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2FORHISTORIE

De seneste år er der kommet øget fokus på den cirkulære økonomi. I den 

forbindelse ønsker Erhvervsstyrelsen at få belyst omfanget af en 

underkategori til den cirkulære økonomi, genfremstilling, i Danmark. 

Det primære formål med projektet er at skabe et overblik over omfanget 

af genfremstilling i 2014 og potentialet for genfremstilling i Danmark.

I projektet identificerer vi brancher og virksomheder, som 

genfremstiller, eller som kunne have potentiale for at gøre det. 

Rapporten er udarbejdet af Incentive og Sustainia for Erhvervsstyrelsen. 

Genfremstilling

Genfremstilling hedder på engelsk 

”remanufacturing”



3OPSUMMERING

I de senere år er det kommet øget opmærksomhed på den 

cirkulære økonomi som et alternativ til den lineære brug og smid 

væk-økonomi. Den cirkulære økonomi er en betegnelse for en 

industriel proces, der er designet til at se alt affald som en 

ressource og som regenerativ. Der er mange aspekter i den 

cirkulære økonomi. Et af dem er genfremstilling, som denne 

rapport fokuserer på.

”Genfremstilling er en omfattende industriel proces, hvorved et 

tidligere solgt, slidt eller ikke-funktionelt produkt eller en 

komponent bruges som input i et nyt produkt og sælges igen i 

”ny” eller "bedre end ny" tilstand, med tilhørende ny garanti i 

forhold til præstationsniveau og kvalitet.” (The 

Remanufacturing Industries Council, 2014).

Vi har identificeret 9 virksomheder, som har genfremstilling som 

en integreret del af deres produktionsproces. Det er primært 

økonomiske overvejelser, som har fået virksomhederne til at 

implementere den cirkulære tankegang i deres produktion.

Virksomhederne nævner en række barrierer for genfremstilling:

+ Kundernes opfattelse af kvaliteten af genfremstillede 

produkter

+ Uhensigtsmæssigheder i lovgivningen

+ Hurtig teknologisk udvikling, som ændrer produkterne radikalt

+ Høje lønninger til manuelle processer i Danmark.

Genfremstilling i Danmark

Vi har set på grundlaget for genfremstilling i Danmark. 

Vi har identificeret et begrænset omfang af genfremstilling i 

Danmark i dag. Samtidig finder vi, at en række danske brancher 

potentielt vil kunne genfremstille.  

I USA udgør genfremstilling 0,28% af den samlede produktion. 

Hvis de danske brancher kan opnå samme andel af 

genfremstilling, som der på nuværende tidspunkt findes i 

tilsvarende brancher i USA, så kan genfremstillingen på sigt 

komme til at udgøre 2,3 mia. kr. i Danmark. Det svarer til 0,15% 

af det danske BNP.

Det betyder at den nuværende miljømæssige effekt af 

genfremstilling i Danmark stadig er begrænset, men hvis der 

indfries et potentiale på størrelse med det nuværende niveau i 

USA kan der indhentes betydelige miljøgevinster, både i forhold 

til materialebesparelser og reduceret CO2 udledning. 

Potentiale for genfremstilling i Danmark



4STRUKTUR

Rapporten er inddelt i fire kapitler.

+ I kapitel 1 afdækker vi, hvad genfremstilling er.

+ I kapitel 2 går vi i dybden med genfremstilling i Danmark, og vi ser på omfanget af 

genfremstilling.

+ I kapitel 3 fokuserer vi på virksomhederne og deres holdninger til og erfaringer 

med genfremstilling.

+ I kapitel 4 ser vi på perspektiverne for genfremstilling både i dansk og i 

international sammenhæng.

Vi har beskrevet metoden i bilag 1.

Struktur i rapporten
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KAPITEL 1
HVAD ER 
GENFREMSTILLING?
Introduktion til genfremstilling



6GENFREMSTILLING

Det spørgsmål besvarer vi i det følgende kapitel.

1. Først introducerer vi begrebet cirkulær økonomi som alternativ til den lineære 

brug og smid væk-økonomi.

2. Herefter definerer vi genfremstilling og kobler det til den cirkulære økonomi.

3. Vi beskriver derefter selve processen med at genfremstille.

4. Herefter ser vi på produkter og produkttyper, som er velegnet til genfremstilling.

5. Afslutningsvist i kapitlet viser vi et par klassiske eksempler på genfremstilling fra 

litteraturen.

Hvad er genfremstilling?



7LINEÆR OG CIRKULÆR ØKONOMI

Den cirkulære økonomi er vundet frem som et alternativ til den 

lineære brug og smid væk-økonomi.

Brug og smid væk-kulturen beror på et lineært forbrug, som både 

kræver store mængder energi og ressourcer/råmateriale. Med en 

verdensbefolkning på mere end 7 mia. mennesker og en kraftigt 

voksende middelklasse er verdensøkonomien under pres. WWF 

Verdensnaturfonden vurderer, at det vil tage jorden halvandet år 

at regenerere de ressourcer, der forbruges på ét år (WWF, 2012). 

Udviklingen slår desuden ud i råvarepriserne, der efter et 

kontinuert fald gennem hele 1900-tallet er steget kraftigt i de 

seneste knap 12 år (Ellen Macarthur Foundation, 2012).    

Den cirkulære økonomi er en betegnelse for en industriel proces, 

hvor man ser alt affald som en ressource og som regenerativ. 

Målet er at minimere brug af energi, skadelige kemikalier og 

affald gennem et design, der tillader at produkter og materialer 

bruges igen (Ellen Macarthur Foundation, 2012). 

Med den cirkulære økonomi dannes et lukket kredsløb, hvor der 

ideelt set hverken kommer nye ressourcer ind eller brugte 

ressourcer ud, hvor alt genbruges, genanvendes og 

genfremstilles. 

Affald som ressource

Lineær økonomi

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi illustreret med udgangspunkt i genfremstilling.

Lineær vs. cirkulær økonomi

Råmateriale Design Produk-
tion

Distribu-
tion Forbrug Affald

Produktion

Distribution

Forbrug

Indsamling

Genfremstilling

DesignRåmateriale



8CIRKULÆR ØKONOMI OG GENFREMSTILLING

Den cirkulære økonomi rummer flere forskellige metoder til at 

konvertere affald til en ressource (All-Party Parliamentary 

Group, 2014):

+ Reparation: Når en fejl på et brugt produkt udbedres.

Eksempel: Udbedring eller udskiftning af dele, der er gået i 

stykker på en mobiltelefon.

+ Genbrug: Når et brugt produkt bruges igen uden 

modifikationer. Eksempel: En brugt sofa sælges eller gives 

bort til en ny ejer.

+ Renovering: Æstetiske forbedringer af et brugt produkt. 

Eksempel: En sæt brugte alufælge som får udbedret hakker, 

ridser og skrabemærker.

+ Istandsættelse: Justering og rengøring af eksisterende dele i 

et brugt produkt for at omdanne det til sin oprindelige 

tilstand. Eksempel: En brugt bil får udbedret enkelte dele, så 

den fremstår som i oprindelige form.

+ Genanvendelse: Udvinding af et produkts råmaterialer til 

fremstilling af nye produkter. Eksempel: Et stel fra en brugt 

cykel smeltes om og bruges til at producere nye cykler med.

+ Genfremstilling: Forbedringer af et produkt, så det er som 

nyt med ny garanti. Eksempel: En brugt farvepatron til en 

printer får fyldt ny farve på og sælges som ny med ny garanti.

Begreber i den cirkulære økonomi

I praksis kan det være vanskeligt at lave et klart skel mellem 

metoderne. Der er ofte sammenfald og sideløbende brug af flere 

metoder i samme proces.

Vi har valgt en definition af genfremstilling, der ligger tæt op af 

United States International Trade Commission (2012) og The All-

Party Parliamentary Group (2014):

”Genfremstilling er en omfattende industriel proces, hvorved et 

tidligere solgt, slidt eller ikke-funktionelt produkt eller 

komponent, bruges som input i et nyt produkt og sælges igen i 

”ny” eller "bedre end ny" tilstand, med tilhørende ny garanti i 

forhold til præstationsniveau og kvalitet.” (The 

Remanufacturing Industries Council, 2014)

Bemærk, at det ikke nødvendigvis er den samme virksomhed, 

som varetager alle aktiviteterne i genfremstillingsprocessen. Én 

virksomhed kan stå for at indsamle produkter, en anden for at 

skille dem ad, mens en tredje køber delene og foretager selve 

genfremstillingen. 

Definitioner



9GENFREMSTILLINGSPROCESSEN

Genfremstilling foregår typisk i 8 forskellige trin. Antallet af trin 

og rækkefølgen kan variere afhængigt af produktet, der bliver 

genfremstillet. 

1 I genfremstilling indhentes den såkaldte ‘core’, som er en 

fællesbetegnelse, der beskriver den komponent eller det 

produkt, der bevares og genfremstilles. 

2 Når core-delen er indhentet, bliver den undersøgt for fejl og 

mangler. 

3-5 Herefter bliver produktet skilt ad og rengjort, og slidte 

komponenter bliver udskiftet. 

6-7 Produktet bliver herefter samlet igen og som oftest 

kvalitetstestet. 

8 Som det sidste trin i genfremstillingen bliver produktet 

distribueret til brugerne igen. 

Genfremstillingsprocessen kan også bestå i at tage brugbare 

komponenter med lang levetid fra et ellers slidt produkt og 

indbygge dem i et nyt (Ellen Macarthur Foundation, 2012).

Genfremstillingsprocessen Genfremstilling: en trinvis proces

Core-
indsamling

Fejl og 
mangler

Distribution Demontering

Rengøring

Komponenter 
udskiftes

Gen-
montering

Tests

Kilde: United States International Trade Commission, 2012 og Seeda, 2008

1 2

3

6 5

4

8

7



10PRODUKTER OG PRODUKTKARAKTERISTIKA

Genfremstilling finder sted inden for mange forskellige brancher. 

Det er mest udbredt i brancher, der producerer kapitalintensive 

og varige produkter, som har en relativ lang levetid.

I teorien kan alle produkter blive genfremstillet, men designet af 

nogle produkter gør, at de kan blive genfremstillet med større 

succes end andre. Særligt mere komplekse produkter, hvor der 

eksisterer en produktstandard over en længere årrække, egner 

sig til genfremstilling.

Der er en række kriterier, der sandsynliggør, at virksomhederne 

vil og kan vælge at genfremstille et produkt (All-Party 

Parliamentary Group, 2014, Seeda, 2008):

+ Produktet har en høj værdi.

+ Der er ingen hurtige ændringer i teknologien, som skal være 

stabil over mindst én livscyklus for produktet.

+ Der er tilstrækkelig efterspørgsel til at opretholde 

forretningsgrundlaget.

+ Der er ingen hurtige ændringer i mode og trends for 

produkttypen.

+ Produktet er varigt.

+ Produktet er designet til at blive skilt ad og samlet igen.

+ Produktet kan leases eller bruges som en service i stedet for 

at være egentligt hardware.

Produkter, der egner sig til genfremstilling

De forskellige forudsætninger for succesfuld genfremstilling 

betyder, at der er produkter, som det i praksis ikke giver mening 

at genfremstille. 

+ Det kan være billige produkter, hvor genfremstillingen er 

dyrere end selve fremstilingen. 

+ Det kan også være produkter, hvor den teknologiske udvikling 

betyder, at produktet hurtigt bliver forældet.

En rapport fra USA har undersøgt udbredelsen af genfremstilling 

og identificeret en række produktområder, hvor den er mest 

udbredt. Produktområderne spænder vidt, men der er ofte tale 

om motorer, maskiner eller dele, der indgår i sådanne produkter 

(United States International Trade Commission, 2012). 

Når virksomhederne skal beslutte, om de vil genfremstille eller 

forsætte med konventionel produktion af et produkt, 

sammenholder de naturligvis de omkostninger, der er forbundet 

med genfremstilling, og de omkostninger, der er forbundet med 

ny fremstilling.

Omkostningerne forbundet med genfremstilling skal alt andet 

lige være mindre end omkostningerne forbundet med 

konventionel produktion, for at det er økonomisk interessant for 

virksomhederne at genfremstille.

Produkttyper



11TO EKSEMPLER PÅ GENFREMSTILLING

I den eksisterende litteratur om genfremstilling er der særligt ét 

eksempel, der går igen: Caterpillar har med sit Cat Reman-brand 

gjort genfremstilling til en central del af virksomhedens 

forretningsmodel (Caterpillar, 2014).

Gennem Cat Reman tager virksomheden maskiner og maskindele 

tilbage, før de går i stykker, og genfremstiller dem med en 

blanding af nye og brugte dele.  

Caterpillar har i forlængelse af programmet for genfremstilling 

lavet en incitamentsbaseret ordning for at få levereret gamle 

dele fra deres maskiner tilbage. Prisen for en genfremstillet del 

(core) er den samme som en helt ny, medmindre man afleverer 

en gammel del. Når man gør det, får man en rabat. Det 

medvirker til en øget indlevering af gamle dele og danner 

grundlaget for virksomhedens genfremstilling (All-Party 

Parliamentary Group, 2014).

Caterpillar

En anden virksomhed, der går igen i litteraturen på området, er 

Xerox. De har arbejdet med styring af deres produkters livscyklus 

siden 1960’erne, hvor de konverterer gamle maskiner til nye 

funktionelle produkter. 

I dag er alt udstyr, som Xerox laver, designet ud fra et princip 

om genfremstilling. Virksomheden maksimerer slutværdien af de 

fremstillede produkter ved at sørge for, at de har en lang levetid 

og er nemme at skille ad.

For at sikre, at gamle dele sendes tilbage til Xerox, har 

virksomheden udviklet et retursystem. Her muliggør forudbetalte 

post-labels og den originale produktindpakning, at kunderne 

omkostningsfrit kan sende brugte produkter retur til Xerox. De 

returnerede produkter bliver brugt til at genfremstille nye 

produkter, eller de bliver genbrugt (Xerox, 2005). 

Xerox 
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KAPITEL 2 
GENFREMSTILLING I 
DANMARK
Omfang 



13GENFREMSTILLING I TAL

Det spørgsmål går vi i dybden med i det følgende kapitel.

1. Først beskriver vi kort, hvordan vi har lavet opgørelsen. Se bilag 1 for mere 

information om metoden.

2. Vi præsenterer herefter den miljømæssige betydning af genfremstilling i 

Danmark. 

3. Herefter præsenterer vi den økonomiske betydning af genfremstilling i Danmark. 

Vi har suppleret de overordnede resultater med to detaljerede resultattabeller. 

4. Vi slutter af med at belyse potentialet for genfremstilling med en række 

produkteksempler. Herefter kigger vi kort på, hvor hurtigt og i hvilket omfang 

potentialet for genfremstilling i Danmark kan blive realiseret. Det vil blive 

uddybet i de efterfølgende kapitler.

Hvor meget genfremstilling og hvilke brancher?



14OMFANGET AF GENFREMSTILLING

Vi har undersøgt omfanget af genfremstilling i 2014 i Danmark. Vi 

finder, at omfang af genfremstilling i Danmark i dag er 

beskedent.

Vi har interviewet en lang række danske virksomheder for at 

afdække deres praktiske erfaringer med genfremstilling. Fra 

vores samtaler med virksomhederne fandt vi ud af, at 

genfremstilling finder sted i et meget begrænset omfang, men at 

mange virksomheder har øget deres fokus på området indenfor 

de seneste år. Der tegnede sig et klart billede af, at der er 

potentiale for et større omfang fremover.

Vi har opgjort potentialet for genfremstilling i Danmark ved at 

tage udgangspunkt i hypotesen, at genfremstilling i danske 

brancher kan nå op på samme niveau som tilsvarende brancher i 

USA. Om det er muligt er selvfølgelig usikkert, men tilgangen 

giver en indikation af det mulige omfang af genfremstilling i 

Danmark.

Hvor meget genfremstiller vi i Danmark?

I vores undersøgelse af genfremstilling i Danmark har vi taget 

udgangspunkt i en afgrænset gruppe af brancher, hvor 

genfremstilling potentielt kan være relevant1:

+ Metalindustri

+ Elektronikindustri

+ Fremstilling af elektrisk udstyr

Produktionen i de brancher, vi har undersøgt, udgør knap 8 % af 

den samlede produktion i Danmark. I 2011 var der knap 7.200 

aktive virksomheder i brancherne, som tilsammen beskæftigede 

ca. 119.000 fuldtidsansatte og omsatte for 266 mia. kr2. 

Vi har identificeret brancherne, hvor genfremstilling er en 

mulighed, ud fra flere kriterier:

+ Eksisterer der caseeksempler i litteraturen fra den 

pågældende branche?

+ Eksisterer der caseeksempler på produkter, som er lig eller 

tilnærmelsesvis lig de produkter, der er produceret i den 

pågældende branche?

+ Er branchen omtalt i litteraturen for genfremstilling?

+ Indgår branchen i opgørelsen af genfremstilling i andre lande?

Identifikation af brancher

1: Branchebetegnelserne følger branchekoden DB07 grp36 fra Danmarks Statistik.
2: Danmarks Statistik. Generel firmastatistik. Tabel GF2.

+ Maskinindustri 

+ Transportmiddelindustri

+ Møbel- og anden industri 

mv.



15MILJØMÆSSIG BETYDNING

Den miljømæssige betydning af genfremstilling er meget 

begrænset på nuværende tidspunkt. Men der er indikatorer, som 

peger i retning af nogle miljømæssige gevinster. 

CO2-besparelser: Et studie vurderer, at på nuværende tidspunkt 

reducerer genfremstilling udledningen af CO2  med 7 millioner 

tons om året i EU og har et potentiale for at reducere det med 

800 millioner tons i 2050 (Capital requirements regulation, 

2010). 

Mindre træk på naturens ressourcer: Når produkter bliver 

genfremstillet, er det ikke nødvendigt at tilføje samme mængde 

nye ressourcer, som når man fremstiller nye produkter. Det 

reducerer behovet for at udvinde nye ressourcer. 

Ressourceoptimering: Bearbejdningen og produktionen af 

genfremstillede produkter er op til 85% mindre energiintensiv 

end ved fremstilling af produkter fra nye og genanvendte 

materialer (Steinhilper, 1998). Det mindsker også 

ressourceforbruget til opvarmning og nedkøling med helt op til 

90% (WRAP, Remanufacturing Office Furniture, 2014).

Vandbesparelser: Genfremstilling kan reducere vandforbruget 

med op til 65% i forhold til fremstillingen af et ny produkt 

(WRAP, Remanufacturing Office Furniture, 2014).

Reduktion af affald: Genfremstilling mindsker mængden af 

skrottede produkter, som sendes til genanvendelse, forbrænding 

og deponering.

Miljømæssige gevinster

Der er også miljømæssige omkostninger forbundet med 

genfremstillingsprocessen.

Logistik: Indsamlingen af produkterne og transporten til 

fabrikken og tilbage til markedet igen er ressourcekrævende.

Detaljeret adskillelse: Selve genfremstillingsprocessen med at 

udtage komponenter og klargøre produkterne kan være mere 

ressourcekrævende end fremstilling med nye komponenter. 

Det overordnede billede 

For at de miljømæssig gevinster overstiger omkostningerne, er 

det en fordel, hvis genfremstilling bliver gennemført i stor skala. 

Det er helt sikkert tilfældet for de store virksomheder, som 

arbejder med genfremstilling.

Vi vurderer, at for virksomheder, som kun for nylig er begyndt at 

genfremstille, er omfanget så begrænset, at den miljømæssige 

gevinst er omkring nul.

Vi vurderer derfor, at den miljømæssige betydning af 

genfremstilling i Danmark i 2014 er meget begrænset.

Der er ingen tvivl om, at der er potentiale for miljømæssige 

gevinster ved genfremstilling, når omfanget af genfremstilling 

stiger, og virksomhederne begynder at opnå stordriftsfordele.

Miljømæssige omkostninger



16POTENTIALET FOR GENFREMSTILLING I DANMARK

Branche Intensitet (%) Produktion Investering Beskæftigelse Eksport Import

(genfremstilling
/produktion)

(mio. kr.) (mio. kr.) (fuldtidsansatte) (mio. kr.) (mio. kr.)

Metalindustri 1,0 439 18 318 104 184

Elektronikindustri 0,4 126 18 65 26 126

Fremst. af elektrisk udstyr 1,0 163 10 83 46 130

Maskinindustri 1,0 1.280 63 544 317 833

Transportmiddelindustri 1,1 147 7 80 38 300

Møbel- og anden industri mv. 1,0 136 12 86 38 138

Total 1,0 2.289 127 1.177 569 1.712

Der er potentiale for at genfremstille produkter i Danmark til en værdi af omkring 2,3 mia. kr. årligt, hvis 

de danske brancher kan opnå samme omfang af genfremstilling, som de tilsvarende brancher i USA.

Potentialet for genfremstilling i Danmark efter branche, 2014

Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik samt data fra Ellen Macarthur Foundation: CE100 Charter: Policy Vision for Reman. DRAFT 
REMAN FACTBOOK. Beregningsmetoden er beskrevet i bilag 1.

Note: Intensiteten angiver den andel af den samlede produktion, som bliver genfremstillet. Data er baseret på erfaringer fra USA.
Brancherne følger Danmarks Statistik DB07 grp36 branchekode. Kun brancher, som vi forventer genfremstiller, er vist.
Opgørelsen af potentialet er behæftet med usikkerhed, men giver en indikation af omfanget.
Omfanget af investeringer, eksport og import er opgjort med udgangspunkt i standardproduktionen i brancherne og ikke med udgangspunkt 
specifikt i genfremstilling.
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K

Metalindustri

Elektronikindustri

Fremst. af 
elektrisk udstyr

Maskinindustri 

Transportmiddel-
industri

Møbel- og anden 
industri mv.

HVOR ER POTENTIALET?

Hvor er potentialet for genfremstilling i de seks brancher? 

Hvilke produkter kunne potentielt blive genfremstillet i fremtiden?

4

2

3

6

5

1
+ Dele til komfurer, opvaskemaskiner eller ovne
+ Dele til håndværktøj
+ Dele til motorer

+ Dele til skibe herunder specialfartøjer
+ Dele til ure herunder armbåndsure og lommeure
+ Dele til medicinsk udstyr

+ Dele til ventilationssystemer
+ Dele til vindmøller
+ Dele til centrifuger

+ Dele til elektriske motorer
+ Dele til elektriske lodde- og svejseapparater
+ Dele til trafikreguleringsudstyr

+ Dele til antenner
+ Dele til elmotorer og -generatorer
+ Dele til radiosendere/-modtagere

+ Dele til motorkøretøjer
+ Dele til biler til specielle formål
+ Dele til start- og tændingsudstyr til generatorer

Eksemplerne tegner et billede af, 
hvor genfremstilling muligvis vil 
vinde frem i Danmark. 

Om det bliver præcis de 
produkter eller beslægtede 
produkter, er ikke muligt at 
afgøre på nuværende tidspunkt. 
Ligesom det heller ikke er muligt 
at opgøre, i hvor stort et omfang 
de enkelte produkter kan og vil 
blive genfremstillet.

Vi har udvalgt 
produkteksemplerne ud fra
+ om de udgør en væsentlig del 

af produktionen i brancherne. 
+ og om produkterne 

umiddelbart er mulige at 
genfremstille.

Eksemplerne er baseret på et 
specialudtræk fra Danmark 
Statistik, som Erhvervsstyrelsen 
har stillet til rådighed.

Produkteksemplerne illustrerer 
potentialet



18REALISERING AF POTENTIALE

Vi har skønnet et potentiale på ca. 2,3 mia. kr. årligt for genfremstilling i Danmark. 

På grund af det det lave omfang af genfremstilling i dag, er omfanget af og 

hastigheden for realiseringen af potentialet usikkert. Vi går i dybden med 

nedenstående emner i de følgende kapitler:

+ Der er en række barrierer, som hæmmer realiseringen af potentialet. Det er især 

håndteringen af disse barrierer, som er afgørende for graden af realisering. Dem 

ser vi blandt andet på i kapitel 3.

+ I kapitel 4 ser vi på tempoet for realiseringen samt markedsudviklingen og 

perspektiverne for genfremstilling i Danmark.

Potentiale vs. realiseret potentiale
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KAPITEL 3 
GENFREMSTILLING I 
DANMARK
Hvem og hvorfor?
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Vi har belyst virksomhedernes holdninger med udgangspunkt i 64 indledende 

interviews og 25 efterfølgende dybdegående interviews med danske virksomheder. Vi 

har identificeret 9 virksomheder, som genfremstiller i Danmark. Se bilag 1 for 

yderligere information om vores interviewrække og processen med at identificere 

virksomheder, som arbejder med genfremstilling.

1. På næste side præsenterer vi samlet en oversigt over de 9 casevirksomheder, 

som genfremstiller. 

2. Derefter beskriver vi de 9 casevirksomheder og deres arbejde med genfremstilling 

enkeltvis.

3. Vi præsenterer derefter en række virksomheder, som overvejer eller står på 

spring til at genfremstille. Og vi har præsenteret brancheorganisationer, 

offentlige myndigheder mv., som arbejder med cirkulær økonomi.

4. Herefter bruger vi informationerne fra telefoninterviewene til at redegøre for 

virksomhedernes motiver for at genfremstille.

5. Afslutningsvist bruger vi informationerne fra telefoninterviewene til at redegøre 

for de barrierer, som virksomhederne møder i relation til genfremstilling.

Hvad siger og synes virksomhederne?
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Vi identificerede 9 virksomheder, som var aktive på det danske marked, og som allerede 

arbejdede med genfremstilling i 2014

Maskinindustri Elektronikindustri Møbel- og anden industri mv. Fremst. af elektrisk udstyr Metalindustri Transportmiddelindustri

Bila Brother Desso Philips Lighting
Canon IKEA

Philips Medical
Radiometer
Siemens Medical

Vi har været i kontakt med virksomheder fra alle brancherne, men vi har ikke fundet virksomheder inden for alle brancher, som genfremstiller. Det 
kan skyldes to ting:

1. Vores identifikation af virksomheder ikke er repræsentativ: En enkelt virksomhed i transportmiddelbranchen, som vi har en klar forventning 
om arbejder med genfremstilling, ønskede ikke at medvirke i projektet pga. risikoen for industrispionage. Og en længere række 
virksomhederne, som vi gerne ville have interviewet, vendte aldrig tilbage på vores henvendelser.

2. Nogle brancher er endnu ikke begyndt at genfremstille. En mulig forklaring på den skæve fordeling mellem brancherne er, at genfremstilling 
er nemmere at implementere i nogle brancher, som derfor er længere fremme i arbejdet med at genfremstille. 

I Danmark er det bestemte brancher, som potentielt kan implementere genfremstilling i deres produktionsproces. 

+ I maskinindustrien kan genfremstilling være en mulighed. Det kræver dog produkter af høj værdi. 

+ I elektronikindustrien bliver multifunktionsmaskiner til kontorer, fx printere og scannere, genfremstillet. Endvidere har genfremstilling af 
printerpatroner og tonerkassetter fundet sted i mange i år. 

+ I møbelindustrien er arbejdet med genfremstilling af nyere dato. Virksomhederne arbejder meget målrettet med det og har store forventninger 
til potentialet. Inden for fremstilling af medicinsk udstyr, som er en del af branchen møbel- og anden industri mv., er der tre meget store 
virksomheder, som har omfattende programmer for genfremstilling, og som genfremstiller deres produkter med stor succes. Det gælder fx store 
medicinale maskiner som CT- og MRI-scannere.

+ Det samme gælder for virksomheder i branchen ‘fremstilling af elektrisk udstyr’, som dog ikke er helt så langt fremme som 
medicinalindustrien.

Virksomheder i Danmark som genfremstiller opdelt på branche
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Bila er et projekthus med eget smedeværksted og 

softwareudvikling, der tilpasser robotanlæg og producerer 

specialværktøj. 

Robotanlæggene er bygget til at kunne skilles ad og genbruges, 

og Bila foretager opgraderinger og løbende vedligehold. Deres 

produkter kan leve længe, og derfor tager de også produkter 

retur til genfremstilling. Det betyder billigere produktion og 

derved en konkurrencefordel. 

For at Bila skal kunne øge deres genfremstilling, er der brug for 

mere standardisering i produktudviklingen. Dette er 

ressourcekrævende, og der kan være stor risiko forbundet med 

sådanne investeringer. 

Bila

Brother udvikler, producerer og sælger forbrugerelektronik. De

har en salgsafdeling i Danmark.

Brother har en returordning for tonerpatroner, hvor 30-40% er 

genfremstillet og sælges som nye. Det svarer til et par tusind om 

måneden i Danmark. Når kunder bestiller nye patroner, følger en 

kuvert med til de gamle, som man kan sende retur gratis. 

Elektronikforhandlere indsamler også brugte tonerpatroner. På 

Brothers fabrik i Slovakiet renses patronerne, de bevægelige dele 

udskiftes, og de genfyldes med toner. Herefter bliver patronerne  

inspiceret og testet, inden de sælges som nye. 

I Danmark er forbrugerne gode til at sende tonerpatroner retur,

og initiativet har givet god omtale til Brother. Logistikken kan

dog være dyr, og transport på tværs af landegrænser, som fx

Norge, der er uden for EU, er en stor barriere. Brother vælger at

genfremstille på trods af, at omkostningerne er højere for

genfremstillede produkter end for nyfremstillede.

Brother
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Canon udvikler, producerer og sælger maskiner og løsninger 

inden for imaging (print, foto). Canon Danmark beskæftiger sig 

udelukkende med salg.

Canon har en genfremstillet produktserie for 

multifunktionsmaskiner. Hjemtagne maskiner sendes til 

genfremstilling i Tyskland og sælges/leases med samme 

kvalitets- og servicegaranti som nye produkter. Siden 2010 har de 

lavet leasingaftaler på 13.000 genfremstillede maskiner i Europa 

og Afrika. Canon har også et genfremstillingsprogram for 

tonerpatroner.

En barriere er det begrænsede kendskab til den miljømæssige og 

økonomiske gevinst ved genfremstillede produkter. Canon vil 

gerne øge markedet for at begrænse den negative påvirkning af 

miljøet, samtidig med at man kan opnå produktionsfordele. 

Canon foreslår, at myndighederne forsøger at fremme 

efterspørgslen på genfremstillede produkter.

Canon

Desso udvikler, producerer og sælger tæpper. De har 

udelukkende en B2B-salgsafdeling i Danmark. 

Desso har opbygget hele deres forretningsmodel ud fra den 

cirkulære, økonomiske tankegang. De har oprettet en 

logistikkæde, som indsamler gamle produkter, hvor det er op til 

kunden, om de vil sende det retur. Størstedelen af deres 

tæppefliser kan genanvendes 100%, men det er kun fire år siden, 

at Desso udviklede en ny bagside (EcoBase®) på tæppefliser til 

genfremstilling, hvor garn og bagside separeres og bliver til nyt 

garn (ECONYL®) og ny bagside (EcoBase®). Tæpper har en 

normal levetid på 8-10 år. 

Inden for erhvervstæpper oplyser Desso, at de har øget deres 

markedsandel i Europa fra 13% til 30%* (2007-2013), siden de 

besluttede sig for at satse på en cirkulær, økonomisk 

forretningsstrategi. En af de store udfordringer er, at de ikke får 

nok brugte tæpper retur. 

*Beregningerne af lavet af Desso. Om beregningerne oplyser Desso: External sources used for 

calculation of market share date include: BMW, Palmer, Fedustria, UFTM, real estate agencies, 

architectural billings and supplier information (yarn and other components). Internal data is based 

on local management estimates. 

Desso
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IKEA udvikler, producerer og sælger udstyr til bolig og 

boligindretning, og der foregår en mindre produktion af 

delelementer i Danmark. 

IKEA Danmark planlægger for tiden test af et par 

genfremstillingsprojekter. Deres madrasser er designet til at 

kunne adskilles, så man kan bruge blandt andet skum og fjedre 

til genfremstilling. IKEA påtænker at tage madrasserne retur fra 

kunderne, når de køber nye. Varehuset i Taastrup er det første i 

verden til at bruge tekstilrester fra produktion til nye produkter 

uden at trevle det op. IKEA har flere genanvendelsesprojekter, 

bl.a. med emballage og tekstiler, men de har mange 

forbrugervarer, som ikke umiddelbart egner sig til 

genfremstilling. De lægger vægt på, at det kan svare sig 

økonomisk, og at give lavere priser til deres kunder.

IKEA

Philips Lighting udvikler, producerer og sælger lyssystemer til 

privat-, kontor- og gadebelysning. I Danmark produceres udvalgte 

gadebelysningssystemer. 

Philips sælger lys som en service, hvor de tilbyder oplysning pr. 

kvadratmeter fortov, gade, pladser og indendørs arealer efter 

behov. Kunderne skal ikke koncentrere sig om indkøb af 

lysarmaturet, da Philips leverer den rette belysning, gerne i form 

af LED, som giver en besparelse på op til 70-80% i 

energiomkostninger. Lamperne giver besked om, hvornår de skal 

serviceres, og bliver løbende genfremstillet ved udskiftning. 

Udfordringen er, at lys som service er en del af driftsbudgettet 

for stat, regioner og kommuner, og at man i udbud nogle gange 

ikke ser på driftsbesparelsen endsige totaløkonomien. Der kan 

også være en lang tilbagebetalingstid, hvilket kan forhindre en 

del salg. Philips ser det som en mulighed, at det offentlige stiller 

krav om, at en procentdel af et produkt skal kunne genanvendes.

Philips Lighting
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Philips Medical udvikler, producerer og sælger medicoteknisk 

udstyr. De producerer udvalgte medicotekniske produkter i 

Danmark. 

Philips Medicals udstyr er designet til at blive genfremstillet, når 

det er udtjent. Fx er en MRI-scanner meget tung og besværlig at 

flytte. Man genfremstiller derfor på stedet; mange dele 

genbruges, og hardware og software bliver udskiftet. De giver 

fuld ny garanti på en genfremstillet MRI-scanner. Kunden opnår 

typisk 25-30% i besparelse, idet man undgår omkostninger til 

bl.a. bygningsmæssige ændringer, hvis maskinen skal flyttes, og 

nyindkøb af centrale dele af scanneren.

Philips Medicals medicotekniske produkter leveres med 

serviceaftaler, som forlænger levetiden, og apparaturet kan give 

besked om, hvornår det skal serviceres. Philips Medical tilbyder 

leasing og pay per use (afregning efter forbrug). Når der bliver 

udviklet ny software eller hardware, kan man opgradere 

produkterne som en del af driftsbudgettet. Philips Medical 

tilbyder også en pantordning på opbrugte produkter, som tjekkes 

for fejl og renoveres for derefter at blive solgt til fx BRIKS-

landene. Fx kan mere end 90% af en CT-scanner genbruges.

Philips Medical

Radiometer laver udstyr til måling af blod. De eksporterer 99% af 

deres produkter, som primært sælges til hospitaler og 

laboratorier.

Radiometer tilbyder leasing og pay per use (køb efter forbrug), 

for at købet kan indgå i driftsbudgetter, og kunden undgår høje 

engangsudgifter. Radiometer tager produkter retur efter 

leasingperioden for at renovere dem. Herefter sælger man dem 

primært til BRIKS-landene som brugte produkter til en nedsat 

pris. 

Komponenter udskiftes i produkterne, og man sikrer, at 

produkterne lever op til fastsatte kvalitetskrav, inden de sælges. 

Dette udgør omtrent 20% af omsætningen. 

Radiometer
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Siemens Healthcare udvikler, producerer og sælger medicoteknisk udstyr. Som et 

supplement kan Siemens Healthcare tilbyde brugte renoverede (refurbished) 

billeddiagnostiske apparaturer – kaldet ecoline.

Med ecoline tilbydes en miljøvenlig løsning, der ifølge Siemens Healthcare medvirker 

til at reducere CO2-udledningen med 20.000 tons årligt.

Når en kunde vælger at udskifte et billeddiagnostisk apparatur, vurderer Siemens, om 

apparaturet kan genanvendes ud fra kriterier som alder, stand, servicehistorik og 

ydelse. Kun de bedste produkter kan indgå i ecoline.

Alle vitale komponenter udskiftes; apparaturet opgraderes til en stand svarende til 

højeste niveau, hvorefter det kvalitetssikres og sælges som ecoline-produkt med ny 

garanti og til billigere pris.

Markedet er ikke stort hos offentlige hospitaler i Danmark, men løsningen er generelt 

populært hos private sygehuse og i Europa. Med det globale fokus på miljø og 

genanvendelse af medicotekniske apparatur forventer Siemens Healthcare en stigning 

på globalt niveau.

Siemens Healthcare
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Et begrænset antal aktive virksomheder, men flere står på spring

Flere virksomheder har implementeret den cirkulære tankegang i deres produktionsstrategi. Hvis de genfremstiller betyder produkternes levetid, at der 

opstår en forsinkelse fra designet af virksomhedens produkter, til de får dem igen. Andre virksomheder arbejder med den cirkulære tankegang, men er 

endnu ikke afklaret om genfremstilling, genanvendelse eller noget helt tredje er den rigtige vej for dem at gå. Vi har herunder samlet en række 

virksomheder, som potentielt kunne implementere genfremstilling i deres produktionsproces. På næste side præsenterer vi kort Egetæpper og Wind-Tech 

og deres arbejde med cirkulær økonomi.

Interesse- og brancheorganisationer samt offentlige institutioner og forskningsmiljøer 

+ 2Rethink
+ AVN Teknik
+ CJC
+ Danfysik
+ DanSign

+ Vestas
+ WINDTECH A/S, se 

case
+ worldFLEXhomes
+ Aarstiderne

+ Egetæpper, se case
+ Envotherm
+ Fritz Hansen
+ Grundfos

+ HP – Hewlett Packard
+ KE Fibertec
+ Kilde A/S Automation
+ Pressalit

I Danmark er der mange organisationer, der har haft berøring med den cirkulære tankegang. Nedenfor har vi samlet en række af de aktive aktører. Deres 

arbejde omhandler cirkulær økonomi i bred forstand og er dermed ikke begrænset til genfremstilling.

Offentlige institutioner
+ Erhvervsstyrelsen
+ Miljøstyrelsen
+ Netværk for Bæredygtig 

Erhvervsudvikling i 
Norddanmark

+ Region Midtjylland

Interesseorganisationer
+ CradlePeople
+ Danmarks 

Naturfredningsforening
+ Det Økologiske Råd
+ Sustania

Forskningsmiljøer
+ Danmarks Tekniske Universitet
+ Erhvervsakademi Dania
+ Syddansk Universitet
+ VIA University College
+ Aalborg Universitet

Brancheorganisationer
+ Arbejdsgiverne
+ Dansk Kompetencecenter for 

Affald
+ Dansk Vindmølleforening
+ Danske Maritime
+ IT Brancheorganisationen
+ Dansk Producentansvar
+ Fremstillingsindustrien (DI)
+ Træ- og møbelindustrien (DI)
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Egetæpper er en tekstilvirksomhed, der udvikler og producerer 

tæpper i Danmark.

Egetæpper har i 2014 indført et tilbagetagningsprogram

”Recover by Ege” for tæppefliser, som renses og sælges som 

genbrugsfliser.

Efterspørgslen fra gulventreprenører har været stigende, da 

deres kunder har udvist stor interesse. Samtidig slipper 

gulventreprenørerne for omkostninger til at bortskaffe brugte 

tæppefliser, som Egetæpper indtil videre tilbagetager gratis.

Det forventes ikke, at initiativet betaler sig tilbage inden for de 

første fem år, men med støtte fra markedsmodningsfonde har 

det været muligt tidligere end forventet at udvikle teknologien 

til tilbagetagningsprogrammet. Egetæpper ser en øget interesse 

for genanvendte produkter i deres branche.

Egetæpper

Wind-Tech renoverer brugte vindmøller, som sælges i Danmark 

og eksporteres til udlandet.

Når Wind-Tech renoverer brugte vindmøller, skilles de 

fuldstændigt ad. Slidte og udtjente dele udskiftes og erstattes, 

og vindmøllerne opdateres og ombygges til de nyeste standarder.

En vindmølle kan typisk få fordoblet levetiden, når den bliver 

renoveret. Wind-Tech oplever, at brugte vindmøller har en 

ydeevne, der er helt i top, da fx gear og tandhjul kører perfekt 

sammen. Samtidig er de billigere end nye. Wind-Tech kan 

arrangere løbende service i driftsperioden.

Prisen på el fra vindmøller er politisk bestemt. For at øge 

efterspørgslen på renoverede og genfremstillede vindmøller 

foreslår Wind-Tech, at el-afregningsprisen fra renoverede og 

genfremstillede møller bliver sidestillet med afregningsprisen fra 

nye møller.

Wind-Tech



29HVORFOR VÆLGER VIRKSOMHEDERNE AT GENFREMSTILLE?

Gennem telefoninterviews har vi afdækket virksomhedernes motiv for at øge fokus på 

cirkulær økonomi og særligt genfremstilling.

Vi erfarede, at genfremstilling både som begreb og som produktionsstrategi kun i 

ringe grad indgår i virksomhedernes begrebsverden. Virksomheder tænker i cirkulær 

økonomi over for lineær økonomi, og de interesserer sig kun i mindre grad for, om der 

er tale om genfremstilling eller fx genanvendelse. 

Virksomhederne angiver to hovedgrunde til at implementere den cirkulære 

tankegang:

1. Bundlinjen – den vigtigste grund.

2. Corporate Social Responsibility. CSR-strategi.

Vi uddyber dette på de følgende sider.

Gevinster ved genfremstilling

”For Philips er cirkulær økonomi en 

produktionsstrategi, ikke et miljø-

forbedringsprogram” (Philips Group, 2014)
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Interviewene med virksomhederne gjorde det klart, at den 

cirkulære tankegang for mange af dem er en helt ny måde at 

arbejde på. De skal til at løse opgaver, som de aldrig før har 

prøvet at håndtere. Det kan selvfølgelig medføre 

opstartsvanskeligheder, men det betyder også en øget bevidsthed 

om egne produkter. 

Når virksomhederne begynder at få deres udtjente produkter 

retur, så får de et bedre indblik i, hvordan deres produkt bliver 

slidt, og hvor fejl opstår. Den viden kan de bruge til at forbedre 

og optimere deres produkt. En gevinst, som ikke var en del af 

virksomhedens overvejelser, da de tog beslutningen om at 

arbejde med genfremstilling.

For virksomhederne er en god business case en forudsætning for, 

at de kan tage den cirkulære tankegang til sig. Flere 

virksomheder fortæller, at de er villige til at foretage 

risikofyldte investeringer i cirkulær produktion, men at risikoen 

betyder, at de går langsomt frem. De ser genfremstilling som en 

investering i fremtiden, som er motiveret af både produktions-

og CSR-hensyn. 

BESLUTNINGEN OM AT GENFREMSTILLE

Flertallet af de virksomheder, der på nuværende tidspunkt 

arbejder med genfremstilling eller overvejer det, angav under 

vores interviews, at beslutningen om at implementere den 

cirkulære tankegang bunder i en klar økonomisk overvejelse. Der 

er ganske enkelt penge at spare.

Derudover ser de det som del af en langsigtet strategi, hvor de 

forbereder sig på fremtidens markedsvilkår og –efterspørgsel, 

samt de stigende råvarepriser. Nogle af virksomhederne nævner 

mulige lovgivningsmæssige krav i fremtiden som en 

motivationsfaktor.

Virksomhedernes motivation er dog ofte mere end ren 

ressourcebesparelse i værdikæden. For dem er der en mulighed 

for at adskille sig fra konkurrenterne og erobre nye markeder.

For virksomhederne er Corporate Social Responsibility (CSR) også 

en klar motivationsfaktor for at arbejde med den cirkulære 

tankegang.

Den opmærksomhed, som knytter sig til cirkulær økonomi for 

øjeblikket, gør, at nytænkning og innovative løsninger kan give 

god eksponering i pressen af både virksomheden og produkterne. 

En strategisk økonomisk beslutning En langsigtet strategi
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I det følgende afdækker vi barriererne for genfremstilling fra to 

vinkler.

+ Først afdækker vi erfaringerne fra udlandet, som er 

beskrevet i den internationale litteratur

+ Derefter beskriver vi de barrierer, som virksomhederne 

nævnte i interviewene.

I interviewene bad vi virksomhederne om at redegøre for vilkår 

eller forhold, som gør det vanskeligt at integrere genfremstilling 

i produktionen. I det følgende inddeler vi de barrierer, 

virksomhederne nævnte, i fire grupper:

+ Myndigheder og lovgivning

+ Virksomhederne

+ Strukturelle

+ Efterspørgselssiden

Mange af de barrierer, som de danske virksomheder 

fremhævede, afspejler de samme barrierer, som vi har fundet i 

den internationale litteratur. 

Hvad er barriererne for genfremstilling? 
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De vigtigste barrierer for at genfremstille, som er nævnt i den 

internationale litteratur, er:

+ tilgængeligheden af og prisen på udtjente 

produkter/reservedele (cores).

+ at designet ikke tillader genfremstilling.

+ forbrugernes opfattelse af genfremstillede produkters 

kvalitet.

+ lovgivningsmæssige rammer.

+ omkostningerne til genfremstilling fx transport og 

arbejdskraft.

+ tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft.

+ forholdet mellem den oprindelige fabrikant og genproducent.

+ manglen på en klar definition af genfremstilling.

Barriererne er kortlagt i to studier fra hhv. USA og England 

(United States International Trade Commission, 2012) og (All-

Party Parliamentary Manufacturing Group, 2014).

Barrierer for genfremstilling

Det er en barriere for international handel med genfremstillede 

produkter, at der ikke er en klar definition af genfremstillede 

produkter. Toldmyndigheder i mange lande betragter 

genfremstillede produkter som brugte varer eller som affald, og 

produkterne kan derfor ikke handles på lige fod med nye 

produkter (United States International Trade Commision, 2012). 

Genfremstillede produkter bliver i nogle lande solgt som nye og i 

andre som brugte. De forskellige opfattelser af genfremstillede 

og nye produkter er med til at forvirre forbrugerne og svække 

forbrugernes tillid til genfremstillede produkters kvalitet (United 

States International Trade Commision, 2012). 

Lovgivningen for miljø og affald er en yderligere barriere for 

genfremstilling. I England bliver produkter klassificeret som 

affald, når de når enden af deres levetid. Det betyder, at 

virksomheder ikke uden videre kan bruge produktet i 

genfremstilling uden først at have anskaffet sig et certifikat, der 

tillader affaldshåndtering (All-Party Parliamentary Manufacturing 

Group, 2014).

Myndighedernes rolle
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Med udgangspunkt i de 64 indledende interviews og de 25 

efterfølgende dybdegående interviews har vi identificeret en 

række barrierer for at genfremstille i Danmark. 

I det følgende har vi opdelt barriererne efter type.

Myndigheder og lovgivning

+ Myndigheders årlige budget vs. driftsbudget: Flere 

virksomheder nævner, at myndighedernes udbudsregler kan 

være en barriere. Udbuddene er baseret på årlige budgetter 

og favner ikke i tilstrækkeligt omfang de driftsbesparelser, 

der kan være ved at anvende genfremstillede produkter.

+ International handel på tværs af lande: International 

lovgivning kan begrænse eller hindre mulighederne for, at 

brugte produkter bliver transporteret ind eller ud af landet.

Barrierer for genfremstilling

+ Logistikkæden: Processen med at indsamle udtjente 

produkter kan være omkostningstung og kompliceret. Specielt 

for virksomheder, som ikke handler direkte med slutbrugerne.

+ Efterlevelse af kvalitetskrav: Mange danske virksomheder har 

meget strenge kvalitetskrav. Og det er omkostningstungt at 

kvalitetssikre genfremstillede produkter på lige fod med nye 

produkter.

+ Langsigtet investering: Genfremstilling kræver innovativ og 

omkostningstung produktudvikling med en lang 

tilbagebetalingstid, hvilket kan være for usikkert for nogle 

virksomheder.

+ For meget transparens: Genfremstilling kræver tæt 

samarbejde mellem leverandører og kunder, samt en åben 

værdikæde. Det kan give konkurrenter en fordel og øge 

industrispionage. Vi oplevede i forbindelse med interviewene, 

at virksomhederne var meget påpasselige med at dele 

information med os, netop af frygt for industrispionage. 

Noget som flere virksomheder havde oplevet i forbindelse 

med deres arbejde med genfremstilling.

+ Salg vs. leasing: For at imødekomme kundernes skepsis over 

for genfremstillede produkter tilbyder nogle virksomheder, at 

kunderne leaser produktet i stedet. Det er dog ikke muligt 

ved alle produkter, og manglende muligheder for leasing kan 

være en barriere.

Virksomhederne
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+ Hurtig teknologisk udvikling: Nogle produkter udvikles 

teknologisk så hurtigt, at nye produkter er så forskellige fra 

gamle, at genfremstilling ikke er muligt. 

+ Høje lønninger: De høje danske lønninger betyder, at den 

manuelle del af genfremstillingsprocessen bliver for dyr.

Efterspørgselssiden

+ Begrænsninger i udbud: Flere virksomheder nævner, at de 

danske myndigheder ikke efterspørger genfremstillede 

produkter i offentlige udbud. En større efterspørgsel vil 

minimere virksomhedernes risiko i produktudviklingen og øge 

deres fokus på genfremstilling.

+ Opfattelse af kvaliteten: Mange danske virksomheder laver 

produkter af meget høj kvalitet, og deres kunder forventer 

driftssikkerhed. Virksomhederne frygter, at kunder vil opfatte 

genfremstillede produktet som værende af lavere kvalitet end 

helt nye produkter.

Strukturelle
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KAPITEL 4
PERSPEKTIVER FOR 
GENFREMSTILLING
Et overblik
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Det ser vi på i det følgende afsnit.

1. Først ser vi på den stigende opmærksomhed på cirkulær økonomi.

2. Herefter ser vi på Danmark som platform for genfremstilling. Vi ser på 

strukturelle forskelle mellem Danmark og udlandet, og vi adresserer betydningen 

af, at Danmark er et lille land.

3. Derefter ser vi på den forventede markedsudvikling for genfremstilling i 

Danmark, og vi adresserer problemstillingen med at forudsige tempoet og 

omfanget for realiseringen af potentialet.

Hvilken vej går udviklingen?
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Genfremstilling har de seneste år fået stadig større opmærksomhed, og der findes et 

betydeligt antal internationale rapporter og publikationer på området. Et fællestræk 

for mange af udgivelserne er et udgangspunkt i det økonomisk potentiale for 

virksomhederne samt bæredygtighed og ressourcebesparelse. 

Genfremstilling har fået øget opmærksomhed, fordi begrebet indgår som en del af 

den cirkulære økonomi, der har været et voksende tema i europæisk politik og 

erhvervsverdenen. Cirkulær økonomi bliver brugt som et udgangspunkt i EU for at 

diskutere affaldsproblemer og ressourcebesparelser (European Commission 

Environment – Moving Towards a Circular Economy). Endvidere har lande som England 

og Holland integreret cirkulær økonomi som et politisk værktøj for at fremme 

jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst (The Guardian Sustainable Business, 

2014). 

I et erhvervsøkonomisk perspektiv har flere megacorporations omfavnet den cirkulære 

økonomi og har igangsat initiativer for at undersøge mulige potentialer. I 2012 blev 

alliancen ‘CE100’ oprettet – en platform, hvor virksomheder og regioner kan dele 

erfaringer i en cirkulær økonomisk kontekst. 

Stigende fokus på cirkulær økonomi
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Stigende og usikre råvarepriser har betydet, at der både blandt 

virksomheder og regeringer er et større fokus på mere 

ressourceeffektiv produktion (Ellen Macarthur Foundation, 2012).

Udviklingen har desuden medført, at flere lande indfører 

restriktioner på eksport af deres ressourcer. Det er fx sket i Kina, 

der står for 97% af den globale eksport af sjældne jordarter, som 

er nødvendige for at fremstille blandt andet de magneter, der 

indgår i vindmøller og batterier til pumper (BBC News Business, 

2014).

Ressourceknaphed og stigende priser

En egentlig kortlægning af genfremstilling på landeniveau er 

foreløbigt kun sket i USA, men flere andre lande har igangsat 

initiativer med henblik på at kortlægge brug og udbredelse af 

genfremstilling (All-Party Parliamentary Group, 2014) (Seeda, 

2008).

Erfaringerne fra USA har vist, at virksomhederne ofte ikke selv er 

klar over, at de foretager genfremstilling, hvilket er med til at 

komplicere undersøgelserne af emnet (United States 

International Trade Commision, 2012). 

Nogle virksomheder har integreret genfremstilling i deres 

produktion, men bruger metoden under et af de 

industrispecifikke synonymer, som også betegner genfremstilling. 

Disse synonymer er fx: ombygning (bilindustrien), omformning 

(dæk), tilbagespoling (elektrisk udstyr) og genopladning 

(printerprodukter) (Seeda, 2008). 

De genfremstillede produkter udgør en lille men voksende del af 

produktionen i USA. USA er det største marked for 

genfremstillede produkter, og her anslås salget af 

genfremstillede varer at udgøre omkring 2% af det samlede salg 

af fremstillede produkter. Til trods for den relative lille andel 

vurderes genfremstilling at være en integreret og vigtig del af 

virksomhedernes business planer (United States International 

Trade Commission, 2012).

Kortlægning af genfremstilling
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USA er meget længere fremme med at genfremstille, end vi er i 

Danmark. Derfor har vi i analysen brugt omfanget af den 

nuværende genfremstilling i USA til at belyse potentialet for 

genfremstilling i Danmark på lidt længere sigt.

Når vi sammenligner Danmark med USA, er der tydelige forskelle 

på, hvilke brancher som relativt set dominerer de brancher, hvor 

genfremstilling er relevant.

I USA er de største brancher, hvor man genfremstiller, rumfart og 

tung industri (Heavy Duty and Off road). I de brancher udgør 

genfremstilling henholdsvis 2,5% og 3,8% af den samlede 

produktion (Ellen Macarthur Foundation, 2014). Disse to brancher 

er små i Danmark.

I Danmark er metal- og maskinindustrien de to største brancher, 

hvor man potentielt kan genfremstille. Erfaringerne fra USA er, 

at ca. 1% af produktionen i de to brancher er genfremstillet i 

2014. Interviewene med danske virksomheder viste os, at 

Danmark på nuværende tidspunkt er langt fra det niveau. Men at 

der er virksomheder, som arbejder aktivt med genfremstilling. 

Strukturelle forskelle Danmark vs. USA

25%

17%

USA

Danmark

Omfanget af genfremstilling i USA i 2014 og potentialet for 
genfremstilling i Danmark (som andel af BNP).

Brancher, hvor genfremstilling potentielt er relevant som andel af 
BNP.

Figuren viser størrelsen af de brancher, som har en produktion, hvor 
genfremstilling er muligt, som andel af BNP.

I Danmark udgør brancher, som potentielt kan genfremstille, en 
mindre andel af BNP end de gør i USA.

Figuren viser potentialet for at genfremstille som andel af BNP i 
Danmark. Og omfanget af genfremstilling i USA i 2014, som andel af 
BNP.

0,28%

0,15%

USA

Danmark
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For at genfremstilling bliver økonomisk attraktivt for virksomheder, skal det gøres i 

stor skala. Det vil derfor være nødvendigt for virksomhederne at indsamle produkter 

til genfremstilling i flere lande, for at omfanget bliver stort nok. 

Det vil medføre transportomkostninger at flytte produkterne på tværs af 

landegrænser. Tilbagemeldingerne fra virksomhederne er, at det er indsamlingen fra 

forbrugerne, som er omkostningstung, ikke transporten til genfremstillingsanlægget. 

Det led i logistikkæden er derfor kun af mindre betydning. 

De høje danske lønninger forstærker internationaliseringen. Inden for industrien ligger 

danske lønninger i top tre i Europa, hvilket er mere end seks gange så højt som i de 

baltiske lande, (Eurostat, 2014). Den besparelse vil formodentligt ofte kunne 

kompensere for de højere transportomkostninger ved at køre produkterne til 

Østeuropa.

Det vil derfor ofte være billigere at transportere produkterne til Østeuropa og 

genfremstille dem der fremfor i Danmark. Det betyder, at de danske lønninger ikke 

nødvendigvis behøver være en afgørende barriere for genfremstilling af danske 

produkter.

I kapitel 3 så vi på danske virksomheder, som genfremstiller. Virksomhederne 

illustrerer at genfremstilling for Danmarks vedkommende er en international strategi:

+ Ud af de 9 casevirksomheder har fire kun salgsafdelinger i Danmark, og to andre 

kun mindre produktion og service i Danmark.

I et land af Danmarks størrelse er genfremstilling en 

international strategi, ikke en national
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Det er vanskeligt at lave en nøjagtig prognose for det fremadrettede omfang af 

genfremstilling, da der er mange forskellige faktorer, som påvirker udviklingen. 

Vi har interviewet en række danske virksomheder, som har fokus på cirkulær 

økonomi. Da vi talte med virksomhederne, var det tydeligt, at genfremstilling og hele 

den cirkulære tankegang er ny for mange. Virksomhederne har stigende fokus på det, 

men for flertallet er det stadig i opstartsfasen. 

Mange danske produkter har en lang levetid, så der er en vis forsinkelse fra det 

tidspunkt, hvor virksomheder begynder at designe deres produkter med henblik på 

genfremstilling, til de får dem igen, og til det tidspunkt, hvor potentialet bliver 

realiseret. Det er helt sikkert et område i vækst, men der er ikke muligt med 

sikkerhed at forudsige tempoet.

Hvis flere af barriererne for genfremstilling helt eller delvist bliver fjernet, vil det 

styrke virksomhedernes incitament og motivation for at genfremstille. Her kan en 

aktiv indsats for at forbedre forbrugernes opfattelse af genfremstillede produkter, 

samt mere fokus på genfremstilling i offentlige udbud, være en mulighed. 

På virksomhedernes omkostningsside peger stigende råstofpriser på øget brug af 

genfremstilling, fordi fremstilling af helt nye produkter vil blive relativt dyrere. Og så 

er det selvfølgelig også afgørende, hvor meget virksomhederne tør satse på den 

cirkulære økonomi. 

Fordi genfremstilling i stor skala er nødvendigt for at det bliver økonomiske 

attraktivt, betyder det samarbejde på tværs af landegrænser. Det komplicerer 

arbejdet for virksomhederne.

Et marked i vækst… … men tempoet er ukendt

Tempo?

Markedet

+ Udviklingen i 
råvarepriserne

+ Lønudviklingen

+ Udviklingen i 
transportomkostninger

Virksomhederne

+ Risikovillighed. Tør de 
satse på cirkulær 
økonomi?

+ Etablering af skala-
fordele på tværs af 
landegrænser 

Forbrugerne

+ Syn på genfremstillede 
produkter: 
Miljøbevidst eller 
andenrangs?

Barrierer

+ Myndigheder og 
lovgivning

+ Efterspørgselssiden

+ Virksomhederne

+ Strukturelle
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BILAG

Gennemgang af metode 
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I projektet har vi undersøgt omfanget af genfremstilling i dag, og 

vi har givet et skøn for potentialet for genfremstilling i Danmark. 

Og vi har identificeret virksomheder i Danmark, som arbejder 

med genfremstilling.

Projektet kan inddeles i en række trin. Dem har vi vist til højre. I 

metodeafsnittet vil vi fokusere på de to centrale komponenter i 

vores analyse:

1. Identifikation af virksomheder. Først præsenterer vi vores 

arbejde med at identificere virksomheder, som arbejder 

med genfremstilling i Danmark.

2. Omfanget af genfremstilling. Herefter præsenterer vi, 

hvordan vi har brugt de internationale erfaringer til at 

opgøre omfanget i 2014 og potentialet for genfremstilling i 

Danmark.

Metode

1. Vi har indledningsvist beskrevet cirkulær økonomi og 

beskrevet, hvad genfremstilling er.

2. Vi har gennemgået den eksisterende litteratur på området og 

givet en international status på markedet, brancher og 

produkter.

3. Vi har optegnet mulighederne for genfremstilling i Danmark 

ved at koble de internationale erfaringer til danske markeds-, 

produkt- og brancheforhold.

4. Vi har undersøgt omfanget af genfremstilling i 2014 og 

potentialet herfor ved at bruge erfaringer fra USA for graden 

af genfremstilling i givne brancher, og koble dem til 

sammenlignelige danske brancher. Og vi har optegnet 

linjerne for den miljømæssige betydning af genfremstilling.

5. Vi har interviewet virksomheder for at afdække deres 

praktiske erfaringer med genfremstilling. Vi har identificeret 

virksomhederne via brancheorganisationer og netværk. 

Projektet trin for trin
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For at kunne identificere virksomheder, som arbejder med 

genfremstilling, opstillede vi en bruttoliste over virksomheder, 

som potentielt kunne arbejde med genfremstilling. 

Udgangspunktet for listen var input fra Mandag Morgen, 

Sustainia, Incentives netværk og Erhvervsstyrelsens Grønne Fond. 

Derudover kontaktede vi en række organisationer, som bidrog 

med mulige virksomheder. Listen med organisationer, vi 

kontaktede, er vist til højre.

Opgaven var herefter at snævre listen ind til en nettoliste med 

relevante virksomheder, som ville medvirke i et 

telefoninterview.

Emnet for rapporten har været genfremstilling i Danmark. Det 

betød, at vores fokus har været virksomheder, der genfremstiller 

produkter, der produceres og sælges i Danmark, eller hvor 

størstedelen af værdikæden ligger i Danmark. 

I praksis har den tilgang mere været et pejlemærke end en 

egentlig afgrænsning. Det skyldes, at genfremstilling for mange 

virksomheder er nyt begreb, og at der ikke er megen viden om 

omfanget, eller hvordan virksomhederne rent praktisk gør det. 

En meget skarp afgrænsning kunne derfor være uhensigtsmæssig, 

da vi ville risikere at frasortere værdifulde cases.

En bruttoliste på 120 virksomheder

+ Brancheforeningen Arbejdsgiverne, Jens Krogsgaard

+ Brancheforeningen Danske Maritime, Michael Prehn

+ Brancheforeningen IT-Branchen, Pia Mai (Fra Canon)

+ Dansk Affaldsforening, Nanna Winkler 

+ Dansk Autogenbrug, Børge Madsen

+ Dansk Erhverv og Genvindingsindustrien, Josefine Thrane 

Sletten

+ Dansk Design Center, Camilla Engberg

+ Dansk Kompetencecenter for Affald, Anette Braunstein

+ Dansk Standard, Ulrik Jørstad Gade

+ Dansk Producent Ansvar, Ulf Gilberg

+ Dansk Vindmølleforening, Strange Skriver 

+ Fremstillingsindustrien ved Dansk Industri, Christian Eskelund 

og Mark Fisker

+ Håndværkerrådet, Lars Magnus Christiansen

+ Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Nordjylland, Lene 

Mariane Nielsen

+ Rethink Business ved Region Midtjylland, Svend Erik Nissen

+ Syddansk Universitet, Wolfgang Gerstiberger

+ Træets Arbejdsgiver ved Dansk Industri, Michael Eirup

17 organisationer bidrog til bruttolisten 
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+ Ud af de 120 virksomheder på bruttolisten kontaktede vi 93; 

de resterende blev sorteret fra, fordi de ikke var relevante 

for projektet. Det afklarede vi typisk ved at besøge 

virksomhedernes hjemmesider. 

+ Ud af de 93 virksomheder var det muligt at få be- eller 

afkræftet hos 64 virksomheder, om de arbejdede med 

genfremstilling. De resterende var det enten ikke muligt at 

komme i kontakt med, de viste sig ikke at være relevante for 

projektet, eller de ønskede ikke at medvirke.

+ De 64 virksomheder blev indledningsvis kontaktet med henblik 

på at tale med den ansvarlige for genfremstilling. Ud fra de 

indledende samtaler, som typisk varede 10 minutter, blev der 

aftalt et interview på et senere tidspunkt.

+ I alt gennemførte vi 25 kvalitative interviews. Hvert interview 

blev gennemført telefonisk og varede 15 – 60 minutter. Her 

afdækkede vi så vidt muligt:
+ virksomhedens arbejde med cirkulær økonomi og 

genfremstilling.
+ omfang og potentialer for genfremstilling.
+ barrierer og fordele ved genfremstilling.

I flere tilfælde viste det sig gennem interviewet, at 

virksomheden ikke arbejdede med genfremstilling. De 

interviews var gode kilder til at forstå de barrierer, som 

afholder nogle virksomheder fra at genfremstille.

Fra bruttoliste til nettoliste Fra 120 til 25 virksomheder

Bruttoliste, N=120 Egne input og input fra samarbejdspartnere.

N=93
27 virksomheder blev frasorteret på baggrund 

af væsentlighedskriterierne.

N=64

29 virksomheder blev frasorteret, da de vi 

ikke kunne få kontakt til dem, viste sig ikke at 

være relevante for projektet eller ikke 

ønskede at medvirke.

. 

Nettoliste, N=25                  

Vi gennemførte 25 

telefoninterviews

39 virksomheder blev frasorteret, fordi 

interviewet gav nye informationer i forhold til 

relevans, eller fordi virksomheden ikke 

ønskede at deltage. 
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Vi har undersøgt omfanget af genfremstilling i 2012 og vi har opgjort potentialet for 

genfremstilling ved at bruge erfaringerne fra USA og overføre til dem danske forhold. 

De udenlandske erfaringer er baseret på omfattende spørgeskemaundersøgelser 

blandt virksomheder i udvalgte brancher.

Det er uden tvivl USA, som er længst fremme med at opgøre markedet for 

genfremstilling, og det er også erfaringerne herfra, som vi primært benytter os af. 

Når vi overfører de udenlandske erfaringer til Danmark, så korrigerer vi så vidt muligt 

for de strukturelle forskelle, der er mellem Danmark og udlandet. Det gør vi ved at 

koble erfaringer fra sammenlignelige brancher. Det ændrer dog ikke på, at tallene er 

behæftede med usikkerhed.

En anden problemstilling er, at Danmark er et lille land, og at genfremstilling er en 

international aktivitet. Produkter produceres i et land, bruges i et andet, 

genfremstilles i et tredje og sendes tilbage på markedet i et fjerde land. Den 

problemstilling har gjort, at vi i rapporten brugt betegnelsen omfanget af 

genfremstilling og ikke markedet for genfremstilling. Der knytter sig en geografisk 

afgrænsning til betegnelsen marked, som ikke gælder for genfremstilling i Danmark.

Den problemstilling gør det kompliceret at opgøre de økonomiske og miljømæssige 

betydninger korrekt og konsistent for de enkelte lande.

Omfanget af genfremstilling – et skøn
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I (1) identificerede vi brancher, 
som potentielt kan genfremstille. 

Herefter koblede vi de enkelte 
brancher med de erfaringer fra USA 
for graden af genfremstilling i 
lignende brancher, jf. (3).

Udgangspunktet for vores 
potentiale beregninger er:

1. Data for danske brancher

2. Koblet med amerikanske 
erfaringer for 
genfremstillingsintensiteter

Præmissen for 
potentialeberegningerne er, hvad 
er potentialet, hvis vi kan opnå 
samme grad af genfremstilling i 
danske brancher, som 
amerikanerne kan i tilsvarende 
brancher.

METODE – OVERSIGT

En trinvis gennemgang af metoden

USA er langt fremme med at 
genfremstille.

I mange amerikanske brancher er. 
omfang af genfremstilling 
betydelig; 
genfremstillingsintensiteten høj.

Genfremstillingsintensiteten 
angiver den andel af den samlede 
produktion, som bliver 
genfremstillet.

Vi har data for intensiteterne på 
brancheniveau for USA for 2014 
(CE100 Charter: Policy Vision for 
Reman. (1. nov. 2014 draft))

De danske virksomhedernes 
tilbagemeldinger viste, at omfanget 
af genfremstilling i Danmark ikke er 
af samme omfang som i USA.

Vi bruger de amerikanske 
erfaringer til at udregne 
potentialet for genfremstilling i 
Danmark. 

Vi har gennemført en længere 
række af virksomhedsinterviews for 
at undersøge omfanget af 
genfremstilling. 

Virksomhedernes tilbagemeldinger 
på, hvordan og i hvilket omfang de 
genfremstiller, tegner et meget 
klart billede af, at genfremstilling i 
Danmark er i opstartsfasen. 

Flere virksomheder fortalte, at de 
har ambitioner om at arbejde mere 
aktivt med genfremstilling i 
fremtiden.

Vi har identificeret brancher, hvor vi 
mener, at genfremstilling potentielt 
kunne være relevant ud fra flere 
kriterier:

+ Eksisterer der caseeksempler i 
litteraturen fra den branche?

+ Eksisterer der caseeksempler på 
produkter, som er lig eller 
tilnærmelsesvis lig produkterne 
produceret i den pågældende 
branche?

+ Er branchen omtalt i litteraturen for 
genfremstilling?

+ Indgår branchen i opgørelsen af 
omfanget af genfremstilling i andre 
lande?

Identifikation af brancher Genfremstilling i Danmark De amerikanske 

erfaringer med 

genfremstilling

Potentialeberegning1 2 3 4
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