
Vidensnetværket Ressource City udgiver idékatalog  

 
Ressource City i Næstved har netop udgivet et idékatalog med idéer til, hvordan 
Danmark bliver bedre til cirkulær økonomi. Idéerne i kataloget er udarbejdet i 
fællesskab med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører, og 

kataloget overdrages nu til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg som inspiration 
til at ændre relevant lovgivning, så den understøtter cirkulær økonomi og 

fremkomst af nye typer arbejdspladser i Danmark. 
 

- Det gælder om at sammentænke forskellig viden, at tænke på tværs. Væksten i det 21. 

århundrede skal skabes på en anden måde end hidtil.  

 

Sådan sagde Connie Hedegaard (CONCITO, KR Foundation), da hun i først på året holdt oplæg 

ved Ressource Citys konference om cirkulær økonomi.  

 

I efteråret 2016 oprettede regeringen et såkaldt advisory board, der siden har arbejdet med 

anbefalinger til, hvordan Danmark bliver førende indenfor cirkulær økonomi i Danmark.  

 

Ressource City har taget tråden op og udkommer nu også med en række ideer til, hvordan vi i 

Danmark kommer i førertrøjen indenfor cirkulær økonomi. Ressource City har nemlig samlet 

Connie Hedegaards budskab, og mange flere, der blev udarbejdet i løbet af konferencen i et 

idékatalog. Formålet med idékataloget er at hjælpe beslutningstagere og politikere med forslag 

til, hvordan omstillingen til cirkulær økonomi kan gøres nemmere. 

 

Ressource Citys konference i januar samlede omkring 120 deltagere, som alle har det til 

fælles, at de beskæftiger sig professionelt med genanvendelse af affaldsmaterialer. Efter 

konferencen blev deltagerne spurgt om, hvad de mente, der skulle til, for at Danmark kunne 

blive førende indenfor cirkulær økonomi.  

 

Ud af deres svar, er der især tre idéer, som deltagerne var meget enige om: 

 

1. Bæredygtighed bør være en styrende parameter i offentlige udbud.  

 

Når kommuner og stat køber ind, bør bæredygtighed være et hensyn, ligesom pris er et 

hensyn. Skattekroner skal forvaltes ansvarligt, både miljømæssigt og økonomisk. Når det 

offentlige laver store indkøb, skal de tilbud der vælges derfor være bæredygtige OG 

prisdygtige.  

 

2. Det offentlige skal facilitere og indgå i samarbejde og partnerskaber. 

 

Omstillingen til cirkulær økonomi kan ikke drives af én sektor alene, både private og offentlige 

aktører skal engageres i samarbejder og partnerskaber iværksat og drevet af det offentlige. 

 

3. Lovgivningen bør ændres i en retning der ikke hindrer affaldsregulering. Derudover bør 

afgiftssystemer arbejde i samme retning som miljø- og energimål. 

 

Aktører indenfor recycling og upcycling oplever, at der ofte er en lidt klodset lovgivning på 

deres arbejdsområde. Dette kan være med til at hæmme omstillingen til cirkulær økonomi i 

Danmark. Derudover bør afgifter indrettes således, at der skabes incitament til en adfærd, der 

stemmer overens med vores miljø- og energimål. 

 

Ressource City sender kataloget til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. På den måde, får de 

erfaringer og problemer, som blev delt på konferencen, mulighed for at inspirere landets 



førende beslutningsorgan for miljørelaterede sager. Vi håber udvalgsmedlemmerne vil have 

idékataloget i baghovedet, når der skal behandles sager på området.  

 

- Vi håber selvfølgelig at Miljø- og Fødevareudvalget vil tage idékataloget til efterretning. Det 

er et opråb fra væsentlige aktører på området, som forhåbentligt kan være med til at ændre 

på politikernes indstilling til lovgivning på området, så det fremover kan blive nemmere at 

bruge genanvendte materialer og skabe nye arbejdspladser i Danmark, siger borgmester 

Carsten Rasmussen, om idékataloget.  

 

 

Fakta 

- Ressource City er Næstveds grønne industriklynge indenfor recycling og upcycling af affald.   

- Ressource City er et kommunalt organiseret netværk med partnere blandt erhverv, 

uddannelser og borgere.  

 

Hvad er cirkulær økonomi? 

Med cirkulær økonomi passer man på jordens ressourcer samtidig med, at man sikrer, at 

virksomheder får nye økonomiske muligheder. Med cirkulær økonomi fokuserer man på, at 

lade affaldsressourcer indgå i en ny produktion, i stedet for at lade ressourcerne ende som 

affald. 

 

 
 

Kontakt: 
Projektleder Michael Elgaard - mail: ressourcecity@naestved.dk – tlf: 20154509 

Adresse: Maglemølle 31, 4700 Næstved – ressourcecity.dk 
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