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Hvorfor cirkulær økonomi?

Op mod halvdelen 
af verdens 
klimabelastning 
stammer fra vores 
produktion og 
forbrug af 
ressourcer. 

Visionen er det 
affaldsfrie 

samfund



Hvorfor et Advisory Board for Cirkulære 
Kommuner og Regioner?

• Kommuner og regioner kan bidrage til den 
cirkulære omstilling. Vi udfører vigtige 
samfundsopgaver, har en stor økonomisk 
muskel og tæt kontakt til borgerne

• Der er allerede mange gode initiativer og 
erfaringer - der skal deles for at kunne 
skaleres

• Inspiration til de kommende affalds- og 
ressourceplaner, klimaplaner m.m.



Sekretariat: Concito, RUC og Gate 21



Udvalgte temaer 
i den cirkulære økonomi

Byggeri og byudvikling

Genbrug og reparation

Udbud og indkøb

Erhvervssamarbejde og erhvervsaffald
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Genbrug og reparation

Danmark er et af de lande i Europa, der producerer 
mest affald per indbygger. 

Affaldsindsatserne hos de danske kommuner har 
fokus på genanvendelse og i mindre grad direkte 
genbrug eller affaldsforebyggelse. For at nå i mål med 
den grønne omstilling, skal vi højere op i 
affaldshierarkiet, hvor vi undgår at producere affald 
ved at genbruge og reparere.
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Genbrug og reparation
Indsatser og handlingsforslag

Samarbejde mellem lokale aktører om genbrug

Handlingsforslag om: Tværgående samarbejde om øget genbrug, målrettet beskæftigelsesindsats med 

fokus på genbrug, forankring i kommunale strategier 

Genbrug og affaldssortering i egen organisation

Handlingsforslag om: Øget genbrug samt øget affaldssortering samt proaktiv brug af fælles vejledninger

Genbrug og reparation i offentlige indkøbskontrakter

Handlingsforslag om: Kortlægning af eksisterende ressourcer, krav om genbrug, lang levetid og 

reparerbarhed, indkøb af service fremfor selv at eje

Borgerrettede indsatser for affaldsforebyggelse og genbrug 

Handlingsforslag om: Borgerrettede indsatser om forebyggelse af affald, gode rammer og oplysning på 

genbrugspladsen om genbrug, særligt fokus på storskrald
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Gode eksempler

Skraldefest

Plantevirksomheden VOKS er 

forankret i Hedemarken i 

Albertslund Kommune, hvor der 

bor mange personer, der er 

ekskluderet fra arbejdsmarkedet 

pga. fysiske, psykiske og sociale 

problemer. 

Hos VOKS får borgerne en lokal 

og tryg platform, hvor de kan 

prøve sig selv af og udvikle 

personlige og faglige 

kompetencer.

Affaldssortering 

og internt genbrug

Region Hovedstaden har udrullet 

et sorteringssystem til 

genanvendelse på hospitaler, der 

blandt andet består af nye 

beholdere, informationsmateriale 

og undervisning. 

Hos regionens Genbrug og 

Donation bliver hospitalsudstyr 

opmagasineret og stillet til 

rådighed for andre hospitaler og i 

sidste ende doneret til 

udviklingslande.

Data fra 

genbrugspladsen

AffaldPlus udvikler et system, der 

via kunstig intelligens, kan skabe 

overblik over genbrugelige effekter 

på genbrugspladsen. 

Systemet skal bidrage til at sikre 

mere genbrug og dataen skal 

bruges til at undersøge og teste, 

hvordan de konkrete materialetyper 

ud fra en miljømæssig og 

økonomisk betragtning bedst kan 

genbruges. 
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Hvad er jeres næste 
cirkulære indsats? 

- Find inspiration til klimaplanen, affaldsplanen 
etc.

- Lad os samarbejde om at komme fra ide til 
handling

- Husk at dele de gode erfaringer i din kommune! 

- Find alle handlingsforslagene og cases medio december, når vi 
lancerer det på en online platform. Skriv til Gate 21 hvis du har gode 
erfaringer, som skal med på platformen



støttet af

støttet af


