
 

Rheinzink Danmark A/S:  

Tættere på et take-back-system 

Ved at deltage i Rethink Business er 

Rheinzink Danmark A/S blevet 

overbevist om, at der er god 

forretning i at tage brugt zink tilbage. 

Næste skridt er at få teknologien og 

logistikken på plads, og så skal 

pilotprojektet realiseres.  

 

Om at få den gode ide 

Rheinzink Danmark er et salgsselskab under et 

tysk moderselskab, der producerer plader og coils 

i titanzink. Virksomheden leverer løsninger til 

tagsystemer, tagrender og facader.  

Produktet blev Cradle to Cradle-certificeret i 

2010, så man har allerede på produktsiden en 

grøn profil. Rheinzink er den eneste producent i 

zinkbranchen, der er Cradle to Cradle-certificeret. 

Rheinzink Danmark havde mange bevæggrunde 

for at deltage i Rethink Business. Det blev dog 

hurtigt besluttet at fokusere på at udvikle en idé 

om at tage brugt zink tilbage til fremstilling af nye 

produkter.  

”I dag bliver vores high-end produkt eksporteret 

som skrot og down-cyclet til dårligere produkter.  

For eksempel galvanisering af lygtepæle. Det er 

synd, for det kan godt up-cycles, så det får højere 

værdi,” siger direktør i Rheinzink Danmark, 

Alexander Laning.  

Idéen har længe ulmet i virksomheden i en 

erkendelse af, at zink er en begrænset og kostbar 

ressource. Projektet er samtidig så stort, at det 

blev vurderet som en nødvendighed at 

koncentrere sig om den ene idé for at få 

maksimalt udbytte af hjælpen i Rethink Business-

projektet. 

"Det er ikke en ny tanke i sig selv, men Rethink 

Business har været til stor hjælp ved, at vi har 

fået eksekveret nogle ting og er kommet længere 

ned i noget praktisk. Det er gået fra en lidt 

højtflyvende tanke til nogle konkrete muligheder 

og processer,” fortæller Alexander Laning. 

 

Om at gå fra ide til afprøvning 

Den største udfordring ved at realisere idéen er, 

at virksomheden er tyskejet, og at al produktion 

ligger i Tyskland. Moderselskabet er ikke selv helt 

klar på idéen, men har før lyttet til 

datterselskaberne.  

Da Rheinzink besluttede at blive Cradle to Cradle-

certificeret, kom idéen fra det hollandske 

datterselskab. På samme måde tænker Rheinzink 

Danmark, at de kan afprøve en forretningsmodel 

med tilbagetagning i Danmark og herefter 

”sælge” idéen til moderselskabet. 

”I dag bliver vores high-end 

produkt eksporteret som 

skrot og down-cyclet til 

dårligere produkter.  

Det er synd, for det kan  

godt up-cycles.” 
Direktør Alexander Laning  

 

 

 

 
 



 

Det er desuden planen at kontakte det 

hollandske søsterselskab for at skabe en 

alliancepartner. 

Rheinzink Danmarks oprindelige idé med 

tilbagetagning var en leasingmodel eller en 

tilbagekøbsgaranti. Rethink Business-konsulenten 

undersøgte mulighederne og pegede så på en 

mere enkel løsning. Den går ud på at lave ”urban 

mining” – altså at man tilbyder at købe udtjent 

zink fra kunderne. Fremadrettet kaldet en take-

back-ordning.  

”Det var egentlig den løsning, vi tænkte som den 

sidste, men vi fik ændret vores synspunkt i løbet 

af projektperioden,” siger Alexander Laning. 

 

 

Det blev også klart, hvordan modellen kunne 

bruges til markedsføringen af nye produkter.  

”Hvis vi kan sige til håndværkeren, at ’hvis du 

kommer tilbage med det gamle produkt, så får du 

det nye til halv pris,’  så kender jeg ikke den 

håndværker, der ikke vil slå til,” siger Alexander 

Laning og fortsætter: "Det vil give en grøn profil 

både for os og for kunderne og et image, som vil 

være exceptionelt i vores niche." 

Uanset hvad så er Alexander Laning fast besluttet 

på at gennemføre idéen.  

”Den her idé er så stærk, at det simpelthen ikke 

kan gå galt. Det er lidt sjovt, for man bliver mere 

og mere fokuseret på det. Nu har vi jo tænkt de 

her tanker et stykke tid, og hvis vi kan lykkes med 

det, så holder det. Der bygges mere og mere i 

hele verden, og ressourcerne bliver dyrere og 

dyrere, så der skal findes en løsning,” 

understreger han. 

 

Om at omstille forretningen til de nye koncepter  

Rheinzink Danmark forventer, at der skal bruges 

mange ressourcer på at omstille forretningen til 

take-back. Blandt andet skal der gøres en aktiv 

indsats for at engagere kunder og leverandører. 

”Det svære er, hvordan vi går fra at have den her 

virkelig gode forretningsidé til at få den ud i 

markedet. Men der er så mange penge i det her 

skrot, at der også er penge til at udvikle 

logistikken,” forsikrer Alexander Laning. 

Den optimale take-back-ordning indebærer, at 

zinken kommer tilbage i virksomhedens egen 

produktionslinje. Det kan imidlertid ikke lade sig 

gøre i afprøvningsfasen, fordi moderselskabet 

ikke er inddraget i projektet. I stedet har 

Rheinzink Danmark fundet en samarbejdspartner, 

der kan stå for omsmeltning. Der skal dog 

udvikles en logistikløsning og en teknisk løsning, 

før det kan prøves af i praksis.   

 

Om strategi, ledelse og medarbejdere  

En kerne på tre til fire medarbejdere i Rheinzink 

Danmark er involveret i projektet. Det gør indtryk 

og begejstrer. Alexander Laning er overbevist om, 

at det er med til at fastholde medarbejderne. 

”Den gode historie giver drive og positiv energi 

omkring forretningen. Vi kan mærke, at det her 

måske kan drives til noget exceptionelt fantastisk, 

og det skaber et kæmpe engagement," siger 

Alexander Laning. 

"Det vil give en grøn profil 

både for os og for kunderne 

og et image, som vil være 

exceptionelt i vores niche." 

Direktør, Alexander Laning 

 



 

Medarbejderne er generelt positive over for grøn 

omstilling, men det er i lige så høj grad 

udviklingsprocessen, der giver engagementet. 

”Det grønne, det er alle enige om, for vi har 

faktisk et rigtigt grønt produkt, men det her med 

at være med i en stærk udviklingsproces, det 

giver et stort boost for vores medarbejdere", 

konstaterer Alexander Laning. 

 

Om markedstørrelse, -adgang og brand  

Hvis Rheinzink lykkes med en take-back-ordning, 

som den første virksomhed i zinkbranchen, vil det 

give en klar konkurrencefordel. 

”Jeg skulle tage meget fejl, hvis håndværkerne 

ikke ville købe vores produkt til halv pris og være 

en del af en god historie", som Alexander Laning 

formulerer det. 

 

Om forretningsmæssige gevinster ved at arbejde 

med principperne i Rethink Business  

Rheinzink Danmark regner med at kunne 

omsætte 60-70 procent mere på det danske 

marked i løbet af 5-6 år, når take-back-systemet 

kommer i drift.  

Det vil blive afspejlet i antallet af medarbejdere, 

som formentlig vil stige med 30-40 procent.  

"Og det er så kun i vores forretning og ikke i det 

logistiksystem, som skal udvikles", anfører 

Alexander Laning. 

Han forventer også, at det vil være en god 

forretning for virksomhedens 

samarbejdspartnere. 

”Måske kan man drive det som en fælles 

værdikæde, så det bliver spændende at se, hvem 

af vores forhandlere, der vil rykke på det her. For 

de får en fordel i en god historie akkurat ligesom 

os", siger han og tilføjer, at det i hvert fald ikke 

kan betale sig at lade være. 

”Bølgen af tilbagetaget materiale kommer i løbet 

af de næste 10 år, så der er et enormt potentiale i 

at lave en case på det her i dag, så vi kan 

overbevise vores moderselskab om, at vi skal 

rykke på det for at være klar til fremtiden.” 

Alexander Laning regner med, at virksomheden 

er klar til at prøve det danske marked af i løbet af 

2016. 

 

Om miljømæssige gevinster ved at arbejde med 

principperne i Rethink Business  

Rheinzink Danmark har ikke umiddelbart 

miljømæssige gevinster ud af en take-back-

ordning. Først og fremmest handler det om at 

sikre sig adgang til råmaterialer - også i 

fremtiden, hvor de bliver knappe. Og det er der 

en miljømæssig gevinst i for samfundet. 

”Altså det her, det er skønt, fordi vi kan lave en 

fornuftig forretning og samtidig vise, at det kan 

virke for miljøet. Så kan vi stå som en del af 

løsningen og være et godt eksempel og vise 

andre virksomheder, at det virkelig KAN lade sig 

gøre,” siger Alexander Laning. 

 

 

 

Om VRTs vejledning undervejs 

Rheinzinks Rethink Business-konsulent har lavet 

en del research og projektledelse og har fungeret 

"Det er skønt, fordi vi kan 

lave en fornuftig forretning 

og samtidig vise, at det kan 

virke for miljøet." 

Alexander Laning 



 

som sparringspartnere. Det har været en 

afgørende faktor for at få konkretiseret idéen til 

et projekt, der faktisk kan gennemføres.  

"Det har hjulpet at have en projektleder på. Det 

har givet nogle andre øjne og en systematisk 

tilgang. De har helt klart stillet skarpt på, hvor vi 

er henne, og hvad vi kan rykke på – altså der, 

hvor de lavesthængende frugter er,” slutter 

Alexander Laning. 
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Virksomhedsnavn 

Rheinzink Danmark A/S 

Virksomhedsleder interviewet 

Administrerende direktør Alexander Laning 

Primære produkt 
Plader og coils i titanzink, f.eks. til tagsystemer, tagrender og facader 
Antal ansatte 

10 

Fokusområde(r) i forhold til projektet 

Undersøge muligheden for at etablere en take-back-ordning på zink  
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Hvad er Rethink Business? 

Region Midtjylland har igangsat projektet Rethink Business med henblik på at skabe grøn innovation og 

vækst i regionen. Mere end 30 virksomheder i Region Midtjylland deltager i projektet.  Projektet løber 

fra oktober 2012 til december 2014. Projektet er støttet af EU. Læs mere på www.rethinkbusiness.dk  

Hvad kan Rethink Business gøre for virksomhederne? 

Rethink Business handler om at styrke regionens virksomheders forretning med afsæt i 

ressourceeffektivitet og cirkulære forretningsmodeller.  

Omdrejningspunktet er at skabe ny og mere forretning ved at nyttiggøre det affald og de 

spildestrømme, der opstår fra produkter produceres til det færdige produkt ikke anvendes længere. 

Projektet fokuserer på indkøb af materialer, restproduktion, produktdesign, services og/eller 

anvendelse og genanvendelse af de produkter, som virksomhederne sælger. 

At arbejde med ressourceeffektivitet og cirkulære forretningsmodeller er en vej til at øge innovations- 

og konkurrencekraften i virksomheden og til at styrke virksomhedens omdømme og relationer til 

leverandører og kunder. Det gør samtidig virksomhederne mindre sårbare overfor prisstigninger eller 

problemer med leverancer af råvarer.  

Hvem står bag Rethink Business? 

Development Centre UMT er projektoperatør på vegne af Region Midtjylland, og UMT har indgået 

aftale med COWI A/S og COWIs underleverandør Vugge til Vugge ApS. Rethink Business-konsulenterne 

fra COWI og Vugge til Vugge vejleder virksomhederne igennem tre faser: Innovationsfasen, 

afprøvningsfasen og omstillingsfasen. LB Analyse har på vegne af Region Midtjylland evalueret Rethink 

Business-projektet. 

                   

        

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rethinkbusiness.dk/

