
Bilag 5 – Handlingsplaner 

Forside til handlingsplaner-overblik over samarbejder    
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1.Tværgående aktiviteter 

 a:   OPI samarbejder m. kommuner og regioner omkr. Påpegede udfordringer 

 b:   Design2disassembly 

 c:   Certificeringsordning for ”nul-spild” 
 

2. Dybdegående aktiviteter 

d:  Bygge & anlæg:                  
  Innobyg  Innovations-

netværk for  
Miljøteknologi 

 

 

e:  Tøj, tekstil & træ & møbler:              
Lifestyle 

&  
Design Cluster 

Inbiom  Dansk 
Materiale- 

netværk 

Innovations-
netværk for  

Miljøteknologi 

 

 

f:  Plast & emballage: 

   Dansk 
Materiale- 

netværk 

Innovations-
netværk for  

Miljøteknologi 

 

 

g:  Landbrug & fødevarer: 
 Inbiom  Dansk 

Materiale- 
netværk 

 Food Network 

 

Handlingsplaner 

1.    Tværgående aktiviteter (1 handlingsplan) 
 

2.    Dybdegående aktiviteter (4 handlingsplaner) 

2A   Plast & emballage 

2B   Byggeri 

2C   Landbrug & fødevarer madspild 

2D  Tekstil, tøj, træ & møbler 

 



SKEMA 1: Handlingsplan og rapport for tværgående aktivitet ”tværgående aktiviteter” for perioden 01.01.2017-31.12.2018. 

 ÅRLIG HANDLINGSPLAN 
Fra [01.01.2017] til [31.12.2018] 

HALV-
ÅRSRAPP
ORT 
 

HALV-
ÅRSRAP
PORT 
 

Formål 
 

Formålet med den tværgående handlingsplan er at binde de dybdegående faglige indsatser i hvert af de 4 spor sammen på tværs 
gennem en række aktiviteter udført i tæt samarbejde alle netværkspartnerne imellem: 
1) Udbud af efterspørgselsdrevne teknologiudviklingsprojekter på baggrund af offentlig efterspørgsel fra udvalgte kommuner og 
regioner. 
2) Udvikling af en national certificeringsordning for virksomheder, der ønsker at arbejde konstruktivt frem imod ”nul-spilds-
produktion” 
3) Design-for-Disassembly seminarer afholdt i samarbejde mellem alle netværkspartnerne.  
 

  

Resultatmål  
(på hhv. 
kortere og 
længere 
sigt) 

Outputmål: 
- Handlingsplanen involverer minimum 100 forskellige virksomheder i aktiviteterne. 
-  Et samlet katalog over eksisterende tilbud til virksomheder, der ønsker overblik over ressource-flows og rådgivning om 
restprodukter.  
- Lancering af et fælles, nationalt framework til arbejdet med recirkulering af materiale- og energistrømme i industrien.  
- Afholdelse af minimum to-fire Design-for-Disassembly seminarer med minimum 80 deltagere ialt. 
-  udvikling af fire nye løsninger/produkter/services som følge af udviklingsprojekterne 
 
Effektmål:  
- Øget recirkulering og optag af sekundære råvarer i den danske industri. 
- Øget fokus på spild og restprodukter 
- Forbedrede muligheder for dannelsen af industrielle symbioser på tværs af Danmark 
- Certificering af minimum 150 virksomheder inden for de første 3 år efter endt projekt 
- Øget samarbejde på tværs af danske aktører og netværk, der ønsker at fremme nul-spild 
- Udvikling af nye produkter, der er designet fra starten med hensyn til genanvendelse. 

  

Aktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Igangsættelse af 4 OPI-projekter med tværgående fokus. 
Projektkonsortiet har på forhånd indledt dialog med Skanderborg og Århus kommuner samt Region H om at igangsætte 
udviklingsaktiviteter, der tager udgangspunkt i udvalgte, konkrete miljøudfordringer. Fx vil Region H gerne indkøbe nye løsninger 
til håndtering af madaffald på Herlev og Bornholms sygehuse. Med udgangspunkt i efterspørgslen vil projektkonsortiet i 
fællesskab udbyde 4 ”spireprojekter” eller ”bobleprojekter”, hvor netværksvirksomheder og videnspartnere kan indgår i 
udviklingssamarbejder. Udbudsprocessen følger almen praksis, som allerede er i brug hos flere af netværkspartnerene (fx 
InnoBYG, Inno-MT og INBIOM).   
2. Udvikling af certificeringsordning for virksomheder med nul-spild: Projektkonsortiet vil i samarbejde med Teknologisk Institut 
(TI) udvikle en certificeringsordning kaldet ”nul-spild”. Certificeringen er målrettet virksomheder, der kan påvise, at de 
recirkulerer alle deres spild- og restprodukter i ny produktion enten internt i virksomheden eller via en 3. part. Formålet med 

  



 certificeringsordningen er at fungere som et værktøj til fremme af recirkulation af spild- og restprodukter i den private sektor i 
Danmark. Dette vil understøtte udviklingen af en mere cirkulær økonomi ved at skabe incitament i den private sektor til øget 
genanvendelse af sekundære råvarer samt øget opmærksomhed om de økonomiske og CSR-relaterede muligheder i at arbejde 
systematisk med recirkulation af restprodukter og spild. Målet er, at certificeringsordningen efter endt projektperiode er 100 % 
selvkørende og understøttet af en række partnernetværk og –organisationer, såsom EPEA, DAKOFA, MADE og DI foruden 
projektkonsortiet. Aktiviteten er i øvrigt samtænkt med TI’s netop ansøgte tiltag på området. Certificeringen lanceres ved 
projektets afslutning ved et stort event med minimum 300 deltagere arrangeret i samarbejde mellem TI, konsortiepartnerne og 
de understøttende netværk. 
3. Afholdelse af Design-to-Disassembly seminarer 

For at sikre et stærkt fokus på affaldsforebyggelsesdelen af CØ, arrangerer netværkspartnerne i fællesskab to 
seminarer med fokus på design-to-disassembly (Design til adskillelse). Seminarerne vil tage udgangspunkt i de faglige 
spor. Seminarerne vil involvere designere, produktudviklere, affaldsindsamlere og –oparbejdere i en fælles 
idéudvikling i forhold til, hvordan udvalgte produkter kan designes fra starten, så de bliver lettere at genanvende ved 
endt brug.  

Deltagere  
 
 
 

CLEAN; Dansk MaterialeNetværk (DMN); Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT); INBIOM; Lifestyle&Design Cluster; 
FoodNetwork; InnoBYG; Teknologisk Institut; FORCE Technology; DHI; AU; AAU; DTU; DI Miljø; DAKOFA; MADE; EPEA; +100 
produktionsvirksomheder. 

  

Viden-
sprednings-
plan 
 
 
 
 

Casene med kommunerne/regionerne vil blive publiceret i de respektive innovationsnetværkets nyhedsbreve og på 
hjemmesider. Derudover vil kommunerne og/eller regionerne forpligte sig til at videnssprede resultaterne. Det kræver en 
fokuseret og stort anlagt kommunikationsindsats, der foregår i samarbejde på tværs af en række centrale organisationer, at 
lancere en certificeringsordning. Der skal løftes i flok for at få gøre ordningen en succes. Konsortiet bag denne ansøgning består 
af 6 af de ledende innovationsnetværk i Danmark samt Teknologisk Institut, der tilsammen dækker en meget bred skare af 
virksomheder i alle dele af Danmark. Derudover har centrale organisationer som DAKOFA og CLEAN allerede på forhånd 
tilkendegivet, at de ønsker at støtte op om ordningen. Kommunikation og videnpredning om ordningen vil foregå som en samlet 
indsats på tværs af alle de involverede aktører. Det indebærer kommunikation igennem de enkelte organisationers individuelle 
kommunikationskanaler, dvs. web, nyhedsbreve, LinkedIn mm. Det indebærer samtidig en målrettet indsats overfor specifikke 
landsdækkende kommunikationsplatforme, såsom en landsdækkende avis, Ingeniøren og DR. Flere af konsortiepartnerne har 
gode kontakter hos de sidstnævnte og erfaringer med at komme igennem med budskabet på de nationale 
kommunikationsplatforme. Endelig vil selve lanceringen af ordningen finde sted ved et stort anlagt event med 300-500 deltagere 
(akt. 1.4). Seminar omkring Design to disassembly vil blive annonceret af partnerkredsen plus ingeniøren, Design Danmark og 
andre relevante nyhedsbreve.  
Til slut i projektet afholdes der en afsluttende konference i samarbejde med DAKOFA med opsamling og formidling af 
resultaterne af aktiviteterne i samarbejde med alle partnerne.  

  

Budget 
 

 

 Budget DKK 

Statslig finansiering 1.916.000 kr 

Konsortiepartnernes egenfinansiering 200.000 kr. 

Privat medfinansiering 2.100.000 kr 

[Der skal 
ikke 
rapporter
es her.] 

[Ditto.] 



Total 4.216.000 kr 
 

 



 

  

’SKEMA 2.a: Handlingsplan og rapport for aktiviteten [Øget genanvendelse af plast & plastemballage] for perioden [01.01.17 og 31.12.18] 

 ÅRLIG HANDLINGSPLAN 
Fra [01.01.17] til [31.12.18] 

HALVÅRSRAPPORT 
Fra [dato] til [dato] 

HALVÅRSRAPPORT 
Fra [dato] til [dato] 

Formål 
 

Det vurderes, at der samlet produceres ca. 440.500 ton plastaffald i Danmark om året. Af dis-

se forbrændes ca. 310.000 tons, mens ca. 131.500 tons sendes til udlandet til oparbejdning og 

videresalg. Kun omkring 3% af affaldsplasten fra husholdninger og 40% fra industriaffald bli-

ver sorteret og genbrugt. 

 

Formålet med dette projekt er at bidrage til, at vi i Danmark generelt får øget genanvendel-

sesprocenten på plast.  

[Her rapporteres kun, hvis 
der er ændringer i det 
overordnede formål.] 
 
 
 
 

[Ditto.] 
 
 
 
 
 

Resultatmål  
(på hhv. 
kortere og 
længere 
sigt) 

Det er målet i projektperioden at have højnet 40 virksomheders vidensniveau om anven-

deligheden af recirkuleret plast i form af tilført viden om, hvilke plastprodukter det giver 

mening at genanvende ud fra et miljømæssigt og økonomisk synspunkt, og hvorledes de heraf 

fremstillede sekundære råvarer bør håndteres i deres processer, idet de adskiller sig fra virgint 

plast. 
 
Det er endvidere målet i projektperioden, at der udvikles minimum 2 nye og innovative 
løsninger/produkter/services, som danner baggrund for Innobooster ansøgninger el.lign. 
 

På længere sigt er det målet at bidrage til øget anvendelse af sekundære plastråvarer til gavn 

for de deltagende virksomheder og det omgivende samfund.  

[Her afrapporteres 
fremdriften mht. outputmål, 
mens de mere langsigtede 
effekter normalt først 
forventes afrapporteret ved 
eller efter handlingsplanens 
udløb.] 

[Ditto.]  

Aktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Screening for at udpege de største danske affaldsfraktioner uanset kilde samt en 

vurdering af, hvorvidt disse allerede udnyttes optimalt. Eksempelvis bør det under-

søges, om plastaffald i byggeriet og i store industrivirksomheder frasorteres på 

optimal vis. Det samme gælder plastaffaldet fra det instituelle marked – eksempelvis 

hospitaler samt elektronikmarkedet, som hvert år skrotter 150.000 tons elektronik 

indeholdende en plastfraktion. 

 

 Gennemgang af love og bestemmelser omkring genbrug af plast og påbegynde dialog 

med bestemmende myndighed mht. modificering heraf. 

 

 Samarbejde med enkelt kommune omkring forbedret sortering af husstandsindsamlet 

plast, så det opdeles i relevante fraktioner og polymertyper. Herunder spotte uheldige 

fragmenter, som måske kan udfases. 

 

 Dialog med brugere og producenter af plastprodukter om mere strømlinet brug af  

[Her afrapporteres kortfattet 
om gennemførelsen af de 
planlagte (del)aktiviteter.] 

[Ditto.] 
 
  



plastmaterialer. Herunder afholdes af Design-for-Recycling workshops med delta-

gelse af designere, producenter op oparbejdere af plast. 

 

 Faglig dokumentation af det udførte arbejde såvel i virksomheder som hos pro-

jektdeltagerne 

 

 Afsluttende konference i samarbejde med CLEAN, Københavns Kommune, Region 

Sjælland m.fl.  hvor resultaterne fra aktiviteten præsenteres i sammenhæng med 

resultaterne fra CLEAN aktiviteterne: ”Plastmængder i landets kommuner” og 

”Etablering af nationalt plastsorteringsanlæg via udbud.”  
Deltagere  
 
 
 
 

Netværk:  Dansk Materiale Netværk (projektleder), Miljøteknologi (Inno-MT). De øvrige 

netværk i CØ hub deltager i aktiviteter målrettet deres netværk. 

 

Virksomheder: A-R-C, Dansk Affaldshåndtering, Econet, Letbæk Plast A/S, SP Moulding, 

Aage Vestergaard Larsen, Dansk Affaldsminimering, mv plast, xl samt øvrige DMN og Inno-

MT medlemmer 

 

Vidensinstitutioner: DTU, DHI og TI 

 

Offentlige institutioner: Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Randers Kommune 

[Her afrapporteres eventuelle 
ændringer i deltage rkredsen 
mm.] 

[Ditto.] 

Viden-
sprednings-
plan 
 
 
 
 

Annoncering på hhv. DMNs og Inno-MTs hjemmesider og direkte henvendelse til særligt rele-

vante virksomheder. 

 

Generelle invitationer vil blive udsendt til samtlige virksomheder i DMNs kontaktdatabase, 

som tæller ca. 2.000 kontakter, og til samtlige virksomheder i Inno-MTs og CLEANs kontakt-

databaser, som tæller +1.500 kontakter. Der vil blive udarbejdet pressemeddelelser i forbindelse 

med arrangementerne, som sendes til relevante fagtidsskrifter, så som PlastPanorama, Tekno-

vation og Vand-og-Jord. 

 

Den genererede viden vil gennem hjemmesider og nyhedsbreve blive spredt til de ca. 2.000 

virksomheder, som findes i DMN’s kontaktdatabase, de ca. 1.700 virksomheder, som forefindes 

i DI’s kontaktdatabase og de ca. 600 virksomheder, som findes i Arbejdsgivernes kontakt-

database. Derudover videnspredes der i projektet i overensstemmelse med den overordnede 

kommunikationsplan for hele projektet. 

[Her afrapporteres 
gennemførelsen af de 
planlagte (del)aktiviteter.] 

[Ditto.] 

Budget 
 

Skøn over aktiviteternes samlede forbrug 

 Budget DKK 

Statslig finansiering   1.200.000        

Konsortiepartnernes egenfinansiering      120.000         

Privat medfinansiering   1.080.000         

Total   2.400.000       
 

[Der skal ikke rapporteres 
her.] 

[Ditto.] 



 



SKEMA 2B : Handlingsplan og rapport for projektet Cirkulær Økonomi i byggeriet for perioden fra d. 1.1. 2017 til d. 31.12. 2018 

 ÅRLIG HANDLINGSPLAN 
Fra [dato] til [dato] 

HALVÅRSRAPPORT 
Fra [dato] til [dato] 

HALVÅRSRAPPORT 
Fra [dato] til [dato] 

Formål 
 

Formålet med denne aktivitet er at praksisgøre og eksemplificere begrebet 
Cirkulær Økonomi i forhold til byggebranchen. Byggebranchen er 
identificeret i en analyse af Ellen MacArthur Foundation som en af de 
sektorer med det højeste potentiale for cirkulær økonomi i Danmark [Ellen 
MacArthur Foundation, 2015]. I EU kommissionens handlingsplan for 
cirkulær økonomi er byggeri og nedrivning et prioriteret område [EU, 
2015]. I en InnoBYG debat på Bulding Green Messen i Oktober 2015 blev 
begrebet Cirkulær Økonomi ud fra en byggebranchemæssig kontekst 
diskuteret og et af de klare budskaber fra debatten var at ”byggebranchen 
gør allerede mange tiltag som kan indgå i Cirkulær Økonomi begrebet” – 
f.eks. nedrivning og salg af gamle byggekomponenter – men for at Cirkulær 
Økonomi kan implementeres i en bred kontekst skal det eksemplificeres og 
”oversættes” til byggebranchen – hvor f.eks. de samme krav og standarder 
som sættes til nye byggematerialer og komponenter også er gældende for 
genanvendte/genbrugte komponenter. Der er et stort behov for 
byggebranchen i at få vist forskellige eksempler på hvordan man kan bruge 
cirkulær økonomi i byggebranchen. Dette gøres i samarbejde med de 
eksisterende aktiviteter som GTS’erne allerede arbejder med på dette 
område, f.eks. Teknologisk Instituts eksisterende resultatkontrakt ”Cirkulær 
Økonomi” og den ny ansøgte ”Affaldsforebyggelse indenfor byggeri”, samt 
eksisterende aktiviteter indenfor specielt innovationsnetværkene InnoBYG 
og Inno-MT.   
 

[Her rapporteres kun, hvis der er 
ændringer i det overordnede formål.] 

[Ditto.] 

Resultatmål  
(på hhv. 
kortere og 
længere 
sigt) 

Resultatmålet for nærværende handlingsplan vil være at igennem mindst to 
udviklingsprojekter få sat fokus på aktuelle problemstillinger inden for 
cirkulær byggeri i byggeriet, hvor mindst 20 virksomheder deltager enten 
via projekterne eller på workshops som en del af projekterne. For at kunne 
sikre en tværgående koordinering mellem andre sektorer, skal 
udviklingsprojekterne forholde sig til mindst et af de andre overordnede 
indsatsområder ud over byggeri (Tøj, Tekstil og Møbler, Plast og emballage, 
Landbrug/Fødevarer).  
Herudover samles mindst 100 virksomheder til vidensdelingsaktiviteter om 
cirkulær byggeri eller dele heraf som et direkte resultat af nærværende 
aktivitet. Vidensdelingsaktiviteterne vil blive planlagt i samarbejde med 
GTS’ernes videndelingsarrangementer.   
 
Effektmålet er at mindst 5 virksomheder som har deltaget enten i 
udviklingsprojekter eller vidensdelingsarrangementer indgår i andre 
innovationsforløb (f.eks. InnoBooster, H2020 ansøgninger og andre 
udviklingsorienterede forløb) relateret til Cirkulær Økonomi inden 
aktiviteten er afsluttet.  

[Her afrapporteres fremdriften mht. 
outputmål, mens de mere langsigtede 
effekter normalt først forventes 
afrapporteret ved eller efter 
handlingsplanens udløb.] 

[Ditto.] 



 
Aktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Udbyde mindst to udviklingsprojekter til virksomheder og 

konsortiepartnere i InnoBYG. Projekterne har til formål at 
eksemplificere og praksisgøre begrebet Cirkulær Økonomi for 
byggebranchen. Projekterne størrelse er mellem 100.000 – 
250.000 kr. pr projekt. Der afsættes 500.000 kr til 
udviklingsprojekterne.  

2) I samarbejde med mindst et GTS institut afholder InnoBYG og 
Inno-MT mindst to eller flere vidensdelingsarrangementer 
målrettet byggebranchen for mindst 100 deltagere. 
Vidensdelingsarrangementerne kan være konference, gå-hjem-
møde, workshops. Et af arrangementer vil have fokus på ”Cirkulær 
udbud i byggeriet” – Eventen skal samle op på erfaringer med at 
køre innovative udbud, der samler nedrivning og nyt byggeri i 
samme udbud, så man sikrer en højere grad af lokal genanvendelse 
af byggeaffaldet 

3) Koordinering med de øvrige aktiviteter i CØB. For at sikre mest 
mulig synergi og mulige nye samarbejdsmuligheder (mellem de 
forskellige netværks virksomheder og om mulige nye innovative 
tiltag netværkene og virksomhederne i mellem) deltages der i 
koordineringsaktiviteter imellem CØB’s indsatsområder samt 
tværgående aktiviteter. Der deltages i kvartalsvise møder (i alt 
mindst 6 møder).  Derudover deltages der ligeledes på Teknologisk 
Instituts i følgegruppen ifbm. ansøgning på ”Affaldsforebyggelse 
indenfor byggeriet”  

[Her afrapporteres kortfattet om 
gennemførelsen af de planlagte 
(del)aktiviteter.] 

[Ditto.] 

Deltagere  
 
 
 
 

Overordnet projektleder på aktiviteten er InnoBYG. Projektlederne for 
udviklingsprojekterne findes blandt InnoBYGs konsortiepartnere 
(Teknologisk Institut, Det Kongelige akademi for arkitektur og design, SBI, 
DTU og DBI). InnoBYG og Inno-MT vil være ansvarlig for mindst et 
videndelingsarrangement hver. Det forventes at deltagerne i hhv. 
udviklingsprojekterne og vidensdelingsarrangementerne vil være bredt 
forankret i byggebranchen. Hele værdikæden vil have interesse i Cirkulær 
Økonomi i byggeriet. Disse virksomheder inviteres bredt ud fra via både 
InnoBYG og samt de andre deltagende netværks medlemsvirksomheder.  
 

[Her afrapporteres eventuelle 
ændringer i deltagerkredsen mm.] 

[Ditto.] 

Viden-
sprednings-
plan 
 
 
 
 

Videnspredning sker i selve udviklingsprojekterne mellem 
vidensinstitutionerne og virksomhederne samt på åbne workshops i 
forbindelse med udviklingsprojekterne. Derud vil der på de mindst to 
vidensdelingsaktiviteter blive mulighed for andre virksomheder end de 
deltagende at få viden om cirkulær økonomi i byggeriet. Der vil InnoBYG og 
de andre relevante netværks hjemmesider, nyhedsbrev og sociale medier 
blive brugt til at fortælle om resultaterne og om kommende arrangementer. 
Der udarbejdes en overordnet kommunikationsplan for den samlede indsats 
(se beskrivelsen af denne i ansøgningen).  

[Her afrapporteres gennemførelsen 
af de planlagte (del)aktiviteter.] 

[Ditto.] 



 
BUDGET 

Skøn over aktiviteternes samlede forbrug 

 Budget DKK 

Statslig finansiering 630.000 kr 

Konsortiepartnernes egenfinansiering  

Privat medfinansiering 630.000 kr 

Total 1.260.000 kr 
 

  

 



SKEMA 2C: Handlingsplan og rapport for projekt: Landbrug og fødevarer - mindre madspild for perioden [01.01.17 – 30.06.18] 

 ÅRLIG HANDLINGSPLAN 
Fra [01.01.17] til [30.06.178] 

HALVÅRSRAPPORT 
Fra [dato] til [dato] 

HALVÅRSRAPPORT 
Fra [dato] til [dato] 

Formål 
 

I Danmark opgøres det årlige madspild til 700.000 tons. Den største andel 
på godt 260.000 tons udgøres af husstande. I servicesektoren er der et årligt 
madspild på 227.000tons, heraf 163.000 tons fra detailhandlen, 29.000tons 
fra hoteller og restauranter og 31.000 tons fra institutioner og storkøkkener 
om året. Madspild fra primærproduktionen udgør 100.000 tons pr. år, 
mens fødevareindustrien står for et årligt madspild på 133.000 tons. 
 
Formålet med aktiviteterne her er at give SMVer i fødevareerhvervet inkl. 
relaterede sektorer redskaber til at opnå miljømæssige og økonomiske 
gevinster ved at igangsætte tiltag, der øger deres ressourceeffektivitet og 
udnytter deres restprodukter mere intelligent. Initiativerne vil reducere 
madspildet via nye løsning og samtidigt bidrage til øget og mere 
værdiskabende anvendelse af det madspild som fortsat vil forekomme (up 
stream + down stream). 
 
Aktiviteterne vil bidrage til at indfri regeringens ønske om at styrke 
virksomhedernes strategiske miljøarbejde og ressourceeffektivitet 
(Danmark uden affald II, februar 2015). Indsatsen adresserer 
affaldsstrategiens indsatsområde: ”madspild reduceres i alle dele af 
værdikæden for fødevarer”. Konkret vil aktiviteterne bidrage på tværs af 
aktører og værdikæden til kvalificering af beslutninger om egentlig 
igangsættelse. Aktiviteterne ligger i tråd med den konkrete opgave som især 
landets kommuner pt. sidder med.  
 
Der arbejdes med: 

 Reducering af madspild i værdikæden for økologiske fødevarer med 
fokus på restauranter/storkøkkener og efterfølgende up-scaling af 
affaldsfraktioner 

 Udvikling af innovative og holdbarhedsforlængende emballager til 
fiskeindustrien 

 
Aktiviteterne supplerer igangværende og planlagte aktiviteter i 
FoodNetwork i samarbejde med fødevareerhvervet, vidensinstitutioner (bla. 
Teknologisk Institut). Ligeledes supplerere aktiviteterne INBIOM og andre 
europæiske ressource og fødevareklynger – herunder det europæiske 
Natureef konsortium og Region Midtjyllands og Region Sjællandt 
bioøkomoni og fødevare satsninger.  
 

[Her rapporteres kun, hvis der er 
ændringer i det overordnede formål.] 

[Ditto.] 

Resultatmål  
(på hhv. 
kortere og 

På kort sigt vil initiativerne lykkedes med at forene relevante aktører i 
netværk og herigennem opbygge øget kendskab på tværs af eksisterende 
værdikæder og funktioner. Med udgangspunkt i en værdikædebetragtning 

[Her afrapporteres fremdriften mht. 
outputmål, mens de mere langsigtede 
effekter normalt først forventes 

[Ditto.] 



længere 
sigt) 

formidles erfaringer fra erhvervsorganisationer og intelligente 
dataopsamlingssystemer bl.a. fra TI, som kan anvendes til at værdiansætte 
spild i værdikæden for de enkelte køkkener på en ressourceeffektiv måde. 
Minimum 30 virksomheder deltager. Virksomhederne vil få tilført nye 
kompetencer og værktøjer og minimum 80% af de deltagere, der anvender 
dem, vil opleve miljømæssige og økonomiske gevinster ved at igangsætte de 
ressourceeffektive tiltag og omlægninger. I samarbejde med 15 
virksomheder, i værdikæden for fisk og skaldyr og emballageleverandører, 
formidles viden og best-practice-cases om smarte og produktspecifikke 
emballager, som kan bidrage til at gøre produkterne lettere tilgængelige for 
forbrugeren samt sikrer kvalitet og holdbarhed af fiskeproduktet i længere 
tid både før og efter salg til slutbrugeren. Nye ydelser inden for rådgivning 
og test af funktionelle emballager og hold-barhedsforlængelse formidles. 
Som følge af ovenstående vil relationer udvikles, som over tid skal danne 
bund for igangsættelse af egentlig aktivitet. Videndeling på tværs vil 
opkvalificere den enkelte deltager og sikre fortsat fremtidigt engagement. 1-
2 konkrete analyser gennemføres på udvalgte indsatsområder med henblik 
på opbygning af ny viden samt grundlag for egentlige test og 
demonstrationer. 1-2 mindre demonstrationer gennemføres.  
 
PÅ mellemlang sigt forventes yderlige aktiviteter igangsat med anden 
ekstern funding samt medfinansiering fra de deltagende virksomheder.  
Det er målet for projektet, at minimum 4 nye og innovative 
løsninger/produkter danner baggrund for yderligere udviklingsprojekter 
(evt. Innobooster ansøgninger e.l.) eller introduceres til fobrugertest i 
detailledet. Aktiviteterne booster viden og erfaring med konkret håndtering 
og giver værdifulde input til eventuelle lovgivningsmæssige udfordringer, 
herunder også arbejder med standardiseringer. En væsentlig del af disse 
aktiviteter vil betyde udvidelse og udvikling af faciliteterne på Aarhus 
Universitet Foulum.  
 
PÅ lang sigt vurderes den nye viden at bidrage til minimum 50-65 
fuldtidsansatte samt 80-100 mandeår i en anlægsfasen af nye anlæg til 
håndtering. Værdien af det minimerede spild og konverterede affald 
forventes i fuld skala at kunne udgøre over 200 mio. kr. årligt bl.a. i form af 
ressourcebesparelser samt producerede biogas, økosubstrat og 
gødningsprodukter. Endeligt vil de konkrete aktiviteter bidrage til 
yderligere udvikling af den traditionelle bioøkonomi via systemintegration.  
 

afrapporteret ved eller efter 
handlingsplanens udløb.] 

Aktiviteter 
 
 
 
 
 

Netværk skabes mellem relevante og potentielt  forbundne stakeholdere.  5-
6 møder forventes gennemført med samlet deltagelse af 30-40 
virksomheder, myndigheder og primærproducenter.  
 
1-2 analyser igangsættes på udvalgte områder (kritisk viden).  
 

[Her afrapporteres kortfattet om 
gennemførelsen af de planlagte 
(del)aktiviteter.] 

[Ditto.] 



 
 
 
 
 
 
 

1-2 test og demonstrationer gennemføres inkl. deltagelse af 3-5 
virksomheder. Forinden afholdes Matchmaking og deltagere identificeres. 
Facilitering af partnerskaber og funding til udviklingsprojekter samt 
formidling er væsentlige opgaver. 
  

Deltagere  
 
 
 
 

Netværk:  FoodNetwork, InBiom, Materiale Netværket 
 
Virksomheder: Medlemmer af netværkene og erhvervsorganisationer som 
økologisk landsforening, HORESTA, DSA, SEGES, Økologisk 
Landsforening, COOP, Egehøj Champignon, Biotrans Nordic, (BTN) og 
Advanced Substrate Technologies, Randers Kommune, Region Midtjylland 
m.fl. 
Vidensinstitutioner: Teknologisk Institut, Force og DTU, AU og 
TI/Agrotech. 
 

[Her afrapporteres eventuelle 
ændringer i deltagerkredsen mm.] 

[Ditto.] 

Viden-
sprednings-
plan 
 
 
 
 

Viden spredes via artikler og nyheder på relevante webplatforme som 
netværkene og GTSernes hjemmesider og nyhedsmails, ligesom der tages 
direkte kontakt til særligt relevante virksomheder i værdikæderne for hhv. 
økologiske fødevarer og fisk & skaldyr. Resultater fra økologi-projektet 
formidles gennem FoodNetwork, fagtidsskrifter og  
partnere/erhvervsorganisationer (HORESTA, TI, DI, InBiom, Økologisk 
landsforening m.fl.) til inspiration i minimum 3000 potentielle 
virksomheder. Kendte kokke og madskribenter inddrages i formidlingen. 
Resultatformidling til målgruppen for innovative fiskeemballager sker 
gennem hjemmesider og sociale medier ved netværkene (eks. FoodNetwork, 
Materiale Netværket), Fagmedier, Erhvervets organisationer (eks. DSA, DI) 
og videnspartnere (TI, Force, DTU).  
 
Til grund for artiklerne ligger mere ”skæve indsatser” som udviklingen af en 
kogebog for anvendelse af biologisk affald samt case-beskrivelser og 
udregninger. Materialet vil være særlig henvendt mod beslutningstagere i 
forbindelse med indkøb og VIP personer inden for denne funktion vil 
forsøges inddraget. Projektets generelle vidensformidlingsaktiviteter støtter 
i øvrigt op.  

[Her afrapporteres gennemførelsen 
af de planlagte (del)aktiviteter.] 

[Ditto.] 

Budget Skøn over aktiviteternes samlede forbrug 

 Budget DKK 

Statslig finansiering      1.150.000         

Konsortiepartnernes egenfinansiering        32.500           

Privat medfinansiering      1.117.500         

Total   2.300.000       

 

Forventet DKK 800.000 til demonstrationsprojekter, heraf 400.000 fra FI. 

  



 

Eventuel uddybende rapportering for perioden, samt slutrapportering for projektet: 

[Når et projekt er afsluttet, skal der her gives en opsummering af dets vigtigste resultater. Hvilken værdi har 
aktiviteterne skabt for de deltagende virksomheder? Hvordan skal resultaterne bruges af de deltagende parter samt 
spredes til en bredere kreds af virksomheder? 
 
Derudover kan feltet undervejs i projektets gennemførelse anvendes til at give uddybende oplysninger, begrundelser 
og forklaringer af eventuelle afvigelser i forhold til planen.] 
 
 

 

 



SKEMA 2D : Handlingsplan og rapport for projektet – cirkulær økonomi: tekstiler, tøj ,træ og møbler  - for perioden fra d. 1.1. 2017 til d. 31.12 2018 

 ÅRLIG HANDLINGSPLAN 
Fra [dato] til [dato] 

HALVÅRSRAPPORT 
Fra [dato] til [dato] 

HALVÅRSRAPPORT 
Fra [dato] til [dato] 

Formål 
 

Europa drukner i affaldstræ og der er brug for at tænke i nye anvendelser. Alene i 

Danmark vurderes det, at der årligt ankommer mere 200.000 ton, heraf 29.000 

imprægneret træ til de kommunale genbrugspladser. I Randers vurderes det, at der 

pt. ligger mere end 5000 tons på den lokale genbrugsplads. Kommunerne har i dag 

svært ved at finde egnede afsætningskanaler til træet. En del eksporteres til 

Tyskland og Polen til spånplade produktion og en del afsættes til Novopan 

(spånplader). Ifølge nationale strategier for det biobaserede affald ser kommunerne 

sig efterhånden nødsaget til at forære træet væk og i værste fald betale for at få det 

hentet og kørt til destruktion/afbrænding i eksempelvis Tyskland. Alternativet i 

form af afbrænding herhjemme betyder nemlig udgifter til staten i form af afgifter.  

 

I tillæg hertil er forbruget af tekstiler i Danmark steget meget og i dag forbruger vi 

det, der svarer til 16 kilo tekstiler pr. dansker om året, og halvdelen af det bliver 

hverken genanvendt eller genbrugt, men ender højst sandsynligt i 

forbrændingsanlæggene. (Miljøstyrelsen, Undgå affald, stop spild, nr. 3, 2014). Når 

vi samtidigt ved, at Mode- og tekstilindustrien er blandt de mest forurenende og 

ressourceforbrugende industrier i verden med et stort forbrug af energi, vand, 

kemikalier og sprøjtemidler, som påvirker både miljø, arbejdsmiljø og forbrugere, 

står det klart, at en indsats på området er af stor vigtighed. 

 

Formålet med en træ- og tekstile søjle i den kommende danske CØ-Hub er at 

arbejde både i dybden og på tværs. Aktiviteterne har til hensigt at bidrage til 

udviklingen af nye anvendelser inkl. udvikling af ny teknologi og forretning. 

Aktiviteterne forventes at have særlig værdi på kommunalt niveau og bidrage til 

lavpraktiske beslutninger om afsætning af overskydende træ- og tekstilprodukter. 

Virksomheder vil via faciliteret dialog med offentlig myndigheder få ny viden og 

inspiration til igangsættelse af nye forretningsområder. Aktiviteterne bidrager 

direkte til målsætningen om genanvendelse af 50%. 

[Her rapporteres kun, hvis der er 
ændringer i det overordnede formål.] 

[Ditto.] 

Resultatmål  
(på hhv. 
kortere og 
længere 
sigt) 

For at aktiverer potentialerne og nå resultaterne i træ- og tekstilsøjlen vil der blive 

iværksat både stærkt faglige og tværsektorielle aktiviteter.  

 

På kort sigt vil initiativerne lykkedes med at forene relevante aktører i netværk og 

herigennem opbygge øget kendskab på tværs af eksisterende værdikæder og 

funktioner. Relationer vil udvikles, som over tid skal danne bund for igangsættelse 

af egentlig aktivitet. Videndeling på tværs vil opkvalificere den enkelte deltager og 

sikre fortsat fremtidigt engagement. Det bliver vigtig at finde 

forretningsmulighederne som efterspørges af restprodukterne, men også at arbejde 

med forebyggelse for affald.  

 

[Her afrapporteres fremdriften mht. 
outputmål, mens de mere langsigtede 
effekter normalt først forventes 
afrapporteret ved eller efter 
handlingsplanens udløb.] 

[Ditto.] 



Ved 2 årlige Vidensdelingsaktiviteter, hvor der deltager min. 100 virksomheder, 

som får øget deres viden og bevidsthed om handlemuligheder i mindre workshops 

med hands on rådgivning. 

På 2 årlige Workshops omkring virksomheds- og brancheudfordringer deltager 

min. 100 aktører inden for branchen, og der etableres min. 2 undernetværk på 

underområder. 

På 1 årlig Workshops omkring værdikæder og partnerskaber deltager min. 100 

deltagere, og der etableres min. 2 nye værdikæde samarbejder (B2B eller OP). 

1-2 konkrete analyser gennemføres på udvalgte indsatsområder med henblik på 

opbygning af ny viden samt grundlag for egentlige test og demonstrationer. 2-4 

demonstrationsprojekter gennemføres.  

Pa mellemlang sigt forventes yderlige aktiviteter igangsat med anden ekstern 

funding samt medfinansiering fra de deltagende virksomheder. Aktiviteterne 

booster viden og erfaring med konkret håndtering og giver værdifulde input til 

eventuelle lovgivningsmæssige udfordringer, herunder også arbejder med 

standardiseringer. 

 

På lang sigt forventes nye løsninger udviklet, demonstreret og markedsført til en 

samlet meromsætning for ca. 10 mio. kr. i danske SMV’er. Meromsætningen vil 

betyde ca. 10 nye arbejdspladser samt yderligere grobund for udvikling. I tillæg 

hertil vil kommunerne opleve stigende indtægter for genbrugstræet.   

Effekterne opstår ved at 20 dedikerede virksomheder deltager og får konkrete 

brugbare resultater. 8 virksomheder markedsfører innovative løsninger baseret på 

CØ. 10 virksomheder deltager i internationale aktiviteter for at styrke egen 

markedsposition. 20 virksomheder får tilført nye kompetencer og værktøjer 

Aktiviteter 
 
 

Der afholdes 2 årlige Vidensdelingsaktiviteter for virksomheder indenfor fashion, 

bolig og tæppe brancherne. Her formidles ny viden på området og informeres om 

standarder og handlemuligheder indenfor feltet. 

Der afholdes 2 årlige Workshops omkring virksomheds- og branche-udfordringer. 

Her deltager min. 100 aktører inden for branchen. Målet er at mappe fælles 

udfordringer og etablere min. 2 netværk indenfor underområder, som deler 

udfordringer og kan vinde ved fælles handlinger. 

1 årige Workshops omkring værdikæde mapping og partnerskaber.  

Med min. 100 deltagere fra forskellige relevante brancher tages der udgangspunkt i 

to forud bestemte koncepter og her etableres min. 2 nye værdikæde samarbejder 

B2B, OPI. 

1-2 analyser igangsættes på udvalgte områder (kritisk viden). 

1-2 test og demonstrationer gennemføres inkl. deltagelse af 3-5 virksomheder.  

[Her afrapporteres kortfattet om 
gennemførelsen af de planlagte 
(del)aktiviteter.] 

[Ditto.] 

Deltagere  
 
 
 
 

Dakofa, Dansk Mode & Textil, Marius Pedersen A/S, Dansk Affald A/S, Aarhus 

kommune, Skanderborg kommune, København Kommune, Vraa Dampvaskeri, 

Berendsen A/S, Nybo Workwear A/S, Salling Entreprenørfirma, Natur&Biomasse 

ApS, Thortrans, Troldtek, Lilleheden, Norlund, Novopan, Palsgaard Spær, 

Advanced Nonwoven, Pre-træ, Nymosegaard Træuld, Retec, STEA, Cowi, 

Miljøstyrelsen og Randers Kommune, Designskolen Kolding, Kunstakademiet, Via 

[Her afrapporteres eventuelle 
ændringer i deltagerkredsen mm.] 

[Ditto.] 



Design, Teknologisk Institut, DHI, Inbiom, Inno-byg, Lifestyle & Design cluster 

(projektleder) 

Viden-
sprednings-
plan 
 
 
 
 

-Via innovationsnetværkenes egne hjemmesider 

-Via nyhedsbreve 

-Via internationale netværks formidlingskanaler 

-Via indlæg på seminarer og konferencer i ind- og udland 

Vidensspredning via Wood supply og textuelt samt egne kanaler. Opsøgende 

indsats (eks. Direkte mails) over for kommunale beslutningstagere.  Cases 

udarbejdes som små film.  

[Her afrapporteres gennemførelsen 
af de planlagte (del)aktiviteter.] 

[Ditto.] 

BUDGET Skøn over aktiviteternes samlede forbrug 

 Budget DKK 

Statslig finansiering   750.000        

Konsortiepartnernes egenfinansiering    180.000         

Privat medfinansiering  1.000.000    

Total   1.930.000      
 

  

 

Eventuel uddybende rapportering for perioden, samt slutrapportering for projektet: 



[Når et projekt er afsluttet, skal der her gives en opsummering af dets vigtigste resultater. Hvilken værdi har 
aktiviteterne skabt for de deltagende virksomheder? Hvordan skal resultaterne bruges af de deltagende parter samt 
spredes til en bredere kreds af virksomheder? 
 
Derudover kan feltet undervejs i projektets gennemførelse anvendes til at give uddybende oplysninger, begrundelser 
og forklaringer af eventuelle afvigelser i forhold til planen.] 
 
 

 

 


	Forside Bilag v2.pdf
	Handlingsplan 1 tvÃ¦rgÃ¥ende v2.pdf
	Handlingsplan 2A  CÃŸ - plast  plastemballage.pdf
	handlingsplan 2B CÃŸ Hub Byggeri.pdf
	Handlingsplan 2C Landbrug og fÃ¸devarer - mindre madspild.pdf
	handlingsplan 2D tekstiler, tÃ¸j, trÃ¦ og mÃ¸bler.pdf

