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HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE?
En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds
produktionsproces.
En internationalt kendt industriel symbiose er Kalundborg Symbiosis, hvor en række virksomheder udveksler både materialer, energi og vand.
Læs om Kalundborg Symbiosis og om Dansk SymbioseCenter på: www.symbiosecenter.dk
Grøn Industrisymbiose er et program under Erhvervsstyrelsen, hvor der, i samarbejde med de Danske Regioner, er nedsat en task force med
formålet at identificere og facilitere symbioser i hver af de fem danske regioner. Læs mere om Grøn Industrisymbiose på:
www.grønomstilling.dk
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HOVEDPOINTER
Symbioser med resttræ skaber både økonomiske
og miljømæssige gevinster, fordi alternativet til
genanvendelse typisk er forbrænding, der er
både omkostningsfuldt og ikke udnytter
ressourcens egenskaber optimalt.
Store mængder af resttræ findes især i industrien hos bl.a. skovhuggere, tømrere, snedkerfirmaer, savværker, landbrug og entreprenører
der udfører nybyggeri og renovering, samt hos
en lang række producenter af møbler, gulve og
vinduer. Dertil findes der betydelige mængder
af resttræ i form af kasserede møbler og
lignende fra husholdninger.
Der er store potentialer for udnyttelse af resttræ
til genbrug eller genanvendelse, og dermed
skabe økonomiske og miljømæssige gevinster.
ANVENDELSESMULIGHEDER
Der findes en lang række anvendelsesmuligheder for restfraktioner af træ. Særligt er der
mange muligheder for genanvendelse og
upcycling af trærester til nye møbler og byggematerialer.

STORE BESPARELSER OG MILJØGEVINSTER
Industrisymbioser med nyttiggørelse af resttræ
kan skabe økonomiske besparelser for både
virksomheder, som ønsker at modtage eller
afsætte fraktioner, og bidrager samtidig til
store miljøgevinster.
Den økonomiske gevinst forekommer typisk ved,
at resttræet erstatter dyre indkøb af træ hos den
virksomhed, der fremstiller produkter af træ.
Virksomheden får hermed reducereret omkostningerne til indkøb af råmaterialer, mens den
afsættende virksomhed typisk kan opnå en
økonomisk gevinst ved reduktion af omkostninger forbundet med bortskaffelse af resttræ.
Virksomheder, der enten genererer restfraktioner af træ eller kunne være interesserede
i at modtage dem, kan kontakte enten Dansk
SymbioseCenter (www.symbiosecenter.dk)
eller den nationale Task Force for Grøn Industrisymbiose under Erhvervsstyrelsens program for
Grøn Omstilling (www.grønomstilling.dk) for
at få mere viden og bistand til at identificere og
udvikle symbiosepotentialerne.

Resttræet kan anvendes som råmateriale til
andre industrier eller til energiproduktion.
Dog afhænger anvendelsesmulighederne især
af eksempelvis hvorvidt træet indeholder søm,
indeholder kemiske tilsætningsstoffer, er blevet
malet, imprægneret eller lignende.
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1 RESTFRAKTIONER AF TRÆ
Restfraktioner af træ findes i mange brancher og
optræder i forskellige kvaliteter. Det kan både
være fra virksomheder, der beskæftiger sig
direkte med træ, som eksempelvis snedkerier og
gulvproducenter, men også fra entreprenører,
nedrivningsfirmaer og husholdninger.
Restfraktionerne af træ kan forekomme som helt
rent ubehandlet træ eller det kan være malet,
lakeret, trykimprægneret, behandlet med
svampemiddel, indeholde rester af lim m.v. Alle
typer af resttræ kan indeholde søm, skruer eller
lignende.
Fraktioner af ubehandlet træ kan eksempelvis
være:
• Træpaller
• Afskær fra tømrerarbejde
• Emballagekasser
• Rester fra snedkerarbejde
Den store udbredelse af rent resttræ fremkommer af, at mange virksomheder benytter paller,
engangspaller og emballagekasser af træ i den
daglige produktion og distribution. Dette træ er
som regel ubehandlet og kan genanvendes på
flere forskellige måder alt efter standen.
Desuden findes der hos savværker, møbelproducenter, m.fl. store mængder savsmuld, bark, flis
og spåner, der fremkommer som biprodukter fra
mekaniske træbearbejdningsprocesser. Disse
fraktioner udgør også en ren ressourcestrøm og
anvendes ofte som råmateriale til produktion af
træpiller og spånplader.
Restfraktioner af træ, der er malet eller overfladebehandlet kan eksempelvis være:
• Krydsfiner
• Malede døre, vinduesrammer
og panelprodukter
• Tagtømmer
• Møbler

Disse fraktioner findes især ved nybyggeri,
nedrivninger og renoveringer og kan ofte
genbruges direkte til samme formål eller
genanvendes til ny produktion af møbler,
byggematerialer eller andre træprodukter.
Mulighederne afhænger af kvaliteten og
renheden. Dog kan anvendelsesmulighederne i
nogle tilfælde være begrænsende, idet resttræet
kan være blevet behandlet med træbeskyttelse
eller imprægnering, som ofte kan indeholde
høje mængder sundhedsskadelige stoffer som
bly, arsen og kreosot. I så fald klassificeres det
som farligt affald og skal deponeres eller
forbrændes i specielle anlæg.

2 UDNYTTELSESMULIGHEDER
Udnyttelsesmulighederne spænder meget bredt
- fra fyldstoffer over upcyclede materialer af høj
kvalitet og værdi til direkte genbrug. Den største
økonomiske og miljømæssige værdi opnås, hvis
træets egenskaber udnyttes direkte fremfor at
downcycle til eksempelvis energiproduktion.
Dette kan illustreres i en pyramide, hvor man
ved at gå et niveau op i pyramiden opnår en
højere udnyttelsesgrad af fraktionen, større
miljøgevinst og ofte lavere omkostning eller en
højere økonomisk gevinst.
Da bortskaffelsesmetoden typisk er deponi eller
forbrænding, er der ofte økonomiske og
miljømæssige gevinster at hente ved at udnytte
resttræet til direkte genbrug eller ved at
oparbejde det til nye produkter.
Udnyttelsesmuligheder er forskellige og
afhænger af faktorer som sorteringsgraden og
renheden af fraktionen. Hvis det ikke er muligt
at reducere forbruget eller genbruge resttræet
direkte, er genanvendelse et godt alternativ. Det
indebærer oparbejdning af resttræet for at
muliggøre anvendelse i et nyt produkt.
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Nedstående er eksempler på udnyttelse af
resttræ:
• Direkte genbrug af eksempelvis døre eller
vinduer.
• Forarbejdning til nye møbler eller byggematerialer.
• Spånpladeproduktion
• Produktion af træpiller eller briketter
• På sigt kan resttræ, der ikke kan finde anden
anvendelse, anvendes som råvare til bioraffinering
DIREKTE GENBRUG
En del kasseret træaffald er egnet til at blive
genbrugt direkte til samme- eller andre formål.
Direkte genbrug er den mest optimale udnyttelsesmulighed og er placeret øverst i affaldshierarkiet, da det betyder, at der ikke benyttes
energi til ændring af materialet forud for fornyet
brug. Dette er ofte tilfældet for kasserede
møbler og byggeaffald af træ fra industrien,
som ofte er til gavn for andre brugere til samme
formål. Derudover findes store mængder af
råtræ der direkte kan genbruges til andre
formål, som ikke kræver forarbejdning.
FORARBEJDNING
En måde at genanvende trærester på er at
omforme dem, ved f.eks. at lime dem sammen
til større stykker, hvorefter træet kan opfylde en
ny funktion. Det kan være, at det nye træstykke
kan være en del af et møbel, f.eks. en bordplade,
reolhylde, bordben eller lignende. Eksempelvis
kan fraktioner af træ renoveres og genanvendes
til at bygge nye møbler. Store mængder af
resttræ kan også med fordel bl.a. genanvendes
til produktion af spånpladeprodukter. Virksomheder, der producerer spånplader modtager,
sorterer og renser resttræ fra virksomheder og
genbrugsstationer. Resultatet er et ensartet
pladeprodukt, som består af 60-70 % resttræ
med mange anvendelsesmuligheder. En stor del
af restfraktioner af træ, der benyttes til spånplade-produktion, er biprodukter fra træindustrien
og tæller bl.a. træspåner, træflis og opskåret
resttræ fra f.eks. kasserede møbler. Spånpladeproducenter er dog sjældent interesserede i
mindre mængder resttræ og det kræver derfor
at en virksomhed der ønsker at afsætte resttræ
til spånpladeproduktion enten har meget store
mængder til rådighed eller at flere virksomhe-

ders resttræ samles sammen af en tredjepart
før tilstrækkelige mængder kan findes.
PRODUKTION AF TRÆPILLER
Træ er en vigtig energiressource i omstillingen
til en fossilfri energisektor, og derfor kan
resttræ udnyttes til produktion af træpiller, hvis
ikke anden genanvendelse er mulig. Træpiller
er lavet ved sammenpresning af resttræ og er
et fornybart brændsel, der eksempelvis kan
erstatte brugen af kul og gas på de centrale
kraftværker. Træfraktioner, der kan benyttes
til træpilleproduktion, er tørre restfraktioner
såsom savsmuld og spåner.
BIORAFFINERING
Nye teknologier indenfor udnyttelse af biomasse
er i hurtig udvikling. I fremtiden kan resttræ
potentielt blive en råvare i bioraffinaderier, hvor
man både udvinder værdifulde kemikalier,
råvarer og forskellige brændstoffer. På den måde
kan der opnås en meget værdifuld ressource,
der eksempelvis kan erstatte brugen af transportbrændstof baseret på fossile brændsler.
SYMBIOSE EKSEMPEL – GLOBAL BYGGESERVICE
Tømrervirksomheden Global Byggeservice ApS,
Holbæk Affald A/S, Dana Lim A/S og byggemarkedet Johannes Fog A/S ønsker i fælleskab at
etablere en symbiose, der nyttiggør brugt,
imprægneret træ til produktion af byggematerialer.
Holbæk Affald indsamler årligt mere end 700
tons blandet imprægneret træ, som på nuværende tidspunkt sendes til forbrænding i
Tyskland, da forbrænding af visse typer imprægneret træ ikke er tilladt i Danmark. På nuværende tidspunkt er det en udfordring at frasortere disse typer fra det andet imprægnerede
træ. Global Byggeservice ApS vil aftage denne
mængde, sortere og forarbejde det indsamlede
træ og producere nye byggematerialer, mens
Dana Lim A/S vil levere lim til produktionen og
udføre de nødvendige test og kvalitetssikring.
Johannes Fog A/S vil derefter sælge de færdige
byggematerialer.
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SYMBIOSE EKSEMPEL – RENOSYD
RenoSyd I/S blev gennem projektet Grøn
Industrisymbiose bekendt med muligheden for
at øge kvaliteten af genanvendelse for vinduer
og døre, ved direkte at genbruge disse byggevarer i renoveringer, byggerier eller til andre
formål - f.eks. drivhuse og mistbænke. Derfor har
RenoSyd I/S sammen med GENBYG.dk A/S
etableret en symbiose der effektuerer direkte
genbrug af døre og vinduer.
RenoSyd I/S er Danmarks eneste ”Værdiselskab”,
der modtager affald fra private og erhverv og
omskaber det til værdier gennem direkte
genanvendelse. Døre og vinduer der modtages
af RenoSyd I/S vil herefter blive solgt hos
GENBYG.dk A/S, som er Danmarks største online
handel med brugte byggematerialer.
Vinduerne blev tidligere afsat til affaldshåndteringsselskabet P. Fournaise, der genanvender
glassene og metaldelene. Det resterende
materialer, hovedsageligt trærammer, bliver
energiudnyttet ved forbrænding på hhv.
affaldsforbrændingsanlæg eller på NORD A/S
afhængigt af om der er identificeret indhold af
PCB i ruderne ved forarbejdningen.

3 ØKONOMISK GEVINST
Resttræ kan med økonomisk fordel genbruges i
nye materialer eller som brændsel til energiproduktion. Besparelsen i træsymbioser afhænger
af en række forhold såsom renhed, kvalitet, leveringssikkerhed, transportafstand m.v. Ved at
modtage resttræ, der tjener som råmaterialeinput, kan virksomheden opnå en besparelse ved
reduceret indkøb af jomfruelige materialer. For
virksomheder, der afsætter restfraktioner, opnås
der besparelser på omkostningerne til bortskaffelse, og der kan desuden potentielt forekomme
nye indtægtskilder fra salg af genvundet træ.
Sortering af trærester er typisk med til at forøge
den økonomiske gevinst for virksomheder, da
træet vil få en højere værdi og flere genanvendelsesmuligheder i renere fraktioner. Dette kan
reducere eller helt fjerne omkostninger til
forbrænding eller deponi af resttræ, der koster

mellem 480 – 896 kr./ton alt efter renhed og
bortskaffelsesmetode. Ved sortering af resttræ
reduceres omkostninger også ved at antallet af
tests af træets indhold af miljøfremmede stoffer
begrænses og de frasorterede materialer kan
sendes til den korrekte håndtering.
Ved etablering af en lokal industrisymbiose kan
transportomkostningerne minimeres, hvilket
også reducerer omkostningerne ved bortskaffelse. Dette kan være særligt fordelagtigt, hvis
renheden af resttræet ikke er høj og fraktionen i
sig selv derfor ikke har en særlig høj økonomisk
værdi.
Ved at nyttiggøre restfraktioner af træ kan
virksomheder desuden få en stærkere grøn
profil og en styrket konkurrenceevne.
SYMBIOSEEKSEMPEL – ØKONOMISK GEVINST
VED SYMBIOSEN MED GLOBAL BYGGESERVICE
Hvis symbiosen mellem de fire virksomheder
etableres, forventes det, at Holbæk Affald A/S vil
opnå en årlig besparelse på op til 200 kr./ton
ved reduceret bortskaffelse af trykimprægneret
træ, mens den økonomiske gevinst for de øvrige
virksomheder fremkommer ved nye indtægtskilder og reducerede materialeomkostninger. Det
skønnes også, at symbiosen har potentiale til at
skabe nye jobs hos både Global byggeservice
ApS, Danalim A/S og Johannes Fog A/S. Desuden
vil alle fire virksomheder opnå en forbedret
konkurrenceevne, da symbiosen har udsigt til at
blive det eneste sted i Danmark, hvor trykimprægneret træ genanvendes.
SYMBIOSEEKSEMPEL – ØKONOMISK GEVINST
VED SYMBIOSEN MED RENOSYD
For RenoSyd I/S kommer den økonomisk gevinst
ved salg af døre og vinduer til GENBYG A/S. Ved
direkte genbrug, hvor vinduerne og dørene
afsættes til GENBYG.DK A/S kan der spares
betragteligt på behandlingsudgiften. Besparelsen kan maksimeres ved at kvaliteten, udseendet m.v. er i top. Døre og vinduer afsættes til
GENBYG A/S for 50 kr. pr. vindue/dør. GENBYG
A/S opnår også nye indtægtskilder ved salg af
dørene og vinduerne.
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4 MILJØMÆSSIG GEVINST
Ved nyttiggørelse af restfraktioner af træ kan
der opnås store miljømæssige gevinster.
Ved genbrug og genanvendelse spares der på
brugen af jomfruelige materialer, og dermed
spares der på naturens ressourcer. Desuden
reduceres energiforbruget til fremstilling af nye
materialer, hvorved en yderligere miljøbelastning undgås.
Der opnås også miljømæssige gevinster, hvis
resttræet genanvendes fremfor at blive deponeret, da deponi og forbrænding kun delvist
eller slet ikke udnytter træets egenskaber. En
yderligere miljøgevinst vil også forekomme, hvis
træfraktionerne nyttiggøres så lokalt som
muligt, da transportbehovet dermed mindskes.
Derved spares forbrænding af fossile brændstoffer og de medfølgende udledninger af bl.a.
drivhusgasser og partikler.
SYMBIOSEEKSEMPEL – MILJØMÆSSIG GEVINST
VED SYMBIOSEN MED GLOBAL BYGGESERVICE
Symbiosen i Holbæk medfører store miljømæssig gevinster. Ved at erstatte nyt træ med det
imprægnerede træ reduceres forbruget af
jomfrueligt træ og energi til fremstillingsprocessen. Der opnås også en betydelig årlig reduktion
på CO2-emissioner alene ved at undgå en ny
imprægneringsproces. Desuden vil der ske en
yderligere reduktion i udledningen af drivhusgasser ved lokal håndtering af det imprægnerede træ, da det normalt vil blive transporteret
til forbrænding i Tyskland. Samlet set vurderes
det, at der ved denne symbiose kan opnås en
CO2-reduktion på mellem 44 og 60 tons CO2
årligt, et tal der forventes at stige kraftigt i takt
med at større mængder imprægneret træ
nyttiggøres.
Udover CO2-reduktionerne opnås også en række
andre miljømæssige gevinster. Eksempelvis
reduceres mængden af krom, kobber og tin
tilført forbrændingsanlæggene ved at genanvende det imprægnerede resttræ.

SYMBIOSEEKSEMPEL – MILJØMÆSSIG GEVINST
VED SYMBIOSEN MED RENOSYD
Den miljømæssige gevinst har stor indflydelse
for symbiosens etablering. Ved direkte genbrug
af døre og vinduer reduceres miljøpåvirkningen.
Forbruget af jomfruelige materialer samt
forbrænding reduceres, og hermed opnås en
betydelig reduktion på CO2-emissioner. Af data
om livscykluspåvirkningerne ses det, at der
spares ca. 2 kg CO2-ækv. pr. m2 vindue.

5 BARRIERER
Der er en række forskellige tekniske og lovgivningsmæssige barrierer, der skal adresseres for
at etableringen af en symbiose med træ giver
størst mulig værdi for de involverede partnere.
Eksempler på disse er:
RESTER AF SØM, SKRUER, MM.
Mange virksomheders resttræ indeholder
beslag, søm og skruer, hvilket kan være en
barriere i forhold til genanvendelse. Dog
accepterer de fleste genanvendelsesvirksomheder mindre emner af metal såsom søm, skruer
og beslag, da dette fjernes under behandlingen
før genanvendelse.
FJERNELSE AF AFGIFTER I FORBINDELSE
MED AFBRÆNDING AF TRÆ
Indtil den 1.1.2015 var afbrænding af træ belagt
med en afgift på ca. 440 kr./ton. Med vedtagelse
af lov den 31.10.2014 blev denne afgift fjernet,
således at afgiften ved forbrænding af tørt, rent
træ ophørte. Dette bevirker, at de økonomiske
incitamenter til genanvendelse eller genbrug af
træ reduceres.
TRYKIMPRÆGNERING, MALING OG
OVERFLADEBEHANDLING
Træ imprægneret med arsen, bly og kreosot må
generelt ikke forekomme i nye produkter af
sundhedsmæssige årsager. Det er en udfordring,
hvis disse to typer træ er sammenblandet med
det øvrige træ, da det besværliggør genanvendelse idet det anses som farligt affald. Virksomhedens muligheder for at afsætte træet kan
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øges væsentligt ved at kildesortere træet
således at trykimprægneret, malet og overfladebehandlet resttræ udsorteres fra de øvrige, rene
trærester.
DEN LAVE PRIS PÅ TRÆ, RESTTRÆ, SPÅNER
OG FLIS
Den relativt lave pris på mange typer af resttræ,
kan gøre det svært at finde en symbiose, der er
økonomisk rentabel. Typisk kræves der enten
store mængder træ, der kan opveje transportomkostningerne, eller at resttræet nyttiggøres
lokalt, hvorved transport minimeres.

Denne generiske case for industrisymbioser med
nyttiggørelse af træfraktioner resttræ har til
formål at inspirere til en højere nyttiggørelse af
dette ved at beskrive de generelle muligheder
for og udbytte ved sådanne symbioser. Casen
må ikke bruges som dimensionerings- eller
beslutningsgrundlag.

Casen er udarbejdet af NIRAS A/S, ved:
Farah Ali El-Zouheiri, Camilla Tang, Signe Gerdøe-Kristensen og Christian Eriksen
Med input fra Linda Høibye, COWI og Henrik Møller Thomsen, Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
for Erhvervsstyrelsen og Dansk SymbioseCenter
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