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Nyt anlæg til genanvendelse af plast er 

brændt – ny løsning kan blive endnu bedre! 
38 danske kommuner og affaldsselskaber var for første gang gået sammen om et nyt 

anlæg, der skulle indsamle og forarbejde plastaffald fra næsten halvdelen af de 

landets kommuner. Efter en brand på anlægget, skal kommunerne nu finde en ny 

løsning. 

Plastaffald fra 38 af de danske kommuner skulle for første gang samles og behandles på ét sted. 38 

kommuner og 11 affaldsselskaber var nemlig blevet enige om at få etableret et fælles 

genanvendelsesanlæg. Anlægget blev sendt i udbud i 2017 og i slutningen af 2018 stod et nyt, 

højteknologisk anlæg klar i Marl i Tyskland. 

Efter en omfattende brand på anlægget har de 38 kommuner forsøgt at finde en løsning på et andet anlæg, 

der kunne erstatte anlægget i Marl. I henhold til udbudsloven skal en alternativ løsning leve op til de 

ambitiøse krav, der blev stillet i udbudsmaterialet. Det har efter en lang proces ikke været muligt at finde 

en anden løsning, der kan leve op til kravene. Derfor er det fælles udbud nu blevet annulleret. 

Den grønne klyngeorganisation, CLEAN, har i samarbejde med Københavns Kommune ledet udbuddet. 

Projektchef i CLEAN, Anne Dorthe Fethers, udtaler: 

”Det har været en lang proces, der desværre ikke endte, som vi havde håbet. Men vi er blevet klogere og har 

lært tre ting af processen. Hvis vi skal have et stort, automatisk anlæg i Danmark eller tæt på landet, skal 

stort set alle kommuner gå sammen for at opnå de nødvendige mængder. Ensartet kildesortering i 

kommunerne er afgørende for at få den rigtige kvalitet og pris, og for at der kan komme økonomi i 

anlægget, skal der være en god genanvendelsesindustri. Det vil vi nu i samarbejde med kommunerne 

arbejde videre på at få, så Danmark kan være med i front inden for genanvendelse af plastaffald.” 

Et nyt udbud kan vise sig at blive held i uheld. Der sker nemlig meget på området for genanvendelse af 

affald, hvor der hele tiden udvikles nye teknologier. Ved et nyt udbud er der mulighed for at få de nyeste 

teknologier i spil. 

Det vil også være muligt for kommuner, der ikke var med i det første udbud, at deltage. Det kan få stor 

betydning, da flere kommuner nu er begyndt at udsortere husholdningsplast. Dermed kan de samlede 

mængder af plast øges, og det kan påvirke virksomheders lyst til at investere i et anlæg i Danmark eller tæt 

på landet. 

Ifølge Anne Dorthe Fethers, kan et nyt udbud gennemføres i løbet af 4-5 måneder, fordi meget af det 

oprindelige udbudsmateriale kan genanvendes. Det er nu derfor op til kommunerne at stå sammen for at få 

den bedst mulige løsning for genanvendelse af plast i Danmark. 

Det hilses velkommen af et af de deltagende affaldsselskaber.   



 

”Vi mener, at det er rigtigt vigtigt at finde en god og holdbar løsning for sortering og oparbejdning af plast, 

som samtidig sikrer en høj genanvendelsesprocent. Det ser vi frem til at komme videre med”, siger Finn 

Kjær, Genbrugschef hos ARGO. 

Såfremt kommunerne fortsat er interesserede, vil CLEAN gerne være med til at drive et nyt udbud.  
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