
Mindre transport
Vi vil mindske 
mængden af 
byggematerialer 
og jord der 
transporteres væk fra 
byggepladserne.
Vi vil udvikle et 
værktøj, der kan måle 
klimabelastningen fra 
transporten. 

CIRKULÆRT BYGGERI OG BYUDVIKLING

CityLoops - Musicon i Roskilde

Styr på processen fra A-Z
Vi udvikler planlægnings- og 
beslutningsprocedurer, som 
indtænker cirkularitet i hele 
byggeprocessen.

Fokus på data 
Og LCA-analyser
Vi vil udvikle en 
løsning til at forudsige 
mængderne af 
affald og jord fra 
nedrivninger og 
byggerier, og hvilke 
typer materialer der er 
tale om. 

Udvikling af en cirku-
lær jordstrategi
Strategien skal 
udvikles i samarbejde 
med relevante aktører 
og med fokus på 
stærke offentlige-
private partnerskaber.

Nye metoder
Vi vil undersøge nye måder at tænke 
byggeprojekter på. Kan vi designe 
og bygge bygninger, der nemt kan 
adskilles? Hvordan kan udbudsprocessen 
understøtte dette? 

Succes i cirkulær økonomi 
afhænger af præcis 
ansvarsstyring 

Offentlige bygherrer skal 
gå forrest i omstillingen 
til cirkulær økonomi

Vi skal dele risiko gennem 
partnerskaber 

VIGTIGE ERFARINGER

Periode: Oktober 2019 til september 2023

Partnere: Roskilde Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Region Hovedstaden, RUC, 
Bygherreforeningen, Gate 21



Spor 2: Afsætning af storskrald til upcycling

• Boligforeninger, foreninger og institutioner i Albertslund med 
interesse i upcycling er kortlagt

• Cykler og møbler er i fokus
• Dialogmøde med interesserede klubber og boligforening
• Opstart leverance af materiale til soc.øko VOKS i Hedemarken
• Koncept for salg af cykler på genbrugsstationen og afsætning af 
cykelreservedele til klubber.

• Udvikling af værktøj, der kan måle klimabelasningen fra transporten. 

GENBRUG, REPARATION OG DELEØKONOMI

Nye veje til direkte genbrug i Albertslund

Spor 1: Byt et Bræt
• Fysiske rammer etableret
• Motivering af medarbejdere
• Kommunikation i form af 
åbningsevent, avisomtale, 
brug af Drivhusets 
facebookside

• Folder rettet mod 
virksomheder

Spor 3: Læringsrum for upcycling
• Kortlagt hvilke institutioner, der har 
interesse i at indgå i samarbejdet

• Workshop for institutioner afholdt

Afledte indsatser
Initiativ til netværk med 
fokus på cirkulære indkøb 
på tværs af flere afdelinger 

Virksomheder mangler 
incitament

Ildsjæle nødvendige i 
opstart. Agil ledelse 
fremfor planer

Brug af etablerede 
netværk er en genvej

VIGTIGE ERFARINGER

Partnerskab for Cirkulære Kommuner: august 2018 - januar 2021

Partnere: Albertslund Kommune, Materialegården, Genbrugsstationen, Agenda Centret, 
Albertslund Boligselskab Nord, Cykelværkstedet, VOKS – Planter med omtanke, og flere. 



3 værktøjer
Der udvikles tre værktøjer i indsatsen:
• Kortlægningsværktøj med beregning af kapacitet, økonomi og CO2
• Standardvilkår i kontrakter
• Digital affaldsløsning

GRØN FORRETNINGSUDVIKLING HOS SMV’ER

Nem affaldshåndtering og mere genanvendelse

Samarbejde mellem kommuner 
og virksomheder
Formålet med projektet er at 
hjælpe kommuner med at hjælpe 
virksomheder til nemmere og øget 
affaldssortering. 

Resultatet
Resultatet er en drejebog til at 
gennemføre et godt affaldstilsyn. Det 
skal lette arbejdsbyrden og skabe bedre 
overblik for kommunen.

Virksomheder inddrages
12 deltagende små og 
mellemstore virksomheder 
får vejledning og er med til 
at evaluere værktøjerne.

Stort potentiale i at 
standardisere og øge 
kvaliteten af affaldstilsyn

Den bedste hjælp til en 
virksomhed er konkret 
vejledning og værktøjer

Der er behov for at 
arbejde videre med 
affaldstilsynet

VIGTIGE ERFARINGER

Partnerskab for Cirkulære Kommuner: august 2018 - januar 2021

Partnere: Rudersdal Kommune, Bornholm Regionskommune, BOFA og Rezycl



Innovationssamarbejde
• Markedsdialoger 
• Crowdsourcing af 

genanvendelsesmuligheder 
(Innovation Challenge med 
Erhvervsstyrelsen)

• Samarbejde med andre 
offentlige organisationer

Roadmap
Vi udvikler et roadmap for på sigt at kunne indkøbe cirkulære tekstiler.  Fokus 
er på nedbringelse af miljøbelastning fra fibre, at øge levetiden og sikre 
genanvendelse jf. affaldshierarkiet. 

Roadmappet er et arbejdsredskab med formål at komme med anbefalinger til en indsats på området. Målsætninger 
og projektforslag i roadmappet er derfor ikke vedtaget politik i de deltagende organisationer.  

INDKØB, INDSAMLING OG GENANVENDELSE AF TEKSTIL

Cirkulære tekstiler i Region Hovedstaden 
og Københavns Kommune

Regioner og kommuner 
har mængderne og den 
viden om indhold, der kan 
sikre god genanvendelse 

Lukkede genanvendelses-
kredsløb er ikke muligt 
med de nuværende 
materialer til rådighed

Fokus på kort sigt: 
levetid, vask og fibertype. 
Fokus på lang sigt: 
genanvendelse

VIGTIGE ERFARINGER

Partnere: Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Concito, RUC og Gate 21

2020

2024

2028
Cirkulært mål
Input: 50-60% genanvendt og 
40-50% biobaseret 
Levetid: Måles
Affald: 50% udsortering og 
genanvendelse

Cirkulært mål
Input: 50-60% genanvendt og 
40-50% biobaseret 
Levetid: 20% længere
Affald: 100% udsortering og 
genanvendelse

Cirkulært mål
Input: 100% plantebaseret og 
genanvendt 
Levetid: 30% længere
Affald: 100% udsortering og 
genanvendelse til ny tekstil

Innovationssamarbejde
• EU projekt: Horizon 2020 i samarbejde 

med ICLEI og Gate 21
• Test af nye tekstiler i vask og brug i 

organisation
• Offentlig-Privat-Innovation (OPI) 

samarbejde med leverandører forud 
for udbud

• Internt projekt rettet mod ansvarligt 
forbrug i organisation

Innovationssamarbejde
• Større internt 

udviklingsprojekt bredt 
forankret i klinikken og på 
vaskeri

• Fælles internationalt 
OPI- udbud knyttet 
op til længerevarende 
udviklingsaktiviteter



HVORFOR ØGET GENBRUG, 
REPARATION OG DELEØKONOMI? 

Det skaber værdi
Der er store økonomiske 
værdier i genbrug, reparation 
og deleøkonomi.

UDFORDRINGER

Det reducerer CO2
Der er enorme CO2-
besparelser i genbrug, 
reparation og deleøkonomi.

Kommunal opgave
Kommunerne har pligt til at 
sikre forberedelse med henblik 
på genbrug.

KOMMUNERNES ROLLE

Adgang til effekter
Kommunerne har mange gode 
effekter mellem hænderne.

Tæt på borgerne
Kommunerne er tæt på 
borgerne.

Samarbejde
Kommunen kan facilitere samarbejder og 
forretningsudvikling – også med private aktører.

NÆSTE SKRIDT
• Juridiske rammer til affald – ikke CØ 
• Indsamling og håndtering
• Financiering
• Andre aktører

• Bedre indsamling af genbrugelige effekter
• Find og understøt forretningsmodellerne 
• Inddrag private aktører

DAKOFA



HVORFOR GRØN FORRETNINGSUDVIKLING 
HOS SMV’ER? 

Bedre bundlinjer
Grønne forretningsmodeller 
giver bedre bundlinje og 
skaber virksomheder, der 
tager større ansvar for deres 
ageren i markedet.

UDFORDRINGER

Virksomhederne kan ikke stå alene
Virksomhederne har svært ved at 
løfte dagsordenen selv. Hvis vi som 
land vil den grønne omstilling, må 
partnere omkring virksomhederne 
bistå.

Vi løfter sammen
Cirkulær økonomi skaber nye 
partnerskaber, der tydeliggør, 
at det at løfte i flok skaber 
bedre økonomi, større 
synlighed og bedre resultater. 

KOMMUNERNES ROLLE

Effekter
Kommunerne er en vigtig 
partner i dialogen med det 
lokale erhvervsliv – nok den 
vigtigste part grundet deres 
«neutralitet».

At bygge bro
Kommunerne er stærke i at løfte 
lokalt og skabe harmoni mellem 
kommunale mål og mål for erhverv.

NÆSTE SKRIDT
Virksomheders opfattelse af, at andre skal 
«sørge for dem», når det gælder initiativer, 
der umiddelbart vurderes til at ligge uden 
for deres kerneforretning.

At virksomhederne får forståelsen af, at 
grøn omstilling og grøn drift er en del af den 
almindelige drift. Det kræver et nyt mind-
set.

Gate 21



HVORFOR FOKUS PÅ INDKØB, INDSAMLING 
OG GENANVENDELSE AF TEKSTILER? 

32,4 kg
Hver husstand i Danmark 
indkøber årligt 32,4 kg 
tekstiler – og miljøeffekterne 
ved fremstilling er enorme.

UDFORDRINGER

42 %
I dag indsamles 13,5 kg – eller  42 
procent - heraf til genbrug & 
genanvendelse. 

51.000 tons
51.000 tons går årligt tabt 
– mens behovet for fibre 
vokser. 

KOMMUNERNES ROLLE

Stort tab
Størstedelen af tabet sker 
gennem de kommunale 
affaldsstrømme.

Kommunerne kan løfte
Kommunernes væsentligste 
rolle er derfor at løfte 
resttekstilerne op af 
dagrenovation og småt 
brændbart. 

NÆSTE SKRIDT
• Hvordan får vi udsorteret resttekstiler?
• Hvordan får vi dem genanvendt?

• At implementere egnede indsamlings-
  metoder.
• At booste markedet for genanvendelse – 
for eksempel i byggeriet.

AffaldPlus

Kommunerne kan finde løsninger
Kommunerne kan finde egnede veje 
til genanvendelse, der kan fortrænge 
produktionen af virgine fibre. 



Drift

Renovering

Nedrivning

Nye
bygge-
materi-

aler

Design

Byggeri

HVORFOR FOKUS PÅ CIRKULÆRT 
BYGGERI OG BYUDVIKLING?

37 procent af affaldet i 
Danmark er byggeaffald. 4,3 
millioner tons.

UDFORDRINGER

Etablering af markeder for 
genanvendte byggematerialer 
(certificering og 
markedsmodning).

Genbrug, genanvendelse og 
materialekaskader.

Kommunerne er Danmarks 
største bygherrer.

Selektiv nedrivning og 
materialekortlægning 
(miljøscreening og 
ressourcekortlægning).

NÆSTE SKRIDT
• Økonomi og udvikling af business cases
• Struktur i byggesektoren 
• Nytænkning af planlægningsprocesser 
• Roller og procedurer

• Demonstrationsprojekter 
• Værktøjer
• Nye partnerskaber i værdikæden

Roskilde Universitet

Cirkulær tænkning i 
kommunalt nybyggeri.

Design og anvendelse af 
nedrivningsmaterialer i 
nybyggeri.


