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Forretningsstrategier med miljøfokus  

• Nye, mere effektive processer – LEAN og miljøledelse 
• Nye materialer og komponenter 
• Ecodesign (Levetidsforlængelse, modulært design…)  
• Udnyttelse af udtjente produkter (et liv efter døden?) 
• Nye forretningsmodeller (få andre til at betale dine miljøregninger) 
 
Ikke nødvendigvis nye opfindelser, men tilpasning af eksisterende viden fra dit netværk 
 

Få ideerne: 
Tæt udviklingssamarbejde med kunder, superbrugere, affaldsselskaber, forskere 
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Ressourceeffektivitet = mere end energieffektivisering 
 
Råvarepriserne er 

steget mere de 
sidste 10 år end de 
er faldet de 
foregående 100 år 

 
Pga af ex. effektivisering 

af apparaternes 
energiforbrug 
spiller andre 
aspekter nu en 
væsentligere rolle  

 



Kobberprisens udvikling 1986-2014 (London) 
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Prisen i London 21. maj 2014: 37,8 dk pr kg 
Prisen HJ Hansen 20. maj 2014 37.50 dk pr kg  



Ressourcekredsløbene lukkes på mange måder 

Produkters kredsløb 
Industriens stofstrømme + forbrug 
Rammebetingelser og virkemidler 

Forskning MED industrien 



Nye fokusområde på vej i miljøreguleringen 
- hvad gør I?  

1. Løb skrigende 
bort 

 
2. Lad som 

ingenting og 
fortsæt som du 
plejer 

 



Elller… 3. Udnyt det til din fordel 
– og ha’ det sjovt! 
 



Hvaffor en bølge? Lovgivning fra EU + DK  
•EcoDesign direktiv  
•Ressourcestrategier 
•Byggevareforordning 
•Elektronikskrot (WEEE) 
•Tilbagetagning 
•Miljømærkning møbler 
 

En folkelig bevægelse? 
•Nulskrald 
•Stop madspild! 
•Ildsjæle 
 

Ændrede priser 
 



Pressemeddelelse i efteråret 



…læs bølgen  
og vær klar 
 
…eller kan vi 
endda selv lave 
en bølge? 



Nike’s  tilbagetagning ‘Reuse a shoe’ 

• 5 $ for en udslidt sko?? 
• Tænk forretningsmodel!! 
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Miljømærkning på metalområdet 

Møblers metaldele – 5 kriterier offentliggjort 6. feb. 2014 -  gyldigt til dec. 2017. 
 
Metaldele over 50 gram: 
K 21:  Metaldele (inkl. overfladebehandling) skal kunne adskilles fra øvrige materialer 

uden specialværktøj 
 
Metalmøbler (> 50 % af vægten er metal):  
K 22 (el. K 23): mindst 50% af aluminium skal være genvundet og mindst 20 % af andre 

metaller skal være genvundet. 
 
K 24 Sikkerhedsdatablade for malinger og andre kemikalier    
 
K 25: Kun undtagelselsvis metalbelægninger (kun Cr3+, Ni, Zn) ved produkter udsat for 

stor fysisk slitage – kun lukkede kredsløb med genvinding – forzinkning kan dog 
godt have kontrolleret afløb (< 0,5 mg/l)  
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Kilde: Ecolabel. dk 



Mærsk’s nye triple-e skibe   

60.000 tons stål fordelt på 
400m X 59m 

 
Vugge-til-vugge pas med 

angivelse af metalkvaliteter 
 
For at kende og øge værdien 

ved salg/skrotning  
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Kilde: www.ellenmacarthurfoundation.org/case_studies/maersk 



Steelcase møbler 

Flest vugge-til-vugge 
certifikater (50 stk) 

 
Krav til underleverandører 
 
Certificeringen koster!  
 
Danske konsulenter kan 

hjælpe 
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Forretningsmodel: få andre til at betale 
dine miljøregninger 

• Lad nogen købe dit affald (sortering og rene fraktioner = højere priser) 

• Lad nogen låne dine affaldsbunker til minedrift (urban mining) 

• Få penge for at modtage dine råvarer (hvis det er et restprodukt for andre) 

• Behold ejerskabet af dine dyreste produkter (leasing, tilbagetagning)  
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bølgemagere på smartphone-
området i efteråret 2013 

• Fairphone 
• Phonebloks  
• Recycle IT 
   (Blockbuster) 
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Råmat. 

Affalds- 
håndtering 

Komponent 
 

HTC/ 
Apple… 

 Operatør    
 

Bruger 
 

3. Part 
 



Fairphone 
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Phonebloks 

18 

• Åben platform 
• Modulært design 
• Brugertilpasning 
• Reparation (ikke lim) 
• Levetid 
• Motorola’s Ara  
• ( dvs google) 
 
19 millioner har set  
deres youtube-video: 
http://www.youtube.com/watch?v=oDAw7vW7H0c 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=oDAw7vW7H0c


Blockbusters RecycleIT.dk 
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Matchmaking på AAU 

Gratis men ikke 100 % sikkert: 
• Projekter med AAU studerende – lad os lave et forslag sammen 
• Praktikplads (3 mdr)  
• Afgangsprojekt (3½ måned) 
 
Koster penge: 
• Solution Camps (én dag med fokus på innovation) 
• Studenterjobs 
• Egen erhvervsforsker ansat hos jer? (løntilskud på 14.500 i tre år) 
• Forskningssamarbejde? 
 
Læs mere på matchmaking  
Eller skriv mail til henrik@plan.aau.dk 
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