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Kontakt til CE Beyond Waste-projektet: 

Tomas Hemmer-Hansen, projektleder, CE Beyond Waste, Region Midtjylland, 

             Tel 6167 6054   Mail hemmer-hansen@ru.rm.dk 

Nadia Bjørnson-Langen, udviklings- og kommunikationskonsulent, CE Beyond Waste, Region Midtjylland,  

             Tel 5142 3233   Mail bjornson-langen@ru.rm.dk  

 
C1: Kapacitetsopbygning, vidensudveksling, læring og netværksaktiviteter 

RegionMidt lead. Netværksmøder på tværs af partnere skal understøtte erfaringsudveksling og opbygge 

kapacitet inden for forebyggelse og affaldshåndtering. Bidrager: Region Hovedstaden, Gate 21 og We Do 

Democracy 

 

C2: Forbedring af governance og muliggørelse af den cirkulære transformation på et institutionelt niveau. 

Region Hovedstaden er lead. Tværgående delprojekt med fokus på at adressere juridiske og politiske 

barrierer for, at vi kan overgå til et cirkulært samfund.  Region Midtjylland bidrager. 

 

C3: Innovation, effektivitet og skalering - accelerering af CØ gennem digitalisering 

Region Midt er lead. Delprojektet skal identificere muligheder og løsninger for at digitalisere 

affaldsområdet (fx tracke typer af affald). Region Hovedstaden bidrager. Bidragsydere på specifikke dele af 

indsatsen: Miljøstyrelsen, NOMI4S og Skive Kommune. 

 

C4: udvidet producentansvar 

I delprojektet skal Miljøstyrelsen arbejde med at styrke et produktdesign, der muliggør øget genbrug og 

genanvendelse via udvidet producentansvar. Cases fra CEBW vil inddrages undervejs i projektforløbet. 

  

C5: Cirkulær database og nye måder at måle affaldsreduktion 

I delprojektet skal Miljøstyrelsen arbejde med udvikling af en database, som gør det nemmere at planlægge 

og udnytte materialestrømme, samt styrker miljø og mulighed for statistiske overblik.  Der er et forarbejde i 

gang i samarbejde med KL. 

 

C6.1: Offentlige indkøb som en drivende kraft for mindre ressourceforbrug og mere genanvendelse af 

plast 

Aarhus Kommune vil gennem en task force på tværs af afdelinger fra indkøbsafdeling til borgmesterkontor 

styrke omsætningen af Aarhus Kommunes Plaststrategi via greb fra Plastindustriens " The Sustainable 

Plastic Choice". Arbejdet sker i et tæt samarbejde med Kredsløb i Aarhus Kommune (tidligere kaldet Affald 

Varme) og skal kunne inspirere andre kommuner og også virksomheder. 

 

C6.2:  Cirkulære offentlige indkøb 

Gentofte Kommune. Udvikling af værktøjer til kommunens medarbejdere (fx kataloger og vejledninger, 

roadmap, info om LCA og TCO og de positive fordele ved at indtænke CØ i udbud). Gentofte Kommune har 

inviteret KL, SMV Danmark, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og Concito med som 

inspirationspartnere. 
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C6.3: Udvikling af flergangstekstiler i sundhedsvæsenet gennem innovation i offentlige indkøb 

Region Midtjylland er lead. Fokus på flergangstekstiler, hvor der testes og beregnes effekt ved at udfase 

engangstekstiler og indføre flergangskitler, der har en relevant standard- de findes ikke på markedet. 

Projektet går på tværs af adskillige enheder i Region Midtjylland fra Bio- Medico til Center for Bæredygtige 

Hospitaler til MidtVask. 

 

C7.1: Ny infrastruktur, der fremmer forebyggelse af affald og øget direkte genbrug i Aarhus 

Aarhus Affald Varme/Kredsløb. Udvikling af koncepter og infrastruktur for bedre direkte udnyttelse af 

storskrald til genbrug, fx med flere minigenbrugsstationer tættere på borgerne. 

 

C7.2: Genbrugspladsen som katalysator for samfundsudvikling i landdistrikt 

Favrskov Forsyning. Udvikle og demonstrere nye koncepter, der samler borgere omkring genbrug mm. 

Reparationssteder, direkte genbrug og ubemandede genbrugsstationer. Kurser og samarbejder. Involvering 

af virksomheder, håndværkeruddannelse, skoler og skolebørn og ubemandede fleksible genbrugsstationer i 

fokus. Skabe model så beslutningstagere vil fremme genbrug. 

 

C7.3: Redesign af genbrugsstationer og deres anvendelse med henblik på mere direkte genbrug, 

reparation og upcycling af materialer. 

NOMI4S lead. Nomi4S dækker Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner. Udvikling af koncept og 

hjemmeside som platform for at sælge genbrugsmaterialer til virksomheder eller institutioner til brug ifm 

at skabe kunst og leg. 

 

C7.4: Affaldsforebyggelse i husstande 

Renosyd. Dækker Skanderborg og Odder kommuner. Fokus på at skubbe borgernes adfærd i den rigtige 

retning omkring affaldsminimering og genbrug. Motto: Du ejer dit affald. Antropologisk tilgang via studier, 

tests og kampagner for at øge bevidsthed og skabe handling. 

(Forstudie i Stjær bevirkede at borgerne reducerede produktion af affald med 35%). 

 

C7.5: REuseLAB Bornholm – en skalerbar socioøkonomisk model for lokal genbrug og reparation af 

produkter 

Bornholms Regionskommune som ledende partner skal sammen med Møbelfabrikken, FGU Bornholm og 

Aalborg Universitet vil vise hvordan man får borgere på kanten af arbejdsmarkedet tilbage gennem 

reparationsværksteder og andre initiativer.  

 

C8: Højkvalitetsgenanvendelse af ikke-genbrugbare tekstiler fra den offentlige sektor samt husholdninger 

Gate 21 er lead og projektpartner er Region Hovedstaden- (indkøb). Etablere et netværk mellem offentlige 

indkøbere og innovative virksomheder, der kan genanvende tekstilaffald. 

 

C9: Et decentraliseret og datadrevet system rettet mod sortering og håndtering af plastaffald med fokus 

på slutbruger 

NOMI4S som ledende partner. Projekt omkring behandling og genanvendelse af plastaffald. Fokus på at 

udforske værdikæder og digitale løsninger til effektiv indsamling af, håndtering og behandling af plast. 

Partnerkreds ud over NOMI4S er Morsø Kommune, Thisted Kommune og Viborg Kommune, med fokus på 

affaldsindsamling, samt Quantafuel og Plastics. 

 



C10.1: Fra affald til værdi – en model for kommunal involvering i cirkulært byggeri 

Horsens Kommune som ledende partner, sammen med Silkeborg Kommune, Silkeborg Genbrug og Affald, 

Aarhus Kommune og Kredsløb (tidligere Aarhus Affald Varme) Skabe model for kommunal involvering i at 

minimere byggeaffald via Offentlig- Privat model for byggeri og nedrivning. 

 

C10.2: Øget brug af byggematerialer via en materiale stafet og screeningsredskab 

Københavns Kommune lead med partnerskab fra Hvidovre Kommune og Bornholms Regionskommuner. 

Der forudses mangel på byggematerialer i nær fremtid, og i projektet arbejdes på at udvikle et 

screeningsredskab til og en database for genanvendelige materialer, der kan gøre det nemmere at 

identificere og distribuere byggematerialer. Til projektet tilknyttes blandt andre Danske Maskinstationer og 

entreprenører og Dansk Håndværk. 

 

C11: En cirkulær fremtid for kompositmaterialer inden for fødevare- og drikkevareemballage 

Bornholms Regionskommune er lead og Fredensborg Kommune partner. Pilotprojekt, bla med oprettelse af 

et værdikædeorienteret nedtværk af emballageproducenter og kommunale renovatører omkring at udvikle 

nye måder at designe, indsamle, sortere og behandle emballageaffald fra den udfordrende fødevare- og 

drikkevareemballage, så de efter brug kan blive til nye materialer. 

 

C12: Reduktion af elektronisk affald og generering af nye job ved at forlænge levetid på 

husholdningsapparater  

Favrskov Affald er lead og skal sammen med partnerne i Aalborg Kommune og Region Midtjylland arbejde 

med model for forlænget levetid på WEEE – specifikt hårde hvidevarer, samt sikre jobskabelse. Nye 

forretningsmodeller for at forlænge levetiden af produkterne. 

Projektet vil samarbejde med eksperter og interesseorganisationer. 

 

C13: Biomasse – Hvordan fastholdes biologiske næringsstoffer og kulstoffer, så ingen næringsstoffer går 

til spilde? 

Samsø Kommune er lead i et partnerskab med Randers kommune. AFLD (repræsenterer Ringkøbing-Skjern, 

Herning, Ikast–Brande i Region Midtjylland) og Kredsløb (tidligere Aarhus Affald Varme). Partnerne skal 

arbejde med biomasse fra husholdningsaffald, spildevand og park og haveanlæg og afsøge modeller for at 

bevare næringsstoffer og kulstoffer i kredsløb, herunder udbud.  

 

C14.1: Genanvendelse af erhvervsaffald på et industrielt plan til byggebranchen 

Skive Kommune er lead . Udvikling af cirkulære forretningsmodeller til at fremme brug af erhvervsaffald så 

de kan anvendes til industriel produktion af byggematerialer. Bidragsydere bliver affaldsindsamlere, 

industri, producenter af udstyr til industriel produktion, eksperter og kommune. 

 

C14.2: En procesmodel med fokus på hvordan erhvervsaffald kan blive materialegrundlag for nye start-

ups 

Holstebro Kommune er lead. Projektet bygger videre på det eksisterende cirkulære kommunepulje initiativ- 

BROPAS. Intentionen er at reducere affald til afbrænding og styrke iværksætteri og forretningsudvikling via 

en procesmodel rettet mod øget genanvendelse af erhervsaffald. Projektet vil samarbejde med 

vidensinstitutioner, innovatonsmiljøer, studentervæksthuse og erhervshus Midtjylland – og udvikle en 

brugbar procesmodel, der skaber gode forudsætninger for grønne iværksættere. 

 

 



C14.3: Styrke kommunens mulighed for at fremme CØ via tilsyn og samarbejde med virksomheder 

Frederiksberg Kommune er lead og vil sammen med Hvidovre, Bornholm, Albertslund og Rudersdal 

kommuner. Projektet skal dels gøre det nemmere for kommunerne at have en dialog med virksomhederne, 

der fremmer cirkularitet, når de fører tilsyn, samt fremme CØ i virksomhederne de samarbejder med. Der 

skal udvikles dialogværktøjer og andet der fremmer tilgangen. 

 

C15: National borgersamling for ansvarligt forbrug – borgeren som en aktiv aktør i den cirkulære 

overgang 

Region Hovedstaden er lead. Skal sammen med Region Syddanmark, Frederiksberg Kommune, Vejle 

Kommune og We Do Democracy samle et partnerskab af kommuner og en borgerforsamling af 100 

personer mhp at mobilisere til mere ansvarligt forbrug og give borgere mulighed for at levere input til 

fremtidige politikforslag.  

 


