Plast i ARGO.
Udfordringer, fokus og fremtid

Udfordringer
Aktuelt fokus for ARGO
Genbrugschefens håb
til fremtiden
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Stigende mængder plast indsamles til genanvendelse:
> Husstandsindsamlet plast til genanvendelse:
> Fra 300 ton i 2016 
> Til forventet husstandsindsamlet i 2021
> plast 2.500 – 3.000 ton
> Samt.:
> Folier og Dunke fra genbrugspladser ca. 900 ton
> Hård plast og PVC fra genbrugspladser ca. 2.000 ton
> Flamingo fra genbrugspladser 150 – 200 ton
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Nettogenanvendelse og kvalitet i plast
genanvendelsen er ikke imponerende !
Generelt billede af mekanisk sortering:
> 1/3-del udsorteres i en rimelig god kvalitet (singlepolymer med lille andel af andet)
> 1/3-del udsorteres som mixed plast (lavkvalitet)
> 1/3-del frasorteres til energiudnyttelse
Markedet for lavkvalitetsplast presset / nærmest ikke eksisterende efter at Kina
lukkede for import i 2017 (efterspørges som erstatnings brædsel i bl.a.
cementindustri)
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ARGO gik i 2016 ind i stort innovativt fællesudbud
> Aftale klar marts 2019
> Anlæg brændte april 2019
> Juridisk vurdering: Nyt udbud nødvendigt

ARGOs aktuelle plast status
Samarbejder med andre kommuner og affaldsselskaber om udbud af
de plastfraktioner, som afsættes til mekanisk sortering
(husholdningsplast + folier og dunke fra genbrugspladserne)
Arbejder på eget udbud af plast som skal forsorteres i DK (hård plast
og PVC fra genbrugspladserne)
> Mål 1: Sikre brugbar dokumentation
> Mål 2: Sætte genanvendelsesmål
> Mål 3: Kunne følge genanvendelsen helt ud i leddene.
5

Genbrugschefens håb til fremtiden
National strategi for genanvendelse af plast.
At der sættes rammer, mål og krav til producenterne
Mere plast bør flyttes over i pantsystemet
Mærkning af plast til højkvalitet og lavkvalitets genanvendelse
Evt. mål for anvendelse af udsorteret lavkvalitetsplast? og måske man skal sigte efter kemisk
genanvendelse af lavkvalitetsplast? (olie generat til skibsfart, eller nafta til ny plast)
Gennemsigtighed i genanvendelsen, hele vejen ud i leddene – kommer kun hvis det er et fælles krav.
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