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Nye forretningsmuligheder inden for 

elektronikaffald 
 

Kære deltager 

 

Hermed de sidste detaljer om arrangementet, som afholdes på torsdag d. 21 august. Der er morgenbrød og 
registrering mellem kl. 9.00-9.30 hvorefter programmet starter. Programmet slutter kl. 15.30. 

Arrangementet afholdes på Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Tåstrup. Du skal benytte indgang 1 og 
henvende dig i receptionen. 

 

Hovedformålet med dagen er at udvikle nye muligheder inden for elektronikskrot, og vi forventer, at en del af disse 
nye muligheder vil være i krydsfeltet mellem affaldsbehandlere, teknologileverandører og producenter. Derfor har vi 

inviteret deltagere fra alle tre brancher. En vigtigt del af dagen er derfor også at I som deltagere får kendskab til 
hinandens udfordringer og kompetencer. Derfor er der mulighed for, at I kan præsentere jer selv via eksempelvis en 
roll-up, plancher, handouts, eksempler på jeres teknologi etc. Det er dog ikke noget krav, blot et tilbud – måske især 

relevant for deltagere, der har forskellige teknologiske løsninger til sortering, adskillelse, mærkning, vision, etc., som 
kan være til inspiration for andre deltagere. 

 

Sammen med dette brev finder du to notater som supplerende læsning. De er udarbejdet undervejs i dette projekt og 
giver lidt baggrundsviden om emnet og de forskellige muligheder, vi arbejder med. Vi håber, at de kan være til 
inspiration. 

 

Vi glæder os til at se dig. 

Med håb om en udbytterig dag 

 

Erik W. Hallgren  

Innovationskonsulent, Teknologisk Institut  

 

Skulle du have spørgsmål op til dagen er du velkommen til at kontakte ovenstående på: 

Mail: ewh@teknologisk.dk 

Tlf: 7220 2879 

Få inspiration til 

fremtidens 
forretningsmodel 

inden for 

elektronikaffald. 

mailto:ewh@teknologisk.dk
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Se de europæiske aktører på interaktivt Europakort 

 

Som en del af projektet har vi kortlagt de større aktører i Europa – herunder de 

største WEEE-aktører og teknologileverandører. Kortlægningen giver inspiration til, 

hvad udenlandske aktører kan bidrage til, og måske også til, hvor både 

samarbejdspartnere og konkurrenter befinder sig. Det er slående, hvor mange 

virksomheder, der er på dette område ned langs Rhinen. 

 

Det interaktive Europakort kan findes på www.tech-outlook på de engelsksprogede 

sider under ”Cases”. Det direkte link er: http://goo.gl/ruXKFc 

 

Tilsvarende under cases har vi udviklet et værktøj, som giver overblik over de 

nyeste patenter, der omhandler WEEE. Det er muligt at se branche og en kort 

introduktion til patentet. 

 

  


