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Fra plast som problem til bærekraftig 
design



Våre kunder

• NCP er Nord-Norges eneste produsent av kontraktsmøbler!

• NCP er en leverandør av møbler til det offentlige markedet i 
Norge, Sverige og Danmark gjennom et utstrakt forhandlernett, 
og da spesielt innen skolemøbler.

• Utover skolemarkedet har vi også møbler til kontor, 
kurs/konferanse/hotell, kantine, kafé og forsamlingshus .

• Omsetning 2017: ~49 mill.

• 85% av salget i Norge. ~15% eksport hvorav ca 10-12% i Sverige, 
og 3-5% i Danmark.



Vår produksjon på Hemnesberget
• 21 ansatte + 1 ansatt i NCP AB i Karlstad, Sverige

• Sprøytestøyping av stolskall og deler (NCP Plast AS)

• Montasje av plaststoler, trestoler, bord

• Sying og stopping av stoler, stolputer

• Import av stol-/bordkomponenter og ferdigvarer fra Asia

• Hovedlager for Norge, Sverige og Danmark
– Ny montasjehall i 2008

– Renovering kontorfløy/utbygging for vekstbedriften HASVO i 2012, samlokalisert 01.09.12.

– Utbygging og stor maskinvestering i 2017 pga satsning på sprøytestøping



NCP Plast AS

• I februar 2017 ble det stiftet et nytt datterselskap; NCP Plast AS. 

• NCP Plast AS investerte i 2017 i en ny automatisert og robotisert produksjonscelle 
med tilhørende utstyr :

– 1 ny sprøytestøypemaskin på 900tonn (fra før har vi 1x900 og 1x55 tonn)

– System for råstoffdistribusjon

– Robotisert utplukk fra ny maskin

– Robotisert pallebane

• NCP Eiendom AS har investert i et tilbygg på ca 200m2 inkludert ny traverskran i 
eksisterende bygningsmasse.

• Fokus på størst mulig grad av egenproduksjon (backsourcing) , produksjon for 
andre  og produkter basert på resirkulert og re-granulert plast.



Regranulering



Automatisert og bærekraftig sprøytestøping 
med vekt på miljø og sirkulær økonomi

– Målsetning : Mest mulig lokal verdikjede og lavest mulig CO2-avtrykk

– Konkret handler dette om å ta i bruk ulike fraksjoner av lokalt marint 
plastavfall, re-granulere det og ta det inn i vår produksjon

– Sintef Raufoss Manufacturing er FOU-partner mht materialteknologiske 
spørsmål. Startet arbeidet i mai 2017.

– Norwegian Plastic Recycling AS (Rørvik) er pr dd råstoffleverandør. 

– Kunnskapsparken Helgeland har bistått ift faglige nettverk, søknader mm.

– Innovasjon Norge har gitt 3,5 mill i tilskudd til prosjektet (2018-2020)

– Støttet av Skattefunn (2017-2019)

– Designprosjekt med Snøhetta –  ny miljøstol lanseres feb 2019

– Sirkulær økonomi i praksis!



Miljø og CO2-avtrykk



Designprosjekt med Snøhetta
• Ny stol ‘’S1500’’   lanseres i Stockholm februar 2019
• A chair that tells a story
• Samarbeidsavtale mellom oppdrettsselskapet Nova Sea AS  

Snøhetta Arkitekter og NCP
• 100% gjenbrukt plast – norsk design – norsk produksjon
• Forskningsbasert kunnskap basert på materialtesting
• Resirkulert og re-granulert lokalt avfall fra Nova Sea
• Kortreist verdikjede
• Svært gunstig CO2-avtrykk



 Veien videre
• Marked:
• Økt bærekraft gjennom satsning på miljøprodukter
• Testing og tilpassing av øvrige produkter til gjenbrukt plast
• Miljømerking
• Nye materialer  = nye designmuligheter
• Utvikling av tjenester til andre virksomheter

• Drift:
• Kompetanseheving
• Utvikling av råvaremuligheter  - verdikjedeutvikling
• Faglige nettverk/nettverksprosjekter
• Investering i ny mellomstor maskin i 2020

• Behandlingsanlegg for plastavfall på Helgeland?


