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Noter fra workshop til NBE-netværksmøde om cirkulær økonomi 25.02.15 

 

Muligheder 
Økonomi 

Kun få procent dyrere byggeri (måske tror vi det bare)  

Potentiale for store besparelser på indkøb af ressourcer + markedsandele 

Økonomisk gevinst – besparelser på materialer 

Affald kan være en indtægtskilde  

Anlæg, drift og renovering skal tænkes sammen  

 

Markedsføring og konkurrenceparameter 

Kan bruges positivt i markedsføring 

Nye kunder  

Markedsfordele 

Kundeaccept  

Forbedre konkurrenceevnen ved adgang til billigere råvarer (genanvendelse) 

First Mover effekt 

Stigende antal af succeshistorier 

Lovgivningen hjælper fx forbud mod bly 

 

Internt i virksomheder 

Arbejdsglæde 

Motivation og engagement – både hos ledere og medarbejdere  

Medarbejderstolthed 

Meget mere fokus på innovation internt i virksomheden 
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Udforske nye produktløsninger 

Det kan føre mere med sig, når man først er i gang 

Innovation via c2c  

 

Partnerskabsmuligheder  

Partnerskabstankegangen har fundet fodfæste 

Konsulent til at støtte/”presse” virksomheden  

Symbioser – overskudsvarme / indpakning / plast 

 

Konkrete idéer 

Vedtaget at vi bygger bæredygtigt (ikke ved fredning eller lignende) 

Ny daginstitution i Hjørring skal have Desso tæpper (støj) 

Japan arbejder med genbrug af vand fra toiletter  

Vinduer skal vise vejen ud (nødudgang, da man ikke kan se skiltene i loftet ved brand) 

Måtter fra Vraa dampvaskeri – skal snakke med Desso (genanvendelse) 

Tæppefliser (med logo) genrbruges i Grækenland. Skæres ud i små fliser.  

 

 

Udfordringer 
Proces: 

Hvordan kommer man i gang?  

Viljen til at ville 

Business as usual  

Top down vs. Bottom up 

Lovgivningsmæssige udfordringer fx affaldslovgivning  
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Logistikken I tilbagetagningsordninger  

Tilbagetagning af komplicerede produkter 

Kundeaccept 

Ledelsen skal være med, ellers kan det være svært at gennemføre 

Det skal være en strategisk beslutning, hvis der er lang tilbagebetalingstid 

Bliver ikke honoreret ved salgsprocessen (Udbud til Kommune) 

Incitamentet til at købe anderledes  

 

Ressourcer: 

Kræve mange interne ressourcer (travl hverdag) 

Tidskrævende 

 

Økonomi: 

Hvordan får man øje på mulighederne – økonomisk set?  

Anlægskasse og driftskassen tænkes ikke sammen 

Dominerende økonomisk tankegang er fortsat liniær 

Fordomme: Det er for dyrt 

Genbrugsprojekter strander på økonomi 

Fokus på totalomkostninger 

 

Dokumentation 

Mange forskellige certificeringsordninger 

Svært at dokumentere 

Kan genere monopollignende tilstande ved indførelse af certificeringsordninger  

Sporbarhed i de anvendte materialer i hele leverandørkæden 

Næsten ingen c2c certificerede farvestoffer 

Produktet skal være lige så godt på pris, kvalitet og holdbarhed 

 


