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REG LABS ÅRSKONFERENCE 2019: 
CIRKULÆR ØKONOMI I INNOVATIVE RAMMER 

Toprække 

  REG LABs årskonference d. 31. oktober 
satte fokus på cirkulær økonomi og 
præsenterede spændende cases og 
perspektiver fra både ind- og udland.  
 
 
Skylab, DTU's innovationshub for 
studerende, skabte en innovativ ramme for 
REG LABs årskonference, der blev indledt 
med en præsentation af hovedkonklusionerne 
fra REG LAB's dugfriske analyse om 
succesfuld cirkulær omstilling i SMV'er, 
regioner og kommuner. 
 
Herefter fortalte to af de virksomheder, der 
medvirker i analysen, om den cirkulære 
omstilling, de har gennemgået. Begge 
pointerede, at forandringen ikke kommer af 
sig selv, men at der også er behov for at 
stimulere efterspørgslen efter cirkulære 
produkter.  
 

 
Rasmus Jørgensen, ejer af KALK A/S 

Rasmus Jørgensen, ejer af KALK A/S, der 
bl.a. producerer bæredygtig kalkmaling og -
mørtel, forventer dog, at flere forbrugere 
fremover vil efterspørge bæredygtige 
alternativer. 
 
 
Næstved på verdenskortet 
Michael Elgaard præsenterede Ressource 
City - et succesfuldt initiativ i Næstved 
Kommune, hvor særligt glasklyngen har 
formået at bringe Næstved på verdenskortet. 
 

 
Glasklyngen i Næstved er kommet på 
verdenskortet over succesfulde cirkulære tiltag 
 
I følge Michael Elgaard er vigtige årsager til 
initiativets succes - foruden tilstedeværelsen 
af centrale virksomheder og aktører i 
værdikæden - en stærk politisk opbakning og 
en langsigtet satsning (med en tiårig 
bevilling). 
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Store perspektiver i Green Deals  
Fra det hollandske miljøministerium fortalte 
Eric Reuwel om Green Deals - et særligt 
partnerskabs-koncept, som har haft stor 
succes i Holland og ført til udvikling af mange 
nye grønne løsninger. 
 
Det særlige ved Green Deals er, at de 
ansvarlige regulerende ministerier deltager 
aktivt i partnerskaberne og hjælper med at 
fjerne de lovgivningsmæssige barrierer, der 
står i vejen for udbredelsen af de cirkulære 
løsninger. Det kan i første omgang være ved 
at give dispensation fra reglerne, så man kan 
afprøve nye løsninger. 
 

 
Eric Reuwel præsenterer Green Deals-tiltaget 
 
Et centralt element i og vigtigt for succesen 
med Green Deals, er ifølge Eric Reuwel, at 
man har haft modet til at sætte mange 
eksperimenter i gang og acceptere at nogle 
af dem slår fejl. Til gengæld er der så opnået 
nyskabende resultater og store effekter i de 
vellykkede partnerskaber. Og samtidig 
bevirker den direkte bruger-involvering, at der 
opnås en langt hurtigere proces fra idé til 
effekt, end de traditionelle policy-tilgange. 
 
 
 

Livlig paneldebat 
Konferencen blev rundet af med en livlig 
paneldebat med fire skarpe debattører fra 
henholdsvis staten, regioner, kommuner og 
IDA. 
 
Her påpegede Anne Kamstrup fra 
Miljøstyrelsen bl.a., at der er muligt at gøre 
reglerne på affaldsområdet enklere, så det 
bliver nemmere for producenter at lave 
tilbagetagningsordninger. 
 
Og Diana Arsovic Nielsen fra Region 
Hovedstaden så gerne, at der blev etableret 
nogle "frirum", hvor man kan eksperimentere 
med nye cirkulære tiltag og løsninger, uden at 
være bundet af snærende regler på området. 
 

 
Fra paneldebatten 
 
Deltagernes vurdering af årskonferencen 
Overordnet var deltagerne glade for REG 
LABs årskonference. Således vurderede 73 
pct. af deltagerne, at årskonferencen som 
helhed var enten god eller meget god og 
ingen vurderede årskonferencen som dårlig. 
Topscoren var virksomhedssessionen, hvor 
hele 90 pct. vurderede den som god eller 
meget god.  
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Af kommentarer fra deltagerne til 
evalueringen kan bl.a. nævnes et ønske om 
mere tid til debat og diskussion af oplæggene 
og REG LABs analyse. 
 
Sluttelig skal lyde en stor tak til alle 
oplægsholdere og paneldeltagere for at dele 
deres viden og erfaringer med os. 
 
Morten Solgaard Thomsen 
morten@reglab.dk  
 
 
 


