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CASESAMLING 1

Indledning
Stadigt flere virksomheder har fokus på grøn omstilling og cirkulær økonomi. Men hvordan gør
man, hvad skal man være opmærksom på, og hvor kan man som virksomhed hente inspiration? Det
har REG LAB i samarbejde med en række medlemmer sat sig for at undersøge, og i denne rapport
bringes 15 levende eksempler fra virksomheder inden for forskellige brancher, der på forskellige
måder har arbejdet med grøn omstilling og cirkulær økonomi. De 15 cases indgår samtidig som
grundlag for en analyse af forhold, der er afgørende for udviklingen i virksomheders modenhed i
forhold til cirkulær økonomi. Disse forhold er afrapporteret i en selvstændig rapport.
De 15 cases repræsenterer mange forskellige måder at arbejde med cirkulær økonomi. Nogle af dem
er opstået om en cirkulær idé, andre har været igennem en omstilling af deres produkter eller
produktion. Nogle er langt i deres cirkulære omstilling, mens andre endnu er i de tidlige stadier af
deres udvikling og afsøger muligheder m.v.
I casene belyses virksomhedernes motivation for arbejdet med cirkulær økonomi samt hvilke
drivkræfter og barrierer, de forskellige virksomheder oplever og har oplevet i deres arbejde med
cirkulær økonomi. Som afslutning på hver case findes en kort opsummering af, hvad andre
virksomheder kan lære af den pågældende case. Denne opsummering er knyttet op på en eller flere
af de læringspunkter, der fremgår af delanalyse 1 "Succesfuld cirkulær omstilling i SMV'er".
Det er håbet, at de 15 cases i sig selv vil fremstå som interessante historier, men også at de samtidig
vil inspirere og vise vejen for andre virksomheder, der går med overvejelser om, hvilken vej frem de
skal vælge.
God læselyst!
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Case: Advance Nonwoven
”Alle cases gør, at virksomhederne skal lede efter en teknologi, hvor vi har en mulighed”. Advance Nonwoven er
en virksomhed med en teknologi, der gør det muligt at lukke kredsløb.
Advance Nonwoven har teknologien
Advance Nonwoven er stiftet i 2006, og ideen bag virksomheden
er at skabe nye muligheder for produktion af nye produkter, som
laves af naturlige fibre, affald eller genanvendt materiale.
Virksomhedens tankegang er at koble virksomheder, der ønsker et
bestemt produkt, med Advance Nonwovens teknologi.
Opstart der har taget tid
Advance Nonwoven har teknologien til at lave måtter, og
virksomhedens teknologi kan håndtere mange forskellige
restfraktioner og lave både meget tynde og meget tykke måtter.
Advance Nonwoven er en af de eneste virksomheder med denne
teknologi, og det er en teknologi, der er relevant i hele verden,
hvilket er en faktor, der fremmer virksomhedens arbejde.

Advance Nonwoven er
placeret i Region Midtjylland
og har 5-9 ansatte.

Advance Nonwoven er
klassificeret som en
virksomhedstype 5 og er
placeret på modenhedstrin 4
”CØ eksekvering”.
Virksomheden er cirkulær i
deres DNA og har således
ikke været alle trin på
modenhedstrappen
igennem.

Advance Nonwoven har i deres arbejde modtaget økonomisk
støtte fra Miljøstyrelsen og andre investorer samt tålmodige ejere
med langsigtet perspektiv, hvilket har været afgørende for, at
virksomheden er, hvor den er i dag: ”Vi har levet af Miljøstyrelsen og
investorer”. Ydermere peger Advance Nonwoven på, at opstart af
virksomhed er et spørgsmål om timing, men samtidig også at alt ikke kan være på plads, før man går
i gang: ”Hvis alt skal være 100 procent i orden, kommer du aldrig i gang”.
En udfordring for virksomhedens arbejde er, at Advance Nonwoven indtil medio 2019 har manglet
showcases til at vise omverdenen, at deres teknologi virker, og at de kan levere varen. Advance
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Nonwoven’s teknologi har ydermere den fordel, at den er i stand til at recycle produkter, hvis
kunden kan få fat i sine produkter igen efter endt brug, hvilket er en faktor, der kan udvikle kundens
virksomhed i en endnu mere cirkulær retning, hvis der i fremtiden kommer kontrol over hele
kredsløbet.
Samarbejde har skabt troværdighed og partnerskaber
Advance Nonwoven har de sidste to år arbejdet sammen med tekstilvirksomheden Kvadrat A/S i
forbindelse med udvikling. Dette samarbejde er medvirkende til at tilføre Advance Nonwoven
troværdighed og strategiske partnerskaber, som virksomheden ikke ville have kunnet opnå på
samme vis uden samarbejdet.
Der er blevet investeret et tocifret millionbeløb i virksomheden over de sidste 7-8 år, hvilket nu har
resulteret i tre konkrete projekter i tre forskellige lande, hvor kunder har købt og investeret i
Advance Nonwovens teknologi. I tråd med dette nævner Advance Nonwoven, at det er ekstremt
vigtigt at have et kommercielt sigte, og at dette er en faktor, som det offentlige i højere grad burde
indtænke i støtteordninger.
Samfundet er på vej i den rigtige retning
Advance Nonwoven påpeger, at verdensmålene har skabt en trend i det danske samfund, og at
danskerne er begyndt at tænke i bæredygtige og cirkulære baner. Spørgsmålet er, hvor hurtigt
udviklingen hos befolkningen – og dermed Advance Nonwovens kunder – kommer til at ske.
Advance Nonwoven påpeger, at nutidens tankegang med at bestemme produktet først og
efterfølgende se på processer og produktionsmetoder bliver nødt til at blive vendt på hovedet,
således at der tænkes i livscyklussen. Her kan Advance Nonwoven bidrage, og virksomheden vil
gerne tilbyde en forretningsløsning, hvor affaldsprodukter, der ikke anvendes i dag, kan indgå. Jo
renere fraktion disse affaldsprodukter har, jo større værdi.
Hvad kan andre virksomheder lære af Advance Nonwoven?
Advance Nonwoven er et eksempel på en virksomhed, hvor det ses, hvordan avanceret teknologi er
en afgørende faktor for virksomhedens udvikling. Ydermere ses et eksempel på en virksomhed, hvor
der lang vej til effekt, og hvor markedet hidtil til dels halter efter grundet virksomhedens manglende
showcases.
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Case: Another View
”Materialerne er udgangspunktet for, hvad vi laver”. Another View er en virksomhed inden for tekstilbranchen, der
har indtænkt cirkulær økonomi i virksomheden fra start.
Stort fokus på anvendte materialer
Another View er en virksomhed, der designer tøj og interiør, og
som bl.a. fokuserer på genanvendeligheden i og af deres
produkter ved at anvende materialer, der belaster miljøet mindst
muligt. Herudover produceres der ikke en stor kollektion, men i
stedet produceres få af samme style.
For Another View er materialerne udgangspunkt for alt, hvad de
laver, og virksomheden har derfor et stort fokus på, hvilke
materialer der anvendes. F.eks. anvendes uld, der er genanvendt
fra tidligere tøj, og virksomheden opkøber restmetre fra andre
produktioner. Ydermere er materialet udgangspunkt for, hvilke
varer virksomheden producerer: ”Leverandørerne laver hovedsagelig
strik, så det var det, vi skulle koncentrere os om”.

Another View er placeret i
Region Hovedstaden og har
5-9 ansatte.

Another View er
klassificeret som en
virksomhedstype 2 og er
placeret på modenhedstrin
4 ”CØ eksekvering”.

Cirkulær økonomi er indtænkt fra start
Hos Another View har det helt fra virksomhedens start været besluttet, at virksomheden skulle være
bæredygtig. Dette er en faktor, der gør, at det er nemmere at indføre den cirkulære økonomi, end
hvis virksomheden skulle omlægge sig til det: ”Vi har kunnet lægge grundstenene på den rigtige måde”.
I opstartsfasen har Another View – gennem projektdeltagelse – fået konsulenthjælp til at sætte en
forretningsmodel op. Selvom der hos Another View er stor erfaring inden for branchen, vurderes
denne hjælp som givende, da det ellers ville have krævet ressourcer i form af tid og penge, og det
ville højst sandsynligt have taget længere tid.
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En faktor, der har været medvirkende til at fremme den cirkulære økonomi hos Another View, er, at
deres produktion finder sted ved en familiedrevet virksomhed i Italien, som har genanvendt uld i
mange år. En udfordring med denne underleverandør er dog, at det er svært for Another View at
lave den tjekkende foranstaltning grundet afstanden.
Fysisk butik har skabt flow i varesalget
Den oprindelige tanke var, at der skulle produceres efter kundernes ordrer, således at der ikke var et
lager af tøj. Another View har oplevet en udfordring med dette i forhold til deres leverandører, så i
stedet produceres de styles, som med sikkerhed sælger, mens de styles, der er mere sæsonbetonede,
laves hos skræddere.
I 2017 fik Another View en fysisk butik i København. Virksomheden har mærket en stor forskel på
at have en butik, hvor kunderne kan købe produkterne til hverdag, hvilket har skabt et større flow i
varesalget. Før var virksomhedens salg primært baseret på events som f.eks. Finders Keepers.
Mere bevidste forbrugere
Another View fornemmer, at den bæredygtige og cirkulære tankegang er vejen frem: ”Vi har altid
kun fået positiv respons på det bæredygtige – det er den vej, det går”. Ifølge Another View er forbrugerne
blevet mere bevidste, og virksomheden forsøger også at informere forbrugerne så godt som muligt.
Another View er endnu ikke nået til det punkt, hvor deres produkter indgår i et kredsløb, efter de
har solgt dem til kunderne, men virksomheden ønsker at få det sidste loop på, så det køres tilbage i
systemet igen. Dette er en faktor, som kan være medvirkende til, at Another View rykker op ad
modenhedstrappen.
Hvad kan andre virksomheder lære af Another View?
Another View er en virksomhed, hvor materialer er bestemmende for, hvilke varer der produceres.
Ved Another View ses et eksempel på en virksomhed, hvor konsulenthjælp, gennem
projektdeltagelse, har tilført ressourcer, som det ellers ville have taget længere tid at finde internt i
virksomheden.
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Case: BiomassProteinTM
”Der er stor politisk bevågenhed om det, vi gør”. BiomassProtein™ er en startup
virksomhed, der har fået tilført investeringer og har kundernes interesse grundet
deres fremtidige plante-protein produkt, som er en mangelvare på det globale
marked, og hvor cirkulær økonomi er indtænkt.
Startup virksomhed
BiomassProtein™ er etableret i 2017 og baserer sig på 10 års
research. Virksomheden forsøger at løse et af verdens helt store
fødevareproblemer med at skaffe nok føde til de ekstra 2 milliarder
mennesker, vi får på jorden indenfor de næste 20 år.

BiomassProtein™ er
klassificeret som en
virksomhedstype 1 og er
placeret på modenhedstrin
4 ”CØ eksekvering”.

BiomassProtein™ er
placeret i Region
Midtjylland og har 10-19
ansatte.

”I dag er situationen, at man høster noget græs og giver det til køerne. Det samme
gør man også i morgen, nu får man bare ekstra plante-protein ud af det. Det er
vist så cirkulært, som det kan blive”. BiomassProtein™ trækker protein ud af græs og anvender alle dele
af græsset i processen. Græsset bliver presset, og i saften herfra findes proteinet, som trækkes ud.
Det pressede græs anvendes til dyrefoder, mens den overskydende brunsaft kan anvendes til
gødning, efter proteinet er trukket ud.
Stor interesse fra kunder og fra politisk side
En faktor, der har været med til at fremme udviklingen af BiomassProtein™ virksomhed og dermed
deres arbejde med cirkulær økonomi, er, at der er kunder, der er interesserede i deres produkt. Dette
er en altafgørende faktor for, at BiomassProtein™ har fået valideret deres business case og dermed
er kommet videre i deres arbejde.
”Der er stor politisk bevågenhed om det, vi gør. Vi står ved begyndelsen til en ny industri der kan blive lige så stor
som vindmøller og biogas”, hvilket har resulteret i, at BiomassProtein™ har modtaget støtte på regionalt
og nationalt plan fra eksempelvis Innovationsfonden, som konkret har givet støtte til design og
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udvikling. Denne støtte har accelereret udviklingen hos BiomassProtein™, som ellers ville have
brugt ekstra tid på at skaffe ressourcerne, inden virksomheden kunne komme i gang med arbejdet.
Corporate finance firmaer som bindeled til investorer
Netværk spiller en stor rolle i BiomassProtein™s udvikling i startup-perioden. Netværket er blandt
andet etableret gennem corporate finance firmaer, der fungerer som bindeled mellem
BiomassProtein™ og investorerne, og således medvirker til, at der er investorer, som investerer i
BiomassProtein™.
Fra business case til produktion
BiomassProtein™ har opbygget en stærk business case, forventer at begynde at bygge den første
fabrik hen over årsskiftet og forventer at være i produktion i 2020. Alle kan se, at BiomassProteins
forretning er en god idé, men som ved etablering af mange andre nye produktionsmetoder så er der
også en vis valley of death i dette tilfælde ”Alle kan se det er rigtigt, men der er en vis tøven fra nogle
investorernes side med hensyn til at være first mover”.
Ovenstående er ofte en udfordring for alle start-up’s inklusiv for, at BiomassProtein™ kommer
ordentligt i gang med deres arbejde med cirkulære økonomi. En udfordring som BiomassProtein™
henviser til, også var at finde i vindmølleindustrien og biogasindustrien, før disse blev skubbet i gang
af risikovillige penge og blev til globale industrier.
Hvad kan andre virksomheder lære af BiomassProtein™?
BiomassProtein™ er et eksempel på en virksomhed, hvor markedet er der, men hvor en udfordring
er, at investorerne tøver med at investere i den nye teknologi virksomheden baserer sig på. Der ses
her et eksempel på en virksomhed, hvor der er lang vej til effekt, og hvor man undervejs har fået
tilført ressourcer. Ydermere er BiomassProtein et eksempel på en startup virksomhed, der er
cirkulær i deres DNA, og som illustrerer, hvordan en virksomhed af deres type succesfuldt kommer
fra business case til produktion.
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Case: Furnipart A/S
Furnipart A/S’ deltagelse i et EU-støttet projekt var trigger til at udvikle den cirkulære økonomi i virksomheden.
Furnipart A/S har Cradle to Cradle certificeret 1/3 af deres
omsætning
Furnipart A/S er en virksomhed, der sælger greb til køkken og
bad og primært får produceret deres produkter hos
underleverandører i Kina og Vietnam. Den cirkulære økonomi
ses ved, at Furnipart A/S i 2018 fik Cradle to Cradle certificeret
1/3 af deres omsætning. Via Cradle to Cradle certificeringen
sikrer Furnipart A/S, at deres produkter er genanvendelige for
andre, da virksomheden ikke selv genanvender produkterne.
Cirkulær økonomi betyder for Furnipart A/S, at der skabes en
bevidsthed om, hvilke delelementer der indgår i deres produkter.
For Furnipart A/S har det begyndende arbejde med cirkulær
økonomi både været af værdimæssige og økonomiske årsager,
men overordnet er udviklingen sat i gang for at sikre
virksomheden til fremtiden.

Furnipart A/S er placeret i
Region Midtjylland og har
20-49 ansatte.

Furnipart A/S er
klassificeret som en
virksomhedstype 2 og er
placeret på modenhedstrin
4 ””CØ eksekvering”.
Virksomheden har
gennemgået en udvikling
fra det laveste
modenhedstrin.

Projektdeltagelse var en vigtig forudsætning
Furnipart A/S er den første virksomhed inden for metalproduktionen med base i Kina, som har fået
en Cradle to Cradle certificering. Furnipart A/S’ deltagelse i det EU-finansierede projekt ”Rethink
Business” gjorde virksomheden opmærksom på cirkulær økonomi, og det var dette projekt, der
gjorde, at virksomheden startede med at arbejde med cirkulær økonomi. I forbindelse med Cradle to
Cradle certificeringen har virksomheden modtaget både konsulenthjælp og økonomisk støtte, hvilket
– ifølge virksomheden – har været afgørende for virksomhedens udvikling inden for den cirkulære
økonomi.
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Furnipart A/S har ikke haft viden og kompetencer inden for cirkulær økonomi fra start, men ”Det
har været en viden, vi har måtte tilegne os. Vi har ikke vidst noget om det (…). Egen uvidenhed har været den største
udfordring. Vi har brugt konsulenter til at hjælpe os på vej”. Virksomheden er kommet over dette problem
ved f.eks. at deltage i EU-projekter som ”Rethink Business”, hvilket har givet en viden, som
virksomheden ellers ikke ville have fået.
Furnipart A/S oplever, at deres kunder bevæger sig i retning af cirkulær økonomi, og flere og flere
kunder begynder at have en holdning til, hvordan produkter produceres og muligheden for
genanvendelse. Dette er en faktor, der er fremmende for virksomhedens fremtidige udvikling inden
for cirkulær økonomi.
En barriere for at Furnipart A/S bevæger sig op ad modenhedstrappen og bliver mere cirkulære, er
at få implementeret den cirkulære tankegang hos deres underleverandører i Kina og Vietnam.
Furnipart A/S har sørget for undervisning af leverandørernes ansatte, men der er lang vej igen, da
deres verden i Kina og Vietnam ikke er særlig cirkulær i dag.
Cirkulær økonomi medfører binding i værdikæden
I forbindelse med at Furnipart A/S er begyndt at indtænke cirkulær økonomi, er der opstået en vis
binding i værdikæden for virksomheden: ”Vi er tættere forbundet med produktionen, så vi kan ikke bare lige
skifte fra den ene produktion til den anden, for så opfylder vi ikke vores certificering, så der er en binding for os i
værdikæden ved at gøre det”. Furnipart A/S ser dette både som værende en mulig fordel og en
udfordring.
Cradle to Cradle certificering af hele virksomheden i fremtiden
Furnipart A/S har startet rejsen inden for cirkulær økonomi og har planer om at udvikle sig og blive
mere cirkulære. Konkret vil virksomheden Cradle to Cradle certificere hele deres omsætning.
En faktor, der kan muliggøre en yderligere cirkulær udvikling hos Furnipart A/S, er virksomhedens
kunder og afsætningskanaler: ”Jo mere vores kunder og afsætningskanaler bliver opmærksomme, jo mere mening
giver det for os at gennemføre”.
Hvad kan andre virksomheder lære af Furnipart A/S?
Furnipart A/S er et eksempel på en virksomhed, hvor projektdeltagelse har været trigger til udvikling
inden for cirkulær økonomi, og hvor der er blevet gjort brug af øvebaner. Ydermere viser denne
case, hvordan relationen til underleverandører ændres som følge af cirkulær økonomi, samt hvordan
underleverandører kan være en barriere for udvikling. Derudover kan Furnipart A/S anvendes som
eksempel på en virksomhed, der fra start har haft begrænsede kompetencer, men som har fundet
kompetencerne andetsteds.
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Case: Gardinlis
Selvom Gardinlis’ arbejde med cirkulær økonomi er atypisk inden for deres branche, er omstillingen medvirkende til
at skabe synlighed og interesse fra omverdenen.
Cirkulær økonomi gør Gardinlis interessant og anderledes i branchen
Gardinlis har eksisteret siden 1984 og er en gardinforretning, der har
Gardinlis er placeret i
arbejdet med cirkulær økonomi i næsten 3 år. Det cirkulære i
Region Midtjylland og har
virksomheden ses bl.a. ved, at der laves leasingaftaler på gardiner til
20-49 ansatte.
erhvervsinstitutioner, hvortil der er koblet serviceaftaler.
Yderligere er virksomheden i øjeblikket i gang med et endnu
fortroligt projekt, hvor gamle produkter bliver lavet til nye
produkter, som ikke har noget at gøre med gardiner og
solafskærmning. Internt i virksomheden tænkes der også over, at
materialer indgår i et kredsløb, og at produkter, som virksomheden
ikke selv genanvender, bliver afleveret videre til dem, der er
specialiserede i at genanvende netop disse.

Gardinlis er klassificeret
som en virksomhedstype 2
og er placeret på
modenhedstrin 5 ”CØ
forretningsmodel”.
Virksomheden har
gennemgået en udvikling
fra det laveste
modenhedstrin.

Udviklingen inden for cirkulær økonomi drives af ledelsen
Gardinlis begyndte at arbejde med cirkulær økonomi som følge af en
ansat med fokus på nyudvikling. Hertil kommer, at virksomhedens ledelse er af overbevisningen
”Hvis vi ikke udvikler os, så afvikler vi os”, hvorfor arbejdet med cirkulær økonomi betragtes som en
måde at gøre virksomheden interessant og anderledes end en almindelig gardinforretning.

En faktor, der ses som væsentlig i forbindelse med Gardinlis’ omstilling til cirkulær økonomi, er den
ansatte, der havde interesse for det og dermed medvirkede til at planlægge udviklingen i
virksomheden. Efterfølgende har et engagement fra ledelsen medvirket til, at virksomheden har
bevæget sig op ad modenhedstrappen.
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En udfordring for Gardinlis’ arbejde med cirkulær økonomi har været økonomi og ressourcer.
Ejeren af virksomheden har lånt penge til udviklingen uden at vide, om det reelt ville føre til noget i
sidste ende. Virksomheden mener i den forbindelse, at et tidsbegrænset tilskud til en fuldtidsansat
(f.eks. i et år), som udelukkende arbejder med cirkulær økonomi, vil kunne skabe en stor udvikling i
en virksomhed som deres.
Det er først nu – næsten 3 år efter, at Gardinlis startede med at arbejde med cirkulær økonomi – at
virksomheden mærker et øget fokus fra kunderne. Dette fokus ses bl.a. ved, at for nogle af de
ordrer, som virksomheden byder ind på, har det værdi at være grønt tænkende.
Cirkulær udvikling som følge af leasingaftaler og certificeringer
Gardinlis har udviklet sig inden for cirkulær økonomi ved bl.a. at etablere leasinggardiner for
erhvervsinstitutioner, så f.eks. en skole kan lease deres gardiner. Dermed har Gardinlis bedre styr
over deres produkter.
En yderligere faktor, der har medført en cirkulær udvikling hos Gardinlis, er, at de er i gang med at
Cradle to Cradle certificere nogle af deres gardinprodukter, hvilket har skabt et øget fokus på
produkterne. I forbindelse med Cradle to Cradle certificeringen har Gardinlis modtaget
konsulenthjælp, hvilket virksomheden vurderer som afgørende for at have fået Cradle to Cradle
certificeringen.
Halvvejs i udviklingen inden for cirkulær økonomi
Gardinlis vurderer at være nået halvvejs i udviklingen mod cirkulær økonomi. Inden for de næste 3-5
år vil Gardinlis gerne opnå, at endnu mere tager udgangspunkt i den cirkulære tankegang. Den
primære driver er i den forbindelse en øget interesse fra deres kunder, mens en barriere er, at det
kun er erhvervsinstitutioner, der kan lease gardiner. Dette vil virksomheden gerne sprede ud til også
at gælde private kunder.
Hvad kan andre virksomheder lære af Gardinlis?
Gardinlis er en virksomhed, som har udviklet sig inden for cirkulær økonomi ved at have en
engageret ledelse. Samtidig ses et eksempel på en virksomhed, hvor økonomi og ressourcer er en
udfordring for at udvikle den cirkulære økonomi endnu mere, end den er i dag, hvilket hænger
sammen med, at virksomheden oplever en relativt lang vej til effekt. Ydermere er Gardinlis en
virksomhed, hvor et fokus på udvalgte produkter ift. certificeringer har været positivt for
virksomhedens cirkulære udvikling.
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Case: Højer Møbler A/S
En aftale med Aalborg Kommune har været en vigtig faktor for Højer Møbler A/S’ udvikling inden for cirkulær
økonomi.
Cirkulær økonomi har ubevidst altid været en del af Højer Møbler A/S
Højer Møbler A/S har eksisteret siden 1991 og er en virksomhed, der
Højer Møbler A/S er
udvikler, producerer og leverer møbler til undervisningssektoren.
placeret i Region
Højer Møbler A/S’ produkter er modulopbygget, så enkelte moduler
Nordjylland og har 20-49
kan skiftes ud i stedet for at erstatte hele produktet. Højer Møbler A/S
ansatte.
udvikler og monterer selv møblerne og får materialerne hertil lavet ved
leverandører. Når møblerne leveres, tager Højer Møbler A/S paller og
indpakning med retur og sørger for, at deres egne restprodukter som
f.eks. træ, jern og plast bliver afhentet og efterfølgende genanvendt.
Højer Møbler A/S er
Højer Møbler A/S har været ”Ubevidst cirkulær. Vi gjorde det bare dengang.
Det var den rigtige måde og kvalitet”. I løbet af de sidste 10-12 år er Højer
Møbler A/S’ arbejde med cirkulær økonomi blevet mere fokuseret,
hvilket f.eks. ses ved, at virksomheden ser på, hvordan det cirkulære
kan forstærkes internt og kommunikeres ud til kunderne.

klassificeret som en
virksomhedstype 2 og er
placeret på modenhedstrin
3 ”CØ overblik, prioritering
og strategi”.

Gode forudsætninger internt og i virksomhedens omgivelser
Hos Højer Møbler A/S har der været ”en ejer, der er gået forrest og haft mange ideer, hvor der efterfølgende har
været mennesker, der har konceptualiseret det og sat det i system”, hvilket har været fremmende for udvikling i
virksomheden.
En faktor, der har været medvirkende til Højer Møbler A/S’ udvikling inden for cirkulær økonomi,
er, at virksomheden i 2018 indgik en aftale med Aalborg Kommune, således at man blev leverandør
på møbler til undervisningssektoren i Aalborg Kommune fra 2018 og fire år frem. En udfordring
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med dette er, at slutkunden ikke altid fokuserer på cirkulær økonomi, og dermed kan Højer Møbler
A/S ende med at konkurrere på pris, hvor det cirkulære ikke er i højsædet.
Højer Møbler A/S samarbejder med studerende, og de studerende er bl.a. med til at tilføre viden til
virksomheden og hjælpe med grundlæggende arbejde, som skaber grundlag for virksomhedens
udvikling. Ydermere deltager Højer Møbler A/S, i samarbejde med Aalborg Universitet, i EUprojektet KATCH-e, hvor hensigten er at uddanne de bedste bæredygtige kandidater.
En udfordring for Højer Møbler A/S’ arbejde med cirkulær økonomi er ressourcer og tid, da det –
grundet virksomhedens størrelse – tager en del år at se den økonomiske effekt. Højer Møbler A/S
gik ind i cirkulær økonomi af idealistiske grunde, men har stadig øje for det økonomiske aspekt.
Én samlet profil omkring cirkulær økonomi
Hos Højer Møbler A/S er der sket en udvikling fra det ubevidste med forskellige retninger til nu at
have alt samlet og struktureret omkring én profil omkring bæredygtighed og cirkulær økonomi,
hvilket gør virksomheden i stand til at handle. Et projekt i Lifestyle og Design Cluster var
medvirkende til at hjælpe Højer Møbler A/S med at strukturere, hvordan virksomheden tænkte
bæredygtigt.
Cirkulær økonomi er et fremtidigt konkurrenceparameter
Ifølge Højer Møbler A/S bliver cirkulær økonomi mere og mere et konkurrenceparameter, og
opfattelsen er, at: ” For 20 år siden måtte du ryge indendørs, i dag kan man ikke forestille sig, at folk begynder at
ryge – jeg tror, det her bliver akkurat det samme”.
Hvad kan andre virksomheder lære af Højer Møbler A/S?
Højer Møbler A/S er en virksomhed, hvor ledelsen er gået forrest i arbejdet med cirkulær økonomi.
Ydermere ses et eksempel på en virksomhed, som er udfordret mht. tid og ressourcer, men som
formår at skaffe ressourcer gennem at prioritere det bæredygtige arbejde samt gennem samarbejde
med eksterne partnere – herunder også studerende. Hos Højer Møbler A/S ses en virksomhed, hvor
den cirkulære økonomi forstærker relationen i værdikæden. Derudover er Højer Møbler A/S et
eksempel på en virksomhed, hvor der har været relativt lang vej til effekt, og hvor efterspørgslen kan
være medvirkende til, at virksomheden bliver endnu mere cirkulær.
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Case: KALK A/S
”Historien er nem at fortælle i det øjeblik, du gør tingene på én gang”. KALK A/S er en lille virksomhed, der har
fordoblet omsætningen på 5 år ved at være konsekvente i omstillingen til cirkulær økonomi.
Cirkulær økonomi gavner økonomisk og rekrutteringsmæssigt
KALK A/S er en virksomhed, der sælger kalkprodukter som
eksempelvis mørtel og kalkmælk, og har eksisteret siden 1976.
Virksomheden arbejder i dag med cirkulær økonomi og har haft
tankegangen indtænkt de sidste fem år, selvom de i virkeligheden har
gjort det hele tiden, da virksomheden eksempelvis ikke anvender og
aldrig har anvendt tilsætningsstoffer i deres produkter. Den cirkulære
tankegang ses i virksomheden ved, at alle deres produkter er Cradle to
Cradle certificeret. Herudover er kalkmørtlen lavet, så den nemt kan
adskilles fra mursten, og begge dele kan dermed genanvendes.

KALK A/S er placeret i
Region Sjælland og har
10-19 ansatte.

KALK A/S er klassificeret
som en virksomhedstype
1 og er placeret på
modenhedstrin 4 ”CØ
eksekvering”.

Den cirkulære økonomi har stor betydning for virksomheden både
økonomisk og rekrutteringsmæssigt. I løbet af de fem år,
virksomheden har arbejdet med cirkulær økonomi, har de fordoblet
deres omsætning. Derudover fornemmer de en udvikling, hvor flere søger job i virksomheden som
følge af den cirkulære tankegang. ”Jeg tror gerne, at vi i dag vil have et liv, der er i harmoni, og derfor vil vi ikke
arbejde på en kemifabrik”.

KALK A/S har gode forudsætninger for arbejdet med cirkulær økonomi
KALK A/S er en lille virksomhed med 8-10 medarbejdere, hvilket de ser som positivt i udviklingen
med at ”dreje” virksomheden 100 procent i en cirkulær retning på én gang. Virksomheden er
geografisk placeret i Stevns Kommune, og denne placering i en mindre kommune har i høj grad
muliggjort et samarbejde med kommunen og borgmesteren. Et yderligere forhold, der er fremmende
for KALK A/S’ udvikling inden for cirkulær økonomi, er Københavns Kommunes krav til
indholdsmaterialer ved byggerier, som – ifølge KALK A/S – gør det mere attraktivt at omstille sig.

CASESAMLING 15

KALK A/S har udviklet sig inden for cirkulær økonomi ved bl.a. at Cradle to Cradle certificere alle
deres produkter, hvor virksomheden i den forbindelse modtog rådgivning fra konsulentfirmaet
Minor Change. KALK A/S ser det som nærmest nødvendigt at have konsulenter inde over til at
hjælpe med grønne forretningsmodeller i virksomheder på deres størrelse, da konsulenterne kan
tilføre de ressourcer, der ikke er internt i virksomheden.
En udfordring for KALK A/S’ arbejde med cirkulær økonomi er, at det er billigere at producere
mørtel fra ny end at genanvende mørtlen, og dermed er det ikke ligeså attraktivt at bygge i
materialer, der kan genbruges. Det vil højst sandsynligt blive mere attraktivt at genbruge mørtel, hvis
det var billigere end at producere fra ny, og som KALK A/S udtaler: ”Der er ikke nogen, der er i tvivl
om, at de skal genbruge guld, fordi prisen er så høj”. KALK A/S nævner yderligere, at der går 2-3 år, før
deres materialer anvendes i byggerier, da det først skal gennem en arkitekt.
Det skal være simpelt at fortælle
”Historien er nem at fortælle i det øjeblik, du gør tingene på én gang. Det er sådan, jeg har det”. KALK A/S
gennemgik en stor ændring på mange parametre samtidig – nyt navn, ny hjemmeside, webshop,
mere cirkulær tankegang. Det pressede økonomien, men det har været en succes for virksomheden
at gøre det simpelt at fortælle den cirkulære historie.
Lovgivning kan muliggøre en endnu mere cirkulær økonomi
Ifølge KALK A/S vil ny lovgivning på området muliggøre en udvikling af den cirkulære økonomi.
F.eks. vil det give mening, at der indtænkes andre parametre end pris, når der laves nybyggeri. ”Hvis
der bygges noget, som ikke skal vedligeholdes de næste 100 år, så betyder det ingenting at bruge 5 procent ekstra i
byggesum”.
Hvad kan andre virksomheder lære af KALK A/S?
KALK A/S er en virksomhed, hvor der er blevet sat yderligere fokus på cirkulær økonomi, og
denne omstilling er sket på én gang. KALK A/S et eksempel på en virksomhed, hvor efterspørgslen
ses som en begrænsning for, at virksomheden kan rykke sig op ad modenhedstrappen. Ydermere er
KALK A/S et eksempel på en virksomhed, hvor der er lang vej, fra et initiativ tages, til effekten
opnås - i dette tilfælde at deres produkter anvendes i byggerier. KALK A/S er et eksempel på en
virksomhed, hvor konsulenthjælp har været vigtig for, at virksomheden har udviklet sig inden for
cirkulær økonomi, ligesom virksomhedens omsætning er øget som følge af cirkulær økonomi.
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Case: LetsGo Fleet Systems
LetsGo Fleet Systems tilbyder et reservationssystem, der gør det muligt at dele biler i kommuner, regioner og private
virksomheder med henblik på at udnytte bilerne optimalt.
Bedre udnyttelse af biler
LetsGo Fleet Systems er et datterselskab af delebilfonden LetsGo,
som blev etableret i 2007, og udspringer af København- og Århus
delebilsforening. LetsGo Fleet Systems’ produkt er en service i
form af et delebilsreservationssystem. Dette reservationssystem
gør det muligt, at medarbejdere - på tværs af afdelinger og
institutioner i kommunen - kan dele kommunens biler, hvilket
skaber mindre administration, bedre overblik over køretøjer og en
samlet optimering af bilflåderne. Reservationssystemet sælges bl.a.
til kommuner, regioner og private virksomheder.

LetsGo Fleet Systems er
placeret i Region
Hovedstaden og har 5-9
ansatte.

LetsGo Fleet Systems er
klassificeret som en
virksomhedstype 3 og er
placeret på modenhedstrin 2 ”CØ i det små”.

LetsGo Fleet Systems er i høj grad en grøn virksomhed, der
forsøger at minimere ressourceforbrug og skabe en grønnere
transport. Ved at dele biler fås en mere optimal udnyttelse af
bilerne, ligesom antallet af biler reduceres. Den cirkulære økonomi
ses ved, at virksomheden forsøger at minimere antallet af biler og kørslen i biler og dermed reducere
produktionen heraf.
Forudsætninger for delebilsreservationssystemet
LetsGo Fleet Systems oplever en udfordring med lovgivningen i forhold til at firmaer kan dele biler
med deres ansatte. Dette er - i modsætning til udlandet hvor det er muligt - en stor hæmsko for
udvikling af delebiler og de relaterede miljøfordele i Danmark.
LetsGo Fleet Systems har haft succes med at drive delebilsvirksomhed grundet den viden, der er
internt i virksomheden. Denne viden er opbygget og forblevet i virksomheden gennem en stabil
medarbejderskare og har medvirket til, at virksomheden har en god markedsposition.
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Delebilssystemet udbredes
LetsGo Fleet Systems har gennemgået en udvikling fra at systemet primært blev brugt af
delebilsorganisationer, til at det nu sælges til virksomheder og offentlige institutioner såsom regioner
og kommuner. Der ses en stigende efterspørgsel hos disse operatører, men det er ”et marked, der
stadig er uopdyrket. Mange har endnu ikke opdaget, hvor meget de kan optimere”.
Der ses en udfordring i at få det offentlige til at omstille sig til delebilsprincipperne, da de mangler
viden og den rette organisering. De biler, som f.eks. en kommune ejer, er ofte indkøbt i de enkelte
afdelinger og institutioner, og der mangler en central styring og et overblik over bilerne. Konkret
mangler der videnspersoner, der har det samlede ansvar og overblik over bilerne.
Det cirkulære loop ligger et skridt længere ude
Virksomhedens fokus er på at reducere forbrug, og en udbredelse af reservationssystemet vil
minimere antallet af biler. Da LetsGo Fleet Systems ikke har direkte materialestrømme, er der ikke
egentlige faktorer, der kan udbygge den cirkulære økonomi på andre punkter i virksomheden end
der, hvor det ses i dag.
Hvad kan andre virksomheder lære af LetsGo Fleet Systems?
LetsGo Fleet Systems er et eksempel på en virksomhed, hvor der ses, hvordan lovgivning udgør en
barriere for udviklingen af markedet. Ydermere er LetsGo Fleet Systems et eksempel på en
virksomhed, hvor den grønne tankegang er i fokus, men hvor en yderligere udvikling inden for
cirkulær økonomi ikke er muligt inden for virksomhedens kerneforretning.
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Case: Nordic Fastfood
”Vi var heldige, at vi havde de cirkulære briller på, da vi startede”. Nordic Fastfood er en virksomhed, der har haft
succes med at indtænke bæredygtighed og cirkulær økonomi i deres forretning fra start.
Ejere med stort engagement
Nordic Fastfood startede for 4½ år siden og er en virksomhed, der
leverer mad til arrangementer og derudover har åbnet cafeen
”Ristet rug” i København. Virksomheden laver rugbrødsburgere og
ønsker, at materialet rundt om produktet er i tråd med selve
produktet. Derfor anvendes genanvendt papir til indpakning. Den
cirkulære økonomi ses yderligere i virksomheden ved, at varer
modtages i plastkasser, som Nordic Fastfood leverer tilbage, og at
der anvendes gamle husmordyder, så eksempelvis gamle
plastikbøtter genbruges i stedet for at pakke varerne ind i film.
Virksomhedens to ejere er meget værdidrevet: ”Vi ville ikke gide at
have en virksomhed, hvis vi ikke var bæredygtige. Vi ville ikke synes, det var
sjovt”. Dette ses yderligere ved, at der i cafeen sælges
aluminiummadkasser for at undgå plastik, og at der fokuseres på
økologi og bæredygtighed generelt.

Nordic Fastfood er placeret
i Region Hovedstaden og
har 10-19 ansatte.

Nordic Fastfood er
klassificeret som en
virksomhedstype 3 og er
placeret på modenhedstrin
3 ”CØ overblik, prioritering
og strategi ”.

Forudsætninger for cirkulær økonomi
Nordic Fastfood har tænkt bæredygtigt og cirkulært helt fra start, hvilket er en faktor, der har gjort
det nemmere at indtænke bæredygtighed og cirkulær økonomi: ”Vi var heldige, at vi havde de cirkulære
briller på, da vi startede, så vi kunne tænke det ind i alting – vi skulle ikke justere bagefter”.
De to ejere af Nordic Fastfood har begge en lang videregående uddannelse, hvilket gør, at de er
meget reflekterende og analyserende i deres tilgang til arbejdet. Ydermere har ejerne mange
kompetencer og søger hele tiden nye kompetencer, f.eks. gennem messer. Det faktum, at Nordic
Fastfood har to ejere, har den effekt, at de kan holde hinanden op på, at deres løsninger skal være
bæredygtige og cirkulære, da den nemme og mindst krævende løsning ofte ikke er den bedste rent
miljømæssigt.
Nordic Fastfood har både private kunder og erhvervskunder, og virksomheden oplever en forskel i,
hvorfor kunderne vælger virksomhedens produkter. Erhvervskunderne vælger mad fra Nordic
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Fastfood med tanke på, at det er bæredygtigt, mens de private kunder i højere grad: ”er ligeglade med,
at det er bæredygtigt, de er optagede af, om det smager godt. Mange synes, det er et fedt add-on, men det er ikke derfor,
de vælger os”. Modsat vælges Nordic Fastfood ofte til events som f.eks. festivaler, hvis der skal laves et
statement.
En udfordring for at udbrede cirkulær økonomi hos Nordic Fastfood er emballage lavet af
genbrugspap. Der findes papkartoner, hvori der kan være to sandwich, men disse indeholder
tungmetaller, hvilket er et problem, når det er i kontakt med fødevarer. Nordic Fastfood har derfor
været nødsaget til at vælge denne emballage fra.
Yderligere fokus på emballage
Nordic Fastfood har deltaget i det kommunale EU-støttede projekt ”Bæredygtig bundlinje”, hvor
virksomheden har modtaget konsulenthjælp til bl.a. at se på den emballage, som deres mad
indpakkes i. Nordic Fastfood er på nuværende tidspunkt i gang med et projekt, der omhandler
virksomhedens emballage til burgere som i dag er plastikcoated, hvilket der ikke er behov for. Dette
er et projekt, der stadig udvikles på.
Nordic Fastfood og cirkulær økonomi i fremtiden
Nordic Fastfood er en virksomhed, som er meget værdidrevet. Cirkulær økonomi og bæredygtighed
generelt vil fortsat have en stor betydning for virksomheden i fremtiden, da det er en del af
grundlaget for virksomhedens arbejde.
For at udbrede den cirkulære økonomi hos Nordic Fastfood kræver det, at kunderne tænker mere
disse baner, og at de er villige til at betale for produktet.
Hvad kan andre virksomheder lære af Nordic Fastfood?
Nordic Fastfood er et eksempel på en virksomhed, hvor de to ejere har en stor interesse for og går
forrest i det bæredygtige og cirkulære arbejde. Ydermere ses ved Nordic Fastfood et eksempel på en
virksomhed, hvor der generelt er stor efterspørgsel, men hvor grundlaget for denne efterspørgsel er
forskelligt afhængig af kundetype.
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Case: Plastix
”Du kan sige, det ligger i hele vores grundlæggende DNA, at vi er cirkulære i hele vores forretningsmodel”. Plastix er
en virksomhed, der genanvender affald fra den maritime industri, hvilket muliggøres af veludviklet teknologi.
Genanvender affald fra den maritime industri
Plastix er en dansk recycling virksomhed, der er etableret i 2012, og
som genanvender fibre fra fiskenet, reb og andet plast til nye grønne
plastråvarer i form af granulat. Plastix er med til at løse et af verdens
affaldsproblemer og bidrager til en cirkulær økonomi, der reducerer
landdeponi, plastaffald i havet, udledning af CO2, og som sikrer, at
værdifulde ressourcer ikke går tabt.
Plastix startede op omkring samme tid som cirkulær økonomi blev
formuleret. Baggrunden for virksomhedens opstart var den globale
debat omkring de plastfraktioner, der ender i havet, hvor affald fra
den maritime industri er identificeret som betydningsfuld.

Plastix er placeret i
Region Midtjylland og
har 20-49 ansatte.

Plastix er klassificeret
som en virksomhedstype
4 og er placeret på
modenhedstrin 5 ”CØ
forretningsmodel”.

Forudsætninger for cirkulær økonomi
Plastix’ arbejde omfatter et tæt samarbejde med fiskere, havne og myndigheder, som indsamler
affaldet fra den maritime industri. Det er en forarbejdningskrævende affaldsfraktion, og der ligger et
stort arbejde i at sortere og homogenisere materialet. Til dette har Plastix over de seneste seks år
udviklet og designet et anlæg, hvor det sikres, at massen er så ensartet og homogeniseret, at der kan
leveres en højkvalitets genbrugsplast.
Dette anlæg er udviklet med egen viden internt i virksomheden. Plastix arbejder evidensbaseret,
hvilket muliggøres af deres plastlaboratorium, hvor der laves fulde laboratorieanalyser helt ned i
detaljer. Dette gør, at Plastix kan underbygge alt med et videnskabeligt datagrundlag, og dette er en
superfaktor for virksomheden: ”Det er en kvalitetssikringsfaktor”.
En udfordring for, at Plastix udvikler sig endnu mere inden for cirkulær økonomi, er renhedsgraden
på det materiale, der produceres inden for den maritime industri og dermed det materiale, der
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modtages. En høj kvalitet kræver en renhedsgrad på 92-95 procent, og det bedste der kan fås i dag er
knap 80 procent. En faktor, der kan have stor værdi for Plastix og hele den cirkulære økonomis
substans, er, hvis der indføres et krav om, at der kun må produceres produkter med brug af én
plasttype, da dette vil gøre det langt nemmere at genbruge plasten.
Plastix har modtaget økonomisk støtte fra Markedsmodningsfonden og fra EU. Derudover er der
investeret mange millioner kr. af private midler i virksomheden. Ydermere har Plastix deltaget i
MUDP-projekter.
En virksomhed i udvikling
Plastix har i løbet af de seneste år udviklet virksomhedens teknologi, og i forlængelse af dette er der
også sket en udvikling af Plastix’ produkt, så det granulat, som virksomheden sælger i dag,
imødekommer EU’s plaststrategis mål om at producere i høj kvalitet og så tæt på ny plast som
muligt. Udviklingen af teknologien har krævet vedholdenhed og investorer, der har bakket op om
virksomhedens mission.
Markedet i Danmark har endnu ikke fulgt med Plastix’ udvikling: ”Vi er en råvareproducent, og vi oplever
ingen efterspørgsel efter genbrugsplast, selvom man siger det inden for alle sektorer”. Dette er dog ikke en
udfordring for Plastix, da virksomheden har en andel af udenlandske kunder, der finder vej til Plastix
grundet deres globale samarbejde med blandt andet NGO’er. Plastix ser dog stadig et stort
potentiale for virksomheden og det danske samfund i at den danske efterspørgsel øges.
Cirkulær økonomi kan ikke stå alene
Plastix henviser til, at cirkulær økonomi ikke kan drøftes nok, men at der mangler en generel plan
for, hvordan de danske borgere oplyses omkring de problemstillinger, der er forbundet med at
transformere om til en cirkulær økonomi. ”CØ skal ikke stå alene, den skal hænges op på noget. Det bedste,
jeg kan komme i tanke om, er, at vi har verdens vigtigste plan formuleret i de 17 verdensmål”. Ifølge Plastix skal
de cirkulære rammevilkår materialiseres i lovgivningen i form af eksempelvis et producentansvar, så
producenter pålægges at designe produkter, så de kan genanvendes.
Hvad kan andre virksomheder lære af Plastix?
Plastix er en virksomhed med cirkulær økonomi i deres DNA. Der ses her et eksempel på en
virksomhed, som har investeret mange millioner kr. i virksomheden for at kunne udvikle sig inden
for cirkulær økonomi. Ydermere er Plastix et eksempel på en virksomhed med en stor andel af
udenlandske kunder, hvorfor den nuværende manglende efterspørgsel i Danmark ses som et
fremtidigt potentiale.
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Case: Reilling
”Vi er med helt fremme, fordi der er den viden om sortering af glas, der skal til”. Reiling er en virksomhed, der
gennem erfaringer har opbygget stor intern ekspertise, som muliggør en udvikling af virksomhedens arbejde inden for
cirkulær økonomi.
Virksomhedens baggrund og motivation for arbejdet med CØ
Reiling startede i 1999 og er et af Reilinggruppens
Reiling er placeret i Region
datterselskaber, som genbruger emballage og planglas.
Syddanmark og i Næstved.
Virksomheden indsamler og modtager alle former for almindeligt
Virksomheden har 45 ansatte.
glas, som eksempelvis kommer fra kommunale
genbrugsstationer, offentlige og private affaldsselskaber samt
emballageproducenter.
For Reiling har cirkulær økonomi afgørende betydning, da det er
fundamentet for hele forretningen: ”Hvis vi sløser, har vi ingen
forretning”. Virksomheden startede op i Danmark grundet det
behov for at genbruge, som man så i Tyskland, og virksomheden
har i dag gode lokationer i Danmark.
Forudsætninger
En afgørende faktor for, at Reilings arbejde med cirkulær
økonomi fungerer, er deres samarbejde med kommuner og
affaldsselskaber, da det er herigennem materialet sikres. Dette er
et samarbejde, der fungerer godt: ”Kommunerne er blevet lydhøre over
for problematikkerne i glasbranchen. De forstår det og tager det til sig”.

Reiling er klassificeret som en
virksomhedstype 4 og er
placeret på modenhedstrin 3
”CØ overblik, prioritering og
strategi”. Virksomheden er
cirkulær i deres DNA og har
således ikke været alle trin på
modenhedstrappen igennem.
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Viden blandt Reilings medarbejdere er centralt for, at virksomheden får den bedst mulige sortering
af glasset og dermed, at virksomheden bliver så cirkulær som muligt. Denne viden er opbygget
internt i virksomheden gennem mange år. Yderligere ses et stort engagement fra virksomhedens
medarbejdere, da de har stor interesse inden for glasområdet.
Forandringer
Reiling har stort fokus på at sortere glasset, og derfor opnår virksomheden den højeste
genanvendelsesprocent blandt konkurrenterne. Det er bl.a. maskiner og viden, som har gjort, at
denne sortering og dermed høje genanvendelsesprocent finder sted og dermed, at virksomheden har
bevæget sig op ad modenhedstrappen.
Gennem de sidste 3-5 år har Reiling været gennem en stor udvikling, hvor virksomheden har fået ny
teknik til rådighed, som muliggør, at glasset kan renses så rent, at op til 90 procent gammelt glas kan
anvendes i nye produktioner – et tal, der før den nye teknologi var langt lavere. Den nye teknik er
således et vigtigt element i virksomhedens udvikling og dermed også i udviklingen af den cirkulære
økonomi. At Reiling har fået den nye teknik, er muliggjort ved, at virksomheden har investeret et
trecifret millionbeløb primært i maskiner.
Fremtiden
”Vi indvejede sidste år 185.000 tons glas, og ud af det blev ca. 60 tons kørt på deponi, så jeg er meget stolt at det
niveau, anlægget sorterer på”. Som det ser ud i dag, er Reiling godt tilfredse med, hvor langt
virksomheden er kommet inden for cirkulær økonomi.
En udfordring for yderligere udvikling er, at der anvendes mindre og mindre glasemballage årligt –
der vil dog altid være et behov for glas, men mindre af det vil medføre øget konkurrence på
området. I forlængelse heraf håber Reiling, at produktansvaret, der indføres i 2025, vil medføre
højere genanvendelsesprocenter og dermed mere materiale.
Hvad kan andre virksomheder lære af Reiling?
Reiling er et eksempel på en virksomhed, hvor lovmæssige ændringer vil fremme virksomhedens
arbejde og dermed den cirkulære økonomi, da det er virksomhedens DNA. Ydermere ses et
eksempel på en virksomhed, hvor egen viden og kompetencer har medført en udvikling.
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Case: Tripplex
”Vi har etableret et nyt fokusområde, hvor vi tilbyder et vedligeholdelseskoncept og at tage produkterne retur for
genanvendelse”. Tripplex er en virksomhed, der har fået yderligere fokus på forholdet til slutkunden.
Cirkulær økonomi har stor indflydelse på virksomheden
Tripplex er leverandør af akustiske designprodukter og er en
virksomhed med delvis egenproduktion. Virksomheden har Cradle
to Cradle certificering på de produkter, som produceres af massivt
egetræ.
Cirkulær økonomi har stor indflydelse på Tripplex’ strategi og
virksomhedens opfattelse af, hvad der er vigtigt for fremtiden.
Tripplex har arbejdet med cirkulær økonomi i halvandet år, og
tankegangen ses i hele virksomheden, hvor der eksempelvis
tilbydes en leasingmodel og et vedligeholdelseskoncept.

Tripplex er placeret i Region
Hovedstaden og har 10-19
ansatte.

Tripplex er klassificeret som
en virksomhedstype 1 og er
placeret på modenhedstrin 3
”CØ overblik, prioritering og
strategi”.

Projektdeltagelse som opstart til cirkulær økonomi
Den primære årsag til, at Tripplex startede arbejdet med cirkulær
økonomi, var deltagelsen i projektet ”Rethink Business”, hvor virksomheden fik tilkoblet en
konsulent, som bl.a. hjalp virksomheden med Cradle to Cradle certificeringen. Tripplex ville have
gjort det samme uden konsulenthjælpen, men: ”Det havde taget længere tid uden konsulenten. Jesper fra
Minor Change Group er en god inspirator, havde stor viden og kunne nemt og enkelt fortælle, hvad der skulle til for
at blive certificeret – Jesper afmystificerede cirkulær økonomi for os. Hjælpen fra Minor Change Group gjorde, at
resultaterne kom hurtigere”.
Tripplex oplever: ”Stor interesse fra arkitekterne – de er meget interesserede i at få nogle bæredygtige løsninger. Det
er ikke slået igennem hos entreprenører endnu, de forsøger at spare penge, hvor de kan”. Således er arkitekternes
interesse for Tripplex’ produkt fremmende for udviklingen af den cirkulære økonomi i
virksomheden, mens entreprenørernes tøven er en udfordring for, at Tripplex udvikler sig og rykker
op ad modenhedstrappen. Denne tøven vil – ifølge virksomheden – kunne afhjælpes ved, at der fra
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politisk side støttes op omkring genanvendte bygningsmaterialer f.eks. ved at lempe de krav, der på
nuværende tidspunkt er til at genanvende bygningsmaterialer.
Fokus på slutkunden
Tripplex har i arbejdet med deres forretningsstrategi besluttet at fokusere på slutkunden, og
virksomheden tilbyder nu et vedligeholdelseskoncept for deres kunder. En yderligere faktor, der har
udviklet den cirkulære økonomi hos Tripplex, er, at virksomheden har sikret en returtagning af deres
produkter, således at levetiden forlænges.
Ydermere har virksomheden produceret helt nye produkter. Disse produkter er genbrugspaneler,
hvor der anvendes gammelt træ til at lave nye paneler. Dette er organiske paneler hvor alle materialer
er tænkt igennem, således at produkterne er 100 procent bionedbrydelige. Virksomheden er 90
procent i mål med de nye produkter, som også vil blive solgt til private forbrugere.
Efter virksomheden er begyndt at arbejde med cirkulær økonomi, er der sket en øgning i antallet af
samarbejdspartnere, og virksomheden har et vist fokus på, hvor cirkulære og bæredygtige fremtidige
samarbejdspartnere er. Fremtidige samarbejdspartnere, der i højere grad er cirkulære, vil være en
faktor, der kan medvirke til, at Tripplex rykker op ad modenhedstrappen.
Kunderne vil vælge den bæredygtige løsning
Tripplex’ beslutning om at indtænke den cirkulære tankegang i virksomheden har, på nuværende
tidspunkt, ikke medført nogen økonomisk forskel: ”Omkostningen man tager i virksomhederne, inden man
begynder at få noget ud af det, den er væsentlig større end det, man får støtte til”.
Det har været en værdimæssig beslutning for Tripplex at indtænke cirkulær økonomi, og
virksomheden er af den overbevisning, at fremtiden er, at kunderne vælger den bæredygtige løsning.
Hvis virksomheden ikke fokuserer på dette, vil den være nødsaget til at stoppe.
Hvad kan andre virksomheder lære af Tripplex?
Tripplex er et eksempel på en virksomhed, hvor der ses en efterspørgsel, men samtidig også en vis
tøven fra entreprenørernes side, hvor fokus er på pris. Ydermere ses et eksempel på en virksomhed,
hvor projektdeltagelse – herunder konsulenthjælp – har været afgørende for, at virksomheden
startede med at arbejde med cirkulær økonomi. Tripplex er desuden et eksempel på, hvordan
relationen til slutkunden ændres i takt med, at virksomheden indfører cirkulær økonomi.
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Case: Upcycling Scandinavia
”Det duer ikke at fortælle folk, at det er 30 procent. De skal vide, at vores produkter er 100 procent genanvendelige”.
Upcycling Scandinavia er en lille virksomhed med cirkulært DNA.
Upcycling Scandinavia har cirkulær økonomi i deres DNA
Upcycling Scandinavia er en virksomhed, der udvikler produkter,
som består 100 procent af genbrugsmaterialer. Konkret har
virksomheden udviklet produkter som plaststole til skole- og
uddannelsesbrug, produktionsplader og lydisolering pba.
genbrugt plast, papir og pap. Hertil kommer, at Upcycling
Scandinavia også udnytter sine erfaringer med bæredygtig
produktudvikling til at rådgive andre virksomheder om, hvordan
de kan føre deres idéer ud i livet.
Upcycling Scandinavia har cirkulær økonomi i deres DNA. Det
er det, de brander sig på, og det er der, de har en fordel ift.
virksomheder, som først skal i gang med en omstilling.
”Grundpillen er, at hver eneste gang vi producerer noget, tager vi af
affaldsbjerget. Hver gang vi producerer en stol, tager vi 1,9 kg af
plastaffaldsbjerget. Vi har solgt 36.000 stole til det skandinaviske marked,
så det er omkring 70.000 kg”.

Upcycling Scandinavia er
placeret i Region Midtjylland
og har 2 ansatte.

Upcycling Scandinavia er
klassificeret som en
virksomhedstype 5 og er
placeret på modenhedstrin
4 ”CØ eksekvering”.
Virksomheden er cirkulær i
deres DNA og har således
ikke været alle trin på
modenhedstrappen
igennem.

Upcycling Scandinavia tager ansvar for værdikæden
Upcycling Scandinavia har ikke egen produktion, og deres
produkter produceres på nuværende tidspunkt i England og Holland. Et centralt hensyn i valget af
producent er, at producenterne så vidt muligt tænker bæredygtigt og cirkulært. Upcycling
Scandinavia forsøger desuden at forklare producenterne, at det i stigende grad vil blive et
konkurrenceparameter, hvordan man forholder sig til de 17 verdensmål og det fælles affaldsbjerg.
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Upcycling Scandinavia har intention om at samle produktionen og affaldsleveringen i Danmark. Det
kræver dog, at man kan sikre tilstrækkeligt flow og kvalitet i leverancerne til, at det f.eks. er muligt at
afsætte 80.000-100.000 stole om året. Virksomheden får i dag leveret genbrugsplast fra en producent
i Sverige, da de kan sikre et flow og kvalitet, som ikke findes hos danske leverandører. Herudover
arbejder Upcycling Scandinavia på at få både produktionsplader og lydisolering tilbage efter brug, da
det kan bruges til at lave nye produkter af høj kvalitet.
De største drivere og barrierer er efterspørgselsdrevne
Den stigende efterspørgsel efter genanvendelige produkter er fremmende for Upcycling
Scandinavia’s arbejde med cirkulær økonomi. Skole- og institutionsmarkedet rykker mere og mere i
en bæredygtig retning, og nogle uddannelsesinstitutioner brander sig på en bæredygtig indretning.
Samtidig er der boligforeninger, som ønsker, at deres isolering skal være genanvendelig.
Upcycling Scandinavia er udfordret af, at byggelovgivningen gør det svært at komme ind i
byggebranchen, da denne tilsiger, at håndværkerne og arkitekterne er ansvarlige for, at materialerne
virker. Dette gør det risikabelt for dem at anvende nye materialer. Byggebranchen er altså ikke
kommet så langt i retning af det cirkulære, hvilket er det deres kunder efterspørger, og
byggebranchen skal derfor omstille sig.
Forventer fremadrettet vækst
Upcycling Scandinavia er fuldstændig overbeviste om, at der vil ske meget på området de næste 2-3
år – f.eks. ift. havplast og affaldssortering – og de forventer, at deres omsætning vil accelerere hurtigt
de næste 3-4 år. For at skubbe på udviklingen foreslår Upcycling Scandinavia bl.a. en oprydning i de
mange certificeringsordninger, et fokus på ændring af den danske byggelovgivning, samt at man
begynder at give mere direkte støtte til producenter og arkitekter i byggeriet, som vælger bæredygtige
produkter. Til gengæld kan man så skrue ned for den mere indirekte støtte til konsulentbistand osv.
Hvad kan andre virksomheder lære af Upcycling Scandinavia?
Upcycling Scandinavia er et eksempel på en virksomhed, hvor markedet har stor indflydelse på
udviklingen inden for cirkulær økonomi. Det ses, at offentlige indkøb er fremmende for
forretningen samtidig med, at byggelovgivningen gør det svært for virksomheden at komme ind i
byggebranchen – og dermed svært at sælge og udvikle virksomhedens cirkulære produkter.
Ydermere er Upcycling Scandinavia et eksempel på en virksomhed, som har svært ved at finde plast
i den rigtige og kontinuerlige kvalitet til deres produktion i Danmark. Dette problem har
virksomheden løst ved at samarbejde med Sverige.
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Case: Vraa dampvaskeri
Gennem godt netværksarbejde har en sandfraktion fra Vraa dampvaskeri ændret status fra farligt affald til deponi til
at være en råvare i en helt anden branche. Optimale genanvendelsesmuligheder for udtjente tekstiler er et mål med
meget høj prioritet for Danmarks tredjestørste industrivaskeri.
Cirkulær økonomi som følge af netværk og innovation
Vraa dampvaskeri er et erhvervsvaskeri, der blev grundlagt i 1956.
Virksomheden har altid haft fokus på innovation og bæredygtighed
og har dermed arbejdet med cirkulær økonomi i mange år.
Tekstilernes holdbarhed er et fokuspunkt, således at produktionen
af tekstiler holdes på et minimum. Metervarerne, uanset om det er
til arbejdstøj, linned eller duge og servietter, skal have en lang
levetid og skal kunne holde til industriel vask. Vraa dampvaskeri
lægger vægt på at rådgive alle kunder til at vælge den løsning, der
på lang sigt er den mest bæredygtige – både i forhold til tøjets
holdbarhed og brugen af ressourcer i vaskeprocessen.
Essentielt for cirkulær økonomi i vaskeriydelsen er at finde de
rigtige løsninger for tekstilaffald. Når der er fundet løsninger, vil
det bringe den cirkulære økonomi et stort og vigtigt skridt videre i
den rigtige retning. På nuværende tidspunkt ender store mængder
af udtjente tekstiler på forbrændingen.

Vraa dampvaskeri er
placeret i Region
Nordjylland og har 120
ansatte.

Vraa dampvaskeri er
klassificeret som en
virksomhedstype 3 og er
placeret på modenhedstrin
4 ”CØ eksekvering”.
Virksomheden har
gennemgået en udvikling
fra det laveste
modenhedstrin.

Gode initiativer i Nordjylland
”Det er værd at lægge mærke til, at der i Nordjylland er stor velvilje til at drive virksomhed efter cirkulære
principper”. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) har skabt en videndeling, som har
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været medvirkende til, at Vraa dampvaskeri har udviklet sig inden for cirkulær økonomi.
Eksempelvis har Vraa dampvaskeri gennem NBE indgået samarbejde med NCC, som renser det
sand, der samles i entrémåtter, hvor blødgørende phthalater fra sko ellers bevirker, at sandet skal
køres til deponi. Efter NCC er begyndt at rense sandet, går kun fem procent til deponi, mens det
resterende anvendes i NCC’s produkt.
Deltagelse i forskellige projekter er vigtig for udviklingen af Vraa dampvaskeri, og virksomhedens
stifter er hele tiden opmærksom på, hvor miljøprojekter findes. Udfordringen i dette er at ”det er svært
at finde tid til det hele samtidig med at være en virksomhed, der skal bevare sin position i en branche med hård
konkurrence”.
Derfor har Vraa dampvaskeri flere gange bl.a. taget imod Hjørring Kommunes Erhvervscenters
tilbud om at skrive projektansøgninger for virksomheden. Det har betydet, at der i højere grad er
blevet sagt ”ja” til deltagelse i projekter, som er vigtige for virksomhedens udvikling. Vraa
dampvaskeri har derfor også i flere tilfælde gjort brug af studerende fra Aalborg Universitet, som har
tilført den nyeste viden og bidraget med konkrete projekter, som virksomheden ikke selv har haft
ressourcer til at gennemføre.
Rådgivning i det offentlige marked
Vraa dampvaskeri gik i 2010 aktivt ind på det offentlige marked. I den forbindelse blev det tydeligt,
at kundeinddragelse og dialog med kommunerne forud for udbud er vigtige parametre for, at
vaskeriserviceydelsen i sidste ende bliver så cirkulær som muligt. Organisatorisk kan der i det
offentlige marked være langt fra miljøafdelingen og indkøbsfunktionen til de brugere, der har
væsentlig indflydelse på valget af sortiment. Derfor er det meget vigtigt for Vraa dampvaskeri, at
indkøbere rådgives, så de vælger tøjsortiment på et oplyst grundlag. Med en større andel af kunder i
det offentlige har Vraa dampvaskeri nu mulighed for at dele sin store viden og erfaring på området
aktivt med dette segment.
Hvad kan andre virksomheder lære af Vraa dampvaskeri?
Vraa dampvaskeri er en virksomhed, som har begrænsede ressourcer til udviklingsarbejdet omkring
cirkulær økonomi. Gennem høj grad af deltagelse i netværk formår virksomheden at skaffe viden og
ressourcer i form af studerende og projektdeltagelse. Vraa dampvaskeri er et godt eksempel på en
virksomhed, der har rykket sig op ad modenhedstrappen ved, at ledelsen er gået forrest for at
identificere interessante forbedrings- og udviklingspotentialer, som virksomheden kan deltage i og
efterfølgende gå aktivt ind i projekterne.
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Case: Aage Vestergaard Larsen
”Ift. produktet vi laver, der synes jeg, vi er meget cirkulære, fordi vi netop køber plastaffald op og laver det til en ny
råvare i en kvalitet, så det kan anvendes igen og igen”. Aage Vestergaard Larsen er en mellemstor virksomhed med
cirkulært DNA, som har haft 5 års økonomisk fremgang.
Cirkulær økonomi er grundlaget for forretningen
Aage Vestergaard Larsen producerer granulat i høj kvalitet pba.
plastaffald fra den plastproducerende industri, som efterfølgende
sendes tilbage til den plastproducerende industri, så de kan
producere genanvendte produkter. Den cirkulære tanke ses særligt
ved, at virksomhedens produktion i sig selv er cirkulær, og at
granulatet er af så høj kvalitet, at det kan anvendes til at producere
produkter, der er lige så gode som nyvarer. Granulatets høje
kvalitet sikrer, at plasten kan genanvendes igen og igen med
minimalt spild. Den cirkulære økonomi skaber altså grundlaget for
hele forretningen: ”Hvis ikke idéen var der, så var der ingen forretning”.
Forretningskonceptet har været det samme siden stiftelsen i 1972,
men de seneste år har virksomheden også haft fokus på at blive
bæredygtige og cirkulære internt – f.eks. ved at kigge på eget
energiforbrug og egen affaldshåndtering. Dette er et arbejde, som
man endnu ikke er i mål med: ”Vi er tilbøjelige til at se længere ind i
organisationen for at udnytte helhedsbilledet i cirkulær økonomi”.

Aage Vestergaard Larsen er
placeret i Region Nordjylland
og har 50+ ansatte.

Aage Vestergaard Larsen er
klassificeret som en
virksomhedstype 4 og er
placeret på modenhedstrin 3
”CØ overblik, prioritering og
strategi”. Virksomheden er
cirkulær i deres DNA og har
således ikke været alle trin
på modenhedstrappen
igennem.

Aage Vestergaard Larsen åbner virksomheden op
Aage Vestergaard Larsen har altid været en samarbejdsorienteret virksomhed, men for 6 år siden
blev det i bestyrelsen vedtaget, at man strategisk ville åbne virksomheden helt op – både for
samarbejder med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, men også for at komme i dialog med
politikere.
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Således har virksomheden både stor viden internt, da man har mange erfarne medarbejdere, og
samtidig får virksomheden mange inputs ved at arbejde sammen med studerende. Interessen fra
studerende kommer af sig selv, og virksomheden gør ikke andet end at lægge de ting, de arbejder
med, på sociale medier. Derudover kan det nævnes, at Aage Vestergaard Larsen har fået støtte fra
forskellige EU-programmer – f.eks. MUDP – hvilket har bidraget til virksomhedens udvikling.
De største barrierer findes i omgivelserne
Aage Vestergaard Larsen har arbejdet cirkulært, længe før cirkulær økonomi blev moderne, og hele
produktionsapparatet er baseret på cirkulær økonomi. Således har virksomheden opbygget en stor
kapacitet på området, som giver dem gode forudsætninger for videre udvikling.
Hertil kommer, at samfundets stigende fokus på genanvendelse af plast – som det f.eks. kommer til
udtryk ved Regeringens plastikhandlingsplan fra 2018 – er med til at drive en positiv udvikling for
virksomhedens arbejde med cirkulær økonomi.
Den største barriere for Aage Vestergaard Larsens vækst er, at det er svært at få plastikaffald nok.
Dette skyldes bl.a., at det er svært at få rent sorteret plastikaffald i Danmark. Den bedste måde at
komme over denne barriere er at følge Regeringens plastikhandlingsplan og føre de 27 initiativer, de
er kommet med, ud i livet.
Udsigt til en positiv fremtid
Aage Vestergaard Larsens vækst er bundet op på den generelle udvikling i cirkulær økonomi, og
virksomheden forventer fortsat at være konkurrencedygtig – b.la. grundet deres
samarbejdsorienterede tilgang, samt at de er begyndt at tænke cirkulært ift. deres egen produktion.
Dog ville virksomheden kunne bidrage endnu mere til den cirkulære økonomi, hvis man fra
nationalt hold satte systemer op, så plastaffald ikke bliver brændt eller eksporteret.
Hvad kan andre virksomheder lære af Aage Vestergaard Larsen?
Aage Vestergaard Larsen er et eksempel på en virksomhed, som er startet højt på
modenhedstrappen, da de har cirkulær økonomi i deres DNA. Aage Vestergaard Larsen er et
eksempel på en virksomhed, som får tilført ressourcer fra studerende fra universitetet, og yderligere
har virksomheden udviklet sig som følge af støtte fra EU-programmer. Desuden er Aage
Vestergaard Larsen en virksomhed, som har udfordringer med at sikre deres materialestrømme, da
det er vanskeligt at få nok plast i den kvalitet, som de anvender.
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