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TAK TIL:
En stor tak til talere, oplægsholdere og deltagere på
konferencen samt alle andre, der har bidraget før, under
og efter konferencen. De er grunden til, at konferencen
igen i år blev en succes. Ressource City og Næstved
Kommune ser frem til at åbne dørene på Maglemølle 31
til den årlige konference om cirkulær økonomi i 2020.
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SAMMENFATNING
Ressource City lagde hus til den årlige konference om
cirkulær økonomi den 24. januar 2019. I år var det tredje
gang, at vi inviterede aktører fra erhvervslivet, offentlige
institutioner og uddannelsesinstitutioner fra hele landet.
2019 blev året, hvor Ressource City slog rekord med
over 130 deltagere.
Næstved Kommunes borgmester Carsten Rasmussen
åbnede konferencen, hvorefter professor emeritus Steen
Hildebrandt talte om de globale tendenser, FN’s 17
verdensmål og cirkulær økonomi. Mathias Hvam fra
Coop talte herefter om Coops tiltag og projekter inden
for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Camilla
Hjermind fra Erhvervsstyrelsen talte om
Erhvervsstyrelsens udrulning af cirkulær økonomi
herunder regeringens Strategi for cirkulær økonomi.
Herefter var der paneldebat med de tre talere og en
pause.
Konferencedeltagerne gik efterfølgende ud i tre
breakout sessions om henholdsvis:
Plast med oplæg fra Schoeller Plast, AffaldPlus og
Randers Kommune.
Bygge og Anlæg med oplæg fra Enemærke &
Petersen, Teknologisk Institut og Læsø Zostera.
Offentlige Indkøb med oplæg fra Copenhagen
Business School, Gate21 og Odense Kommune.
Med udgangspunkt i oplæg og spørgsmål kom
deltagerne i de tre breakout sessions med en række
idéer og forslag. Disse input er samlet i dette idékatalog,
der sendes til Miljø- og Fødevareministeren og
Erhvervsstyrelsen. Idékataloget kan indgå som
inspirationsmateriale i forbindelse med kommende
planer og projekter.
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KONFERENCEN OM
CIRKULÆR ØKONOMI
Cirkulær økonomi er et alternativ til den lineære
tankegang, der kendetegner vores nuværende
forbrugssamfund. I den cirkulære økonomi kan
organisationer finde muligheder for økonomisk vækst,
som ikke er på bekostning af merforbrug af naturlige
ressourcer. Dette sker blandt andet ved at genbruge og
genanvende ressourcer i lukkede kredsløb og ved brug
af vedvarende energi. På den måde kan organisationer
minimere behovet for at trække på naturlige ressourcer
til gavn for miljø og økonomi.
Med Ressource City har Næstved Kommune skabt en
platform for organisationer, der vil arbejde med cirkulær
økonomi. Hvert år afholder Ressource City en
konference om cirkulær økonomi med den ambition at
samle aktører, som på den ene eller den anden måde
har interesse for cirkulær økonomi og tilbyde dem
inspiration, viden og mulighed for at møde velkendte og
nye personer. Den 24. januar 2019 var det tredje gang,
at Ressource City inviterede til konference om cirkulær
økonomi. Der kom mere end 130 deltagere, som
repræsenterede en bred række aktører fra erhvervslivet,
offentlige institutioner og uddannelsesinstitutioner.
Konferencen om cirkulær økonomi åbnede, da Næstved
Kommunes borgmester Carsten Rasmussen bød de
mange deltagere velkommen til Næstved - og til
Ressource City på Maglemølle.
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Ressource City bød på tre talere til konferencen:
Professor emeritus og Ph.D. Steen Hildebrandt,
projektleder for Coop Danmark, Mathias Hvam, og
Camilla Hjermind, kontorchef i Erhvervsstyrelsen.
Steen Hildebrandt havde fokus på FN's 17 verdensmål
for bæredygtig udvikling og cirkulær økonomi generelt.
Han påpegede, at tal er utilstrækkelige, for vi skal tænke
i bæredygtighed. Hildebrandt mindede deltagerne om,
at verdensmålene er en vision, som vi alle kan melde os
ind i for at få en bedre verden - for selv små ændringer i
hverdagen kan have stor betydning i det store hele.

De globale tendenser kan siges
meget kort: Det går ad (...) til! og der er håb!
STEEN HILDEBRANDT
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Mathias Hvam fortalte om Coops arbejde med
bæredygtighed og cirkulær økonomi, herunder konkrete
projekter og ambitioner, som Coop har for fremtiden.
Senest har Coop forsøgt sig med en række initiativer
inden for plast.
Kontorchef for Erhvervsstyrelsen, Camilla Hjermind,
præsenterede en række af regeringens konkrete
initiativer vedrørende cirkulær økonomi, herunder
hjemmesiden nyeforretningsmodeller.dk og arbejdet
med standarder, data og digitalisering i forhold til
cirkulær økonomi.
Næstved Kommunes tekniske direktør, Sven KoefoedHansen, var moderator på konferencen.
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BREAKOUT SESSIONS
Efter de spændende taler om cirkulær økonomi blev
deltagerne fordelt i tre breakout sessions om
henholdsvis Plast, Bygge og Anlæg samt Offentlige
Indkøb.
I hver breakout session var der inviteret relevante og
inspirerende oplægsholdere fra mange forskellige steder
i Danmark.
Under hver breakout session var der workshops, der gav
deltagerne mulighed for at komme med deres indspark
til specifikke problemstillinger og konkrete udfordringer.
Dette Idékatalog er resultatet af de tre breakout
sessions og dertilhørende workshops. Udover at give
deltagerne og andre interesserede et inspirerende
katalog om vigtig problemstillinger, overdrages
kataloget også til relevante beslutningstagere.
Materialet, der beskrives i Idékataloget, er redigeret
minimalt, så den tiltænkte mening i det enkelte bidrag
bevares - dog er materialet udformet således at det
giver bedst mening for læseren.
Vær opmærksom på at materialet skal læses som
deltagernes subjektive forslag - og kan derfor udtrykke
modsætninger.
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BREAKOUT SESSION:

PLAST

Der kan spares 600-900 kr per
ton plastaffald, hvis
plastemballage var designet til
genanvendelse.

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION (2016)

I januar 2018 offentliggjorde EU sin strategi for plastik i
en cirkulær økonomi. Strategien tager udgangspunkt i
en år 2030-vision, der er bygget op om fire pejlemærker:
Genanvendelsen af plastikemballage skal bringes på
niveau med genanvendelsen af emballage af pap,
papir og glas. Det vil sige 75-85%, og minimum 50%
af alt plastikaffald skal genanvendes.
Sorterings- og genanvendelseskapaciteten i Europa
er firedoblet i forhold til 2015, og EU's eksport af
usorteret plastikaffald er stoppet.
Der skal etableres et velfungerende marked for
genanvendt plastik, som er grundlagt på en solid
industriel efterspørgsel.
Der skal iværksættes effektive foranstaltninger for at
modvirke forurening med mikroplast.
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EU's nye direktiv om engangsplastik indebærer et
forventet forbud mod ni engangsplastikprodukter (fx
engangsbestik og -tallerkener, sugerør, ballonpinde og
vatpinde).
Regeringen publicerede i december 2018 en
plastikhandlingsplan. Handlingsplanen er regeringens
vision for et cirkulært plastikforbrug og indeholder i alt
27 initiativer.

Der produceres årligt 340.000
tons plastikaffald, hvoraf kun
omkring 36% genanvendes.
REGERINGEN

Ovennævnte stammer fra Henrik Wejdling,
udviklingskonsulent fra AffaldPlus. Han gav deltagerne
en introduktion til plast og en opdatering på de
internationale og nationale målsætninger og strategier
samt de udfordringer, som plastfraktionen står overfor.
Jørgen Niemann Jensen, sektionsleder i Randers
Kommune, fulgte op på Henrik Wejdlings oplæg med
Randers Kommunes tilgang til arbejdet med plast.
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Randers Kommune ser helst, at al indsamlet plast i
kommunen både afsættes og genanvendes lokalt. Man
er samtidig opmærksom på de store udfordringer, der er
ved fx husholdningsplast. Husholdningsplast er
uhomogent og skal vaskes inden det kan genanvendes;
en proces, der er en ekstra omkostning. Ønskerne og
udfordringerne har Randers Kommune taget hånd om
ved at indgå i et lokalt og nyt samarbejde med to
virksomheder: Dansk Affaldsminimering og MV Plast.
Førstnævnte virksomhed har specialiseret sig i
at genanvende og minimere den mængde affald, som
dagligt brændes, deponeres eller forsvinder over landets
grænser, mens MV Plast er førende leverandør i
formstøbte komponenter af blandt andet
husholdningsplast. I samarbejdet mellem de tre
organisationer bliver husholdningsplasten sorteret og
genanvendt i nye produkter.
Endeligt gav Jakob Clemen, sales manager fra Schoeller
Plast en præsentation af virksomhedens arbejde med
cirkulær økonomi både som organisation og i konkrete
produkttiltag. Nogle af de udfordringer, som også kan
anskues som muligheder, er blandt andet at holde styr
på produktdata, som skal være med til at forvandle spild
til ressourcer og at designe lukkede værdikæder ved at
gentænke design, logistik, service og lifecycle
management.
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WORKSHOP:

HVORDAN NÅR DANMARK EU'S MÅLSÆTNING OM
50% GENANVENDELSE AF PLASTEMBALLAGE I
2025?

Deltagerne foreslog en ensartning af plastmaterialer og
at undgå sammensatte materialer. Disse forslag kan
være med til, at Danmark kan nå EU's målsætning. Her
foreslog deltagerne, at en løsning kan være, at der blot
er tre forskellige plastmaterialer i omløb, og maksimalt
ét plastmateriale per emballagedel. Det vil dog kræve
en regulering på området, ikke kun nationalt, men også i
EU.
Hertil påpegede en deltager, at ved at bruge færre
former for plast, vil vi få en simplificeret
genanvendelsesproces, om end ikke begrænse
produktionen af det, der er umuligt at genanvende.
Forslagene til en eventuel lovgivning lyder på et fokus
på at skabe et standard plastmateriale, som kan
bestemmes ud fra de produkter, som der er størst
mængder af. Samtidig vil lovgivning om, hvilket
materiale kødbakker skal laves af og brug af hårde
plastflasker samt at fødevareemballage kun må være
PET-mærket (eller anden ikke-oliebaseret ressource)
skabe gode resultater, pointerede deltagerne
flerstemmigt.
Den genanvendte plast skal kunne afsættes, og for at
gøre denne proces nemmere, vil det også kræve, at lim
og lignende bør undgås.

IDÉKATALOG

//

FEBRUAR 2019

12
Deltagerne diskuterede videre, hvordan disse ideer kan
omsættes til virkelighed.
En deltager foreslog sorteringsmuligheder tæt på
forbruget. Det giver mindre håndtering af plastaffaldet,
men vil kræve en bedre mærkning af plasttyper, der gør
sorteringen nemmere. Dette kunne fx være en mulighed
på operationsstuer og uddannelsesinstitutioner.
Industrien bør tænke "genbrug", og aktivt tænke i
muligheder for, hvordan genanvendt plastik kan
afsættes.
Oplysning, nudging, "grøn selvangivelse" og bøder for
forkert sortering, som de allerede har i Sverige, lægger
også noget af ansvaret over på forbrugeren, som flere af
deltagerne nævner som løsningsorienterede forslag.
Flere og flere forbrugere er begyndt at medbringe egen
emballage, når de handler i supermarkederne, bemærker
en deltager, og ansvaret pålægges på den måde
forbrugeren.
Hvis vi skal rykke noget, bør vi motivere ikke kun
forbrugerne, men også virksomheder, kommuner og
selve staten til at genavende plast. Det kan blandt andet
gøres ved at oplyse om indtjeningsmulighederne ved
genanvendelse.
For forbrugerens vedkommende kan der opsættes et
pantsystem på al plast, hvor man kan samle sine
pantpenge i en app Garbage Dollars. Dette kan også ses
som en ekstra service.
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BREAKOUT SESSION:

BYGGE OG ANLÆG
Cirkulær økonomi indebærer et
stort økonomisk og
miljømæssigt potentiale for
byggeriet.

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION (2015)

Bygge- og anlægsbranchen stod for ca. 37% af den
samlede affaldsproduktion (eksklusiv jord) i Danmark i
2016, hvilket svarede til ca. 4,3 mio. tons affald om året.
Desuden bruges enorme mængder af nye materialer i
bygge- og anlægsbranchen, og derfor er der et stort
potentiale for at tænke cirkulært økonomi i netop denne
branche.
Bygge og anlæg var et af hovedindsatsområderne i
regeringens ressourcestrategi Danmark uden affald 2013
og ligeledes i regeringens Strategi for affaldsforebyggelse
– Danmark uden affald II fra 2014.
I 2015 udarbejdede Ellen MacArthur Foundation en
analyse om Danmarks potentiale inden for cirkulær
økonomi, hvor der blandt andet blev identificeret et
stort økonomisk og miljømæssigt potentiale for
byggeriet.
Senest er bygge- og anlægsbranchen nævnt som to af
de 15 initiativer fra regeringens Strategi om cirkulær
økonomi.
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Breakout sessionen for Bygge og Anlæg blev sat i gang
af forretningsudvikler i entreprenørvirksomheden
Enemærke & Petersen, Anders Sørensen. Her var fokus
på virksomhedens tilgang til cirkulær økonomi
konkretiseret med nogle af deres bæredygtige og
cirkulære projekter. Et af disse spændende projekter er
ReSkur, som i alt sin enkelthed er et skur, der er designet
og skabt af genanvendte byggematerialer.
Kirsten Lynge, partner i Læsø Zostera, kunne fortælle
om virksomhedens bæredygtige arbejde, hvor de
producerer isoleringsmaterialer af åletang. Produktet
består af en ressource, som mange opfatter som en
omkostningsfuld affaldsfraktion. Læsø Zostera bruger
denne ressource aktivt ved at gøre den til et værdifuldt
isoleringsmateriale, som har opnået Cradle to Cradle
certificering på GULD-niveau i Danmark.
Endeligt fortalte Wilson Ricardo Leal Da Silva, faglig
leder og Ph.D. fra Teknologisk Institut om arbejdet med
3D-print af beton, herunder om hele udviklingen og
brugen af 3D-print i beton som byggemateriale. Særligt
havde han fokus på den teknologiske udvikling af 3Dprint af beton, og fortalte om de mange muligheder, der
er for cirkulære tiltag fremadrettet inden for netop dette
område.
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WORKSHOP:
HVORDAN SKAL DIGITALISERING BIDRAGE TIL AT
ØGE GENANVENDELSEN AF BYGGEMATERIALER?
HVILKE KONKRETE TILTAG KAN DER GØRES FOR
AT FREMME AFFALDSFOREBYGGELSE I
BYGGESEKTOREN?

Digitaliseringen kan benyttes aktivt ved at vidensdele de
gode eksempler på genbrug, der allerede eksisterer.
Digitaliseringen gør det også muligt og vil kræve
koordinering og en langsigtet kortlægning i fx de store
byggeporteføljer. Et godt eksempel herpå er TRUST i
Københavns Kommune, hvor de ved, hvad der skal rives
ned to år frem i tiden. Men som en deltager pointerede,
så skal en sådan organisering passes ind i de allerede
eksisterende arbejdsgange.
Der blev også foreslået, at digitaliseringen kan bruges til
at skabe en form for bygge- og/eller ressourcebørs på et
nationalt plan. Her kunne man skaffe sig inspiration fra
autobranchen, som allerede har en fælles platform for
brugte reservedele. En deltager oplyste dog, at der kan
opstå udfordringer omkring ejerskab. En sådan platform
kan også bruges til at komme i kontakt med de rigtige.
Derudover skal materialer indtænkes i en tidlig
designfase, og dermed minimere forskelligheden af
materialer i byggeriet. Deltagerne drøftede, at der kunne
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opstå en udfordring, når det kommer til
leveringssikkerhed. For når man beslutter sig for hvilke
materialer, der skal indgå i byggeriet så tidligt i
designfasen, vil ressourcen så være tilgængelig, når der
skal bygges?
Digitaliseringen kan også være med til at skabe en
bedre dialog mellem aktører i hele værdikæden
(bygherrer, rådgivere, entreprenører, håndværkere og
producenter).
Digitalisering vil også gøre det nemmere at lave et
digitalt mængdeudtræk, samt gøre det nemmere at
levere dokumentation for, at der er gjort det, man bliver
bedt om.
Der skal også udarbejdes en standard for EPD'ere
(Environmental Product Declaration). En efterspørgsel
herpå er også med til at sikre, at leverandørerne laver
denne EPD på deres produkter.
Bygningspas ved nybyggeri og renovering (screening),
og fokus på mekaniske samlinger af materialer nævnes
også af deltagerne som svar på spørgsmålet om,
hvordan digitalisering kan øge genanvendelsen.
For at fremme affaldsforebyggelse i bygge- og
anlægsbranchen, foreslog deltagerne afgifter, herunder
at benytte afgifter på materialer som incitament.
Samtidig blev det foreslået, at det skal være dyrt at
downcycle og at jo bedre en løsning, man har for sit
affald, jo lavere afgift.
Ved nybyggeri kunne man gøre mere brug af
standardiserede materialer, og samtidig reducere
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affaldsmængden på byggepladser. Leverandøren skal
også minimere forbruget af emballage. Der er dog stadig
brug for emballage, på grund af regn og komprimering
af fx isoleringsmaterialer. På byggepladserne skal der
også være opmærksomhed på restmaterialer, når man
har bestilt for meget hjem. Måske dette kan gøres ved at
sætte krav i bygningsreglementet/standarder, eller ved
at opbygge materialebanker, som kan komme i spil til
fremtidige opgaver. Det kan især være nødvendigt, da
man i mange byggeprojekter ofte har for meget af alle
former for byggematerialer. Og forkert opbevaring af
byggematerialer resulterer bare i mere affald.
En deltager foreslog, at hvis man planlægger bedre, vil
man få bedre beregninger. Der er penge i at gøre det
rigtige - hvis et byggeri er tilpas stort, skal der laves en
mere grundig nedrivningsplan.
Man kan eventuelt lave et offentligt udbud, hvor 5% af
økonomien skal gå til en "bæredygtighedsplan" for
byggeprojektet.
Hvis man kigger nærmere på renovering, vil kortlægning
og screening være med til at skabe et grundlag for at
genanvende materialer. Her skabes et marked for
anvendelse af brugte materialer. Der skal også flere
rammeaftaler og strategiske partnerskaber til, da det
giver et bedre økonomisk grundlag for at genbruge
byggematerialer.
Et andet forslag var lade være med at lime ting sammen,
og lave design til at skille ad i stedet.
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BREAKOUT SESSION:

OFFENTLIGE INDKØB
12.7 Fremme bæredygtige
offentlige indkøbspraksis, der er
i overensstemmelse med
nationale politikker og
prioriteter.
FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

I FN’s 17 verdensmål er bæredygtige offentlige indkøb
nævnt under Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og
produktion, hvor delmål 12.7 er at fremme bæredygtige
offentlige indkøb.
Da den danske offentlige sektor køber ind for cirka 300
milliarder kroner om året, er der store muligheder for, at
den offentlige sektor kan være med til at udvikle og
understøtte cirkulær økonomi fx ved brug af cirkulære
offentlige indkøb.
Cirkulære offentlige indkøb er defineret af EU
Kommissionen som ”Processen hvorved offentlige
institutioner indkøber arbejder, varer eller services som
søger at bidrage til lukkede energi- og materialekredsløb i
forsyningskæder og på samme tid minimerer, og i bedste
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fald undgår, negative miljømæssige påvirkninger og
generering af affald gennem hele livscyklussen”.
Offentlige indkøb er desuden nævnt som en af de 15
initiativer fra regeringens Strategi om cirkulær økonomi
fra 2018 under Initiativ 8: Øge fokus på totaløkonomi i
offentlige indkøb. Desuden står der beskrevet i
strategien at ”Regeringen vil sikre, at Danmark fortsat er
blandt de lande, der er længst fremme med grønne og
cirkulære offentlige indkøb”.
Sönnich Dahl Sönnichsen, Ph.D. Fellow fra Copenhagen
Business School var første oplægsholder i denne
breakout session. Han gav deltagerne en introduktion og
begrebsafklaring til cirkulære offentlige indkøb.
Desuden pegede han på hvilke barrierer og muligheder,
der kan være for det offentlige, når de skal arbejde med
cirkulær økonomi i deres indkøb.
Efterfølgende gav Melcijana Salispahic,
udbudskonsulent fra Odense Kommune, en
præsentation af, hvordan kommunerne arbejder med
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cirkulær økonomi i indkøb. Her havde hun særligt fokus
på kommunens konkrete udbud af beklædning til
sundhedspersonalet i Ældre- og Handicapforvaltningen,
hvor man lægger vægt på, at tøjet er bæredygtigt
igennem hele livscyklussen og kan genanvendes efter
endt brug.
Endeligt fortalte Line Bech, programleder i Gate21, om
innovation i udbud og forskellige eksempler fra deres
projekter og kommuner, som har arbejdet med
innovation i udbud og Offentlige Private Indkøb (OPI).
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WORKSHOP:
HVAD MANGLER I FOR AT TAGE FØRSTE ELLER
NÆSTE SKRIDT TIL AT ARBEJDE MED CIRKULÆRE
OFFENTLIGE INDKØB?
PÅ HVILKE OMRÅDER VIL I KUNNE GØRE BRUG AF
OPI OG INNOVATION FOR AT KOMME LÆNGERE
MED CIRKULÆR ØKONOMI I UDBUD?

Deltagerne kom med en række eksempler på de
mangler, der er i forhold til at tage det første eller
næste skridt mod cirkulære offentlige indkøb:
Udførlige casebeskrivelser.
Fokus på at kommunerne får incitamenter til at lave
et cirkulær økonomi-udbud.
Viden om hvordan private virksomheder kan
forberede sig på de cirkulære udbud, der kommer
som følge af regeringens Strategi for cirkulær
økonomi.
Etablere kommunale afdelinger for cirkulære indkøb.
Kommunale procedurer for overvejelser af hvilke
produkter, der skal arbejdes med inden for cirkulære
offentlige indkøb.
Principper for totaløkonomien i cirkulære produkter.
Kvantificerbare rabatter, der fratrækkes
indkøbsprisen.
Beregningsmodeller for cirkulære indkøb.
Opgør med vanetænkning i de offentlige
organisationer.
Åbne for innovation og bedre udnyttelse af de
eksisterende ressourcer.
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Bedre/større kendskab til erhvervsøkonomiske
beregningsmodeller.
Lettere tilgang til offentlige indkøbere for de private
leverandører.
Større vægtning af miljømæssige/cirkulære
parametre.

Deltagerne drøftede også, hvor man kan gøre brug af
OPI og Innovation til at komme længere med cirkulær
økonomi i udbud. De foreslog blandt andet at se
nærmere på de 20% af indkøbene, som står for
hovedparten af det kommunale ressourceforbrug.
Der skal også udvikles skræddersyede
produkter/løsninger, der afdækker flere behov end bare
basisbehov. Et eksempel herpå er sportshaller, hvor der
typisk er 20 forskellige aktiviteter i løbet af et år med
forskellige behov/ønsker til faciliteter.
Der blev påpeget af en deltager, at kommunerne gerne
siger, at de vil være first movers, men (sjældent) løber
risikoen, der er forbundet med at købe et nyudviklet
produkt. Dette er på trods af, at produktet kan være
meget nyskabende og give megen god omtale.
Deltagerne nævnte også miljøinvesteringer,
isoleringsproblemstillinger og støjafskærmninger, hvor
kommunerne kan arbejde videre med cirkulær økonomi i
udbud.
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OM RESSOURCE CITY
Næstved Kommune har med Ressource City skabt en
innovations,- videns- og inspirationsklynge lokaliseret
på den gamle papirfabrik Maglemølle i Næstved.
Ressource City understøtter erhvervslivets omstilling til
cirkulær økonomi gennem vidensformidling,
erfaringsudveksling og netværksskabelse.
Vi har følgende fire fokusområder:
Projekter
Virksomheder
Netværk
Konference om cirkulær økonomi

RESSOURCE CITY NETVÆRKET
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DELTAGERLISTE

navn

titel

virksomhed/organisation

Allan B. Johansen
Allan Melander
Amr Amman Mustafa Hajir

Vicedirektør
Direktør
Klimakoordinator

Anders Sørensen
Anders Ullerup Torpegaard
Anette Juul
Anette Moss

Forretningsudvikler
Udviklingsleder
Projektleder
Projektleder

Anne Bach Nielsen

Pædagogisk konsulent

Anne Rørsgaard
Annemette Kappel
Astrid Carl
Benny Steen Rasmussen
Bernhard P. Schwegler

Drifts- og kontraktansvarlig
Keramisk formgiver, Ph.D.
Direktør
Direktør
Arkitekt

AffaldPlus I/S
FreezeTec
Center for Plan og Miljø,
Næstved Kommune
Enemærke & Petersen A/S
Zealand
Hold Danmark Rent
Ressource City,
Næstved Kommune
Center for Dagtilbud og Skole,
Næstved Kommune
Provas

Birgit Petersen Børsting
Birgit Rasmussen
Bodil Sø
Brian Hornbek

Direktør
Projektleder
Byrådsmedlem

Camilla Hjermind

Kontorchef

Carsten Rasmussen

Borgmester

Catharina Høgdal

Projektkoordinator

Cecilie Ploug Sarp
Charlotte Moosdorf

Cand.merc.
Funktionsleder

Christian Johannesen
Christian Aage Lundsgaard
Christine Hald

Marketing Manager
Projektleder
Kontorelev

Claus Søndergaard
Clemens Boldt

Technical Sales Manager
Direktør

Green Moves
Hold Danmark Rent
Center for Trafik og Ejendomme,
Næstved Kommune
CASA Arkitekter A/S
Erhvervshus Sjælland
Næstved Byråd,
Næstved Kommune
Erhvervsudvikling og Regulering,
Erhvervsstyrelsen
Næstved Byråd,
Næstved Kommune
Ørestad Innovation City
Copenhagen
AZILIS Advisory ApS
Cirkulær Økonomi & Affald,
Miljø- og Fødevareministeriet
FreezeTec
Viegand Maagøe A/S
Center for Trafik og Ejendomme,
Næstved Kommune
UPM Raflatac
Belt Connection
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Daniel Lillerøi

Udvalgsformand

Danny Paulsen
Dennis Albertsen
Djouhara Oualli Westberg
Egil Rindorf
Elmer Jacobsen

Direktør
Director of Sales
Business Development Manager
Chairman & CFO
Byrådsmedlem

Eyvind Jonsson
Freya Grossmann

Konsulent
Kommunikationsmedarb. og
affaldsplanlægger
Driftsansvarlig

Plan- og Erhvervsudvalget,
Næstved Kommune
Sharepeeps ApS
Fischer Lighting ApS
Copenhagen Capacity
T2O Egebjerg A/S
Næstved Byråd,
Næstved Kommune
Miljøskærm ApS
Center for Miljø og Teknik,
Odsherred Kommune
Center for Plan og Miljø,
Næstved Kommune
Danmarks Tekniske Universitet

Gert Christensen
Gitte Mellemgaard
Gitte Niemann
Gunnar Agerskov Madsen
Hans Rasmussen
Helle Andresen
Helle Jessen

Lektor

Henning Johansen
Henning Lykke Pedersen

Partner
Bestyrelsesmedlem

Henny Hansen

Bestyrelsesmedlem

Henrik Helge
Henrik Wejdling
Ida Hallberg Skytte Nielsen
Jakob Clemen
Jakob Jespersen

Konsulent
Udviklingskonsulent
Studerende
Sales Manager
Formand

Jakob W. Nielsen
Jan Kanne

Direktør
Specialkonsulent

Jannie V.D. Jakobsen

Projektmedarbejder

Jesper Evensen

Teamleder

Partner
Direktør
Bestyrelsesmedlem
Udvalgsformand

Læsø Zostera ApS
Galaxe A/S – Thermozell
Næstved Erhvervsforening
Teknisk Udvalg,
Næstved Kommune
Læsø Zostera ApS
Grøn Omstilling – Agenda 21
& Klimarådet i Næstved
Grøn Omstilling – Agenda 21
& Klimarådet i Næstved
EUC Sjælland
AffaldPlus I/S
Næstved Gymnasium og HF
Schoeller Plast A/S
Grøn Omstilling – Agenda 21
& Klimarådet i Næstved
Miljøskærm ApS
Center for Politik og Udvikling,
Næstved Kommune
Ressource City,
Næstved Kommune
Udenrigsministeriet –
Invest in Denmark
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Jesper Frederiksen
Jesper Møller Petersen
Jessika Kalstrup
Jette Jungsberg

Projektmanager
Direktør
Arkitekt
Afdelingsleder

Jette Leth Buhl

Byrådsmedlem

Jim Hansen
Josephine Hasling Mikkelsen
Jørgen Niemann Jensen

Sekretariatsleder
Junior Consultant
Sektionsleder

Karl Johan Vad
Kim Bekker Rasmussen
Kim Lykke
Kirsten Lynge
Kristine Scharling Pedersen
Kurt Alexandersen
Lars Hasselager
Lars Poulsen
Leise Marud
Lena Due Berring

Salgschef
Studerende
Afdelingschef
Partner
Studerende
Bestyrelsesformand
Chefkonsulent
Cand.jur.
Direktør
Bæredygtighedskoordinator

Lene Møller

Receptionist

Linda Weiss
Lesia Balan
Line Bech
Liv Kjærsgaard Hansen

Projektmedarbejder
Studerende
Programleder
Specialist

Lotte Elming

Teamleder

Louise Kristoffersen
Malene Køster Lasthein
Marcus Tang Merit
Marie Johansen
Martin Jensen
Martin Nytofte-Bæk

Konsulent
Direktør
Projektmedarbejder
Seniorprojektleder
Innovationssupporter
Product Manager

Biosupply.dk
Næstved Havn
Randers Arkitekten ApS
Center for Miljø, Plan og Teknik,
Slagelse Kommune
Næstved Byråd,
Næstved Kommune
Aluminium DK, Dansk Industri
Responsible Assets ApS
Udvikling, Miljø og Teknik,
Randers Kommune
KLS Pureprint A/S
Danmarks Tekniske Universitet
Reiling Glasrecycling ApS
Læsø Zostera ApS
Næstved Gymnasium og HF
Sharepeeps ApS
Gate21
AZILIS Advisory ApS
WASTEless
Center for Teknik og Miljø,
Guldborgsund Kommune
Ressource City,
Næstved Kommune
Circular Transition
Arkitektskolen Aarhus
Gate21
Center for Plan og Miljø,
Næstved Kommune
Center for Politik og Udvikling,
Næstved Kommune
Galaxe A/S - Thermozell
Circular Transition
Naboskab
CLEAN
Danmarks Tekniske Universitet
Saint-Gobain Denmark A/S,
ISOVER
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Mathias Hvam
Mathias Skjold Larsen
Melcijana Salispahic

Project Manager
Arkitekt
Udbudskonsulent

Mette Lerdorf
Mette Reindahl Andersen
Michael Elgaard

Konsulent
Teknisk projektkonsulent
Projektleder

Morten Gyldendal Melberg
Nadia Lavard í Dali

Direktør
PR- og kommunikationskonsulent

Nicolai Christensen
Niels Damgaard
Niels D. Kelberg

Arkitekt
Kommuneservice- og
kommunikationschef
Byrådsmedlem

CSR Development, Coop
Kunstakademiets Arkitektskole
Udbud & Kontraktstyring,
Odense Kommune
Fonden Connect Køge
CLEAN
Ressource City,
Næstved Kommune
Beyond Rational
Ressource City,
Næstved Kommune
Kunstakademiets Arkitektskole
AffaldPlus I/S

Niels Remtoft
Nina Alkærsig Jensen
Ole Nyvang

Specialkonsulent
Project Manager
Næstformand

Oliver Spork

Praktikant

Otto Poulsen

Byrådsmedlem

Peder M. Hundebøll
Peter Holt

Lektor
Technical director

Peter Thorn
Pernille Balslev-Erichsen

Adm. direktør
Centerchef

Pia Dall
Poul Sørensen
Rasmus Holst-Sørensen
Rasmus Jørgensen
René Veggerby
Rune T. Hansen
Sebastian Hansen

Konsulent
Økonomichef
Direktør
CEO
Key Account Manager
Direktør

Næstved Byråd,
Næstved kommune
Dansk Affaldsforening
Dansk SymbioseCenter
Grøn Omstilling – Agenda 21
& Klimarådet i Næstved
Center for Plan og Miljø,
Næstved Kommune
Næstved Byråd,
Næstved Kommune
Danmarks Tekniske Universitet
NOVENCO Building and
Industry A/S
REMONDIS A/S
Center for Plan og Miljø,
Næstved Kommune
Egen Vinding og Datter
Galaxe A/S – Thermozell
Næstved Erhverv
KALK A/S
Papiruld Danmark A/S
Biosupply.dk
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Sofia Fromberg
Steen Friis Jensen
Steen Hildebrandt
Stine Mortensen
Stine Olsen
Søren H. Hansson
Søren Magnussen

Projektmedarbejder
Grøn koordinator
Direktør
Projektleder
Fuldmægtig
Adm. direktør
Klimakoordinator

Søren Nayberg
Søren Nielsen

Materialekonsulent
Teamleder

Sven Koefoed-Hansen
Sönnich Dahl Sönnichsen
Tenna Olsson
Thomas Budde Christensen
Thomas Holtze Ditlevsen
Thomas Rivad
Tim Nikolaj Tannhof

Teknisk direktør
Ph.D. Fellow
Kontorleder
Lektor
Kvalitetssikrings- og
materielansvarlig
Seniorprojektleder
Konsulent

Hold Danmark Rent
Næstved Gymnasium og HF
Steen Hildebrandt
Zealand
Erhvervsstyrelsen
Maglemølle A/S
Center for Plan og Miljø,
Næstved Kommune
Juul & Hansen Arkitekter ApS
Center for Plan og Miljø,
Næstved Kommune
Næstved Kommune
Copenhagen Business School
DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S
Roskilde Universitet
HRJ Service A/S

Tina Højlund Pedersen

Byrådsmedlem

Tine Brandstrup
Tobias Langhorn

Civilingeniør
Erhvervskunderådgiver

Wilson Ricardo Leal da Silva

Faglig leder og Ph.D.

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S
Regional Udvikling,
Region Sjælland
Næstved Byråd,
Næstved Kommune
Randers Arkitekten ApS
Danmarks Grønne
Investeringsfond
Teknologisk Institut

RESSOURCECITY.DK

Næstved Kommune
Ressource City
Maglemølle 31
4700 Næstved
Michael Elgaard, projektleder
Telefon: +45 2015 4509
Mail: mtelg@naestved.dk

