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Kort om os

Livscyklus

Reel genindvinding

Fortolkning  og beregning 

Sporbarhed og dokumentation 



Scrap Solutions, 

Renofyn og DKK 

Plastics;

praktisk og faktisk  

genindvinding 

Vi genvinder plast fra 

genbrugspladser, industri og  

husstandsindsamling inklusiv 

MDK og metaller.

• Ejerskab i hele processen

• Månedlige individuel 
udbytterapporter

• Løbende resteanalyser

• Verificering årligt af 3. parts 
kontrol



Sortering i 

plasttyper

Kværn og vask samt pelletering

Færdig materiale til

produktion

Produktion og 

brug
Kasser, beholdere,  spande 

og flasker af plast fra 
husstandsindsamlet plast

Plastaffald indsamling



Reel 
genanvendelses-
andel

Alle anlæg og processer i hele 
produktionskæden har tab!

Genvundet plast i forhold til den 
faktiske mængde plast der findes i 
inputfraktionen.

Genvundet plast:

Når plasten overgår til ikke 
længere at være affald

� Sortering efter DSD-standarder

� Kværn og vask

� Pelletering



Rapport og 
beregninger
består at 2 dele:
1. del er sorteringen
2. del er kværn og 
vask

1. del
�Udsortering efter DSD-standarder, 

� (kendt indhold)

�Prøver af rester

�Beregning af ikke-plast i rester



Resteanalyse
og korrigeret 
input (1. del) Restanalysen viser materialesammensætningen 

af resten som ikke sendes til videre 
forarbejdning i step 2. derved måles kvaliteten 
af sorteringsprocessen, samt mængden af ”ikke 
plast”



Definition på
af ”ikke-plast”
(1. del)

• Glas, gips, beton, træ, metal og organisk affald (inkl. dyr) m.m.

• Blød PVC (gummistøvler, plastslanger, regntøj, nappa, haveslanger m.m.)

• Tekstiler samt sammensatte produkter med tekstil (tasker, kufferter, cykeltasker, 
autostole, styrthjelme, kontorstole, sko, legetøj, rulleskøjter, m.m.)

• Plastprodukter sammensat med isolering, pap eller andet (Ringbind, køletasker, isolerede 
plastbeholdere, termokander, videobånd, tape, fiskestænger, op-skummet rør m.m.)

• Elektronikskrot og legetøj.

• Hærdeplast (glasfiber, Pressalit, melaninplader m.m.)

• Degenereret plast (sprøde tagplader, typisk af PVC).

• Net, tov, liner og snor.





Udbytter for kværn 
og vask 

Urenheder efter DSD-
standarder



Definition på
af urenheder
(2. del)

• Madrester

• Maling

• Sand, jord, beton

• Papir og lim

• Væsker og slam



Reel 
genanvendelse 

Korrigeret input

Korrigeret input fås ved at fratrække 
følgende fra den samlede 
inputmængde:

- Ikke-plast inkl. MDK, PPK og metaller.

- Urenheder



Reel 
genanvendelse 

Beregning

Den reelle genanvendelsesadel 
beregnes som:

”summen af plast der er genvundet og 
ikke længere er affald”

i forhold til den korrigerede 
inputmængde.



Rene plast sortering Andet materiale genvinding Blandet plast og EBS

PET Film
PP 

sortFolie PP PE JernAluminiumPPK Mix plast EBS

Genvinding af bottle tray mix



Spørgsmål?

Peter Franke: pf@dkk-plastics.dk

Jan Hohberg: jan@scrap-solutions.dk

Bo Sørensen: bs@renofyn.dk

Hjemmeside: DKK-Plastics.dk og Scrap-solutions.dk


