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IT, data og cirkulær 
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	Branche_Elektronik_tekst: Fast rådgiver for EU komm. og Energistyrelsen ang. strømforbrugende produkter (skærme, lithium batt, kølecontainere, laptops, mm)
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	Fokus_IT-tekst: Stor erfaring fra bla, udvikling af Cirk Virk og MSTs nye Plastportal, samt datahåndtering og udvikling af digitale beregningsværktøjer
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	Erfaringer: 1. Ressource/materiale/CO2 kortlægning + udvikling af grøn forretningsmodel hos dansk plastrecycler (2019) 2. Udvikling af CirkVirk for Miljøstyrelsen (2016-17): national web portal for cirkulær økonomi i DK3. Analyse og udvikling af cases om TCO og cirkulær økonomi i offentlige indkøb (Miljøstyr. 2019-)4. ECO design for EU Kommissionen (2016-): Analyse og rådgivning om reduktion af produkters miljøpåvirkning, gennem anvendelse af livscyklusanalyser, økonomiske analyser, produktdesign og cirkulær økonomi.
	Email: cal@viegandmaagoe.dk
	Website: http://www.viegandmaagoe.dk/da/


