
Recycling City i 
Frederikshavn
Stedet for bæredygtige 
virksomheder og investeringer



  
•	  Her bliver I del af en erhvervsklynge, der arbejder med 

recycling på øverste niveau og i stor skala.
•	  Let at etablere sig - smidig myndighedsgodkendelse og 

kommunal opbakning til Recycling City.
•	 Adgang til internationale markeder.
•	 Adgang til viden og kompetencer.
•	 Optimal infrastruktur til lands, til vands og i luften. 
•	 	Globalt	fokus	på	værdistrømme	inden	for	affald	/	sikring	

af supply chain.
•	 Placering i et foregangsland med et grønt image.
•	 Support til opskalering og udvikling.

I Recycling City tager vi ansvar for en korrekt håndtering af 
udtjent	udstyr	og	produkter	og	omdanner	affaldsmaterialer	
til nye råvarer og produkter. Det gælder materialer som stål, 
glasfiber,	beton,	plastik,	elektronikskrot	osv.	Med	denne	
indsats bidrager vi til at reducere verdens forbrug af råstof-
fer ved at øge andelen af genanvendte materialer, samtidig 
med at vi skaber sorte tal på bundlinjen. Og det sker under 
de højeste standarder for miljø, klima og arbejdsmiljø. 

 
Vi	arbejder	strategisk	med	at	identificere	potentialerne	i	de	
globale	værdistrømme	inden	for	affald	og	genanvendelse.	
Vi har en proaktiv global strategi for at tiltrække teknologi-
er, viden, virksomheder og investeringer til Recycling City. Vi 
mener,	at	fremtidens	løsninger	på	nutidens	globale	affalds-
problematikker skabes i fællesskab. Derfor arbejder vi med 
industrielle symbioser.

Frederikshavn Kommune blev i 2007 landets første  
klimakommune og arbejder fokuseret på energi- 
optimeringer, som tiltrækker besøgende fra hele verden. 
Frederikshavn Kommune arbejder aktivt med FN’s 17  
Verdensmål.	I	Frederikshavn	findes	viljen,	samarbejds-
partnerne og kapaciteten til at håndtere store mængder 
affaldsmaterialer.	Her	finder	du	fx	verdens	første	 
specialbyggede site til miljørigtig ophugning af skibe  
og	offshore	installationer.		

Vi har et partnerskab og en holdning til, at det her kan og 
vil	vi.	Sammen	finder	vi	konkrete	løsninger	på	samfundets	
udfordringer	med	affald	og	spild.		

•	 	Vi	hjælper	med	din	virksomhedsetablering;	finder	egnede	
lokaler og grunde, myndighedskontakt, godkendelser, 
rekruttering m.v.

•	 	Vi	hjælper	dig	med	at	finde	de	rigtige	samarbejdspartnere.
•	  Vi har faglige erhvervsnetværk, der styrker dine ansattes 

kompetencer.
•	  Du får adgang til 1:1 virksomhedsrådgivning om alt fra 
produktudvikling,	finansiering,	markedsføring,	etc.	

Danmark er et internationalt  
foregangsland inden for  
vedvarende energi og beskyttelse 
af klimaet. I det nordlige Danmark 
er Frederikshavn centrum for  
Recycling City, hvor vi arbejder 
strategisk med verdens  
værdistrømme af affald, og  
omdanner dem til nye  
højværdi-råvarer og produkter 

Fordele ved at være med i Recycling City

Sådan arbejder vi

Sådan kan vi hjælpe dig

Kontakt vores konsulent

Thorbjørn Stenholm 
Erhvervskonsulent Erhvervshus Nord

thst@erhvervshusnord.dk
+45 2063 6707

Recycling City - et strategisk samarbejde mellem 
Frederikshavn Kommune, Port of Frederikshavn 
og Erhvervshus Nord.


