
 

 

Morgenmøder hos Marius Pedersen A/S i uge 38 & 39 
 
Dagsorden  
 

Velkomst ved Regionschef Morten Petersen. 
Præsentation af deltagere. 
Præsentation af hvad Marius Pedersen laver og håndterer i sorteringen i Aalborg. 
 
Rundvisning Marius Pedersen  
Rundvisning i sorteringen og på pladsen - Forklaringer undervejs, hvad vi ser og hvordan MP. behandler affald, samt 
hvad der sker, når det forlader Aalborg bl.a. træ, pap/papir, plast, e-skrot og affald til sortering.  
 
Oplæg  
Studielektor Henrik Riisgaard, AAU: ”Ressourceproblematikken nu og fremadrettede muligheder”. 
 
Netværk 
Netværkssnak rundt om bordet og muligheden for at uddybe emner yderligere samt aftale videre. 
 
 
Referat 
 

Morten Petersen gav en kort introduktion til Marius Pedersen A/S - såvel deres landdækkende aktiviteter som dem, 
der foregår her i Aalborg. 
 
Rundvisning Marius Pedersen  
Så gik vi en meget spændende tur rundt på den store plads. Der håndteres store mængder plastaffald i form af bå-
de folie og faste plastfraktioner (som f.eks. havemøbler), rent træaffald, pap/papir, blandet brændbart (som sorte-
res i genanvendelige fraktioner og rest til forbrænding) samt elektronik-skrot. Affaldet kommer fra forskellige er-
hvervskunder og kommunale genbrugspladser samt andre indsamlingsordninger (e-skrotordningen). 
 
Plastfolie pakkes i store baller og fragtes til genanvendelse – primært i Tyskland eller videre til Østen (især Kina). 
Fast plastaffald knuses ned og fragtes i containere til genanvendelse – primært i Tyskland eller videre til Østen (især 
Kina). 
Rent træaffald flises og transporteres i kæmpecontainere til Novopan på Djursland, som laver spånplader af det. 
Pap/papir pakkes i store baller og fragtes til genanvendelse – primært til papirfabrikker i Tyskland. 
Elektronik-skrot grovsorteres (i fraktionerne fladskærme, gamle skærme, pc’ere, diverse mindre husholdningsappa-
rater, printere mv.). Ligeledes sorteres alle ledninger og stik fra, som sendes til genanvendelse særskilt. Det grov-
sorterede e-skrot køres til videre behandling hos Nordskrot i Flensborg, hvor minutiøs adskillelse gennemføres. 
Blandet brændbart sorteres (vha. en manuelt betjent maskine påmonteret en grab) i fraktionerne jern/metal, træ 
og småt brændbart. Jern/metal og træfraktionen sendes videre til genanvendelse, mens småt brændbart afleveres 
hos RenoNord I/S til forbrænding. 
 
Oplæg  
Henrik Riisgaards slides kan ses på hjemmesiden. 
 
Netværk  
På mødet i uge 38 nåede vi desværre ikke ret meget ”netværks-snak”, mens der i uge 39 blev lidt mere tid til overs 
til det. Her blev talt om, at alle aktører bør blive bedre til at samarbejde omkring det at blive bedre til upscaling af 
affald - at udnytte affald som en råvare til produktion af nye, værdifulde produkter. 


