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ADVISORY BOARD FOR 
CIRKULÆR ØKONOMI

27 specifikke 
anbefalinger                                         

www.regeringen.dk/cirkulaer-oekonomi



https://mfvm.dk/miljoe/strategi-for-cirkulaer-oekonomi/anbefalinger-om-cirkulaer-oekonomi/film-om-cirkulaer-oekonomi/



PARTNERSKABER

Borgerne

• Veluddannede borgere, der kan 
træffe oplyste valg

• Mulighed for at vælge produkter og 
services, der fremmer cirkulær 
økonomi

Virksomhederne

• Cirkulær økonomi integreret 
i forretning og strategi

• Teknologiudvikling

• Cirkulært design 

• Øget ressourceeffektivitet

• Genanvendte råvarer 

• Vedligeholdelse og reparation

• Cirkulære forretningsmodeller 

Det offentlige

• Gode rammevilkår

• Fjerne barrierer

• Cirkulær økonomi i indkøb 

• Livscyklus-perspektiver



ÅRLIGT INDKØB

Det offentlige

Foretog i 2015 
offentlige indkøb for 

300 mia. kr. 

Virksomhederne i Danmark

Havde i 2013 et vareforbrug 
i produktionen for 

1.700 mia. kr. 

De private

Det samlede private 
forbrug udgjorde i 2015 

800 mia. kr.



STRATEGI FOR CIRKULÆR ØKONOMI

15 specifikke initiativer for 
cirkulær økonomi  



STRATEGI FOR CIRKULÆR ØKONOMI

Virksomhederne som drivkraft 
for den cirkulære omstilling

Data og digitalisering i en 
cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi gennem 
design

Nye forbrugsmønstre gennem 
cirkulær økonomi

Et velfungerende marked for 
affald og genanvendte råvarer

Cirkulær økonomi i bygning og 
biomasse



BIOØKONOMIPANELETS ANBEFALINGER

Råvarer

Solidt råvaregrundlag dvs. nye 
proteiner fra land, hav samt rest- og 

sidestrømme

Forarbejdning og teknologi

Udviklingen af nye 
proteinværdikæder

Marked

Nye proteinprodukter til fødevarer, 
foder og andet



REGERINGENS PLASTIKHANDLINGSPLAN 

Affald

må ikke smides i naturen

skal indsamles og 
genanvendes til nye 

produkter igen og igenProdukter

skal designes til genbrug og 
genanvendelse 

må ikke indeholder skadelige 
kemikalier 

skal kun bruges, hvor det er 
nødvendigt



DEN NYE PLASTIKØKONOMI

Ud af de 350.000 tons 
plastaffald, vi årligt 

genererer i Danmark, 
lykkedes vi kun med at 

genanvende 50.000 
tons

Hvis vi skal genanvende de 
300.000 tons plastaffald, 
som I dag brændes eller 
eksporteres, vil Danmark 
kunne opnå et økonomisk 

udbytte på hele 1,6 mia. kr. 

For hvert kg genanvendt 
plast vi bruger som 
alternativ til en ny 

plastråvare, spares miljøet 
for ca. 2,4 kg CO2-udslip



ENSTRENGET NATIONALT AFFALDSSYSTEM



http://mfvm.dk/film-om-cirkulær/



WOOD
181,000

T O N S / Y E A R

PLASTIC
53,000
T O N S / Y E A R

TIRES
33,000
T O N S / Y E A R

TEXTILE
44,500
T O N S / Y E A R



ADVANCE NONWOVEN

• Hos Advance Nonwoven bliver spild fra 
industriproduktion til produkter.

• F.eks. kan tekstil eller affaldstræ neddeles til 
fibre eller granulat, der bindes sammen af 
termoplastisk materiale. 

• Måtterne kan anvendes til mange formål f.eks. 
som isoleringsmateriale eller til skal-stole, hvor
måtterne presses sammen til en hård skal

www.advancenonwoven.dk



RESTTEKSTILER SOM EN DEL AF 
FREMTIDENS BYGNINGER

Formål: 
anvende de rest- og affaldstekstiler, der i dag blot går 
til afbrænding ved at upcycle dem til nye 
byggematerialer til fremtidens byggebranche

Projektpartnere: 
AffaldPlus, Lendager Group, Rambøll

Beklædnings-industrien
regnes for en af de mest 

forurenende i verden, kun 
overgået af olieindustrien 

Byggesektoren står 
alene for op til 40% 

af verdens CO2-
udledning 



Too Good To Go helps food retailers like supermarkets and restaurants 
sell their surplus food

The user searches for a 
store, and the meal is 
prepaid via the app.

The user shows up at the store 
just before closing time to 

collect their meal.

The user shows their receipt 
and in return receives a bag or 

box of unsold food.

http://toogoodtogo.dk



PLASTIX

Omdanner fiskenet og stift 
plastikaffald til højkvalitets plastik 
råmaterialer. 

PLASTIX reducerer:

• affaldsdeponering
• havforurening
• Co2 udledning
• Tab af værdifulde ressourcer

http://plastixglobal.com



FOSFOR FRA SPILDEVANDSSLAM: PHOSPHORCARE

Fosfor bliver til gødning

Det er lykkedes at gøre fosfor i spildevand til 
en gødningsressource i stedet for et 

affaldsprodukt

Partnerskab mellem Aarhus Vand, Herning 
Vand, Grundfos, Norconsult og Videncentret 

for Landbrug (SEGES)

https://www.aarhusvand.dk/om-os/partnerskaber/phosphorcare/
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