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Fra lokale til globale miljøproblemer
(Dansk Industri, 2001)



Ændringer i miljøpolitikken

1960’erne: Ude af syne, ude af sind

Lokale problemer – Fortynding / Zoning

1970/80’er: Miljøbeskyttelse

Udledninger - Filter strategien /End-of-pipe

1990’erne: Forebyggelse ved kilden

Ressourcebrug – Renere teknologi + EMS

2000’erne Integreret Produkt Polik (EU) + CSR

Livscyclus påvirkninger – Renere produkter + 

MVD, miljømærker, CSR og forbrugsmønster

2010’erne Cirkulær økonomi
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Den forebyggende miljøindsats

Virksomhedernes

Miljøindsats

- rejsen
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Mest miljø for pengene

Miljø som omkostninger

• 3P: Polluter Pays Principle – rensning
--------------------------------------------

Miljø som ressource besparelser

• 3P: Pollution Prevention Pays – renere produktion
Miljø som forbedret image

• Miljøledelse: ISO 14001/EMAS
Miljø som konkurrencefordele

• Renere produkter & miljømærkning
Miljø som fælles ansvarlighed

• 3P: Profit, People and Planet
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Nye trin på vejen – fra teknik til forretningsmodel

Fra produkt/kæden til service
• ESCO
• Leasing 
• Product Service System
• Bruger-dreven innovation

Fra services til fælles partnerskaber
• Industriel symbiose (Kalundborg)
• Joint ventures & alliancer (b2b)
• 5P public-private-professor-people partnerships
• Netværk / Triple Helix 

Bæredygtig forretningsudvikling (Green & Social)
• Innovativ CSR (e.g Novozymes)
• CSR som forretningsmodel – fx nye produkter på nye markeder
• Social innovation & system innovation
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Miljø- /Bæredygtighedspolitik

1. Fabrikken 
• Nedbringe ressourceforbrug og udledninger

• Overholde lovgivning 

• Løbende forbedringer 

2. Produktet og leverandørkæden
• Produktets miljøaspekter (eco-design, EU krav, miljømærkning)

• Leverandørstyring

• CSR

3. Netværk og cirkulær økonomi + deleøkonomi
• Mangesidige samarbejdsrelationer - partnerskaber

• Tre-dobbelte bundlinje 

• Doing good by doing new things with others

9



På vej mod Bæredygtig innovation 

1. Innovation i netværk (innovator som “mæglere” og brobyggere)

2. Åben innovation (brug af interne og eksterne kilder)

3. Bruger-dreven innovation (kobling til brugere/kunder/extreme brugere)

4. Quadro-helix innovation (involvering af forskellige videns baser)

5. System innovation (fokus på integrerede system løsninger)
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Forebyggelse begynder på tegnebrædtet

og er struktureret sund fornuft

Tommelfinger regler - 6 RE

Re-think – gentænk produktet og dets funktioner

Re-duce – nedsæt forbruget af energi og ressourcer 

Re-cycle – vælg materialer som kan genanvendes

Re-use – design så produktet kan genbruges

Re-pair – lav produktet nemt at reparere

Re-place – erstat miljøfarlige stoffer med mere 

miljøvenlige alternativer
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Livscyklus & lukning af stofkredsløbet



Produkt miljø hos B&O
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CE muligheder på B&O
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Forretningsmodeller og cirkulær økonomi

Eco-design og cirkulær økonomi 

• Holdbarhed, service og vedligehold (inner cycles)

• Re-pair (modulært design, opgradering, etc.)

• Re-use / Re-sale (hele produkter eller dele heraf)

• Re-trofit / Re-furbish 

• Re-manufacturing

• Re-cycle og materialegenindvinding (outer cycles)
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NBE folder
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http://www.hojermobler.dk/

http://www.hojermobler.dk/


Lej et læringsmiljø

Nye udfordringer i folkeskolen – nye krav til de fysiske rammer

Fra skoleinventar til læringsmiljøer:

• Aktivering af passive arealer

• Lejeaftale pr elev – mulighed for at ændre /supplere inventar

• Lang levetid – minimum 20 år

• Miljørigtige materialer af høj kvalitet

• Modul designet – udskifte dele og opgradere

• Reparation og vedligehold 

• Genanvendelse af komponenter og materialer – tilbagetagning  

• Social ansvarlighed – socio-økonomiske arbejdspladser

• Deltagelse af eleverne (app, udflugt, klassekasse, sløjd, osv.) 
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Forretningsmodeller og cirkulær økonomi

Forretningsmodeller og produkt-service systemer 

(deleøkonomi)

Produktorienteret service og rådgivning

•Efter-salg (servicering, udvidet garanti og opgraderinger)

Brugsorienteret:

•Leasing /Leje

•Produkt deling (fx delebiler)

•Pay-per service (fx lumen på bordoverfalden)  (ESCO, osv)

Resultatorienteret 

•Offentlig-private partnerskaber
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Hvorfor skal miljømyndigheder bruge 

ressourcer på Grøn Omstilling ?

National fokus i miljø-

reguleringen  

Virksomhedernes miljøfokus

BAT i produktionen Grønne produkter /CSR

Optimal processtyring i forhold 

til energi, vand og affald

Ressourcebesparelser

Overholdelse af grænseværdier 

for indholdsstoffer i spildevandet 

og afkast 

Udfasning af “risikostoffer

(forbudte/for farlige/dårligt 

“brand”)

Korrekt affaldshåndtering guidet 

af affaldssystem

Spildreduktion

Reduktion i Lugt, støv, støj Godt forhold til naboerne

Grønne regnskaber for 

produktion

Miljømærkning af produkt



Differentieret tilsyn
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Lovoverholdelse Økoeffektivitet Markedsorientering

Værdier ”at være lovlydig” Reduktion af 
omkostninger og 
miljøbelastninger

Miljø del af 
forretningsstrategi

Mål Få overskridelser Omkostningsreduktion Miljø konkurrence-
fordel

Forandrings-
mønster

”Som vi plejer” Løbende små 
ændringer

Gerne store ændringer

Organisatorisk fokus Myndighedskontrollen Miljø del af daglig drift Markedsføring og 
topledelsen

Miljørelationer Opleves som konflikt 
med forretningen

Kompromis med 
forretningen

En del af forretningen

Forhold til 
myndighed

Minimal kontakt Engageret kontakt Læring og 
innovationspartner 



Kilder til cirkulær økonomi



Cirkulær strømme, design & innovation
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Kilde: Han Brezet, et. al., 1994  



Hvem er vi på AAU ? 

Sustainability, Innovation and Policy
Sustainability Management

Cleaner production and best available technologies

Environmental management and Social responsibility (CSR)

Life Cycle Management

Sustainable business development in networks

Environmental regulation and governance

Carla, Mette, Henrik, Kirsten, Roberto, Kasper, David, (Finn, m.fl)

Sustainable innovations in the circular economy

Eco-design & Design for the circular economy

Zero waste – waste prevention and minimisation

Resource efficiency and closing the loop

Business model development and eco-innovations

EU regulation and product innovations

Rikke, Anja, Kristina, Eva, Kristen, Jonas, Romain, Søren, Stig & Arne (Henrik, Amanda, m.fl)

+Design, Innovation & Sustainable Transitions (AAU-cph: Michael & Charlotte)
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