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FORORD

Ressource City åbnede dørene til den

fjerde konference om cirkulær økonomi

den 29. januar 2020 med titlen:

 

HVORDAN OMSÆTTER VI VIDEN

OG IDEER TIL HANDLING I

OMSTILLINGEN TIL EN CIRKULÆR

ØKONOMI?

 

Med 170 tilmeldte fra private og

offentlige virksomheder, offentlige

aktører, NGO'er og uddannelses-

institutioner slog Ressource City igen i

år deltagerrekord.

 

Konferencen blev åbnet af Næstved

Kommunes borgmester Carsten

Rasmussen, hvorefter der var oplæg om

cirkulær økonomi og bæredygtighed fra

astronaut og civilingeniør Andreas

Mogensen, projektudviklingsdirektør

Mia Manghezi fra PensionDanmark,

CEO Lars Erik Knaack fra NOVENCO

Building & Industry og Jesper Blicher-

Nordkvist fra Reiling Glasrecycling.

Efter de fire oplæg var der en kort

paneldebat med talerne.

 

Herefter blev deltagere fordelt i tre

workshops med følgende emner:

Digitale løsninger skaber cirkulære byer,

Cirkulær forretning – hvorfor og

hvordan? og Den enes restmateriale, den

andens ressource. På hver workshop var

der oplæg fra virksomheder og

offentlige aktører, og deltagerne fik

mulighed for at komme med ideer og

forslag til beslutningstagerne i

Danmark.

 

Input fra de tre workshops er samlet i

dette Idékatalog, der indsendes til

relevante ministre og styrelser med

henblik på at indgå som inspirations-

materiale i det igangværende arbejde

inden for klima- og miljøområdet.

 

En stor tak til talere, oplægsholdere

og deltagere på konferencen samt

andre, der har bidraget før, under og

efter. De er årsagen til, at konferencen

igen i år blev en succes. Og en særlig

tak til Reiling Glasrecycling og

Ardagh Glass Holmegaard for at gøre

det muligt at få Andreas Mogensen til

Næstved. Ressource City og Næstved

Kommune ser frem til at åbne dørene

på Maglemølle 31 til den årlige

konference om cirkulær økonomi i

2021.



Talerne tog os helt ud i verdens-

rummet og tilbage på landjorden.

Astronaut Andreas Mogensen fortalte

om genanvendelse på rumstationer –

og den betydning rumfarten har for

vores grønne udvikling på landjorden.

Rumforskningen giver os data om

jordens tyngdekraft, mængder af

havis og vand, forurenings-

overvågning, osv.; som vi aktivt kan

bruge i omstillingen til en cirkulær

økonomi.

 

Hvordan hænger bæredygtighed

sammen med et pensionsselskab?

Udover at sikre sundhed og

uddannelse, er PensionDanmark en

bæredygtige investor i ejendomme,

aktier, bio og vind. Projekt-

udviklingsdirektør Mia Manghezi fra

PensionDanmark gav et indblik i,

hvordan selskabet bygger bæredygtigt

med  minimale miljøaftryk og krav til

DGNB-certificeringer.

 

CEO i Næstved-virksomheden

NOVENCO Building & Industry, Lars

Erik Knaack, fortalte om deres fokus

på at skabe en grønnere og mere

sikker verden med deres ventilations-

systemer. NOVENCO stræber efter at

have de mest miljøvenlige og

pålidelige produkter med den laveste

lifecycle-omkostning. Ventilatorerne 
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KONFERENCE  OM
C IRKULÆR  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 blandet 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.

- Ressource Citys Idékatlog 2019
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bidrager desuden til certificeringen af

bæredygtige bygninger, samtidig med

at det er muligt at genbruge rest-

materialerne efter produktionen.

 

Fabrikschef for Reiling Glas-

recycling, Jesper Blicher-Nordkvist

repræsenterede Glasklyngen i

Næstved til konferencen. Glasklyngen

består af Reiling Glasrecycling,

Ardagh Glass Holmegaard og

Ressource City. Klyngen indsamler og 

sorterer cirka 125.000 tons glas om

året – og genanvender det til omkring

7-800 millioner nye flasker og

emballage-glas. Genanvendelsen af

glas har været en del af danskernes

hverdag siden 1970'erne, mens det

stadig er ukendt i udlandet. Det har

medført at Glasklyngen i Næstved i

2019 blev anerkendt som et af

verdens 100 bedste klimaløsninger i

Cities100 i forbindelse med C40

World Mayor Summit i København.
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Digitale løsninger skaber cirkulære

byer

Cirkulær forretning – hvorfor og

hvordan?

Den enes restmateriale, den andens

ressource

Konferencedeltagere blev fordelt i

følgende tre workshops:

 

I de tre workshops var der

inspirerende oplæg fra Erhvervs-

styrelsen, BeResourceful, Lifestyle &

Design Cluster, RGS Nordic,

Kalundborg Symbiose og Simple,

Very Simple.

Efter oplæg og spørgsmål, blev

deltagerne fordelt i grupper, hvor de

kom med forslag og ideer. Alle input

blev noteret og er oplistet heri

Idékataloget. Materialet er redigeret

minimalt, så den tiltænkte mening i

det enkelte bidrag bevares – dog er

materialet opdelt, så det giver bedst

mening for læseren.

 

Vær opmærksom på, at materialet

skal læses som deltagernes subjektive

forslag – og kan derfor udtrykke

modsætninger.

WORKSHOPS
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Digitale løsninger er vigtige i den

cirkulære økonomi. Vi kan lagre og

analysere store mængder data, som

kan være med til at understøtte

omstillingen til en mere cirkulær

økonomi, både i forretningsmodeller

og offentlige kerneydelser. 

 

Digitale sensorer kan kortlægge

materialestrømme, og denne

generering af data udgør potentielt

værdifulde oplysninger for

virksomheder. 

 

Data kan skabe transparens omkring,

hvilke materialer der findes i 

konkrete produkter og bygninger,

hvor de er placeret samt indhold af

potentielt skadelige stoffer.

 

Digitale løsninger giver en mere

effektiv anvendelse af allerede

eksisterende produkter. De bruges til

optimering af materialeforbruget og

kortlægning af mængder, opbevaring,

transport, holdbarhed, osv. 

 

På workshoppen var der oplæg fra

specialkonsulent Markus Bjerre fra

Erhvervsstyrelsen og founder og CEO

i BeResourceful, Jeppe Rasmussen.

D IG I TALE  LØSN INGER
SKABER  C IRKULÆRE

BYER



 

HV I LKE  DATA  HAR  KOMMUNER  OG  ANDRE  OFFENTL IGE

INST I TUT IONER ,  OG  HVORDAN  KAN  DE  BRUGES  AF  ANDRE

AKTØRER  T I L  AT  UNDERSTØTTE  C IRKULÆRE  T I L TAG  I  BYER ?

HVORDAN  KAN  DATA  FRA  KOMMUNER  BRUGES  I

OMST I L L INGEN  T I L  C IRKULÆR  ØKONOMI ?
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Relevante data om fx affaldsmængder

kan anvendes af de virksomheder,

som ønsker at udnytte det

forretningsmæssige potentiale.     

 

Producenter skal have et større ansvar

i byggebranchen.

 

Sensorer giver driftseffektiviseringer

og minimering af materialeforbrug.

GENERELLE FORSLAG OG IDEER

 

Krav om obligatoriske materialepas

for offentlige og private bygninger

med beskrivelse af materialeindhold

og miljøtiltag.

   

Tracking af materialeindhold som

udgangspunkt for renoveringer og

nedrivninger.

 

Børser for overskydende materialer

og fødevarer.

 

Intelligente affaldssystemer for

indsamling og sortering.

 

3D-print og kunstig intelligens med

henblik på bedre produktdesign og

mindre materialeforbrug.

Der mangler en kortlægning af, hvilke

relevante data, der findes i den

offentlige sektor.

 

Benchmarking-data skal offentlig-

gøres.

Kommunernes data om fx affalds-

mængder bør være tilgængelige.

 

Uddannelsesinstitutionerne har

mange data om forskning, analyser,

rapporter og litteratur, som skal mere

i spil.
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Sensorer og Internet of Things, der kan

tracke performance og give besked om

vedligeholdelsesbehov – og dermed

forlænge levetiden. 

 

Digitale platforme, hvor der kan deles

produkter, bygninger, biler og

maskiner.

       

Data om fx offentlige byggerier, IT-

udstyr og affald herunder plast. 

 

Data om eksterne faktorer som vejr,

energi, transport, trafik og personer. 

 

Data om miljøpåvirkning og produkt-

og materialeegenskaber.

 

Digitale deklarationskrav til alle

produkter for at sikre gennem-

sigtighed. 

 

Hvorfor er der ikke samme krav til

kildesortering af erhvervsaffald som

til husholdningsaffald?

Overblik over materiale-

information.

Adgang til kvalificerede data.

Overblik over miljøpåvirkninger.

Ressourcer til at finde og købe

relevante data.

Kompetencer til at benytte data.

For at forebygge skimmelsvamp mm.

kan kommunerne bruge elektroniske

fugtaflæsere.

 

Er det muligt at kortlægge de unges

transportmønstre?

 

Butikker bør kunne dele data for at

forebygge madspild.

 

BARRIERER FOR DATABASERET

CIRKULÆR FORRETNING

 

Virksomhederne mangler:

 



I D É K A T A L O G  2 0 2 0 S I D E  1 0

Der findes flere cirkulære for-

retningsmodeller, hvis man vil gå fra

en lineær til cirkulær virksomhed.

Forretningsmodellerne dækker over

deleøkonomi, cirkulær leverandør-

kæde, produktservice samt genbrug

og genanvendelse. 

 

Der kan være penge at spare i den

grønne omstilling. Det kan derfor

være en god idé for virksomhederne

at udvikle og optimere deres

forretning i en mere bæredygtig

retning. EU er på vej med en række

direktiver, som har fokus på

bæredygtighed – fx vil EU indføre

forbud mod flere engangs-

plastikprodukter. 

 

 

På workshoppen var der oplæg fra

projekt- og teamleder Kim Hjerrild

fra Lifestyle & Design Cluster og Ebbe

Tubæk Naamansen, som er Head of

Group Sustainability i RGS Nordic.

C IRKULÆR  FORRETN ING  -

HVORFOR  OG  HVORDAN ?



 

HVAD  ER  SMV 'ERNES  MUL IGHEDER  OG  BARR IERER  FOR  AT

BEGYNDE  AT  ARBEJDE  MED  C IRKULÆR  ØKONOMI ?

MULIGHEDER

  

Det er vigtigt med et sprogbrug om

emnet, der ikke er for kompliceret,

således at alle virksomheder kan være

med.

 

Etableringen af en platform som kan

gøre virksomheder opmærksomme

på, hvilke muligheder for bistand, der

er på området.

 

Der kunne etableres mere konkrete

løsninger, som virksomheder kan

bruge – en form for plug n’ play.     

   

Nye markeder og eksportmuligheder

i både EU og resten af verden.

 

Nye materialer skal udforskes.    

    

Fokus på cirkulære forretnings-

modeller, som giver en positiv effekt

på virksomhedernes bundlinje.

Der skal være åben og gratis

vidensdeling, eventuelt plug n’ play-

løsninger med implementerings-

hjælp. Det skal være nemt og hurtigt,

og skal fungere som en manual.

Deltagerne mente, at et resultat af

åben videns- og erfaringsdeling, giver

SMV’er konkrete eksempler og en

grøn værktøjskasse – og er dermed

med til at forenkle processen til en

grøn omstilling. Man kunne med

fordel lave  inspirationscases til

SMV’er og en hotline/hjælpelinje, da

der er mangel på viden om, hvordan

ideer kan udmønstres i en for-

retningsmodel, som er bæredygtig og

økonomisk.

 

BARRIERER

     

Manglende viden og videns-

deling.      

 

Produktdesign – fx kan emballage

bestå af to forskellige typer plastik,

som ikke kan adskilles. 

 

Deltagerne var enige om, at først og

fremmest kræver cirkulære

forretningsmodeller en cirkulær

produktudvikling. En faktor for at

producere det rigtige produkt er at se

nærmere på brugerbehov og bruger-

rejse (visuel, kronologisk fremstilling

af brugerens oplevelse med at 
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interagere med et produkt eller

service).

 

Der er generelt mangel på viden

vedrørende samarbejde med videns-

institutioner samt mangel på viden

om, hvad andre gør i branchen. Det

kan være en udfordring at finde ud af,

hvad der findes af eksperter på

området. Der er mangel på viden om

potentialer, effekterne, efter-

spørgslen, teknologien, og hvad der

gavner virksomheden på bundlinjen.

Det er et problem for mange

virksomheder, at det er usikkert, hvor

mange ressourcer, de skal allokere nu

og på sigt.

 

Samarbejde og synliggørelse af

netværk og ressourcer er essentielle.

Mere konkret drøftede deltagerne

ideen om en handelstanke; sammen

investere i løsninger, og inspiration til

nye markeder/ specialiseringer, som

på sigt kunne føre til nye

forretningsmuligheder. Der blev også

snakket om mulighederne for at finde

nye restmaterialer, støtteordninger og

projekter. Desuden skal der drages

mere nytte af global erfaring. 

 

Der skal være en kommunal op-

bakning og lovkrav på området. Fx

nævnte deltagerne, at der bør skabes 

grønne forandringsagenter, der kan

hjælpe SMV’er. Et andet alternativ til

opbakning og incitament kan være, at

man kunne lave en score-model til

virksomheden, så de kan følge deres

udvikling. Deltagerne mente, at med

et grønt incitament opnås økonomisk

prestige, hvilket på sigt kunne skabe

værdi for kunder, samfund, miljø og

virksomheden selv. Deltagerne

pegede på en strammere lovgivning

vedrørende materialer. Det skal være

nemmere at tilgå miljørigtige

materialer. 

 

Konservatisme kan være en barriere

for den grønne omstilling. For mange

virksomheder kan det være

udfordrende at omstille sig, da det fx

kan føre til besværlig logistik. En

anden faktor kan være at mange

virksomheder måske er præget af

vanetænkning i forhold til

arbejdsmetoder. Det kræver mod at

turde omstille sig og være first-mover.  

Deltagerne var enige om, at det skal

være socialt acceptabelt at tænke

cirkulært.

 

Der er en logistisk udfordring i

forhold til at indsamle/afhente

restmaterialer fra virksomhederne

til genbrug. En løsning kan være

mindre forbrug eller et pantsystem, 
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fx rabatordning ved returnering af

restaffald. Økonomisk set er det

ressourcetungt at skille sig af med

restmaterialer. 

 

Det kan være besværligt at redesigne

produkter, hvilket fører os tilbage til

mangel på incitament for omstilling.

 

Sproget er alt for akademisk, og det

kan være en barriere. Det skal kunne

forstås af SMV-segmentet. Mangel på

forståelse kan føre til angst for at

omstille sig. 

 

Der er en værdikædebarriere, da man

er afhængig af de andre led/aktører i

værdikæden.  

Der er brug for økonomisk

incitament, som kan kickstarte

omstillingen. Samtidig kan

virksomhederne se på omstillingen

som en mulighed for at tjene penge –

og samtidig bruge det som

markedsføring. Omstillingen kan

være med til at tiltrække arbejdskraft,

særligt de unge. Det vil fremtidssikre

og skabe nye samarbejder.



 

HVORDAN  KAN  POL I T I KERNE  UNDERSTØTTE

V IRKSOMHEDERNES  ARBEJDE  MED /OMST I L L ING  T I L  

C IRKULÆR  ØKONOMI ?

INDKØB

     

Den offentlige sektor bør gå foran og

understøtte den grønne omstilling

med et årligt indkøbsbudget på 300

milliarder kroner. Det er desuden en

nødvendighed for at nå klimalovens

krav om 70% CO2-reduktion i 2030.

      

Indfør en grøn indkøbslov, hvor

kommunerne er forpligtet til, at lade

10% af budgettet gå til grønne og

cirkulære indkøb.

 

Der skal sættes konkrete grønne og

bæredygtige krav til virksomhederne i

udbudsmaterialerne, ligesom

Roskilde Kommune har gjort.

 

TRANSPORT

 

Etablering af carpool lanes til biler med

mere end en person i bilen samt

baner til busser.

 

IGANGSATTE OFFENTLIGE

PROJEKTER

 

Der skal være en systematisk

opfølgning på igangsatte projekter, og

det offentlige skal formidle resultater

og visualisere dem. Det skal desuden

være klart, hvor en SMV’er kan spille

en rolle i projektet.

GRØNNE REGNSKABER

     

Grønne regnskaber er i dag kun for

store virksomheder. SMV’er skal gives

incitamenter for at komme i gang, da

der er meget viden at hente i

udarbejdelse af grønne regnskaber.

 

Indfør støttemuligheder for SMV’er

til udarbejdelse af grønne regnskaber.

 

KLIMAPARTNERSKABER

  

Inddrag virksomhederne mere. Det

skal være nemt at indgå i

partnerskaberne og få adgang til

viden om, hvad der skal gøres for at

omstille sig.

 

SOCIOØKONOMISKE

VIRKSOMHEDER

 

Der bør etableres en række

socioøkonomiske virksomheder, som

bl.a. kan bistå forbrugerne med

reparation af diverse produkter.
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NETVÆRK OG

PROJEKTORGANISATIONER

 

Der skal etableres netværk for de

virksomheder, der ønsker en grøn

omstilling samt projekt-

organisationer, der kan tilbyde

vejledning til grøn omstilling. De skal

være offentligt støttet, udstikke

langsigtede visioner samt understøtte

formidling.

 

REGULERING HERUNDER

STØTTE, AFGIFTER OG

FUNDRAISING

 

Der skal gennemføres et cirkulært

økonomisk kvalitetstjek af lov-

givningen. Det skal ske i samarbejde

mellem ministerier, styrelser og

kommuner.

 

Der er for meget utidssvarende og

bureaukratisk lovgivning, der

blokerer for den grønne omstilling.

  

Fælles landsdækkende retningslinjer

for affaldssortering, genbrug og

genanvendelse.

 

Der skal udarbejdes retningslinjer

inden for bæredygtigt byggeri.

 

Der mangler prissætning på

forurening – både i forhold til CO2-

footprint og affaldsmængder.

 

Det er for billigt at gøre det ”forkerte”

– hvorfor er konventionel mælk og

 

 

kød billigere end mere bæredygtige

fødevarer?

 

Der skal ske en forbedring af

produktdesign. Eventuelt med krav og

rammevilkår til holdbarhed fra 2-9 år.

For at gøre det mere overskueligt og

sporbart, skal producenterne skrive

hvor længe produktet forventes at

holde: cost per use. Der skal incitament

til at forlænge levetid på varer og

prissætning efter varens

samfundsøkonomiske værdi.

 

Det skal være nemmere at være

bæredygtig.

 

Produkter skal kunne splittes i

fraktioner til fri genanvendelse og

momsen skal fjernes på reparationer. 

 

Der skal være mulighed for at låne

værktøjer, for ikke at overbelaste

miljøet med unødvendig produktion.

Der kan etableres socioøkonomiske

virksomheder med fokus på

reparation (fx flexjobbere og andre

personer med arbejdsmæssige

begrænsninger, der besidder

håndværkerkompetencer).

 

Der skal indføres støttemuligheder og

afgiftsreguleringer, der understøtter

den grønne omstilling.

 

Det skal gøres nemmere for

virksomheder at søge fonde og

økonomiske partnere.
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Affald/restmaterialer er en værdifuld

ressource, som vi kan og bør bruge til

noget. I en cirkulær økonomi

genanvendes og genbruges affald igen

og igen, blandt andet for at undgå at

spilde jordens begrænsede ressourcer.

Vi kan ikke undgå affald, men vi kan

optimere og reducere mængderne.

Materialer og produkter skal følge

den korteste og mindst

energikrævende vej tilbage til

forbrugeren – samtidig med at

materialerne skal være i brug i

længere tid. Dertil er det også

nødvendigt at farlige stoffer udfases,

så materialer og produkter kan

genbruges og genanvendes.

 

 

På workshoppen var der oplæg fra

Kalundborg Symbiose, præsenteret af

Malene Køster Lasthein fra Circular

Transition samt oplæg fra founder og

CEO i Simple, Very Simple, Kristoffer

Hvidsteen.

DEN  ENES  REST -
MATER IALE ,  DEN  ANDENS

RESSOURCE



 

HVAD  ER  DE  STØRSTE  MUL IGHEDER  OG  BARR IERER  FOR  AT

STARTE  C IRKULÆRE  RESSOURCESAMARBEJDER ?

MULIGHEDER

  

Cirkulære forretningsmodeller bør

eksemplificeres, så virksomhederne

kan blive inspirerede til den grønne

omstilling. Et godt eksempel på en

cirkulær forretningsmodel er

Kalundborg Symbiose. Her sam-

arbejder flere industrivirksomheder

og drager nytte af hinandens

reststrømme. 

 

Kalundborg Symbiosen er et godt

eksempel på at have  symbiose-

partnere i samme klynge. På den

måde spares store mængder CO2,

samtidig med at det har økonomiske

besparelser, der kan investeres i nye

ting.

Verden er ramt af en køb-og-smid-

væk-kultur; en kultur, vi skal bevæge

os væk fra. En anden cirkulær

forretningsmodel er at tage imod

defekte eller ødelagte produkter til

reparation, for derefter at videresælge

– eller returnere til køber.

  

Der skal tænkes bæredygtighed ind i

alle aspekter af hverdagen, og der skal

være et grundlæggende kendskab til

cirkulære ressourcesamarbejder. Der

skal være fokus på FN’s verdensmål

og 2030-dagsordenen skal danne

grundlaget for nye samarbejder.

 

 

I D É K A T A L O G  2 0 2 0 S I D E  1 7



 

I D É K A T A L O G  2 0 2 0 S I D E  1 8

Der skal sættes rammer for genbrug

fx gratis afsætning af affald til

genbrug.

 

Et andet forslag er et nyt marked af

arbejdskraft, der kan 3D-printe og

upcycle. Det giver muligheder for at

kunne kopiere succeserne fra én

branche til en anden.

 

Der skal oprettes materialedatabaser

for affald/restmaterialer, og der skal

etableres systemer, der fremmer

cirkulær økonomi. Hele processen

skal være økonomisk rentabel, både

på lang og kort sigt. Det skal fremme

incitamentet hos virksomhederne.

 

 

 

BARRIERER

 

I lovgivningen skal der fokuseres

mere på symbiosetankegangen.

 

Der er i øjeblikket svingende

mængder af produktion, og deraf

svingende mængder af restprodukter.

Oprettelsen af gode cirkulære

samarbejder er også svingende. Der

skal skabes opmærksomhed omkring

muligheder samt kendskab til

udnyttelse af restmaterialer.

 

Der er manglende viden om aktører

og kendskab til samarbejdspartnere,

hvilket deltagerne havde en simpel

løsning på: der skal skabes overblik

over allerede eksisterende

samarbejder /aftaler i Danmark.



 

HVORDAN  KAN  POL I T I KERNE  B IDRAGE  T I L  AT  UNDERSTØTTE

RESSOURCESAMARBEJDER ?

REGULERING

  

Der skal gøres noget ved skatten:

lavere skat på arbejde, men højere på

produkter. Regeringen burde skatte-

fritage iværksættere med en

bæredygtig certificeret forretnings-

model. 

     

Der skal fjernes moms på

reparationer, så man giver borgere og

virksomheder incitament til at

genbruge og genanvende, frem for at

smide ud og købe nyt. Eventuelt

kunne en økonomisk belønning for

upcycling/genanvendelse være en

løsning. Differentier priser og afgifter

efter materialetype og gør det dyrere

at bortskaffe til deponi, blev også

nævnt som muligheder. 

 

Afgiftsstrukturen på energi er

forældet.

 

Lovgivningen på miljøområdet var

også et diskuteret emne. Ikke for

rigide regler for omstilling til cirkulær

økonomi og krav til virksomheder om

genbrug af materialer, fx gammelt

affald. Der skal stilles cirkulære krav

til bygherren, lokalplanen og til

materialer, fx minus PVC-kabler.

 

Genbrug og genanvendelse skal som

udgangspunkt udføres i Danmark, og

ikke transporteres langt, da det

medfører et stort CO2-footprint.

 

Fælles indkøb via Kommunernes

Landsforening med krav om

bæredygtighed og en klar forventning

om, at definere omfanget af

bæredygtighed for at undgå

greenwash. 

 

Kig mod Holland og deres Green Deal

Approach. Her kan man indgå

partnerskaber mellem private og

offentlige aktører med henblik på at

synliggøre uhensigtsmæssige love og

regler på miljøområdet.

 

Vidensopsamling og databaser for at

skabe overblik: Best Practice Approach.

Der skal være bedre information til

politikerne  om mulighederne i både

Danmark og udlandet.
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Etableret og drevet af Næstved

Kommune, er Ressource City

omdrejningspunktet for grøn

omstilling; en klynge af innovation,

viden og inspiration, der sætter

rammen for bæredygtig

erhvervsudvikling. Ressource City er

et grønt udviklingsprojekt med fokus

på at skabe samarbejder mellem

virksomheder, der arbejder med

cirkulær økonomi. Gennem

samarbejder hjælper Ressource City

med at udvide virksomhedernes

innovationskraft og miljøvenlige

profil mod en stærk cirkulær

økonomi.

 

Ressource City er et unikt testcenter
ved Næstved, hvor virksomheder

kan afprøve deres forretningsideer og

deltage i innovative udviklings-

projekter. På den måde skaber

Ressource City cirkulære fællesskaber

og samarbejde virksomheder

imellem.

 

Ressource City er Næstveds

fyrtårnseksempel på grøn omstilling,

der støtter og sparer med

virksomheder i deres overgang til

cirkulær økonomi.

 

Som projektorganisation arbejder

Ressource City med og i flere

projekter om cirkulær økonomi. Læs

mere på hjemmesiden

ressourcecity.dk
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OM  RESSOURCE  C I TY

Omdrejningspunkt for grøn omstilling
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RESSOURCE CITY

FACILITERER VIRKSOMHEDERS

AFPRØVNING AF GRØNNE

LØSNINGER

Gennem Næstved Kommune skaber

Ressource City værdi for virksom-

hederne, så grønne løsninger kan

markedsafprøves i mindre skala. Næstved

Kommune går forrest i udviklingen i

samarbejde med virksomheder, som kan

og vil den grønne dagsorden.
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RESSOURCE  C I TYS  STRATEG I  2020  -  2023

RESSOURCE CITY SÆTTER

FOKUS PÅ VIRKSOMHEDERNE OG

DERES VÆRDI- OG

LEVERANDØRKÆDER

Virksomhederne understøttes i processen

med omstillingen fra lineær til cirkulær

økonomi gennem Ressource Citys viden

og erfaring. Der skabes værdi for

virksomhederne, som de kan omsætte til

vækst.

RESSOURCE CITY

SYNLIGGØR NÆSTVED KOMMUNE

SOM BÆREDYGTIG

Værdi for virksomhederne skabes

gennem stærke samarbejder.  Samtidig

skabes der ny viden til både

eksisterende og potentielle virk-

somheder i Næstved samt besøgende. Det

ser vi blandt andet med  Glasklyngen i

Næstved Kommune, der blev udvalgt som

en af verdens bedste klimaløsninger i

Cities100 i 2019.

RESSOURCE CITY BIDRAGER

TIL UDDANNELSE AF DET

FREMTIDIGE GRØNNE

ARBEJDSMARKED

Med viden og erfaring inden for den

grønne udvikling, bidrager Ressource

City til uddannelsen af den grønne

generation.



Næstved Kommune
Ressource City
Maglemølle  31
4700 Næstved

 
Telefon:  +45 2335 5172

Mail :  ressourcecity@naestved.dk
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