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Af John Nyberg

Svenske Trioplast er blandt
Europas førende producenter
af polyethylen-emballage
med produktion i både Sveri-
ge, Danmark og Frankrig, og
har nu indledt et banebry-
dende samarbejde med Stena
Recycling, hvor de sammen
vil sætte turbo på den grønne
omstilling via genanvendelse
af plastaffald.

I sidste måned indviede

Stena Recycling også et Re-
cycling Center i Halmstad,
hvor der  forarbejdes plastaf-
fald om til pellets, og vel at
mærke, i en så høj kvalitet, at
det efterfølgende kan anven-
des i Trioplasts produktion,
hvorved det eksempelvis kan
indgå i Trioplasts fremtidige
fremstilling af blandt andet
indkøbsposer og –tasker
med videre. Dermed erstat-
ter det genbrugte plast 
det miljøbelastende, an-

fører samarbejdspartnerne.
"Vi ønsker at gå fra 80 til

90 procent plast i vores po-
ser, og vi har brug for en
pålidelig værdikæde for at
sikre den optimale produkt-
kvalitet. Fordi Stena Re-
cycling har investeret mas-
sivt i en ny plastikproces i
anlægget i Halmstad, bliver
det muligt. Med samarbejdet
bidrager vi i fællesskab til at

den cirkulære økonomi kom-
mer op i gear," siger Trio-
plast-CEO Andreas Malm-
berg.

Samarbejdet er det første
af sin art i Sverige, og gør at
affald af plastfilm forarbej-
des om til nyt råmateriale,
der kan genanvendes i nye
produkter.

"Vi er stolte over, at vores
nye plastproces kan levere

råmaterialer af så høj kvali-
tet at Trioplast kan anvende i
deres fremstillingsproces.
Dette vil øge den industrielle
efterspørgsel efter genbrugs-
plastik – for nu er der et al-
ternativ til konventionel
plast," siger Stena Re-
cycling-CEO Kristofer
Sundsgård.

Mange virksomheder øn-
sker at bidrage til et bedre

globalt klima og leder derfor
efter løsninger til at genan-
vendt plast kan indgå i pro-
duktionen. Stena Recycling
har i alt investeret 700 milli-
oner svenske kroner i hele
anlægget. I forbindelse med
udvidelsen med det store
plastforarbejdningsanlæg,
som Stena Recycling nu har
indviet er der investeret
yderligere 100 millioner. 

Samarbejde
gør 
affald til
ressource
Den svenske plastindustrikoncern
Trioplast har indledte et bane-
brydende samarbejde med Stena
Recycling om genanvendelse af 
genbrugsplast. Stena Recycling har
samtidig indviet et plastaffalds-
center i Halmstad.

Trioplast-CEO Andreas Malmberg fortæller her om samarbejdet med Stena Recycling i forbindelse med sidste måneds ind-
vielse i Halmstad, hvor Stena Recycling har etableret et Recycling Center i forbindelse med samarbejdet.


