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Få mere information, læs nyheder og case-

historier på www.recyclingcity.dk

Recycling City

Frederikshavn  
– Stedet for bæredygtige 
forretninger og grønne 

investeringer

THE EUROPEAN UNION

The European Regional
Development Fund

Investing in your futureKontakt os og hør mere 
om jeres muligheder i 
Recycling City



Frederikshavn er omdrejningspunkt for
Recycling City. Vi er sat i verden for at skabe er-
hvervsmuligheder baseret på en cirkulær øko-
nomisk tilgang ved strategisk at identificere nye 
kommercielle virksomheder inden for recycling. 

• Vi tiltrækker virksomheder og bruger Recy-
cling City-paraplyen til at skabe stærke indu-
strielle synergier.

• Vi griber den hyperaktuelle miljødagsorden 
og skaber en solid og aktuel platform for virk-
somhederne til vækst og udvikling.

• Vi arbejder med verdens værdistrømme af 
affald og omdanner dem til nye højværdirå-
varer samt produkter.

• Her bliver I en del af en erhvervsklynge, der 
arbejder med recycling i stor skala i verdens-
klasse.

• Potentiel medfinansiering fra den Europæi-
ske Regionale Udviklingsfond. 

• Adgang til specialiseret viden og kompeten-
cer på højt niveau. 

• Optimal infrastruktur til lands, til vands og i 
luften.

• Mulighed for nye samarbejder forskellige ste-
der i værdikæden.

• Opnå brandingværdi ved at være en del af 
pionererne inden for recyling. 

• Støtte til opskalering og udvikling gennem et 
attraktivt investeringsmiljø.

• Unikke etableringsmuligheder designet til at 
fremme virksomheder inden for recycling.

Recycling City – fra affald til 
nye råvarer

Nordjysk pioner inden for 
recycling

Fordele ved at være med i 
Recycling City

Sådan gør vi i Recycling City

Hos Recycling City har vi kapaciteten til at om-
danne værdistrømme af affald til nye højvær-
diråvarer. Vi har en lang række stærke partne-
re. Blandt andre verdens første, og Europas 
største, specialbyggede site til miljørigtig op-
hugning af offshore platforme.

Frederikshavn Kommune er også en værdifuld 
medspiller. Allerede tilbage i 2008 blev Frede-
rikshavn Kommune Danmarks første Klima-
kommune. I dag inkorporerer kommunen aktivt 
FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i 
deres aktiviteter. Kommunen er en stærk part-
ner i vores arbejde for konstant at optimere vil-
kårerne for virksomheder inden for recycling.

I fællesskab lokaliserer og implementerer vi 
fremtidige grønne løsninger for at komme
nutidens affaldsstrømme til livs.


