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Aalborg Øst skal være Europas  
bedste til at genanvende plast 
Den ambitiøse målsætning er en del 
af det EU-støttede projekt Bæredygti-
ge Synergier, som Aalborg Universitet 
sammen med Aalborg Havn, House of 
Energy og flere virksomheder i post-
nummeret 9220 er en del af.

Plastik og særligt plastiks miljøbela-
stende egenskaber bliver et større og 
større punkt på klimadagsordenen, hvor 
skræmmebilleder af store øer dannet af 
plast efterhånden præger mediebilledet. 
Og selvom plasten i havene kun i me-
get lille omfang kommer fra Europa og 
Danmark, er udfordringen her stadig, at 
plastik slet ikke genanvendes optimalt. 

Tilbage i 2016 fastslog en rapport fra 
The New Plastics Economy og miljøgrup-
pen Plasticchange.com således, at blot 
14 procent af al verdens plastikembal-
lage bliver indsamlet til genbrug, mens 
kun fem procent reelt anvendes mere 
end en gang. I Danmark bliver største-
delen af vores plastaffald brændt af.

Den udfordring bliver der nu sat fokus på 
i Aalborg, hvor flere lokale aktører i regi 
af det EU-støttede projekt, Bæredygtige 
Synergier, er gået sammen om en ambi-
tiøs målsætning: Aalborg Øst skal være 
Europas førende plastsymbiose. 

– Vi vil rigtig gerne være med til at gå 
forrest og udvikle en stærk plastsymbio-
se, der kan være et eksempel til efterle-
velse. Det er ambitiøst at gå efter at bli-
ve Europas førende plastsymbiose, men 
der er mange gode kræfter i og omkring 
Aalborg, der engagerer sig i visionen  
om bæredygtige, cirkulære løsninger, så 
vi tror fuldt og fast på det, lyder det  
fra professor og projektleder Lone  
Kørnøv, der fortsætter:

– Der er en stærk tradition for samar- 
bejde i symbioser i Aalborg, der er en-
gagerede virksomheder med plastres-
sourcer i området, en god infrastruktur 
og et affaldssorteringsanlæg. Ydermere 
er der en tæt tilknytning til anerkendte

forskere på Aalborg Universitet inden 
for både økonomi, bæredygtighed og 
design, og projektet har vigtig deltagel-
se fra Aalborg Havn og Erhvervsnetværk 
9220, som begge har stort fokus på at 
gøre miljø til en forretningsfordel. En-
delig er der god opbakning fra Aalborg 
Kommune i forhold til at sikre gode ram-
mevilkår.

Hos Aalborg Havn glæder man sig over 
projektet, som både skal skabe nye ar-
bejdspladser i Aalborg og bedre forhold 
for virksomhederne i Aalborg Øst:

– Der er helt oplagte muligheder for at 
skabe nye forretningsmuligheder inden 
for plastområdet, og vi tror på, at for-
udsætningerne i Aalborg Øst er de rette 
for at realisere den ambitiøse målsæt-
ning. Vi har i forvejen en stor koncen-
tration af virksomheder med fokus på 
genvinding på havnen, og derfor føles 
det helt naturligt, at vi nu også for alvor 
retter fokus på plastik, siger udviklings-
chef hos Aalborg Havn Logistik, Jesper 
Raakjær. 

Stor opbakning
Symbiosesamarbejdet om plasthåndte-
ring nyder blandt andet opbakning fra 
virksomhederne Gibo Plast, Hustømrer-
ne, Bygma og plastgenanvendelsesvirk-
somheden Aage Vestergaard Larsen, og 
det skyldes især, at projektet søger at 
skabe sammenhæng mellem miljø og 
økonomi, vurderer Jesper Raakjær. Målet 
er, at symbiosesamarbejdet skal bredes 
ud til at give andre lokale virksomheder 
mulighed for en bedre anvendelse af 
deres affaldsplast og give grundlag for 
nye virksomheder.

– Det er afgørende, at de grønne hen-
syn og de økonomiske hensyn hænger 

sammen, hvis projektet både skal ska-
bearbejdspladser, tiltrække nye virksom-
heder og skabe mere gunstige forhold 
for de nuværende virksomheder i om- 
rådet, vurderer Jesper Raakjær.

Som led i projektet er der senest i ok-
tober blevet afholdt en workshop hos 
Aalborg Universitet, hvor der blev taget 
udgangspunkt i virksomheden Fibertex 
Personal Care og dennes plastrestpro-
dukt:

– Vi havde samlet dygtige folk med 
kompetencer inden for bæredygtighed 
og industrielle designere, og de arbejde-
de så med generel forretningsudvikling 
med udgangspunkt i den specifikke 
case. Workshoppen resulterede endda 
i en konkret forretningsidé, som skal 
afprøves hos en mindre virksomhed i 
9220, siger Lone Kørnøv.
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