
Bilag 6: Logbog - STENA Recycling virksomhedsbesøg og plastdebat  

STENA recycling – virksomhedsbesøg  

Henning – Affaldskontoret  

 

Efter snak om affaldssortering på eget initiativ fra en spejderforening. Man hæver værdien af affaldet 

idet noget kan sælges til positiv værdi – fx metal, glas og papir. Men der er ikke tilstrækkelig 

økonomisk vinding i det til at betale for infrastrukturen omkring ordningen – ekstra beholdere, ekstra 

logistik omkring afhentning, lønning til vognmænd osv. Så det er billigere at behandle alt som 

restaffald.   

Bioaffald er billigere at komme af med end restaffald. Plast koster 500 kr. pr. ton hos STENA, som 

kun tager store badges ensartet plast. ARGO tager blandet plast men kræver 1500 kr pr. ton.   

Producentansvar findes i tre udgaver:   

1. Kommunalt ansvar: Kommunen indsamler og håndterer affald.   

2. Producentansvar: Producenter står for indsamling og håndtering af affald. (Typisk igennem en 

forening, som de betaler for at håndtere det. Linn kilde)  

3. Blandet ansvar: Kommunen indsamler og producenterne håndterer affaldet.   

Det er endnu uvist hvilken type ansvar der gælder for emballage i 2025.   

Ansvaret for emballage kommer til at have nogle udfordringer – hvordan defineres emballage? 

Potteplante-bakker anses som emballage, men hvis man køber dem i stak er det et produkt. CD-æsker 

– produkt eller emballage? Lige nu er det defineret som emballage.   

Ensretning af kommunale ordninger Efterspørges af industrien. Et problem ved at ensrette kommunal 

sortering er, at hvis det dikteres skal staten betale kommunerne for det. Det bliver dyrt. Derfor bliver 

det formodentlig en løsning hvor kommunerne kan vælge mellem 4 forskellige ordninger. Så de 

indfases løbende.   

Der er for små mængder plast i husholdninger til at kunne lave en rentabel investering i stort 

sorteringsanlæg. Det ville hjælpe at blande med erhvervsaffald, men kommuner må ikke håndtere 

erhvervsaffald fordi det ligger udenfor ansvarsområde.   

Gert og den anden– Stena recycling  



Der er stor opmærksomhed på genanvendelse af plast for tiden. EU-lovgivning der understøtter, og 

velvilje blandt virksomheder og borgere. Landskabet er ændret! Der er i industrien mange aktører, 

der forsøger at omlægge, men der mangler standarder for, hvordan man skal gøre.  

Kina har lukket grænserne. Det tvinger EU til at håndtere plastaffald selv. (Også ændring i 

landskabet).   

På STENA tager vi kun varer som er en ressource. Blandede produkter anses som affald. Plast skal 

holdes adskilt for at beholde sin værdi. De synes det er fjollet at man ikke stiller krav til borgernes 

sortering.   

Borgere bør sortere mere!  

Sagt af X til Roskilde affaldsansvarlige: ”Kom nu med løsningerne. Det haster”. De svarer at de 

afventer national strategi.   

  

Der er ”efter min overbevisning”, ingen lovgivning omkring standarder for disse plasttyper. Fx krav 

til hvor stor en del af produktet der er ren PET for at kunne kategoriseres som sådan. I margretheskåle 

fyldes glas. I havemøbler fyldes blødgørere. Produktet anses lovmæssigt stadig som ”ren” fraktion. 

Man arbejde i EU med at få lavet nogle standarder for det.   

Lovgivning har tidligere krævet virgin plast til fødevarer. Det har bremset recycling. Ændret nu.   

  

 

 


