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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, råstofplaner 
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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Byggeri og byudvikling

I Danmark bliver der hvert år produceret 4,3 millioner 
tons byggeaffald, og det udgør over en tredjedel af 
landets samlede affaldsmængde. 

Der er et enormt potentiale i at genbruge mere i 
byggeriet og genanvende byggeaffaldet bedre og til 
en højere værdi.
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Byggeri og byudvikling
Indsatser og handlingsforslag

Cirkulære krav til byggeri og drift
Handlingsforslag om: Krav i udbud, innovative løsninger, bedre udnyttelse af det eksisterende 

byggeri

Strategisk planlægning og intern koordinering
Handlingsforslag om: Kommunale og regionale planer som løftestang, samarbejde på tværs af 

afdelinger, håndtering af overskudsjord lokalt

Genbrug og genanvendelse i hele værdikæden
Handlingsforslag om: Ressourcekortlægninger, lokale samarbejder, selektiv nedrivning, 

materialebanker

Digital ressourcebank og datafællesskaber
Handlingsforslag om: Fælles digital ressourcebank, materiale- og bygningspas, 

tværkommunalt samarbejde om deling af data
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Gode eksempler

Cirkulære krav 

og nye værktøjer 

Roskilde Kommune og Høje-

Taastrup Kommune stiller 

cirkulære krav til nedrivning, 

nybyggeri og renovering og 

opretter midlertidige 

materialebanker. 

Det sker i  det europæiske 

projekt City Loops, hvor også 

Region H., Bygherreforeningen 

og Gate 21 deltager.

Fælleskommunale 

udbudskriterier 

skal stoppe spild

11 offentlige bygherrer i Norge –

med en indkøbsvolumen på 30 

milliarder kroner – udvikler fælles 

udbudskriterier for at mindske 

spild på byggepladser. 

Det sker ved hjælp af 

incitamentstrukturer, hvor der 

gives bonus ved lavt spild og 

bøder ved højt spild. 

Screeningsværktøj 

til at mindske spild 

på byggepladser

Kalundborg Kommune og Symbiose 

Centret har videreudviklet det 

screeningsværktøj, der blev udviklet  

i Rest til Ressource, så det nu også 

omfatter byggepladser. 

Værktøjet kan bruges til at 

identificere byggematerialer, der kan 

genbruges direkte eller 

genanvendes..
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Handlingskort



Strategisk
forankring

Borgmester Michael Ziegler underskriver European Circular Cities Declaration
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