
Snart skal vi til at sortere vores drikke kartoner fra til  

genanvendelse. Men indtil nu har det ikke været muligt at 

genanvende dem i Danmark. Det har Michael Kristensen 

og Prounit Frames i Randers dog fundet en løsning på.

K
ogeplader, suppegryder og et par 

elpiskere fra det nærmeste su-

permarked. Det ligner måske ikke 

et vordende eksporteventyr, men det 

er ikke desto mindre her, adm. direktør 

Michael Kristensen og et par af hans 

medarbejdere har knækket koden til, 

hvordan vi kan genanvende alle kompo-

nenter i en drikkekarton: plast, karton og 

i nogle tilfælde også aluminium.

Under Coronas hærgen i det tidlige 

forår var der lidt stille i hallerne på Mes-

singvej, hvor Michael Kristensen har sin 

virksomhed. I hvert fald indtil hans døtre 

på 9 og 12 år spurgte: ”Hvorfor kan man 

ikke genbruge mælkekartoner?”

”Børnene sætter tit spørgsmålstegn 

ved ting, voksne tager for givet. Der er 

virkelig nogle generationer på vej, som 

har en helt anden bevidsthed om klima, 

miljø og affald, end vi selv havde i den 

alder. Jeg mener, at vi voksne skal gå 

foran med et godt eksempel, så jeg måt-

fortæller Michael, som sammen med sit 

team satte jagten ind på en løsning.

Eksperimenterne med gryder og hjem-

melavede pumpesystemer har hele 

tiden været med det ultimativt bæredyg-

tige mål for øje: ALT skal genbruges. 

”Skal det være, så skal det være helt 

cirkulært,” fastslår Michael Kristensen 

Metoden, de er kommet frem til for 

at adskille karton, plast og aluminium 

fuldstændig fra hinanden, så alt kan 

genanvendes, indbefatter mekanisk 

bearbejdning, kemisk behandling og 

varmepåvirkning. Derfor har teamet haft 

gavn af et samarbejde med Vandmiljø 

Randers og centralrenseanlægget.

”Vores proces er afhængig af kemi, og 

hvis vi endte med ubrugelige kemikalier 

problemet,” forklarer Michael Kristen-

sen.

Testresultaterne fra renseanlægget 

viste dog, at væskerne kan indgå ganske 

harmløst i processen på renseanlægget, 

hvor det opløste aluminium fra eksem-

pelvis juicekartoner bruges til at rense 

spildevandet. ”Vores restprodukt er en 

gevinst for en anden lokal aktør. Det kan 

jo ikke blive bedre!”

Sæt barren højt

Det rammer hovedet på sømmet, når 

der skal skabes lokale ressourcekreds-

løb, og Michael Kristensen ser et stort 

grønt potentiale i det randrusianske 

erhvervsliv: 
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lokalt, hvor vi har en rigtig god klynge 

her i Randers. Vi bruger også en lokal 

transportør til kemien, og vi køber vores 

rustfri stål fem minutter herfra. Alt i alt 

er fem-syv lokale virksomheder tilknyt-

tet projektet,” fortæller han.

Med masser at se til og store drøm-

me for de lokale partnerskaber slutter 

Michael Kristensen med det motto, der 

i høj grad præger eventyret om mælke-

kartonerne: ”Sæt barren højt, så andre 

følger trop!” 

Din grønne idé  
kan også  

blive virkelig
Har du en grublet over, hvordan  

man kan lave gokarts ud af gamle plæne-

klippere? Vil du bygge drivhuse af gamle 

vinduer? Eller har du en anden grøn 

idé, men mangler du nogle råstoffer fra 

genbrugspladsen at teste den på? Skriv til 

Tenna på affald@randers.dk og fortæl om 

din idé, så er du allerede et skridt tættere  

på at gøre den til virkelighed.

Vil du med i  
Klimaligaen?

Klimaligaen er Randers Kommunes  

samlingssted for borgere, virksomheder, 

landbrug og organisationer, der vil kæmpe 

for at mindske udledningen af CO
2
. Du kan 

tilmelde dig selv eller din virksomhed på et 

af de fem hold: Industrisymbiose, Bo og byg 

bæredygtigt, Grøn transport, Fremtidens 

energi og Vand på land. Holdene udfordrer 

2
- 

besparelser – og selvfølgelig skal alle  

de gode eksempler hyldes. 

Klimaligaen og klimaplanen kan  

 

du også information om arrangementer,  

indsatser og guides til grøn omstilling.  

Det er gratis, og alle kan melde sig ind.

VERDENSMÅL 12.5  
Inden 2030 skal 

affaldsmængden 

væsentligt reduceres 

gennem forebyg-

gelse, reduktion, gen-

vinding og genbrug.

“Der er virkelig god 

lokalt, hvor vi har en 
rigtig god klynge her 

i Randers.
MICHAEL KRISTENSEN

 

Drikkekartoner skal  
genanvendes, og vi arbejder 
på, at de kan komme i din 
egen beholder. Du får mere  

at vide, når du kan gå i  
gang med sorteringen. 
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