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Rockwools genbrug af
stenuld halter bagefter
Firmaets returordning er grønvask og
fungerer ikke, siger fagfolk. Vi kæmper for
at få genanvendt meget mere, siger
Rockwool.
Tag nu den her bunke., siger miljøkonsulent Morten Harboe-Jepsen og
peger på et mindre bjerg af affald på genbrugsvirksomheden Solum ved
Roskilde.
"Træet kan genanvendes. Jernet kan genanvendes. Ja, selv meget af
plastikket kan genbruges. Men stenulden ... den er uforgængelig og ligger
bare og fylder op", siger Harboe-Jepsen, der er specialist i genanvendelse
og har mange års erfaring som leder i branchen.
Hans pointe er, at Rockwools returordning til stenuld slet ikke
fungerer. Solum er langtfra den eneste genbrugsplads, der bliver betalt af
entreprenører og andre for at tage imod brugt stenuld fra byggeprojekter
- i stedet for at det bliver genanvendt af koncernen.
Det kan især undre, når Rockwool reklamerer med, at det lader andre
firmaers restmaterialer indgå i stenulden - der er tale om en form for
grønvask, mener Morten Harboe-Jepsen.
"Det giver jo ingen mening at bryste sig af at være en grøn og
bæredygtig virksomhed, når man ikke engang kan finde ud af at
recirkulere sine egne materialer. Stenuld er enormt energikrævende at
producere, og Rockwool arbejder med stor succes på at bygge mere og

mere stenuld ind i vores bygninger. Der bruges hundredtusindvis af tons
om året - og kun en brøkdel genanvendes", siger han.
Vejer lidt, fylder meget
Han ser over mod endnu en lastbil, der kommer med byggematerialer
- også en masse stenuld.
"Årsagen til, at myndighederne endnu ikke har krævet en mere effektiv
genanvendelsesordning, er nok, at stenulden fylder meget lidt i
statistikkerne - fordi den er baseret på vægt, og stenuld vejer meget lidt.
Men fysisk fylder stenuld jo rigtig meget, ikke mindst fordi vi har krav til,
at næsten alle andre af de her materialer skal genanvendes", påpeger
Harboe-Jepsen.
Sekretariatschef i Det Økologiske Råd, Christian Ege mener også, at
stenuld "principielt bør genanvendes". "Siden 2012 har Rockwool taget
imod brugt stenuld, men det har stadig for lille et omfang", fastslår Ege.
Han tilføjer dog, at der kan være tekniske eller andre årsager til, at
Rockwool ikke får genanvendt mere stenuld.
Og det er der også, siger Susanne Kuehn, chefkonsulent i Rockwool.
"Vi vurderede i 2012, at vi ville få 5.000 tons brugt stenuld ind årligt,
men i fjor lå det kun på 500, og i år kommer det næppe over 1.500. Men
vi er også utålmodige og presser på for at få større gennemslagskraft",
siger Kuehn.
Hun vurderer, at den manglende genanvendelse især skyldes to
forhold:
For det første er der rift om kvadratmeterne på genbrugspladserne, og
kommunerne og de andre ejere skal gøre plads til en container, hvori
man kan putte stenuld, der kan genanvendes. Det er svært at overbevise
pladserne, når der afregnes på vægt, og stenulden vejer meget lidt.
For det andet er der ifølge Rockwool firmaer, der - som Susanne
Kuehn udtrykker det – "tilbyder at få stenuld til at forsvinde til priser,
som det er umuligt at matche". Altså uden om det officielle system.
Det vil koncernen nu undersøge nærmere.
"Hovedpointen er her, at det tager tid at ændre mindsettet, så
firmaerne indleverer mere stenuld til genanvendelse. Men vi er ved at få
en aktuel oversigt, og meget tyder på, at stadig flere kommuner bliver
interesserede", siger Susanne Kuehn.

