
Kender du til SLF? Shredder light fraction er en vigtig del af 
Stena Recyclings arbejde i at omdanne restprodukter til nye 
ressourcer. Når maskinel kasseres, stort som småt, splittes det 
ad i mindst mulige dele. For at kunne udnytte materialerne 
optimalt skal sorteringen på plads. SLF kan indeholde alt fra 
plastik og metal til organisk materiale. 

SLF er tidligere blevet blandet op med husholdningsaffald og 
brugt til forbrænding eller deponi. En undersøgelse for Mil-
jøstyrelsen viste i 2016, at afbrænding af SLF er attraktivt for 
samfundsøkonomien. Den konklusion har de taget til sig hos 
Stena Recycling, som hele tiden arbejder på at finde endnu 
bedre måder at håndtere de overskydende fraktioner på. En af 
løsningerne er SIS-anlægget  (Stena Industrial System) i Grenå:

- For at genvinde en større del af metallet i vores SLF, har vi
etableret et SIS-anlæg. Det er en innovativ løsning, hvor vi i dag
bearbejder godt 150.000 tons SLF hvert år, fortæller projektle-
der Peter Binderup Hansen fra Stena Recycling, og uddyber:

- Det giver os knap 20 forskellige produktstrømme, som kan
genvindes. De mest værdifulde er de rene metalfraktioner,
som sælges til produktion af nye produkter. De brændbare

fraktioner forsøger vi hele tiden at afsætte til affaldsforbrænd- 
ingsanlæg eller til energikrævende produktionsvirksomheder. 

Udfordringen med genvinding af SLF ligger i høj grad ved 
de fraktioner, som er brændbare men alligevel har så højt et 
indhold af uorganiske komponenter, at de ikke bør brændes. 
Det er her udviklingsarbejdet lige nu arbejder på højtryk. Stena 
Recycling genvinder godt 40% af sin SLF i dag , men Peter 
Binderup Hansen understreger, at branchen i fællesskab ønsker 
en løsning, så vi på sigt kan genvinde vores mange materialer 
fuldt ud. Derfor udvikles til stadighed nye koncepter og der 
er en løbende dialog med potentielle aftagere.

Fra affald til energi
Hos Stena Recycling er målet at reducere anvendelsen af fos-
sile brændsler – ikke alene men i samarbejde med branchen: 

- Vi i genindvindingsindustrien ønsker de bedste løsninger for
miljøet og den bedste genvinding af vores dyrebare ressour-
cer. Men der vil altid være en overgangsperiode, hvor vi skal
håndtere fortidens synder som freon, pvc og plastik, lyder det
fra projektleder Peter Binderup Hansen, som tilføjer:

Får vi nok  
ud af vores 
restprodukter?
Det er med at holde tungen lige 
i munden, når de små stumper 
skal genvindes. Det kan Stena 
Recycling, som med gode 
samarbejdspartnere omdanner 
affald til energi. 

- Efter min mening bør cirkulær økonomi og materialegenvin
ding tænkes ind designfasen af alle produkter.

Samme håb for fremtidige løsninger deler driftschef Morten 
Brunse fra Fjernvarme Fyn, som har stillet deres forbrændings-
anlæg til rådighed for at omdanne fraktioner til energi:

- Vi har i en periode aftaget fraktioner af træ og plastik. Når
Stena Recycling ikke kunne få mere ud af materialerne, fik vi
de ca. 250 tons om ugen til energiudnyttelse. Jeg er glad for,
at vi kan få et restprodukt til at gøre nytte – især når alterna-
tivet er, at det bliver kørt på deponi, fortæller Morten Brunse,
driftschef ved Fjernvarme Fyn.

Samarbejdet mellem Stena Recycling og Fjernvarme Fyn op-
stod, da Fjernvarme Fyns sædvanlige leverandør i en periode 
ikke havde brændbart materiale til dem. Derfor blev Stena 
Recycling tilbudt at gøre brug af den frie plads. 

- Det vigtigste i vores branche er at bakke op om sortering og
derefter aftage det affald, som ikke kan gøre nytte andre ste-
der, fremhæver driftschef Morten Brunse med henvisning til
fremtidens forbrug af ressourcer.

På jagt efter fremtidens løsninger
Fremtid og udvikling hænger uløseligt sammen i denne bran-
che. I udviklingsarbejdet har Stena Recycling blandt andre 
allieret sig med det finske Åbo Akademi. Her bliver de nye 
SIS-fraktioner testet og undersøgt, så forbrændingsrelaterede 
udfordringer kan forstås bedre og brandværdien fortsat kan 
hæves. Det er lykkes i en vis grad, hvilket allerede har skabt 
bedre muligheder for genvinding:

- På grund af den forbedrede brandværdi har vi nu bedre mu-
lighed for at afsætte vores sekundære brændsler til industri-
en, hvor man typisk er interesseret i så højt et energiindhold
som muligt. Den energikrævende industri, som for eksempel
cementindustrien, bliver stadig mere presset af de øgede krav
til reduktion af fossile brændsler, lyder det fra Peter Binderup
Hansen, der også gerne sætter lidt konkrete tal på potentialet:

- Hvis vi holder os til eksemplet med cementindustrien, vil
Stena Recycling kunne erstatte ca. 20.000 tons kul med 25.000
tons shredder affald og dermed fjerne ca. 50.000 tons kulbase-
ret CO2. Til forskel fra affaldsforbrænding bliver der ikke en
askerest, da den uorganiske del inkorporeres i cementen og
dermed erstatter knap 10.000 tons jomfruelige råmaterialer.
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