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”Fra affald til ressource” 
Bæredygtige forretningsmodeller for mursten, træ og plast 
 
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark inviterer din virksomhed til at få 
inspiration til, hvordan kan I upcycle affald - med nye og kendte teknologier. Der vil være fokus på 
affaldsfraktionerne mursten, træ og plast. 
 
11. september 2018 kl. 14.30–17.30  
Sted: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 

 
 

 Upcycling af gamle mursten er blevet mere rentabelt i det nordjyske – hør hvorfor, hvordan 
og hvad det kræver ved murstenshåndtering.  

 En ny teknologi til upcycling af træaffald, så det kan benyttes til produktion af både design-
møbler og byggematerialer. Men det kræver en god sortering.  
Teknologien kan også anvendes til andre restfraktioner f.eks. naturfiber og tekstiler.   

 Bæredygtig håndtering af plastaffald kan starte ved producenten. Hvordan sikres en god 
sortering og hvordan skabes motivationen hertil – vær kritisk over for hvilke typer plast der 
anvendes. Hvad er Plastindustriens nye målsætninger? 

 
 
Kl. 14.30         Velkomst v/ NBE 
 
Kl. 14.40         Gamle Mursten får nyt liv – og hvad betyder en ressourcekortlægning i den forbindelse?  

v/Direktør Claus Juul Nielsen, Gamle Mursten 
 
Kl. 15.15         Kaffe og kage 
 
Kl. 15.45         Ny teknologi til upcycling af træfraktion – en bæredygtig forretningsmodel. 

v/Adm. Direktør Flemming Hynkemejer, Convert A/S 
 
Kl. 16.25     Vær kritisk over for hvilken type plast der anvendes og stil krav.  

v/Direktør Stig Nielsen, GenPlast 
 
Kl. 17.00 Introduktion til workshop 
 
Kl. 17.05 Workshop 

Potentiale, udfordringer og løsninger til at genanvende 
mere plast og træ. 
Hvordan sikrer virksomhederne en renere træfraktion? 

                        Hvordan sikrer virksomhederne en renere plastfraktion?  
 
Kl. 17.25         Afrunding - Tak for i dag 
 
 
 
 
Tilmeld dig her: 

https://nben.nemtilmeld.dk/145/ 
 
 

Netværk for Bæredygtig 
Erhvervsudvikling 
Norddanmark (NBE) 
 

NBE er et samarbejde mellem 
ca. 100 virksomheder og alle de 
nordjyske kommuner, 
erhvervskontorne samt AAU og 
Eniig. 
 
I netværket er der fokus på 
bæredygtig forretningsudvikling 
der fremmer cirkulær økonomi, 
og alle virksomhedstyper kan 
være med. 
 
NBE kan kontaktes på: 
99312169, NBEN@aalborg.dk 
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