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Udgangspunktet
Kan vi lave et
spændende cirkulært
projekt, der kan sætte
fokus på Odsherreds
grønne profil, som
fokuserer på brug af
byggematerialer - og
samtidig skaber nye
muligheder for
virksomheder, foreninger
og borgere?

FORUNDERSØGELSE FEBR–OKT 2020
Involvering af íntern styregruppe for Cirkel”huset” – giver et mandat når
der kræves beslutninger
LAG/LDP ansøgninger – og finansiering – til test – 3 mdr - og videre
implementering i 10 mdr
Enighed om at kommunens rolle = facilitere en proces; italesættelse af
overskuds/brugte byggematerialer:
➢ Håndværkere
➢ Foreninger/aktive borgere
➢ Inspirationsprojekter
➢ Genbrugsstationer
➢ Andre dele af kommunen (jobtilbud etc)

KONKLUSIONER - OVERORDNET
Odsherred er en ”speciel” kommune:
Mange sommerhuse og relativt få ”indbyggere”
Sommerhusnedrivninger svære at bruge til noget (mange 60/70er huse med giftig bemaling)

Har betydning for afsætningsmuligheder og for det der kan genbruges/re-cirkuleres
Byggematerialer er vanskelige at genbruge:
Størrelse, mængde, håndterbarhed, certificeringer etc
Noget byggemateriale bliver genbrugt allerede
I udgangspunktet er få håndværkere interesseret – vi tror på at det er ”visualiseringen” der mangler

Salg er såmænd fint – men svært med byggematerialer og det er vigtigt at undgå konkurrence:
Der bliver allerede hentet salgbare ”ting”, nogen møbler og tøj
En mulighed er udvidelse af afhentningsaftaler til også at indbefatte byggematerialer
”Hvil i sig selv” – og re-investering i flex/skånejobs – men svært at få til at løbe rundt
Svært at skulle ”styre” frivillige: er det sjovt, er de for gamle til at slæbe etc

Jobcenter, psykiatri og Vasac er positive - men det afhænger af lovgivning og det ”miljø” der skabes
Ift genbrugspladserne og genbrugsvejlederne:
Afhenterne/foreningerne smider meget ”guld” ud som kunne re-cirkuleres
”Vi vil gerne være med til at finde modellen – og vil gerne være med til at løse opgaven”: fra pladsfolk til genbrugsvejledere
Erfarne medarbejdere, også ift. forskellige cirkulære modeller (salg, videreformidling etc)

CIRKEL”HUSET”

”WEBBEN”

ET FYRTÅRN FOR GENBRUG I ODSHERRED

Formaliseret bytte

Ide-katalog – bruger-/borgerstyrede aktiviteter:

Fælles portal

Salg af genbrugsbyggematerialer

One-stop-shop

”GI’ VÆK’en”
Cirkulære aktiviteter – og drift – på
genbrugsstationerne
Klunsning – positivt ladet – i små
fraktioner først
Aktiv involvering af genbrugsvejlederne –
og uddannelse

Iværksætteri, rådgivning og projekter om genbyg (tiny houses,
drivhus, hundehus, fuglekasser…)
Produktion og prototyper (tiny houses, drivhus, hundehus,
fuglekasser)

Senere brug af skåne/flexjobbere til
sortering/fralægning

Rådgivning om Vild med Vilje-haver/salg af genbrugsplanter

”Tag hvad du kan bruge”

Repair-cafeer (cykler, syning)
Workshops: byg din egen ”…” (lampe, bord, stol, drivhus osv)
Cafe/kaffevogn mod madspild/kokke aktiviteter mod madspild
Kunstnerworkshops/Skraldekunst
Loppemarkeder

”HALVTAGET”
Opsamling af byggeaffald
Afhentning:
Borgere eller foreninger
Levering:
Håndværkere og/eller borgere
Genbrugsstationerne sorterer

Børneaktiviteter
Foredrag

”GENBYGGEN”
Salg af genbrugsmaterialer fra
byggeri
+ evt. møbler
Overskud til foreninger/evt.
baseret på eksisterende
afhentningsaftaler
Salg uden kommunal involvering

NÆSTE SKRIDT: HØRING OMKRING SCENARIERNE
Hvad vil vi opnå i forhold til høring:
•

Prøve ideer/scenarier af – hvem er interesseret i hvad/hvad er realistisk

•

Få ideerne/scenarierne gjort skarpere/evt. nye ideer?

•

Undersøge hvad der foregår allerede (eg. Skønhed & Skrald) – kan vi facilitere nogen testaktiviteter herunder?

•

Facilitere et samarbejde på længere sigt – ikke nødvendigvis med kommunen som partner

Hvordan skal det foregå:
•

Alle får i princippet en invitation til at lege med: 400 foreninger plus ejerforeninger…..

•

Teams/zoom møder med udvalgte: foreninger, aktive borgere, bysamfund, håndværkere

•

Evt. gå-hjem møder i lokalområderne – afhænger af corona

•

BorgerNet involveres, hvor relevant

Hvornår:
•

November - januar

DET LANGSIGTEDE MÅL
■ Brede partnerskaber

■ By/landudvikling – gode aktiviteter i bysamfundene
■ Genbrug/re-cirkulering/gen-byg – og sætte Odsherred på ”den cirkulære dagsorden”
■ Overskud/involvering af foreninger, aktive borgere (forældreforeninger, bysamfund)
■ Iværksætteri og ”show case” – skabe muligheder for håndværkere/iværksættere
■ Få flyttet nogen tons – fra affald til genbrug og re-cirkulation
■ Social-økonomisk: jobskabelse – på genbrugsstationerne – og uddannelse af
genbrugsvejlederne fra pladsfolk til vejledere
■ Turist attraktion på linie med Geopark/ ”Odsherred går forrest”
Byggematerialer er fortsat fokus, men (sandsynligvis) kombineret med andre – cirkulære aktiviteter

STATUS
➢ Det er ikke en færdiglåst – eller færdigtænkt - model
➢ Vi er på vej
➢ Det kommer til at tage tid – både internt og eksternt –
balanceakt mellem abstrakt og konkret
➢ Om 3 måneder er vi (skal vi være) klogere
➢ Den endelige beslutning: går vi videre (hvad er modellen
efter høring) eller ikke – tages i januar/februar
➢ Måske en EU LIFE ansøgning på et senere tidspunkt

