
Bilag 4: Logbog - Esben Møhl - Driftsleder på ARCs sorteringsanlæg  

Interview med driftsleder Esben Møhl  

Esben Møhl er driftsleder på ARC’s sorteringsanlæg. Han har derfor såvel teknisk viden om selve 

anlægget samt forståelse for de strategiske overvejelser, der ligger bag de forsøg der foretages. I vores 

indledende arbejde med at identificere barrierer for øget plastgenanvendelse, foretog én af forfatterne 

et uformelt interview med Esben Møhl.   

Driftslederen, som er uddannet maskinmester, lagde vægt på sorteringens tekniske udfordringer. 

Sammensatte produkter er en stor udfordring for at opnå høj grad af renhed i de udsorterede 

fraktioner. Eksempelvis består bakker til pålæg typisk af PET mens folien på toppen består af PE. 

Man kan adskille de to emner fra hinanden, men det har borgeren typisk ikke gjort. Alt efter om det 

er bakkens bund eller foliebelagte top, der vender opad mod NIR-scanneren kan produktet ende i 

enten PE eller PET-containteren. Samme problematik gør sig gældende ved bakker, der er belagt med 

et lag af en anden type plast end bakken selv, eller ved folieprodukter som mozarella-emballage, der 

kan bestå af 10 forskellige lag af folie (BASF, 2019).   

Sommetider ved ikke engang brugerne af plasten hvad det er for en type. Eksempel med Kohberg, 

der opdagede en anden type plast i deres indpakning end de troede.  

Også Kohberg – det skal føles lækkert og indbydende. Derfor kombineret papir-plast emballage så 

man kan se brødet, men får papirets behagelige materialekvalitet. De sælger ganske enkelt mere end 

hvis det var i ren plastik.  

PET  

Fokus på PET. Fødevareegenskaber og kun renhed på 95% nødvendig modsat PP og PE.  

Adfærd/kommunikation  

Det er en svær balance at få kommunikeret mest muligt til borgerne men uden at det bliver 

tungt/uoverskueligt. Fx at man gerne skal skille folien fra bakken på pålægs- og kødbakker. (Egen 

note: Udfordringen ved at kommunerne gør det forskelligt og at det løbende ændrer sig gør det dertil 

svært)  

Løst citat: ”Jeg vil da gerne trække folien af bakken når jeg alligevel står med det. Det kræver bare at 

jeg ved det”. Og Sine: ”Men når man hører at det bliver sendt til tyskland og brændt får man følelsen 

af, at det er lige meget”.   

Omlastning  



Det er en miljømæssig gevinst at vi omlaster på ARC så vi kan sende store lastbiler afsted med de 

forskellige fraktioner. Men:  

Det er tåbeligt at vi sender en masse affald til tyskland, som vi godt ved ikke kan genanvendes. Men 

vi har ikke nogen eftersortering efter borgerne har sorteret - fx plastik. Der kan fx blive smidt et telt 

i med metalpløkker som kunne være sorteret fra. Vi betaler for at få det afsat som plast, men metal 

kan vi få penge for.  (Problematik ift. økonomi). Vi betaler derudover for selve fragten (og har CO2-

udledning af transporten). Der er et sorteringsanlæg i pipeline. Det er rettet mod restaffald, men  

Maskinmester: Jeg synes jo at det hele skulle ordnes med maskiner. Men det er naturligvis lettere at 

håndtere hvis det er sorteret korrekt ude hvor det genereres.  

Test med metal-plast sortering  

Der er nogle kommuner hvor man har et rum til metal og et rum til plast. Sommetider er plastdelen 

fyldt mens den anden er kun lidt fyldt. Så skal alt overskydende plast smides til forbrænding. Derfor 

forsøg med at smide det hele i én. Det fungerede faktisk godt. Men så begyndte folk at smide plast 

og metal i en pose og binde knude – og så kan anlægget ikke fungere. Konstant vekselvirkning mellem 

adfærd og tekniske løsninger. Det kan være svært at forudse borgernes adfærd. Måske også fordi at 

det er en maskiningeniør med sit løsnings-prespektiv der foreslår nye tiltag?  

Forskellige sorteringssystemer i forskellige kommuner  

Der er forskel på ambitionerne i de forskellige kommuner. Selv ved ARCS ejerkommuner. 

Københavns Kommune gør meget for at løfte plast-problematikken, mens fx Tårnby og Dragør er 

mindre engagerede. Det skaber udfordringer. Derudover giver én løsning ikke nødvendigvis for alle 

kommuner. I storbyen er der større miljøgevinst ved indsamling grundet densiteten af affald. Men 

ude på landet er der mindre mængder og større afstande. En anden grund er at der ikke nødvendigvis 

er én hellig gral for hvordan det giver mening at sortere. Fx som i eksemplet med plast/metal-spand 

hvor borgeres adfærd skaber nye udfordringer. (Derudover er der investeret i de forskellige løsninger 

i kommunerne, og det er en stor opgave – både driftsmæssigt og økonomisk – at ændre det.)  

…   

Nogle virksomheder har valgt en bestemt type plastik af en grund. Men andre har bare gjort det fordi 

den tilfældigvis lige blev tilbudt og det var den de kendte. Nu vil man prøve at påvirke de 

virksomheder der er ”ligeglade” til at overgå til PET.   

Én ting er at vi ved hjælp af designguide og politik kan påvirke virksomhederne i DK og til dels EU. 

Men vi importerer produkter fra hele verden, så det er svært (umuligt) at sikre en ensartet 

plastemballage i vores produkter.   



Det kræver pt manuel sortering at adskille fødevare-PET fra ikke-fødevarePET. Det er nok derfor de 

fra Dansk Affaldsminimering har foreslået det modsatte.   

 


