
Grøn (industri-)symbiose 
AVV  



AVV I/S ??? 
• Fælleskommunalt selskab 
• 2 + 1 + 1 kommune 
• 100.000 indbyggere, 6.000 sommerhuse, 10.000 virksomheder 
• Formidling og kommunikation 
• Holdningsbearbejdning - Nulskrald 
• Innovation og udvikling 
• Affaldsindsamling  
• Affaldsbehandling 
• Ressourceafsætning 
• Offentligt – private samarbejder 

 

• Ressourceforvaltere 
 
 



Alternativ tankegang 
Fokus 

www.Nulskrald.dk 

http://www.nulskrald.dk/


Værdier for AVV 
• Tænk: Miljøet først 
• Vis respekt 
• Tag ansvar 
• På forkant 

 
• Proces over ½ år i ledergruppe + ekstern konsulent, 

opbygge fortrolighed i ledergruppen… delegering 
• Bestyrelse & Med-udvalg inddraget 
• Cases….. Nyhedsbrev løbende 

 
 



Vision for AVV 
• Afskaffe affald - omdan til ressource 
• Er 100% grøn 
• Samarbejde om innovative og nye løsninger 
• Skaber resultater og vækst, (200 medarbejdere i 2025) 
• Mest effektive affaldsselskab (løbende forbedringer) 
• Har en opbyggende, understøttende og anerkendende kultur, 

med engagerede medarbejdere 
• Formidler og samler forbrugermagt  
• ”Både og”… Forandring/Stabil, Konservativ/kæk, Lave omkost. 

/høj. kvalitet, Invest i fremtiden/godt resultat nu, etc. 
 

• Ressourceudviklere 
 
 



Strategi for AVV 
• Tænke grønt i vores virke 

• Nedbringe affald lokalt, bortskaffe og energiudnytte globalt (import) 

• Påvirke alle til at tænke affald som en ressource 
• Samler ildsjæle og aktiverer ”forbrugermagten” 
• Sætter individet (kunderne) i centrum 

• Vækst: 
• Samarbejde med uddannelses institutioner og virksomheder 
• Udvikle nye forretningsområder 
• Effektivisere driften => kræfter til udvikling 
• Skabe store frihedsgrader i udviklingen af forretningen 

• En aktiv, samarbejdende og set aktør nationalt og på sigt 
internationalt, som er med til at sætte dagsorden… 

 



Samarbejdsaftale  

 
 

Fælles samarbejde om forskning 
og udvikling 
 3 forskellige institutter involveret; (Planlægning, 
Kemi og Bioteknologi, Kommunikation) 
  
2 Erhvervs-PhD`er 
- eco-design, cirkulær økonomi 
- forbrug, formidling, vaner  

 
Fundraising  
 
Tænketank 
 
Nulskrald 
 
Solution Hub.  
  
 
 
 



Falde af 
• Falde af blev til affald 
• Blade falder af, bliver til muld og næring til nyt 

liv 
• Affald blev til noget, der var tilovers; ikke 

længere havde en funktion, men blot skulle 
skaffes af vejen 

• Affald skal igen være vejen til et nyt liv; en 
cirkulær proces, der varer evigt! 
 



Grøn symbiose 

• Restprodukt i form af vand, 
energi eller materiale, som 
ressource i en ny proces 
og produkt 

• Gælder både virksomheder 
og borgere 

 



Eksempler 
• Organisk affald: kompost, biogas, bioaske? 
• Mur- og betonbrokker 
• Slagger 
• Affaldsvarme 
• Diverse ressourcer: plast, papir, metal, glas 
• 2 genbrugsbutikker (+ byggematerialer) 
• 117 møg gode grunde 

Men helst Nulskrald! 
 



Nye muligheder / netværk 
• Kontaktet af Arla (kører kampagnen Nul Spild) – Folkemødet! 
• Coop vil gerne med i Nulskrald-tænketanken 
• Dakofa / Dansk affaldsforening 
• Kontaktet af Aarhus Sustainability Network 
• Bæredygtigheds-festival i Aalborg (IDA) 
• Interessetilkendegivelse Miljøstyrelsen, send ansøgning !  
• Nævnt som eks. i kommende ressourcestrategioplæg 
• På Miljøministerens bord, landspolitiker interesseret, vil hjælpe 
 



Fremtiden 
• Udfordrende 
• Spændene 
• En bedre, grønnere verden…  


	Slide Number 1
	AVV I/S ???
	Alternativ tankegang
	Værdier for AVV
	Vision for AVV
	Strategi for AVV
	Samarbejdsaftale	
	Falde af
	Grøn symbiose
	Eksempler
	Nye muligheder / netværk
	Fremtiden

