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Skriftligt spørgsmål E 9/2021 stillet af Anders Kronborg (S) til Nordisk 
Ministerråd om glasfibergenanvendelse i Norden  
Nordisk Råds medlem Anders Kronborg (S) har den 16. marts 2021 stillet følgende 

spørgsmål til Nordisk Minister Råd: 

 

Spørgsmål lyder følgende: 
På baggrund af tidligere fremsendte og besvarede spørgsmål fra spørgeren, har Udval-
get for et Holdbart Norden udarbejdet og vedtaget forslag om genanvendelse af vind-
møllevinger, der i dag ikke bliver genanvendt. Problemet bliver større i takt med den 
grønne omstilling, og det står nu klart, at det ikke kun er vindmøllevinger, men glasfi-
ber generelt, vi mangler at kunne genanvende.  

Ligesom med genanvendelsen af plast, vil forskellige producenter have forskellige krav 
til glasfiberens mekaniske egenskaber. Samtlige producenter vil have en interesse i at 
få deres materialer genanvendt. Selv hvis en vindmøllevinge ikke kan genanvendes til 
nye vindmøllevinger pga. de store mekaniske belastninger en møllevinge bliver udsat 
for, kan det tænkes at en anden producent af glasfiberprodukter vil kunne anvende 
glasfiberen fra møllevingerne til deres produkter.  

Nordisk råd spørgsmål til Nordisk Ministerråd 

• Vil Nordisk Ministerråd, i forbindelse med forslaget om en fælles nordisk stra-
tegi for genanvendelse af vindmøller, lave en kortlægning af producenterne af 
glasfiberprodukter i Norden inklusive mængden af glasfiber fra de enkelte kil-
der?  

• Vil Nordisk Ministerråd oprette en arbejdsgruppe for genanvendelse af glasfi-
ber, hvor de større glasfiberproducenter, relevante forskningsinstitutioner og 
evt. eksisterende glasfibergenanvendelsesvirksomheder bliver inviteret til at 
deltage med henblik på at udvikle og fremme genanvendelsen af glasfiberpro-
dukter?  
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For Nordisk ministerråd er ansvarligt forbrug et stort fokusområde, hvilket også af-

spejles i vores Vision 2030, hvor flere af de 12 mål netop omhandler dette. Et af de 12 

mål er decideret om at fremme cirkulær og bæredygtig økonomi, bæredygtig og 

konkurrencedygtig produktion, bæredygtige fødevaresystemer samt ressourceeffek-

tive og giftfri kredsløb i Norden. Hvilket taler direkte ind i denne udfordring. 

Under Miljø og Klima afdelingen findes der endda en arbejdsgruppe der udelukkende 

arbejder med cirkulær økonomi. Flere af deres initiativer er relevante for vindmøllein-

dustrien og mulighederne for genanvendelse af det materiale der bliver anvendt i den 

sektor, f.eks. projektet ”Potentialer og barrierer for cirkulær økonomi i Norden”, ”Cir-

kulær økonomi i Norden: Potentiaer og nødvendige tiltag” og et projekt specifikt på 

bygge- og anlægssektoren. 

Vi har dog ikke nogle initiativer der direkte arbejder med genanvendelse af materiale 

fra vindmøllevinger. Genanvendelse af glasfiberprodukter er ikke noget vi har forud-

set til at skulle være et fokusområde. 

Der henstilles også til tidligere besvarelse af skriftlig spørgsmål E12/2019, stillet af 

Anders Kronborg (S) om genanvendelsen vedrørende vindmøller. 

Angående første spørgsmål 

Potentialet for genanvendelse vil afhænge af den mængde af vindmøller der er op-

stillet i Norden som skal udskiftes. Normalt antages det at vindmøllerne har en leve-

tid på 25-30 år. Dog er der også nogle kilder der angiver ned til 20 år. Der kan være 

flere årsager til at vindmøllerne tages ned – og det er ikke altid pga. slid, men kan 

også være pga. opjustering af effekten af vindmøllerne. Nogle af vindmøllevingerne 

tages ned, moderniseres og anvendes så i andre lande, som f.eks. Italien og Skotland 

og dermed genbruges i stedet for at de kasseres. 

Mængden af vindmøller der skal genanvendes i Europa er 36.000 turbine blade in-

denfor de næste 5 år1 og det er blevet vurderet at i 2025 vil der være 66.000 tons 

komposit affald fra vindmøller2. Alene i Sverige forventes der at 1.000 vindmølle 

blade tages ud af brug mellem 2020 og 20253, svarende til 6.800 tons materiale. 

Der findes ingen opgørelse af hvor meget glasfiber der produceres i hvert af de en-

kelte Nordiske lande. Der arbejdes på at videreudvikle forskellige måder at genan-

vende kompositmaterialet fra vindmøllebladene på. Der skelnes mellem termiske, 

kemiske, mekaniske, højspændingsfragmentering og genbrug af materialet. Et di-

rekte genbrug af materialet kan enten være i form af direkte genbrug til andre vind-

møller, men også i f.eks. byggeri, legepladser, bænke og broer. 

                                                                                                                                                                                        
1 https://www.energi.se/artiklar/sa-kan-vindkraftsbladen-fa-nytt-liv/ 

2 https://etipwind.eu/files/reports/ETIPWind-How-wind-is-going-circular-blade-recycling.pdf 

3 https://www.ri.se/sv/press/sverige-behover-ett-system-for-atervinning-av-vindturbinblad 

https://www.energi.se/artiklar/sa-kan-vindkraftsbladen-fa-nytt-liv/
https://etipwind.eu/files/reports/ETIPWind-How-wind-is-going-circular-blade-recycling.pdf
https://www.ri.se/sv/press/sverige-behover-ett-system-for-atervinning-av-vindturbinblad
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Vindmølleblade består af sammensatte materialer, der øger ydelsen af vindenergi 

ved at tillade lettere og længere knive. I dag er der 2,5 millioner tons kompositmate-

riale i brug i vindenergisektoren. 

Vindmøller har allerede en genanvendelsesgrad på 85% til 90%. De fleste komponen-

ter i en vindmølle - fundamentet, tårnet, komponenter i gearkassen og generatoren - 

kan genbruges og behandles som sådan. Vindmølleblade repræsenterer en specifik 

udfordring på grund af den komplekse karakter af anvendte materialer at fremstille 

dem. Omkostningseffektiv genanvendelse af kompositmaterialer fra vingerne er 

fortsat en udfordring. På verdensplan er anslået 2,5 millioner tons kompositmateria-

ler i øjeblikket i brug i vindmøller.  

 

Figur 1 Materialanvändning för ett vindkraftverk på 2 MW med navhöjd 80m (Mo-
dell: V90-2.0 MW, Vestas). Totalt 250 ton material. 

Vindkraftindustrien producerer langt mindre kompositaffald sammenlignet med an-

dre industrier - såsom bygge-, elektronik-, transport- og søfartsindustrien - ikke de-

sto mindre er det et vigtigt mål for vindkraftindustrien at sikre, at der findes bære-

dygtige genanvendelsesløsninger for alle materialer, der bruges i en vindturbine. Ef-

terhånden som vindkraftindustrien vokser, bliver ansvaret endnu større. 

DANMARK: 

I januar 2021 var der i alt 6.206 vindmøller på land og 558 havvindmøller. I Danmark 

har der været en række forskellige initiativer der sigter mod genanvendelse af vind-

møllevinger.  

Tidligere har der været afsat midler fra Miljøstyrelsen, Miljøteknologisk Udviklings- 

og demonstrationsprogram (MUDP), i 2013 til et større projekt. Projektrapporten fra 

2018 er udarbejdet af ECTR A/S og påpeger, at med genanvendelse af 15.000 tons 

glasfiber affald (som det anslås at Danmark deponerede på årsbasis i 2015) vil det 

Stål och järn 83,7

Aluminium 1,7

Koppar 0,7

Plaster 4,3

Glasfibermaterial
7,8

Elektronik 1 Övrigt 0,8

Stål och järn Aluminium Koppar Plaster

Glasfibermaterial Elektronik Övrigt

https://ecoinnovation.dk/tilskud/soeger-du-tilskud-under-mudp/tidligere-opslag/mudp-opslag-2013-groen-teknologi/ordinraer-ansoegningsrunde-2013/ressourcer-og-affald/pgt2013-vindmoellevinger/
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/07/978-87-93710-55-9.pdf
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være muligt at reducere Danmarks CO2 udledning med tæt på 30.000 tons på årsba-

sis alene ved denne genanvendelsesproces.  

En opfindelse har gjort det muligt at genanvende glasfiber fra vindmøller til en miljø-

skærm, der kan anvendes til bl.a. støjskærme ved motorveje. Glasfiberen fra vind-

møllevingerne bliver knust til granulat som så anvendes i produktionen med optil 60 

% mindre CO2 udledning end hvis de blev produceret med aluminium og mineraluld, 

samtidig er energibehovet 40% mindre end den konventionelle lydisolerende 

skærm.4 

Ti danske projektpartnere er netop blevet tildelt støtte fra Innovationsfondens Grand 

Solutions-program til medfinansiering af forsknings- og udviklingsprojektet Decom-

Blades: et treårigt projekt, som vil forsøge at danne basis for kommercialisering af 

genanvendelse af vindmøllevinger ved hjælp af bæredygtige løsninger. Konsortiet 

bag DecomBlades tæller Ørsted, LM Wind Power – a GE Renewable Energy business, 

Vestas, Siemens Gamesa, FLSmidth, Makeen Power, HJHansen Genvindingsindustri, 

Energy Cluster Denmark, Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. 

SVERIGE: 

En forundersøgelsesrapport om fremtidige generationer af vindkraft fra 2016 

"Återvinning och återvinning av vindkraftverk", udarbejdet af den Energimyndighe-

ten, konkluderede med følgende: I forskning, skulle livscyklusanalyser, der på en gen-

nemsigtigt vis inkluderer et vindkraftværks sidste fase og muligheder til genbrug af 

bæredygtig vindkraftudvidelse. Flere aktuelle sager vil kunne indgå i forskningen i 

fremtiden, efterhånden som flere demonteringer bliver relevante i Sverige og andre 

dele af verden. Forbindelsen til det kolde klima er interessant, da det afspejler sven-

ske forhold og muligheden for øget levetid og generationsskifte. Der er store mulig-

heder for at genbruge vindmøller og udvikle effektive metoder til genanvendelse af 

vindkraftkomponenter. Et fremtidigt marked for videresalg af ældre vindmøller for-

udsiges, og et spirende marked for drifts- og vedligeholdelsesvirksomheder, der ser-

vicerer både nye og gamle vindmøller, er muligt. Flere projekter kunne køres i samar-

bejde mellem det svenske Energimyndigheten og andre aktører for at udvikle og 

skabe et marked i Sverige. 

En rapport om livscyklusperspektivet om anvendelse af vindkraftressourcer, Vind-

kraftens resursanvändning,  også udarbejdet af Energimyndigheten i 2020, er opsum-

meret som følger: De fleste moderne vindmøller består for det meste mellem 80 og 

90 vægtprocent , af stål og jern. Metallerne kan genindvindes, hvis de ikke genbru-

ges, når vindmøllen demonteres. Genbrug af rotorblade lavet af glasfiberkomposit er 

mere usikker, da incitamenterne til genbrug har været lave på grund af lave omkost-

ninger til nyt materiale. Der er dog allerede flere forskellige genbrugsteknikker, så-

som slibning og blanding som fyldstoffer i byggematerialer og andre kompositmate-

rialer. Flere forskellige kemiske genanvendelsesprocesser er også under udvikling, og 

der er igangsat initiativer til at genbruge hele rotorblade i forskellige applikationer. 

                                                                                                                                                                                        
4 https://www.energy-supply.dk/article/view/672387/vindmollevinger_bliver_til_stojdaempende_skaerme  

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/framjande-av-vindkraft/aterbruk-och-atervinning-av-vindkraftverk_webb-final.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/energi/vindkraft/Vindkraftens-resursanvandning-slutversion-20201012.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/energi/vindkraft/Vindkraftens-resursanvandning-slutversion-20201012.pdf
https://www.energy-supply.dk/article/view/672387/vindmollevinger_bliver_til_stojdaempende_skaerme
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Rekovind - Kemisk genanvendelse af glasfiberkomposit fra vindmøllevinger, var et 

projekt i Sverige i perioden 2019-2020. I Sverige er der et voksende problem med 

genanvendelse af glasfiberkomposit fra vindmøllevinger, og der findes ingen bære-

dygtig genbrugsproces i dag. Projektet undersøgte cirkulære økonomiske løsninger 

til muligheden for at bruge en solvolys / HTL-proces til værdiskabende cirkulære 

strømme af genbrugsmaterialer fra vindmølleblade. 

ReComp – Cirkulære strømme fra glasfiberkomposit er et svensk projekt (2019-2021) 

ledet af RISE med flere industripartnere, der ser på udfordringen med glasfiberkom-

positaffald. Projektet har til formål at tage et større samfundsmæssigt perspektiv på 

problemet: Brugte glasfiberkompositter fra vind-, båd-, køretøjs- og byggebranchen, 

som i dag går til losseplads eller forbrænding, genbruges gennem solvolyse / HTL-

proces for at generere nye cirkulære materialestrømme. Partnere i projektet er RISE, 

Nimbus både, MTC, LTU, SMTF, Volvo Cars, Renova, PodComp, BladeSolutions.  

 

FINLAND 

I Finland forbehandler nogle virksomheder vindmøllevinger, men det ser ud til, at de 

ikke genbruges. En virksomhed, Corenor, har i et EU-finansieret projekt brugt turbi-

neblade som kompositmaterialer til byggebranchen. Miljø- og klimaminister Krista 

Mikkonen har opfordret virksomheder til at udvikle procesteknologi til genbrug af 

vindmøller. Ud over dette er genanvendelse af magnetiske materialer, der anvendes i 

vindmøller, blevet testet i Circwaste projekt. 

Miljøministeriet finansierer et udviklingsprojekt for 2020-2021, der undersøger mu-

lighederne for at anvende kompositmaterialer, herunder rotorblade fra vindmøller. 

Materialet kan bruges som råmateriale i cementindustrien, men på lang sigt kan der 

også være andre løsninger. Projektet, der inkluderer flere aktører i plastindustrien, 

studerer også logistikproblemer med henblik på fremtidige systemer til indsamling af 

kompositmaterialer. 

I HELCOM pågår et arbejde, der har til formål at fremme genopretning af rednings-

både, efter at de er taget ud af drift. 

Angående andet spørgsmål 
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Vindemølleblade der skal afvikles i Sverige

https://www.ri.se/sv/press/sverige-behover-ett-system-for-atervinning-av-vindturbinblad
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/recomp-cirkulara-strommar-fran-glasfiberkomposit
https://materiaalitkiertoon.fi/en-US
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Området med cirkulær økonomi og ansvarligt forbrug af ressourcer, er som nævnt 

ovenfor, et særdeles vigtigt område for Nordisk Ministerråd. I arbejdsgruppen for cir-

kulær økonomi arbejdes der fokuseret på dette område med ovennævnte initiativer 

og andre.  

NCM bedømmer at det ikke er nødvendigt at etablerer en ny arbejdsgruppe for gen-

anvendelse af glasfiber og der findes eksisterende arbejdsgrupper (som NCE) der ar-

bejder med dette. 

I lyset af tidligere implementerede initiativer samt igangværende og planlagte initia-

tiver, der berører området, finder Ministerrådet spørgsmålet opfyldt. 

 


