
Flamingo- 
symbiosen
”Jeg er meget begejstret for ideen  
om symbiose. Både det, at genan- 
vende andres restprodukter til et  
nyt produkt, og samtidig også det  
at bakke op om lokale samarbejder,  
er meget vigtigt for os.” 
 
Hans Rasmussen, adm. direktør og ejer af Galaxe Gulve
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Samarbejdspartnere 

Galaxe Gulve
Fors A/S

Miljømæssig gevinst

Økonomisk 
potentiale

Brugt flamingo skaber værdi 
for Galaxe Gulve
Galaxe Gulve producerer Thermozell, som 
er en form for letbeton, der bl.a. bruges 
ved større byggeprojekter. Produktet be-
står af cement, vand og granuleret flamin-
go, der neddeles til en veldefineret korn-
størrelse. Derefter kan produktet erstatte 
grus i betonblandinger, hvilket gør slutpro-
duktet meget lettere end andre løsninger.  
 
Galaxe Gulve og Fors A/S har samarbejdet 
 i mange år. Galaxe Gulve modtager og 
genanvender flamingo fra Fors A/S’  
genbrugspladser, som ellers ville gå til for-
brænding. Samarbejdet har været så stor 
en succes, at Galaxe Gulve nu også mod-
tager flamingo fra en lang række andre 
genbrugspladser i hele Danmark.

Det er i overensstemmelse med regering- 
ens strategi at flytte et restprodukt som 
flamingo op i affaldshierarkiet fra for-
brænding til genanvendelse. For Fors A/S 
resulterer samarbejdet i en højere gen-
anvendelsesprocent og samtidig opnås en 
større CO2-reduktion på transporten af 
flamingo.

Ifølge Erhvervsstyrelsen har produktion af 
ny flamingo et energiforbrug på 89 MJ/kg, 

mens brændværdien kun udgør 26 MJ/kg. 
Så selv om brændværdien i sig selv er høj 
– målt i forhold til normalt husholdnings-
affalds brændværdi på 9-11 MJ/kg – så er 
afbrænding af flamingo ikke den mest op-
timale løsning. Gennem samarbejdet med 
Galaxe Gulve opgraderes affaldet til et nyt 
og langtidsholdbart produkt. Samtidig er-
statter det produktionen af nye produkter.

Fors A/S indsamlede 35 ton flamingo via 
genbrugspladserne i Holbæk Kommune 
i 2016. Hvis flamingoen var blevet sendt 
til forbrænding, ville det have kostet 750 
kr. pr. ton i forbrændingsafgift. Fors A/S 
opnåede dermed i 2016 en besparelse på 
26.200 kr., fordi flamingoen genanvendes. 
Samtidig er der en besparelse for Fors A/S 
i forhold til transport, da Galaxe Gulve er 
nabo til Holbæk Genbrugsplads. Kørslen  
er derfor kortere end til ARGO’s forbræn-
dingsanlæg i Roskilde.
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