"Vi er glade for at være blevet
involveret i Det Cirkulære Nordjylland.
Udover at være nøgleaktør i landets
første regionale ressourceloop på
EPS, så forventer vi at øge vores
adgang til EPS samt at se en stigning
i vores kundekreds. Vi forventer, at
samarbejdet bliver en direkte gevinst
for vores kerneforretning, der på sigt
kaster nogle arbejdspladser af sig"

Kontakt
Kontakt Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling
NordDanmark for at høre nærmere om dine
muligheder.
Sebastien Pedersen Bouchara
Projektleder
seb.bouchara@aalborg.dk
+45 2520 2405
www.nben.dk

Lars Steffensen, EPS Recycle

Ambition
I Det Cirkulære Nordjylland er det ambitionen at
øge cirkulariteten til gavn for både miljø, vækst
og social bæredygtighed. Borgere på kanten af
arbejdsmarkedet kan fx få nyt indhold i tilværelsen
ved at blive beskæftiget i sorterings- eller
istandsættelsesprocesser.

De to spor
For at opfylde visionen har NBE iværksat to spor:
SPOR 1: Oprettelse og styrkelse af nordjyske
ressourceloops, hvor materialer genanvendes i
stedet for at sendes til forbrænding. Der fokuseres
særligt på plast, elektronik og IT, byggeri, metal,
tekstil og biomasse.
SPOR 2: Affaldet fra alle offentlige nordjyske
affaldsselskaber skal aktiveres i indsatsen, for at
skabe øget genbrug og genanvendelse. Borgernes
affald indsamles, sorteres og sendes retur til
virksomhederne, som kan tjene penge på det.
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Nordjylland vil gå forrest i
indsatsen om at få skabt
et cirkulært Danmark.
Erhvervslivet, Business Region
NorthDenmark, kommunerne,
erhvervscentrene, Eniig og
Aalborg Universitet er derfor
gået sammen om at skabe
"Det Cirkulære Nordjylland".

Hvor i cirklen er du placeret?

Produktion

Klargøring til reproduktion

Forbrug

Spar penge og bliv grønnere
Andre danske virksomheder, kan
bruge dit affald og restprodukter.
Gennem en cirkulær bortskaffelse af
dit affald kan du spare affaldsafgiften
og i visse tilfælde kan du endda tjene
penge dit affald – og så er det godt
for miljøet!
Få hele Nordjylland til at
indsamle for dig
Vi hjælper med at igangsætte
indsamling af netop de materialer,
som du kan bruge, fra de offentlige
affaldsselskaber i Nordjylland. Det er
sund fornuft at bruge materialerne
fremfor at brænde dem.

Frasortering til genavendelse

Flamingoaffald bliver til bøjler
Det er ikke længere dyrt og besværligt
at komme af med sit EPS (flamingo)
affald. Virksomheden EPS-Recycle
kan komprimere EPS’en, så du har
brug for færre tømninger og dermed
sparer transportomkostninger. Derefter
transporteres det til virksomhedens
adresse i Thisted, hvor det omdannes
til plastgranulat, der kan omsmeltes til
nye plastprodukter.

Ødelagte havestole omsmeltes
i Mariager
Farvede havemøbler frasorteres nu
på flere genbrugspladser, hvorefter
de sendes til plastgenanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard
Larsen. Her regenereres plastaffaldet
til ny plast, der kan indgå som ny
råvare i plastindustrien. Skal vi også
hjælpe dig med at få adgang til
bestemte materialer?

