør sammen med Næstved Kommunes
Ressource City glasklyngen i Næstved.
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CITATER FRA NÆSTVEDS GLASKLYNGE, DER ER UDVALGT
BLANDT VERDENS BEDSTE KLIMALØSNINGER
HVORFOR ER DET STORT FOR ARDAGH
GLASS HOLMEGAARD?
”Ardagh og vores kunder og samarbejdspartnere har
stor miljømæssig fokus, hvilket har medført, at vi gennem de seneste år har øget genanvendelsesprocenten af glasskår. Derudover samarbejder vi med vores
kunder om udvikling af lettere glasemballager, der de
seneste 5 år har medført en vægtreduktion på 8 %.
Vi har investeret i en ny smelteovn, der har reduceret
energiforbruget med 18 %, og vi leverer desuden
overskudsvarme fra produktionen til fjernvarmenettet
i Holmegaard, hvilket medfører en årlig reduktion på
15.000 tons CO².
Vi er positive over, at glasklyngen i Næstved er blevet
en del af Cities100, og håber, at dette kan medvirke
til at øge fokus på genanvendelse af glas i både Danmark og i resten af verden”.
Kim Holmberg, CFO, Ardagh Glass Holmegaard

HVORFOR ER DER STORT FOR REILING
GLASRECYCLING?
”Reiling Glasrecycling har i mere end 100 år indsamlet og oparbejdet glas med afsætning til glasværkerne for øje. I mange år har vi ligeledes være en del af
glasklyngen i Næstved.

Reiling Glasrecycling er i dag én af Europas førende
recyclere indenfor glas, og vi er glade og stolte over
den anerkendelse det er, at blive en del af ”Cities100”. En anerkendelse der for os alle både forpligter og motiverer.
Fokus på bæredygtighed og genanvendelse er støt
stigende i hele verden og har i mange år været kerneområdet i Reiling Glasrecyclings aktiviteter. Derfor
er vi naturligvis glade for, at det er kommet på den
internationale klimadagsorden.
Vores sorteringsanlæg i Næstved er opført i 2016 og
er forsynet med højteknologiske sorteringsteknikker,
der sikrer at glasset har så høj kvalitet, at glasværkerne kan benytte op til 90 % genbrugsglas, når de
producerer nye produkter. Før 2016 benyttede glasværkerne max. 60 % genbrugsglas, så det nye anlæg
reducerer forbruget af naturens jomfruelige ressourcer til glasproduktion fra 40 % til 10 %, samt reducerer mængden af glasaffald til deponi tilsvarende.
Vores udviklingsafdeling har sammen med tætte
samarbejdspartnere opført anlæggene således, at
energiforbruget til sorteringsprocessen er på et absolut minimum.
Vi oparbejder årligt ca. 150.000 tons glasaffald fra
kommuner og industrier i Danmark, og i tæt dialog

med vores kunder definerer vi hvilke typer af glas og
hvilke kvaliteter, der er brug for.
Vi håber med ”Cities100”-anerkendelsen, at Næstved Ressource City og Reiling Glasrecycling kan være
med til at bidrage til endnu mere fokus på ”Cirkulær
økonomi” både nationalt og internationalt.”
Jesper Blicher-Nordkvist, fabrikschef, Reiling Glasrecycling

HVORFOR ER DER STORT FOR NÆSTVED?
”Næstved er virkelig stolt over at være repræsenteret blandt de største og mest fremadskuende byer i
verden i forhold til at handle på de akutte klimaudfordringer.
Cities100-anerkendelsen kan være med til at tiltrække virksomheder og skabe nye arbejdspladser til
Næstved.
Anerkendelsen kan medvirke til at åbne døre og skabe forretningsmuligheder for virksomheder i Næstved, og de øvrige virksomheder i Ressource City-netværket, både i Danmark og udlandet.
Brandingværdien er stor for Næstved, der kommer
med i et eksklusivt selskab af byer i verden, der gør
noget ekstra for at løse klimaudfordringerne.”
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NÆSTVEDS GLASKLYNGE ER UDVALGT
BLANDT VERDENS BEDSTE KLIMALØSNINGER
HVAD SKER DER HERFRA?

KONTAKTPERSONER

LINKS

10. OKTOBER

Næstved Kommune:
Carsten Rasmussen, mobilnr. 2545 0943

Ardagh Glass Holmegaard : : :

Ressource City afholder C40-klimakonference
i Næstved for fremtidens voksne med bl.a.
live-streaming fra C40 klimatopmødet i København.

11. OKTOBER
Ressource City præsenterer glasklyngen i
Næstved på C40 Klimatopmødet i København.

12. OKTOBER
På Klimakonferencens sidste dag er glasklyngen i Næstved besøgsdestination for de
delegerede ved C40 klimatopmødet, hvor
virksomhederne i glasklyngen præsenteres.
Da vi aldrig har prøvet dette før, skal vi se,
hvilke muligheder denne anerkendelse medfører, og hvordan vi får omsat muligheder
til værdi for virksomheder og borgere i hele
Næstved Kommune.

Reiling Glasrecycling:
Jesper Blicher-Nordkvist, mobilnr. 5455 5458
Ardagh Glass Holmegaard:
Kim Holmberg, mobilnr. 4034 9820
Ressource City:
Michael Elgaard, mobilnr. 2015 4509
Søren Nielsen, mobilnr. 2545 1537
Realdania:
Pia Møller Munksgaard, mobilnr. 2969 5249
Nordic Sustainability:
Pernille Jægerfelt Mouritsen, mobilnr. 2293 7613

ardaghgroup.com
Reiling Glasrecycling : : : reiling.dk
Ressource City : : : ressourcecity.dk
C40 : : : c40summit2019.org
Cities 100 rapport : : : cities100report.com

#Cities100
#TheFutureWeWant
#Cities4Climate

