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Resumé

For at undgå uoprettelig skade på vores jordklode1 skal verdens CO₂udledninger reduceres. Hele 45 procent af den globale CO₂-emission vurderes at
stamme fra vores høje materiale- og ressourceforbrug 2.
Dette er bl.a. en konsekvens af en lineær økonomisk tankegang, hvor produkter
har kortere levetid og ikke genbruges og genanvendes i særlig høj grad.
Cirkulær økonomi, hvor vi bevarer ressourcerne i kredsløb og udnytter deres
værdi længst muligt, er en del af løsningen på udfordringerne. Hvis danske
virksomheder formår at omstille sig til en cirkulær økonomi, står Danmark med
morgendagens løsninger, som vil blive efterspurgt i resten af verden.
For at den cirkulære økonomi for alvor kan få luft under vingerne, kan løsningen
bl.a. være fælles standarder for definitioner, krav og testmetoder samt et fælles
sprogbrug, som bl.a. definerer, hvad der er cirkulært, og hvordan man arbejder
med cirkulær økonomi. Dette kan imødekomme den udfordring, som danske
virksomheder har som følge af mangel på et fælles sprog og en ensartet tilgang
til cirkulære produkter og løsninger.
Denne analyse har haft særligt fokus på erhvervslivets behov for udvikling af
standarder til fremme af den cirkulære økonomi. Analysens resultater bygger på
budskaber fra danske virksomheder, myndigheder samt andre organisationer,
som ser klare perspektiver i at fremme omstilling til en cirkulær økonomi.
Foruden konkrete standarder inden for sektorerne plast, byggeri, tekstiler og
cirkulære forretningsmodeller har analysen identificeret en række generelle
behov, barrierer og muligheder for udvikling af standarder inden for cirkulær
økonomi.
Analysens hovedresultater er følgende:

›

Der opleves i høj grad en interesse og efterspørgsel fra erhvervslivet efter
udvikling af standarder for cirkulær økonomi, som kan fremme danske
virksomheders udvikling af nye cirkulære produkter og løsninger. Udvikling

FNs klimapanel, IPCC.
Completing the picture: How the circular economy tackles climate change. Ellen MacArthur
Foundation. 2019.
1
2
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af nye internationale standarder fremhæves som afgørende for
virksomhedernes omstilling.

›

Standarder for fælles definitioner af begreber og terminologi for cirkulær
økonomi bliver efterspurgt på tværs af sektorerne (f.eks. af vurdering af
hvad er bedst mht. genbrug/genanvendelse), definitioner af bæredygtighed,
adskilbarhed, krav til materialer, levetid osv.

›

Sporbarhed, kvalitet, dokumentation og forsyningssikkerhed ift. cirkulær
økonomi er et tilbagevendende emne for både plast, byggeri og tekstiler.

›

Erhvervslivet efterlyser testmetoder til vurdering af materialer og
produkters cirkularitet.

›

Generelt vurderes det, at det er væsentligt at beskrive graden af
værdibevarelse for materialerne for at opfordre virksomheder og forbrugere
til at vælge løsninger, der understøtter muligheder for vedligeholdelse og
reparation for at øge levetiden og holdbarheden, og dernæst genbrug for at
materialerne kan indgå i brug og produktion af nye produkter mv.

›

Et gennemgående tema på fokusgruppemøderne var behovet for at udvikle
internationale standarder for designfasen.

›

Der er et behov for at imødegå regulatoriske uklarheder ift. ansvar og
forsikring, der opstår som konsekvens af den cirkulære økonomi og de
dertilhørende nye forretningsmodeller.

›

Virksomhedernes omstilling til cirkulær økonomi udfordres af, at data om
materialer og forbrug ikke er tilgængelige gennem værdikæden. Den
cirkulære økonomi kan drage fordel af bedre datastyring, forbedret adgang
til bedre information, forbedrede forbindelser mellem relevante
interessenter i hele værdikæden og løsning af problemer omkring
informationsdeling.

›

Det anbefales at inddrage små og mellemstore virksomheder mere
systematisk i arbejdet med standarder i langt højere grad end i dag.

›

Standarder skal udvikles på en måde, så de imødekommer et behov for
fleksibilitet, da markedet i høj grad er dynamisk og dermed udsættes for
løbende ændringer som følge af ny viden, materialer, løsninger mv.

›

I analysens interviews med eksperter blev der fremhævet et stort behov
for, at et bredere bæredygtighedsperspektiv inkorporeres i standarderne.
Dette omfatter bl.a. de sociale aspekter, miljøpåvirkninger osv. En mulighed
er også at inkludere FN's verdensmål.
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Indledning

Verdens CO₂-udledninger skal reduceres, hvis vi vil holde den globale
opvarmning på maksimalt 1,5 grad, som if. FN's klimapanel er grænsen for, at
der ikke sker uoprettelig skade på vores jordklode3.
Hvis vi skal nå dette, må fokus være på vores høje materiale- og
ressourceforbrug, hvor hele 45 procent af den globale CO₂-emission vurderes at
stamme fra produktion af bl.a. biler, tekstiler og fødevarer4. Dette er bl.a. en
konsekvens af en lineær økonomisk tankegang, hvor produkter har kortere
levetid og ikke genbruges og genanvendes i særlig høj grad.
En overgang fra den nuværende lineære økonomi til en cirkulær økonomi er
afgørende for at reducere verdens ressourceforbrug og CO2-udledning. En
økonomi, hvor vi bevarer produkter og materialer i kredsløb og udnytter deres
værdi så længe som muligt. Vi tænker i design af nye produkter for
levetidsforlængelse, genbrug og genanvendelse. Det, der tidligere var affald, vil i
langt højere grad fungere som værdifulde ressourceinput. Den cirkulære
økonomi giver et konkret perspektiv på, hvordan vi kan (om)organisere vores
produktion og forbrug, så der forbruges færre materialer og ressourcer og
udledes mindre CO₂5, samtidig med at vi imødekommer fremtidens behov.
Cirkulær økonomi kan være med til at gøre Danmark grønnere og give
vækst til danske virksomheder.
Adgang til samt bearbejdning af materialer og ressourcer er og bliver en
voksende del af danske virksomheders produktionsudgifter. Sammenholdes
dette med globale megatrends som stigende befolkningstal, klimaforandringer
og urbanisering, betyder det, at effektiv ressourceudnyttelse er og bliver et
vigtigt konkurrenceparameter for danske og europæiske virksomheder. Både
fordi udvinding og bearbejdning af ressourcer er forbundet med store CO₂emissioner samt forurening, og fordi vi i Danmark har begrænset adgang til
kritiske ressourcer, herunder metaller, mineraler og olie.
Ud over gevinster for klima og miljø rummer omstillingen til cirkulær økonomi
også et stort potentiale for at styrke danske virksomheders konkurrencekraft og
bane vejen for en lang række grønne arbejdspladser6. Omstillingen kan være en
katalysator for innovation og ressourceeffektivitet og samtidig øge
virksomhedernes forsyningssikkerhed. Hvis vi formår at bevare ressourcerne i et
cirkulært kredsløb, kan de danske virksomheder stå med morgendagens
løsninger, som vil blive efterspurgt i resten af verden.
I overgangen til en cirkulær økonomi forventes Danmark at bruge flere
virkemidler, hvor standarder er en af dem. Dette fokus på standarder er blevet
italesat i både Europa Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi,
Advisory Board for cirkulær økonomis anbefalinger, samt i den nationale
”Strategi for cirkulær økonomi” og i den efterfølgende politiske aftale om
udmøntning af strategien. Derudover er standarder, som understøtter cirkulær
økonomi, efterlyst hos både myndigheder og erhvervsliv.

FNs klimapanel, IPCC.
Completing the picture: How the circular economy tackles climate change. Ellen MacArthur Foundation
2019.
3
4

5 Growth within. A circular Economy vision for a competitive Europe. Ellen MacArthur Foundation. 2015.
6 The EU Action Plan for the Circular Economy. 2015.
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Der er bred enighed om, at nye internationale standarder såsom specifikke
produkt-, proces- og ledelsesstandarder vil kunne bidrage positivt til udviklingen
af cirkulær økonomi ved at skabe markedstillid og -transparens, kompatible
produkter og løsninger samt bedre adgang til internationale leverandører og
aftagere. Det er derfor forventningen, at standarder aktivt kan bidrage til den
cirkulære omstilling, som også Ellen MacArthur Foundation påpeger.
“The setting of international standards on recyclability, repairability, eco-design,
labelling, and materials and chemical use plays a critical enabling role. This
could remove barriers hindering the trade of secondary materials, and
remanufactured and refurbished goods.” 7
Der er allerede en række igangværende initiativer i EU-regi. Et eksempel er den
europæiske standardiseringsorganisation European Committee for
Standardisations (CEN), som udvikler en række harmoniserede standarder8
inden for cirkulær økonomi. Derudover foregår der også diverse andre
standardiseringsinitiativer, som berører virksomheders omstilling til cirkulær
økonomi i både det europæiske og internationale standardiseringssystem.
Initiativerne omhandler ledelsessystemer for cirkulær økonomi og
verdensmålene, hvor interessenter og ad hoc-standardiseringsgrupper inddrages
i vurdering af, hvordan eksisterende standarder for miljøledelse kan understøtte
cirkulær økonomi.
I lyset af behovet for standarder til at fremme den cirkulære økonomi samt
igangværende aktiviteter på området, er det derfor relevant for
Erhvervsstyrelsen at vide, hvordan danske erhvervsinteresser bedst muligt
bliver tilgodeset, og hvordan dansk erhvervsliv bedst muligt kan engageres i
udviklingen af de kommende cirkulære standarder. Dette gælder også i forhold
til, hvor Danmark har interesser i at sidde for bordenden i forhandlingerne om
kommende europæiske og internationale standarder for cirkulær økonomi.
Hvis Danmark vil være foregangsland på området, kræver det en aktiv og
målrettet indsats i arbejdet med standarder. Erhvervsstyrelsen arbejder derfor
med afsæt i ”Strategi for cirkulær økonomi” og dennes initiativ nr. 6 på at øge
dansk deltagelse i det europæiske og internationale standardiseringsarbejde
med cirkulær økonomi. Det forventes, at standarderne vil få stor betydning for
omstillingen til en cirkulær økonomi, og det er vigtigt, at danske virksomheders
interesser i de kommende standarder bliver tilgodeset bedst muligt.
Erhvervsstyrelsen igangsatte derfor i foråret 2019 nærværende analyse af
standarders potentiale for danske virksomheders omstilling til cirkulær økonomi.
Formålet med opgaven var at få et billede af erhvervslivets behov for udvikling
af standarder til at fremme en cirkulær omstilling, samt at identificere de danske
styrkepositioner inden for standardisering og cirkulær økonomi. Anbefalingerne i
rapporten vil indgå som et af flere input til retningen for det danske
standardiseringsarbejde.
7

Completing the picture: How the circular economy tackles climate change. Ellen MacArthur

Foundation. 2019.
8

Harmoniserede standarder beskriver detaljeret, hvordan direktivets overordnede krav kan opfyldes.

De gælder i alle EU-lande og afløser eventuelle nationale standarder. Forskellen på europæiske
standarder og harmoniserede europæiske standarder er, at de harmoniserede standarder er bestilt af
EU-Kommissionen. De europæiske, harmoniserede standarder relaterer sig direkte til direktiverne og er
med til at sikre produkternes frie bevægelighed.
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Analysen, der er udført af COWI, er opdelt i tre delanalyser bestående af en
indledende identificering af relevante sektorer og emner for undersøgelsen.
Derefter er input fra erhvervslivet om standarder, der kan understøtte
virksomhedernes cirkulære forretning, blevet indhentet. Projektet afsluttes med
anbefalinger indsamlet på baggrund af de mange input fra erhvervslivet.
Rapporten inkluderer ikke en kortlægning af status på standardiseringsområdet
nationalt og internationalt, men resultater og anbefalinger skal inddrages i det
fortsatte arbejde med standarder, der understøtter cirkulær økonomi.
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Proces i projektet

Projektet er gennemført via tre delanalyser og en præsentation af analysen, der
tilsammen danner det fulde projekt. Processen ses her:

Kortlægning

Analyse

Anbefalinger

Præsentation

De enkelte delanalyser beskrives herunder.

Delanalyse 1: Kortlægning
Kortlægningen fokuserer på de sektorer og emner, for hvilke standarder har et
stort potentiale for at accelerere den cirkulær økonomi i danske virksomheder.
Som grundlag for kortlægningen er der gennemført en screening af eksisterende
litteratur om cirkulær økonomi i Danmark med udgangspunkt i de eksisterende
publikationer som f.eks. Ellen MacArthur Foundations rapport "Potential for
Denmark as a Circular Economy", rapporten "Potentialeberegninger af
reguleringsmæssige barrierer for virksomheders ressourceeffektivitet"
udarbejdet af COWI for ERST og MST, "Cirkulær økonomi og
ressourceeffektivitet i byggesektoren i Norden" udarbejdet af COWI for Nordisk
Ministerråd samt flere publikationer. I undersøgelsen fokuseres der på
udpegning af sektorer med de største økonomiske potentialer, som danner basis
for efterfølgende aktiviteter. Litteraturscreeningen er ikke afrapporteret særskilt
– men udført i starten af projektet for at danne bedst mulige vidensgrundlag.
Screeningen danner dermed baggrund for projektets tre indledende interviews,
som har til formål at udpege relevante sektorer til nærmere analyse. De tre
interviewpersoner blev udvalgt på baggrund af deres brede kendskab til
forskellige cirkulære forretningsmodeller, virksomheder samt potentialer inden
for den cirkulære økonomi.
Resultatet af delanalyse 1 pejler mod delanalyse 2 i projektet, hvor
virksomheder inddraget.

Delanalyse 2: Analyse
Fokus i delanalyse 2 er på virksomhedernes brug af og efterspørgsel efter
standarder, som kan fremme en cirkulær forretning. Dette fokus skal ligge til
grund for afdækning af de nye standarder samt revision af eksisterende
standarder, der har størst potentiale for at understøtte danske virksomheders
transition til cirkulær økonomi. Derudover er formålet også at engagere danske
virksomheder i det europæiske og internationale arbejde med at udvikle nye
standarder inden for cirkulær økonomi.
På basis af konklusionerne fra første delanalyse tages der udgangspunkt i
udvalgte emner og sektorer, som vurderes at have størst potentiale at arbejde
videre med i dette projekt.
Der er anvendt følgende proces i delanalyse 2:
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Fokusgruppemøder

Survey

13

Interviews

Fokusgruppemøderne og surveyen har til formål at inddrage virksomheder for at
identificere de standarder, der har størst betydning for danske virksomheders
arbejde med cirkulær økonomi.
Fokusgruppemøderne havde til formål at samle forskellige virksomheder og
aktører inden for samme 'sektor'. På gruppemøderne identificerede deltagerne
først barrierer ved omstillingen til cirkulær økonomi, hvorefter dialogen
vedrørende standardernes potentiale for omstillingen til en cirkulær økonomi
blev indledt.
I en forståelse af, at ikke alle relevante virksomheder har mulighed for at
deltage i et fokusgruppemøde, er spørgekredsen udvidet ved at udsende en
survey til supplerende virksomheder via brancheforeninger og netværk. Da
surveyen ikke har været sendt bredt ud til en meget stor andel af de danske
virksomheder, kan resultatet af surveyen ikke give svar på spørgsmål med
statistisk sikkerhed. Derimod skal survey betragtes som et supplement til
fokusgruppemøderne, som udvider kredsen af interessenter.
Sidste aktivitet i delanalyse 2 er at gennemføre to interviews med det formål at
kvalificere de konklusioner, der er fremkommet i projektet i delanalyse 1 samt
gennem fokusgruppemøder og survey i delanalyse 2.

Delanalyse 3: Anbefalinger
I denne delanalyse udarbejdes en række anbefalinger til Dansk Standards
fremadrettede arbejde med at fremme udviklingen af standarder, som
understøtter cirkulær omstilling, som er af interesse for danske virksomheder.
Der tages udgangspunkt i det overordnede mål fra strategien for cirkulær
økonomi samt de indsamlede oplysninger fra interviews, litteratur, survey og
fokusgruppemøder i projektet.
Processen danner desuden baggrund for beslutningsgrundlaget for hvordan
Dansk Standard kan øge engagementet i arbejdet med at udvikle cirkulære
standarder i Danmark og på internationalt niveau.

Delanalyse 4: Præsentation
I denne afsluttende del af projektet præsenteres resultaterne den 25.9.2019 på
en morgenbriefing afholdt af Dansk Standard.
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4

Kortlægning (delanalyse 1)

Formålet med delanalyse 1 er at gennemføre en kortlægning af de mest
relevante sektorer, områder samt standarder eller typer af standarder, der kan
bidrage til en omstilling for danske virksomheder til cirkulær økonomi.
Analysen indledes med en række eksplorative interviews med fagfolk, som alle
har en dyb indsigt i området. Igennem disse interviews er det målet at skaffe
viden om:

›

De sektorer og emner, der er centrale at fokusere på for at fremme danske
virksomheders omstilling til cirkulær økonomi gennem standardisering. Der
tages udgangspunkt i de sektorer og emner, der er nævnt i starten af dette
dokument.

›

Navngivelse af områder, standarder eller typer af standarder, der vil kunne
facilitere danske virksomheders omstilling til cirkulær økonomi

›

Kvantificering af potentialer, som nye og tilpassede eksisterende standarder
kan få for danske virksomheders arbejde med cirkulær økonomi.
Potentialerne kan eksempelvis opgøres som flere investeringer, forbedrede
færdigheder, reduceret spild, jobskabelse, reducering af potentielle
miljøpåvirkninger, øget eksport, reduceret træk på begrænsede ressourcer,
øgede mængder af rene fraktioner, økonomisk vækst, reducerede
omkostninger, forbedret tre-dobbelt bundlinje eller skift i
forretningsmodeller.

COWI har i samarbejde med ERST udvalgt følgende personer til de indledende
eksplorative interviews:

›

Michael Søgaard, Aalborg Universitet

›

Karin Klitgaard, Dansk Industri

›

Jakob Lamm Zeuthen og Lisbet Hagelund, Dansk Erhverv

Resultatet af de enkelte interviews er detaljeret beskrevet i 7Bilag F. Her i
hovedrapporten
I dette kapitel beskrives de generelle og overordnede observationer, der er
opnået i forbindelse med de tre afholdte interviews.
Som beskrevet tidligere er der anvendt eksplorative interviews, som er
kendetegnet ved en semistruktureret interviewguide med åbne spørgsmål og en
mindre styrende interviewform. Det efterlader plads til, at interviewpersonen
kan definere de mest presserende udfordringer, og at interviewet kan tage form
efter de svar informanterne kommer med om sektorer og standarder.
Som metode er eksplorative interviews derfor velegnet til denne tidlige fase af
undersøgelsen, hvor der skal indfanges ny viden, som kan danne udgangspunkt
for resten af undersøgelsen. Da et af formålene med interviewformen er, at det
skal kunne bevæge sig i forskellige retninger, vil det modarbejde formen og
formålet, hvis en for detaljeret spørgeguide introduceres.
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Generelle observationer fra interviews:

›

Begrebet "sektorer" kan opfattes forskelligt. For eksempel kan man
betragte en sektor i Danmark som én af de otte sektorer: landbrug,
gartneri og skovbrug; fiskeri og akvakultur; industri; byggeri og anlæg;
transport; handel; turisme, og til sidst serviceerhverv9. Der kan også være
tale om den offentlige og private sektor. En tredje mulighed er de sektorer,
der er nævnt i Ellen MacArthurs publikation "Potential for Denmark as a
Circular Economy", hvor følgende sektorer nævnes: føde- og drikkevarer;
anlæg og ejendomme; maskiner; plastemballage; og til sidst hospitaler. Det
var tydeligt, at de tre interviewede ikke havde den samme opfattelse af
sektorer, og at der ofte heller ikke er klarhed i litteraturen. Denne
manglende klarhed afspejles i nogen grad i afrapporteringen fra interviews.

›

Det har ikke været muligt at kvantificere potentialerne interviewpersonerne kan ikke (uden yderligere undersøgelser) kvantificere
potentialer, da randbetingelser, forudsætninger mv. skal være på plads,
inden denne kvantificering kan finde sted.

›

Det kan være vanskeligt at udpege sektorer med størst potentiale, da
interviewpersonerne har brug for at være konkrete mht. type af standarder,
emne i standarder mv., førend sektorerne kan udpeges

›

Cirkulær økonomi går på tværs af emner, materialer, interesser, sektorer
osv. Det er således svært at fastlåse sig på én sektor. Et eksempel er
plastemballage, som i høj grad berører alle sektorer.

›

Der opfordres kraftigt til, at der ikke udvikles nationale, danske standarder,
da dette vil forringe danske virksomheders konkurrenceevne. Det er helt
essentielt, at der arbejdes på internationalt og europæisk niveau.

›

Derudover er der en erkendelse af, at området med udvikling af standarder
flytter sig så hurtigt, at interviewpersonerne ikke er bekendte med detaljer
vedrørende det nuværende arbejde inden for standarder. Som ofte skyldes
det, at der ikke er fuld offentlighed omkring standardarbejde – og derfor
foreligger der ikke referater fra arbejdsgruppemøder osv., som
interessenter kan holde sig opdaterede ved at læse.

›

Alle interviewpersonerne udtrykte således usikkerhed om, hvorvidt der
allerede nu arbejdes med nogle af de ønsker, som interviewpersonerne har
til udvikling af standarder.

Når viden fra alle interviews slås sammen, vurderes det, at følgende sektorer og
emner er de mest relevante:
1

Bygning

2

Plastemballage

9

Danmarks Statistik n.a.
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3

Tekstiler

4

Cirkulære forretningsmodeller

Som beskrevet under afrapporteringen af interviews, er der flere områder, der
nævnt af enkelte af de tre respondenter. Eksempler herpå er elektronikområdet
samt affaldssektoren. Qua projektets rammer har det dog været nødvendigt at
afgrænse antallet af sektorer og emner i det videre arbejde, hvorfor
udvælgelsen af sektorer og emner er gennemført ud fra drøftelser mellem COWI
og Erhvervsstyrelsen på basis af den opnåede viden samt erfaring i øvrigt.
I relation til udvælgelse af konkrete standarder afdækkede interviewene en
række relevante emner:

›

Forretningsmodeller som gennemgående tema for omstilling til cirkulær
økonomi.

›

Levetidsforlængelse af produkter således at behovet for ny-produktion
mindskes.

›

Behov for ensartet og standardiseret reparation af produkter således at
levetiden forlænges.

›

Materiale- og produktgarantier – hvilket omfatter en del emner såsom
dokumentation for indhold af miljøfremmede stoffer, holdbarhed/levetid af
produktet, styrke mv.
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Analyse af standarders potentiale for
danske virksomheder (delanalyse 2)

Danske virksomheders brug af og efterspørgsel efter standarder, som kan
fremme en cirkulær forretning, er blevet undersøgt via en række
fokusgruppemøder efterfulgt af et survey. Det skal bemærkes, at de fremkomne
resultater dermed er et øjebliksbillede af erhvervslivets holdning udtrykt via
inputs fra de fremmødte på fokusgruppemøderne samt resultater fra survey.
Disse tre måder, hvorpå interessenter inddrages i projektet, er beskrevet i dette
kapitel. Kapitlet afsluttes med en opsummering af de resultater og konklusioner,
der kan drages på basis af den opnåede viden.

5.1

Fokusgruppemøder

Sektorer og områder for fire følgegruppemøder blev udvalgt på baggrund af
kortlægningen af sektorer og emner med forventet størst cirkulær økonomi
potentiale i delanalyse 1 (se yderligere uddybning i kap 3). Sektorer og områder
for møderne var: plast, tekstil, byggeri samt cirkulære forretningsmodeller.
Deltagerne i fokusgruppemøder var brancherepræsentanter udvalgt fra
virksomheder, der arbejder eller planlægger at arbejde med standardisering
og/eller cirkulære forretningsmodeller/-idéer. Derudover deltog
brancheorganisationer, myndighedsrepræsentanter og interesseorganisationer.
Deltagere på hver af de fire fokusgruppemøder fremgår af Bilag B.
På fokusgruppemøderne blev standarder og emner med fokus på fremme af den
cirkulære økonomi identificeret –forslag til nye standarder og mulig tilpasning af
eksisterende standarder, der kunne have størst betydning for transitionen til en
øget cirkulær økonomi, eller emner, som er en barriere for danske
virksomheders fremtidige arbejde med cirkulær økonomi.
På møderne blev der ikke taget stilling til, hvordan de udpegede behovsområder
bedst varetages, f.eks. gennem integrering i eksisterende standarder, ved
etablering af nye standarder eller gennem andre kanaler, f.eks. lovkrav.
Formålet med nærværende undersøgelse har netop været at få erhvervslivets
tilkendegivelser ift. oplevede barrierer og ønsker, hvad angår standarder for at
fremme en cirkulær økonomi, og der er derfor forventeligt, at der i nogle tilfælde
er et overlap mellem ønsker og igangværende arbejder, men der er ikke sket en
identificering af dette.
Resultater af fokusgruppemøderne præsenteres i dette afsnit dels sektor- og
emnevist dels opsummerende afslutningsvist ift. fællesmængde fra de fire
møder. Det skal bemærkes, at resultaterne givetvis udelukkende er udtryk for
de fremmødtes holdninger og ønsker til standarder vedrørende cirkulær
økonomi. Dermed udtrykker resultaterne ikke et fuldt dækkende billede for hele
det danske erhvervslivs holdning til standarder, der kan fremme den cirkulære
økonomi.
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5.1.1 Fokusgruppemøde om plast
Plast var det første af fire områder for fokusgruppemøder, der blev afholdt i
projektet. Nedenfor gives en kort omtale af den generelle interesse på området
og eksempler på nogle af de væsentligste politiske og erhvervsmæssige
initiativer. Gennemgangen er derfor ikke fuldstændig dækkende for samtlige
aktiviteter på området.

Politiske og standardiseringsinitiativer på plastområdet
I dag er der politisk fokus på, at mere plastik skal genanvendes, mindre skal gå
til spilde, og intet skal ende i naturen. Det ses på alle myndighedsniveauer fra
EU til konkrete handlingsplaner i Danmark. I det følgende gives et kort overblik
over myndighedsspecifikke initiativer rettet mod plast for at forstå baggrunden
for nærværende arbejde, inklusive en kort oversigt over eksisterende standarder
på plastområdet, inden de konkrete forslag fra fokusgruppen for plast
præsenteres.
I EU har Kommissionen etableret en plaststrategi10, der har til formål at skabe
en overgang til en cirkulær økonomi på plastområdet bl.a. ved at styrke
markedet for genanvendelse af plast og samtidig bekæmpe problemer med plast
i naturen. Konkret fokus i planen er:

›

at stille krav om, at al plastemballage på det europæiske marked i 2030
skal være designet til genbrug eller genanvendelse.

›

at begrænse mængden af engangsplast, der ender i naturen, gennem støtte
til nationale oplysningskampagner. Derudover påtænker EU også at
gennemføre forskellige former for regulering, bl.a. via producentansvar for
emballage og en lang række andre plastprodukter.

›

at indføre nye kvalitetsstandarder for sorteret plastaffald og genanvendt
plast for dermed at styrke markedet for plastaffald og genanvendte
materialer generelt.

›

at påbegynde et samarbejde med European Committee for Standardisation
med henblik på at udvikle forskellige former for standarder.

Europa-Parlamentet har også vedtaget det såkaldte "Plastic single use
directive11", som forbyder engangsplastprodukter som eksempelvis bestik,
sugerør og vatpinde.
I 2018 fulgte Danmark op med Plasthandlingsplanen12, som har særligt fokus
på:

›

at oprette et plastcenter med et forum og værdikædesamarbejde, der skal
føre til, at Danmark bliver førende i designtænkning og udvikling af
bæredygtige emballagetyper.

10

EU's Plaststrategi, EU Kommission 2018

11

Single use directive, EU Kommissionen 2019

12

Plastik uden spild- plasthandlingsplanen, Miljø og Fødevareministeriet 2018

C:\Users\DIKM\Desktop\Hovedrapport ERST CØ final.docx

ANALYSE AF STANDARDERS POTENTIALE I FORHOLD TIL DANSKE VIRKSOMHEDERS OMSTILLING TIL CIRKULÆR ØKONOMI

›

at kortlægge emballagestrømme for at forberede indsatsen for det
kommende EU-producentansvar.

›

at opbygge viden om fordele og ulemper ved brug af biobaseret plast, der
kan bidrage til, at man på sigt kan source biomaterialer uden det går ud
over biodiversitet og samlet CO₂-udledning.

19

På baggrund af de nævnte europæiske og danske myndighedsinitiativer, hvor
der også er foreslået en række nye standarder, vil der komme en række nye
europæiske miljøstandarder for plast og emballage. Nedenfor gives et kort
overblik over pågående arbejde i CEN-regi på plast- og cirkulær økonomiområdet i forlængelse af EU’s plaststrategi:

›

CEN/TC 249/WG 9 Characterisation of degradability
Scope - Definition of begreber, ordliste og identifikation af metoder ift.
nedbrydeligt plastik og nedbrydelighed af plastik. Standardisering af
testmetoder til karakterisering af bionedbrydelighed af plast i forskellige
miljøer. Standardisering af specifikationer for nedbrydeligt plastik.

›

CEN/TC 249/WG 11 Plastics recycling
Scope er endnu ikke fastlagt.

›

CEN/TC 249/WG 24 Environmental aspects
Scope – Strategiske aspekter og koordinering af alle aktiviteter inden for
standardisering på området med de miljømæssige aspekter i relation til
plast. Fokus er på bio-baseret plast, bionedbrydelighed, klima- og
miljøaftryk, cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet, mikroplast og plast i
miljøet, genanvendelse og affaldshåndtering samt en lang række andre
aspekter.

Yderligere information inklusive beskrivelse af arbejdsgrupper i forbindelse med
de kommende standarder fremgår af CEN's hjemmeside13.

Erhvervslivets fokus på potentialerne i cirkulær økonomi og plast
Ikke kun myndighederne, men også det danske og internationale erhvervsliv har
vist interesse for det store potentiale for plast i en cirkulær økonomi.
Budskabet i strategien for cirkulær økonomi, Advisory Boardet og plaststrategien
var, at dansk erhvervsliv skal gå forrest i at udvikle nye cirkulære teknologier og
løsninger, der kan accelerere omstillingen til gavn for Danmark og for dansk
erhvervsliv. Og særligt for plastdagsordenen har de danske virksomheder vist
stor interesse og ambitioner, f.eks. ved at stille høje mål for genanvendelse af
plast.
Under budskabet "Vi skal blive bedre til at genanvende plast" – indsamlede EUKommissionen i 2018 frivillige mål fra virksomheder vedrørende genanvendelse
af plast – også fra danske virksomheder. Dansk Bryggeris medlemmer fastlagde
dertil et mål om, at 50 procent af plastforbruget skal være genanvendt i 2025.
Samlet set har danske virksomheder frivilligt forpligtet sig til at genanvende
202.400 tons plast, hvilket er det dobbelte af EU’s mål for Danmark.

13

CEN-TC 249 - Plastic
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Flere og flere danske virksomheder tilslutter sig også frivillige ordninger og
foreninger, som f.eks. Ellen MacArthurs Foundation's CE100 netværk. Ellen
MacArthurs Foundation arbejder for en mere cirkulær global økonomi, og har
etableret en ”Global Commitment” – en global frivillig aftale, som samler 20
procentaf verdenens plastemballageproducenter, hvor der er opstillet følgende
hensigtserklæring:
“Signatories commit to three actions to realise this vision. Eliminate all
problematic and unnecessary plastic items. Innovate to ensure that the plastics
we do need are reusable, recyclable, or compostable. Circulate all the plastic
items we use to keep them in the economy and out of the environment.”

Udpegede standarder og emner for standarder
Virksomheder, der arbejder med plast og cirkularitet, blev inviteret til et
fokusgruppemøde for at identificere, hvilke standarder der vil skubbe på en
cirkulær omstilling inden for plast.
På fokusgruppemøde blev der udpeget emner for standarder, der både definerer
begreber på cirkulær økonomiområdet og på områder, der kan medvirke til at
skabe lige konkurrencevilkår og ensretning af metoder ved fremme af den
cirkulære økonomi på plastområdet.
I det følgende er oplistet de emner for standarder, som på følgegruppemødet
blev vurderet som væsentlige for at skabe en mere cirkulær økonomi for
plastmaterialer og -produkter. Det skal bemærkes, at der ikke er taget stilling
til, om de pågældende områder skal være en selvstændig standard, del af en
eksisterende, eller noget helt tredje som eksempelvis en vejledning.
Forslagene er oplistet ud fra prioritet, hvor nr. 1 har højest prioritet, nr. 2
næsthøjest osv.:
1

Standard med definitioner af begreber og terminologi for cirkulær
økonomi, således at arbejdet med cirkulær økonomi kan fremmes via et
fælles sprog (f.eks. hvad er bedst genbrug/genanvendelse/osv. (jf.
affaldshierarkiet), definition af bæredygtighed, adskilbarhed, hvordan stille
krav til materialer, levetid osv.).

2

Behov for definition af single use og multi-use produkter: Grundet
eksempelvis Europa-Kommissionens nye krav til bl.a. sugerør og
engangsbestik er der behov for definition af bl.a. multi-use og single use.
Flere deltagere pointerede, at dette behov er opstået grundet en
skævvridning i markedet pga. uklarheder i definition af single-use produkter
i det nye engangsplastikdirektiv14

3

Standard indeholdende testmetoder til dokumentation af kvalitet af
genanvendt materiale (flere scenarier), indhold, sporbarhed mv.
Standarden retter sig eksempelvis mod plastpellets til produktion af nye
produkter.

14

Europa-Parlamentet forbyder engangsplast i 2021 Europa-Parlamentet. 2019.
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4

Emballagedesignstandarder med fokus på emballage, der kan
genbruges, herunder adskilles. Et eksempel herpå er plastindustriens
designguide.

5

Standard for produktdesign, som bl.a. kan indeholde:
- Specificering af levetid og holdbarhedskrav
- Mulighed for tilbagetagning
- Krav til materialer
- Adskilbarhed
- Bæredygtighed.

6

Testmetoder til dokumentation af kvalitet af slutprodukter
indeholdende genanvendt plast (f.eks. fødevareemballager).

7

Beskrivelse af de nye forretningsmodeller, der opstår, når produkter
genbruges (f.eks. indsamling og vask af emballage, der skal genbruges).

8

Standard for biobaseret/bionedbrydelighed plast, bl.a.:
- Hvad er bionedbrydelighed?
- Krav til at den proklamerede bionedbrydelighed er realistisk
bionedbrydelighed - og dermed ikke kun under helt særlige forhold.
- Hvor kan det anvendes?

21

Øvrige bemærkninger
På fokusgruppemødet fremkom desuden en lang række bemærkninger i
forbindelse med muligheder og udfordringer med standardisering, plast og
cirkulær økonomi. Hovedpointerne er medtaget herunder:
•

Standardarbejdet skal være forankret på europæisk eller internationalt
niveau.

•

En dansk indsats skal times ift. CEN-arbejde. Det er væsentligt at udøve
indflydelse hurtigt, da mulighederne hurtigt lukkes qua den hastige
udvikling på området.

•

Der var bred enighed om, at standarder ikke kan løfte den cirkulære
økonomi transition i Danmark alene. Der er eksempelvis også behov for
en kulturel ændring, der sikrer, at adfærden følger med tiltagene.
Adfærd vurderes at være helt central i omstillingen til cirkulær økonomi
for plastanvendelse.

•

Regulering eller standardisering må ikke reducere mulighederne for
innovation.

•

Dynamikken i standarderne skal sikres så f.eks. nye, innovative
materialer kan anvendes til trods for de ikke er indskrevet i
standarderne.

•

Væsentligt for arbejdet med standarder for plast er at fokusere på
genbrug før genanvendelse og evt. opdele i plast anvendt til fødevarer
og plast anvendt til andre formål.
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•

Råvaretyper som f.eks. råvarer til biobaseret og bionedbrydeligt plast
må ikke udelukkes ved bredt krav om multi-use.

•

Fokus på dilemma om, at biomaterialer ikke må få forrang for
produktion af fødevarer.

•

Der mangler ensretning af indsamling af plast og evt. mulighed for takeback-ordninger.

Potentialer ved udpegede standarder
Ved udpegning af standarder og emner for standarder blev der så vidt muligt
gennemført en indledende vurdering af økonomiske, miljø og ressourcemæssige
potentialer for det danske marked (se Bilag B). Det skal bemærkes, at
fokusgruppedeltagerne vurderede, at det ikke var muligt for dem at vurdere
potentialet for en række de udpegede standarder.
Mødedeltagerne vurderede tre standarder. For standard med definition af multiuse og single-use vurderes mulighed for eksport høj, samtidig med der
forventedes en forøgelse af omkostninger og dermed pris, og en reduktion af
miljøpåvirkninger.
En emballagestandard vurderes at give medium til høj mulighed for eksport, en
lav jobskabelse samtidig med der forventedes en forøgelse af omkostninger og
dermed pris, og medium til høj besparelse i ressourceforbrug og reduktion i
CO₂-udledning.
Den sidste standard, der blev vurderet, var standard med beskrivelse af nye
forretningsmodeller. En sådan blev anslået til at have et højt potentiale for færre
miljøpåvirkninger og reduktion i CO₂-udledning.
Da det ikke har været muligt at vurdere potentialerne for alle de udpegede
standarder, er det ikke muligt at lave en rangordning af de udpegede
standarder.

5.1.2 Fokusgruppemøde om tekstiler
Tekstiler var det andet af fire områder for fokusgruppemøder, der blev afholdt i
projektet. Herunder gives en kort omtale af den generelle interesse på området
og eksempler på nogle af de væsentligste politiske og erhvervsmæssige
initiativer. Gennemgangen er ikke fuldstændigt dækkende for samtlige
aktiviteter på området.

Politiske- og standardiseringsinitiativer på tekstilområdet
Brugte tekstiler og tekstilaffald er kommet på dagsordenen på nationalt,
europæisk og internationalt niveau. Der er allerede igangsat en lang række
initiativer, som bl.a. skal gøre det lettere at indsamle, genbruge og genanvende
tekstiler - og dermed generelt øge cirkulariteten inden for området15.
Ifølge en rapport fra Ellen MacArthur Fonden er den globale produktion af
tekstilfibre tredoblet siden 1980. Mindre end en procent af fibrene genanvendes i
fiber-til-fiber loops, mens mellem 10 og 15 procent genanvendes til lav-

15

EU’s mål om indsamling af tekstilaffald i 2025. Miljøstyrelsen. 2017.
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kvalitetsprodukter som fyld i sæder og madrasser, klude og isoleringsmateriale.
Samtidig oplever indsamlerne, at mængderne af brugt tekstil stiger, og at
kvaliteten falder, hvilket viser et behov for mere effektive og skalérbare
genanvendelsesløsninger her og nu.
I 2018 præsenterede EU Kommissionen en revideret affaldslovgivning, der
baserede sig på et ønske om at fremme den cirkulære økonomi i de europæiske
medlemsstater. Inden for tekstilområdet betyder de nye regler bl.a., at Danmark
skal indføre separat indsamling af tekstiler fra og med 2025, samtidig med at
tekstilerne også fremover vil indgå i de generelle opgørelser over
genanvendelsesraterne.
I 2018 præsenterede Miljøstyrelsen en flow-opgørelse for tekstiler i Danmark,
der viser, at omtrent 90 procent af de tekstiler, der bliver brugt i offentlig eller
erhvervsmæssig sammenhæng, ender i et forbrændingsanlæg.
Med udgangspunkt i den kommende lovgivning såvel som de seneste års
generelle udvikling inden for både produktion og forbrug af tekstiler er
forventningen, at mængderne af de ikke-genbrugsegnede tekstiler vil stige
markant de kommende år.

Erhvervslivets fokus på potentialer i cirkulær økonomi og tekstiler
Ifølge Nordisk Ministerråd er der store gevinster at hente ved at øge genbrug og
genanvendelse af tekstiler i Norden. Rapporten "A Nordic textile strategy"
analyserede indsamlings- og sorteringssystemerne i Norden og udpegede en
række politiske og teknologiske tiltag, som kan bane vejen for større effektivitet.
Omlægningen forventedes at kunne skabe over 4.000 nye jobs i Norden.
Rapporten foreslog bl.a. et certificeringssystem baseret på en fælles code of
conduct, som har til formål at forbedre virksomhedernes vilkår og øge
forbrugerens tillid til genbrugs- og genanvendelsesmarkedet for tekstiler.
Denne opfordring er også taget op af bl.a. Ellen MacArthur Foundation med
initiativet "Make Fashion Circular", hvor der i 2019 blev udarbejdet en række
retningslinjer for design af jeans – "Jeans Redesign". Retningslinjerne indeholder
minimumskrav til holdbarhed, materialesundhed, genanvendelighed og
sporbarhed baseret på principperne i cirkulær økonomi, og skal sikre, at jeans
holder længere, let kan genanvendes og fremstilles på en måde, der er bedre for
miljøet og sundheden for beklædningsarbejdere. Jeans Redesign har samlet
mere end 40 denimeksperter fra den akademiske verden, detailhandlere,
producenter, samlere, sorterere og NGO'ere for at udvikle retningslinjerne.

Udpegede standarder og emner for standarder
Det danske erhvervsliv, der arbejder med tekstiler og cirkularitet, blev inviteret
til et fokusgruppemøde i slutningen af juni 2019 for at identificere de
standarder, de mener kan være til gavn for dansk erhvervsliv for at skabe et
mere cirkulært marked for tekstiler.
I det følgende er listet de emner for standarder, som deltagerne på
følgegruppemødet vurderede som væsentlige for at skabe en mere cirkulær
økonomi for tekstiler og tekstilprodukter samt tilhørende indholdsparametre. Det
skal bemærkes, at der ikke er taget stilling til, om de pågældende områder skal
være en selvstændig standard, del af en eksisterende eller noget helt tredje,
eksempelvis en vejledning.
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Forslagene er oplistet ud fra prioritet, hvor nr. 1 har højest prioritet, nr. 2
næsthøjest osv.:
1

Standard indeholdende definitioner for tekstiler i forbindelse med
cirkulær økonomi, bl.a.:
- Kvalitet (f.eks. ved anvendelse af verdensmålene).
- Genbrugsegnethed.
- Polymerbaserede fibre vs. fornybare fibre eller naturfibre dvs. type af
anvendte fibre.
- Genanvendelsesegnethed.
- Spild i produktionen og efter brug.
- Brug (arbejdsbrug, modetøj osv.)
- Intern eller ekstern genanvendelse.
- Genanvendelsestype f.eks. direkte genanvendelse og kemisk
genanvendelse.
- Klassificering af tekstilerne, der går til genanvendelse fra post-consumer
og fra post-produktion.

2

Fastlæggelse af testmetoder indeholdende bl.a.:
- Hvad skal tekstilet kunne holde til? (eksempelvis som anføres i
Martindale)
- Hvad kan man forvente at produktet som helhed kan holde til? (f.eks.
antal vaske for en T-shirt)
- Deklaration af fiberlængder.
- Kombinationen af fibre.
- UV påvirkning/farvebevarelse.
- Stoffet [hvad er dette?]
- Stofkvalitet.
- Krav til syning.

3

Deklarering/certificering af tekstiler af bl.a.:
- Håndtering i affaldsleddet.
- LCA med indregning af eksternaliteter.
- Natural capital accounting (indregning af eksternaliteter)?
- Fibersammensætning.
- Brug af kemikalier (under produktion samt også de kemikalier, der
anvendes en gang for at "promote" produktet).
- Krav til branding af tekstiler, hvor der f.eks. er brugt økologisk bomuld,
men hvor der i produktionen af eksempelvis en T-shirt af økologisk bomuld
kan anvendes mange kemikalier til f.eks. farvning, så selvom man har
brugt økologisk bomuld, kan det endelige produkt være fyldt med
kemikalier/giftige stoffer.
- Fair trade.
- Transport (indeholdt i LCA)
- Energiforbrug (indeholdt i LCA).
- CSR-ansvar.
- EU-blomst el. Svanemærket.
- Omvendt mærkning; f.eks. "Vi bruger børnearbejde".
- Planlagt kvalitet i genanvendelsen (A, B eller C eller op, ned og det
samme) (indeholdt i LCA – med andre ord kan LCA bruges som redskab, og
som minimum skal producenten deklarere, hvad tanken er ift. genbrug eller
genanvendelse, en hensigtserklæring).
- Materialeindhold i tekstilerne (materiale/produktpas?).
- Definition og deklarering af holdbarhed (f.eks. kan holde til x antal vaske)
for at sikre, at virksomheder rent faktisk bliver holdt op på de ting, de

C:\Users\DIKM\Desktop\Hovedrapport ERST CØ final.docx

ANALYSE AF STANDARDERS POTENTIALE I FORHOLD TIL DANSKE VIRKSOMHEDERS OMSTILLING TIL CIRKULÆR ØKONOMI

25

lover, og forbrugeren kan forholde sig til, om de vil købe tekstilet, hvis man
f.eks. kun kan vaske x gange.
4

Cirkulær økonomi-forretningsmodel indeholdende bl.a.:
- Sporbarhed af materialer.
- Styr på leverandørkæde - ansvarlig for egen produktion inkl.
tilbagetagning (producentsansvar).
- Partneraftaler /f.eks. på tilbagetagning).
- Hvordan etableres der ansvarlig frivillighed (legal vs. frivillighed).
- Forbud mod overproduktion (ikke standard – snarere lov).
- Krav om transparens eller strategi/planer for håndtering heraf.
- Pantordninger/tilbagetagningsordninger.
- Leasing/leje af tøj (f.eks. VIGGA).
- Krav til reparation, hvis tøjet går i stykker inden for garantiperioden. Kan
sikre højere levetid og højere kvalitet af materialer.
- For eksempel krav til vask af tøjet ved eksempelvis 30 grader så
producenten sikrer, at man kan vaske tøjet, og således at forbrugerens selv
kan yde den nødvendige vedligeholdelse.
- Design for mulighed for reparation/genbrug/genanvendelse.

Øvrige bemærkninger
På fokusgruppemødet fremkom desuden en lang række bemærkninger i
forbindelse med muligheder og udfordringer med standardisering for tekstil og
cirkulære økonomi. Hovedpointerne er medtaget herunder:

›

Standarderne skal muligvis opdeles alt efter, hvilket tekstil de retter sig
mod, f.eks. modetekstiler, husholdningstekstiler og hospitalstekstiler
(stor indbyrdes forskel).

›

Higg-indekset og Martindale, som beskriver slidstyrke af et tekstil,
kunne evt. inddrages (Higg). Higg-indekset er en frivillig standard, der
indeholder værktøjer til måling af miljømæssig og social
bæredygtighed.

›

I tekstilproduktion er det væsentligt, at man i forretningsgrundlaget
arbejder ud fra et holistisk og cirkulært tankesæt. Branchen er
udfordret af en stor omsætning og udskiftning og et stort
ressourcetræk fra bl.a. de mange årlige kollektioner og push mod
større forbrug, hvilket står i kontrakt til den cirkulære økonomi. En
standard skal ikke bidrage til greenwashing af branchen.

›

Standarder skal være mindst på EU-niveau (CEN) og gerne på
internationalt niveau (ISO).

Potentialer ved udpegede standarder
Det blev ikke foretaget en indledende screening af økonomiske, miljømæssige
og ressourcemæssige potentialer for det danske marked, og det er derfor heller
ikke muligt at vurdere, hvilken af de foreslåede områder for standarder der har
det største potentiale.
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5.1.3 Fokusgruppemøde om byggeri
Byggeri var det tredje af fire områder for fokusgruppemøder, der blev afholdt i
projektet. Nedenfor gives en kort omtale af eksempler på den generelle
interesse for området - herunder de væsentligste politiske og erhvervsmæssige
initiativer.

Politiske- og standardiserings initiativer på byggeriområdet
Regeringens strategi for cirkulær økonomi lægger op til, at byggebranchen
genovervejer eksisterende metoder og løsninger. Naturressourcer skal bruges,
og produkter skal designes på en måde, så ressourcerne cirkulæres i langt
højere grad end nu.
Bygge- og anlægsbranchen producerede 37 procent af det samlede affald i
Danmark i 2016. Branchen er en af vores største affaldskilde, og der er derfor et
stort potentiale for cirkulær økonomi i byggeriet. Store dele af affaldet fra
bygge- og anlægssektoren bliver nyttiggjort til en lav værdi, hvor branchen ved at have større fokus på cirkulære løsninger - kan skabe mere værdi af de
samme ressourcer.
Med en omstilling til en cirkulær økonomi kan Danmarks ressourceproduktivitet
stige med 40 procent. Det betyder, at man kan få langt større økonomisk
udbytte af de materialer, som bliver brugt. Markedet for cirkulære
byggeløsninger kan styrkes ved at have langt større fokus på genanvendelse fra
bl.a. nedrivning af bygninger, samtidig med at udnyttelsen af overskuddet skal
optimeres.
En undersøgelse fra 201816 viste, at hver femte virksomhed i bygge- og
anlægsbranchen har en forventning om, at mere end halvdelen af deres
byggematerialer vil være genanvendte materialer i løbet af de kommende 4-5
år. Hver anden virksomhed i bygge- og anlægsbranchen har gjort sig tanker om
cirkulær økonomi (det kan f.eks. være forventning om at bruge en stor andel
genanvendte materialer, at tænke i genanvendelse i forbindelse med design af
nye produkter, komponenter eller bygninger, eller at man i det daglige anvender
værktøjer til at få dokumentation for kvaliteten af genanvendte materialer).
Undersøgelsen synliggjorde desuden, at det især er i virksomheder, der
fremstiller byggematerialer, og i arkitekt- og rådgivningsvirksomheder, at der
tænkes i cirkulære baner. Det er virksomheder, som kan gribe den cirkulære
økonomi tankegang og bidrage til, at byggematerialer i højere grad
genanvendes i fremtidens byggeri.
Det politiske fokus på en cirkulær omstilling i byggeriet (CØB) afspejles bl.a. i
den nationale strategi for cirkulær økonomi, hvor flere initiativer er møntet på
byggeriets transition.
Dansk Standard gennemførte i efteråret 2018 en afdækning af behovet for
standarder inden for CØB, hvilket har resulteret i et foreløbigt dansk forslag om
oprettelse af en ny teknisk komite, der skal udvikle standarder inden for CØB.

Erhvervslivets fokus på potentialer i cirkulær økonomi og byggeriet
Også erhvervslivet har stort fokus på potentialerne for byggeri og cirkulær
økonomi, og ser de positive muligheder ved at gribe dagsordenen både i

16

Cirkulær økonomi sætter dagsordenen i fremtidens byggeri. Teknologisk Institut. 2018.
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udvikling af konkrete metoder og nye forretningsmodeller - men også med
konkrete initiativer som byggebranchens forslag til udvikling af en frivillig
bæredygtighedsklasse.17
Interessen kan også ses gennem etablering af Videnscenter for Cirkulær
Økonomi i Byggeriet i 2016, hvor byggebranchen gratis kan søge rådgivning om
byggeri og konkrete cirkulære løsninger, f.eks. hvordan man kan spare på
ressourcerne samt opnå sikker håndtering og genanvendelse af affald.

Udpegede standarder og emner for standarder
Det danske erhvervsliv, der arbejder med byggeri og cirkularitet, blev inviteret
til et fokusgruppemøde i slutningen af juni 2019 for at identificere hvilke
standarder de mener kan være til gavn for dansk erhvervsliv for at skabe en
mere cirkulær byggesektor.
Der blev på fokusgruppemødet om byggeri udpeget emner for standarder, der
både definerer begreber for cirkulær økonomi, men også standarder på
områder, der kan medvirke til deklaration/certificering/testmetoder for byggeri,
byggevarer og byggeaffald. Som set ved de øvrige fokusgruppemøder er
standarderne udpeget, fordi disse kan medvirke til at nedbryde nogle af de
barrierer for cirkulær økonomi, der opleves i branchen.
I det følgende er listet de emner for standarder, som blev vurderet til at være
væsentlige for en mere cirkulær økonomi i byggebranchen med tilhørende
indholdsparametre. Det skal bemærkes, at der ikke er taget stilling til om de
pågældende emner skal udgøre en selvstændig standard være del af en
eksisterende, eller noget helt tredje som eksempelvis lovkrav.
Forslagene er oplistet ud fra prioritet, hvor nr. 1 har højest prioritet, nr. 2
næsthøjest osv.:

1

Standard med definitioner af begreber og terminologi for cirkulær
økonomi – herunder også definition af grader af cirkularitet på
bygningsniveau. I Holland er man allerede langt med det, hvilket skaber
incitament for byggevareproducenterne til at udvikle nye cirkulære
løsninger18.

2

Standard for materialeeffektivitet på bygningsniveau inkl. definition
af genanvendelse.

3

Bygningspas – dynamisk - for byggeriet i hele levetiden inkl.
materialepas.

4

Standard for sporbarhed, kvalitet og til sikring af
forsyningssikkerhed på EU-niveau med bl.a.:
- screeningsmetoder til vurdering af materialer inden og under nedrivning
- nedrivningsplan

17

18

Cirkulær økonomi er fremtiden for byggebranchen, Dansk Standard. 2018.
https://www.government.nl/documents/policy-notes/2016/09/14/a-circular-economy-in-the-

netherlands-by-2050
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5

Standard for deklarering af byggevarers levetider

6

Standard til screening af behov for udskiftning og vedligehold

7

Standard for dokumentation af hvor og hvordan materialet tidligere
har været brugt (som dynamisk materialepas)

8

Standard for formidling af materialer – dvs. for aktører, der sælger og
køber ressourcer (mæglere) eller med andre ord en ny standard
indeholdende code of conduct for affaldshåndteringsvirksomhederne.

9

Standard for håndtering af affald (og affaldsstrømme) eksisterer for
elektronikansvar, som kan evt. være inspiration for byggeaffald.

10

LCA'er i standarder bør have en mere realistisk vurdering af
brugsperioden (f.eks. energiberegningerne, som er en faktor 3-4 for lavt).
Materialer får derved for stor betydning, hvis ikke det faktiske energiforbrug
inddrages. Kan inddrages i EN15804-arbejdet.

Øvrige bemærkninger
På fokusgruppemødet fremgik desuden en lang række bemærkninger i
forbindelse med muligheder og udfordringer med standardisering på
byggeområdet og cirkulær økonomi. Hovedpointerne er medtaget herunder:

19

•

Standarderne skal udarbejdes på europæisk niveau – eller internationalt.

•

Standarderne skal være dynamiske og dermed ikke dræbe innovation og
teknologisk udvikling.

•

Der efterlyses data på hvorfor cirkulær økonomi på byggeområdet udgør
et potentiale og en brændende platform.

•

Der efterlyses flere tekniske demonstrationsprojekter f.eks.
Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogrammer (MUDP)19 til
at vise løsninger.

•

Selve organiseringen af arbejdet med standarder favoriserer de
ressourcestærke, store virksomheder. Det anbefales, at der ses på en
alternativ organisering, der i langt højere grad inddrager de mellemstore
og mindre virksomheder.

•

Flere deltagere pointerede, at der allerede er en række standarder inden
for byggeri, hvori cirkulær økonomi bør indtænkes. Derfor kan det være
relevant, at man skal standardisere cirkulær økonomi i regi af DS 41417
– bæredygtighed eller TC350/ Sustainable Buildings
(byggevareforordningen).

•

Definition af cirkulære begreber, herunder også definition af grader af
cirkularitet på bygningsniveau, kan give incitament til udvikling, som det
er set i Holland, hvor er man allerede langt med dette, og hvor det
skaber incitament for byggevareproducenterne til at udvikle nye

https://ecoinnovation.dk/

C:\Users\DIKM\Desktop\Hovedrapport ERST CØ final.docx

ANALYSE AF STANDARDERS POTENTIALE I FORHOLD TIL DANSKE VIRKSOMHEDERS OMSTILLING TIL CIRKULÆR ØKONOMI

29

cirkulære løsninger.
•

Cirkulære forretningsmodeller udfordrer de klassiske ansvars- og
forsikringsroller i branchen. Det bør inddrages i arbejdet.

•

Styrelsen blev desuden gjort opmærksom på en række øvrige arbejder
om samme emne, som bør inddrages i vurdering i styrelsens kommende
arbejde, herunder EU's arbejde med cirkulær økonomi-pakken og
resultater fra partnerskab for bæredygtigt byggeri og
affaldsforebyggelse (i forbindelse med Danmark uden Affald II).

Potentialer ved udpegede standarder
Ved udpegning af standarder og emner for standarder blev der gennemført en
indledende vurdering af økonomiske, miljømæssige og ressourcemæssige
potentialer for det danske marked (se Bilag C). Det skal bemærkes, at
fokusgruppedeltagerne vurderede, at det for en række af de udpegede
standarder ikke var muligt for dem at vurdere potentialet, og det er derfor ikke
muligt at lave en vurdering af, hvilken standard der har det højeste potentiale.
Det var desuden ikke muligt at vurdere alle ønskede potentialeparametre for de
forskellige standarder. Det overordnede billede giver et indtryk af, at der er stor
miljømæssigt potentiale forbundet med større kvalitet, sporbarhed, renhed i
affaldsfraktionerne, forsyningssikkerhed osv. Samtidig vurderes de økonomiske
potentialer fra lav til middel, og at der kan forekomme forøgede omkostninger til
eksempelvis dokumentation.

5.1.4 Fokusgruppemøde om cirkulære forretningsmodeller
Cirkulære forretningsmodeller var det fjerde område for fokusgruppemøderne,
der blev afholdt i projektet. Nedenfor gives en kort omtale af eksempler på den
generelle interesse for området, herunder nogle de politiske og
erhvervsmæssige initiativer.

Politisk og erhvervsmæssigt fokus
Der er ingen tvivl om, at cirkulær økonomi og nye cirkulære forretningsmodeller
har fået stort fokus både politisk og i erhvervslivet. Cirkulære
forretningsmodeller giver både store muligheder og rummer store udfordringer,
hvilket fremgår af en række arbejder på området. Af rapporten "Potential for
Denmark as a Circular Economy" af Ellen MacArthur Foundation20 fremgår det,
at der er et stort økonomisk potentiale for Danmark ved omstilling til cirkulær
økonomi.
Cirkulære forretningsmodeller bliver typisk fremmet via regionale og nationale
initiativer, og der er en lang række eksempler på danske initiativer og
økonomiske støtte, f.eks. Grøn Omstilling, strukturfondsmidlerne og Danmarks
erhvervsudviklingsbestyrelse ("DEM-midlerne"). Projekter, der er støttet af disse
fonde, har i høj grad fremmet udviklingen af cirkulære forretningsmodeller.
Eksempler på projekter er Bæredygtig Bundlinje og Rethink Business.

20

Delivering the circular economy - A toolkit for policymakers, Denmark Case study. Ellen MacArthur

Foundation. 2015.
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Digitalisering og data er i stigende grad en del af erhvervslivets
forretningsmodeller, og kan være med til at understøtte omstillingen til en mere
cirkulær økonomi. Rapporten ”Creating a Digital Roadmap for a Circular
Economy”21 fra European Policy Centre viser bl.a., at digitalisering er afgørende
for omstillingen til en cirkulær økonomi.
Initiativ 4 i den nationale strategi for cirkulære økonomi har fokus på værdien af
data i den cirkulære omstilling. Data kan være med til at skabe transparens om,
hvilke materialer der findes, og at der kan skabes digitale cirkulære muligheder
ved kommercielt brug af data. Resultater fra initiativet viser, at der er store
potentialer forbundet med digitalisering. De fleste virksomheder, der har en
forretningsmodel inden for den cirkulære økonomi, tilkendegiver, at de bruger
eksterne data for at få viden, som indgår direkte i produktionsprocessen. 51
procent anvender eksterne data for at få oplysninger om krav til produkter og
produktionsprocesser, f.eks. fra love, regler og produktstandarder, mens 46
procent anvender eksterne data om materialers og produkters miljøbelastning,
f.eks. fra produktregistret, affaldsdatabasen eller datablade fra
producent/underleverandører22.
Men analysen viser også, at data kan være en barriere, hvis data og datakvalitet
ikke kan deles og understøttes. Der kan således være et behov for standarder
for data, der understøtter nemmere deling og som gør det lettere at håndtere,
kombinere og forstå flere typer data. Et sådant tiltag kan understøtte og
forbedre relationer og informations-/datadeling i værdikæderne, hvilket er
afgørende for den cirkulære omstilling.

Udpegede standarder og emner for standarder
Det danske erhvervsliv, der arbejder med cirkulære forretningsmodeller, blev
inviteret til et fokusgruppemøde for at identificere hvilke standarder de mener
kan være til gavn for cirkulære forretningsmodeller i dansk erhvervsliv.
På fokusgruppemødet blev der udpeget emner for standarder, der både
definerer begreber for cirkulær økonomi på området, men også på områder, der
definerer grad af cirkularitet for det enkelte forretningsmodel og af den enkelte
virksomhed, samt måleværktøjer/redskaber. Emnerne i fokus afspejler nogle af
de barrierer, der opleves at være for at opnå en mere cirkulær forretning
generelt.
I det følgende er oplistet de emner for standarder, som blev vurderet som
væsentlige for at skabe flere cirkulære forretningsmodeller. Det skal bemærkes,
at der ikke er taget stilling til, om de pågældende områder skal være en
selvstændig standard, del af en eksisterende, eller noget helt tredje, som f.eks.
en vejledning.
Forslagene er oplistet ud fra prioritet, hvor nr. 1 har højest prioritet, nr. 2
næsthøjest osv.:

1

21
22

Definitioner af begreber for cirkulær økonomi (som ligger op ad EU’s
udkast til taksonomi og platform for bæredygtige investeringer).

Creating a digital roadmap for a circular economy. EPC. 2019.
Data til at understøtte cirkulær forretningsudvikling. Teknologisk Institut. 2019.
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2

Grad af cirkularitet inden for den enkelte forretningsmodel, f.eks.
grad af genanvendelse/fornybare ressourcer/holdbarhed (og finde
standarder for hvert af disse forhold).

3

Definition af hvordan man behandler produkterne under lease/leje.

4

Certificering af virksomheders 'cirkularitet' – dvs. deklarering af, hvor
cirkulær en virksomhed er.

5

Værktøjer til at måle, inkl. baseline. Eventuelt ved anvendelse af en
lettere tilgang end LCA (en 'light model').

6

Standard for garanti ved forskellige produkttyper. Garantiperiode –
netop for at forbrugerne kan have tillid til de genbrugte og genanvendte
produkter, de køber.
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Øvrige bemærkninger
På fokusgruppemødet fremkom desuden en lang række bemærkninger i
forbindelse med muligheder og udfordringer med standardisering af cirkulære
forretningsmodeller. Hovedpointerne er medtaget herunder:

•

For at fremme omstillingen skal cirkulær økonomi indarbejdes i
offentlige udbud, hvilket kan fremme udviklingen betydeligt.

•

Der efterspørges store test- og demonstrationsprodukter med politisk
fokus således at karakteristika for de cirkulære løsninger kan
identificeres.

•

Det er helt essentielt at inkludere hele livscyklus inklusive forbrugernes
indflydelse/påvirkning, da alle led i værdikæden påvirker det endelige
aftryk/forbrug af en ressource. Standarder skal inkludere hele den
cirkulære forretning fra design til bortskaffelse og evt. genbrug eller
genanvendelse.

•

Standarderne er svære at arbejde med og fordrer ikke
udviklingsarbejde. Standarder skal være dynamiske og have rum til
forandring. Så standarder skal kunne fungere anderledes i fremtiden end
de kan i dag.

•

Støtte fra staten til at understøtte små virksomheders deltagelse i
standardarbejde. Det er vigtigt, at udviklingen af standarder ændres
fremover, således at de mindre virksomheder inddrages meget mere.

•

Danmark skal sætte et højt ambitionsniveau.

•

Fokus på hvordan standarder kan medvirke til at 'disrupte' området.

•

Cirkulære forretningsmodeller udfordrer de klassiske ansvars- og
forsikringsroller i erhvervslivet og bør inddrages i standardarbejdet.

•

Behov for at åbne den økonomiske sorte boks ved at vise eksempler og
værktøjer.
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•

Metode og værktøjer til måling og beregning af cirkulær økonomi skal
have samme rammer, så det er sammenligneligt fra virksomhed til
virksomhed.

•

Der er behov for datatilgængelighed i hele værdikæden til vurdering af
bl.a. kvalitet, sporbarhed, og forsyningssikkerhed.

•

Behov for at kunne vise/måle den holistiske tankegang ved cirkulær
økonomi og at det er bedre end den lineære forretningsmodel.

•

Hvad angår standarder er der behov for at fastlægge omfang af scope.
Det giver ikke mening kun at måle 'indenfor virksomhedshegnet' eller
kun et produkt, når det drejer sig om cirkulær økonomi. Både forretning,
produkter og leverandørkæde skal inddrages (ellers er det ikke
cirkulært).

•

Det bør overvejes/være fokus på, om der er behov for en standard eller
en vejledning.

Potentialer ved udpegede standarder
Ved udpegning af de forskellige standarder og emner/områder for standarder,
blev der, hvor det var muligt, lavet en indledende screening eller vurdering af
økonomiske, miljømæssige og ressourcemæssige potentialer for det danske
marked (se Bilag E).
I denne fokusgruppe blev kun vurderet potentialet ved en standard, der kan
certificere virksomheders cirkularitet. Det vurderes, at der er et stort
miljømæssigt potentiale for miljøforbedring og ressourceforbrug forbundet med
en certificeringsordning. De økonomiske potentialer vurderes til middel til højt
hvad angår omsætning og eksportmuligheder.
Fokusgruppedeltagerne vurderede ikke de øvrige udpegede standarder, og det
er derfor ikke muligt at lave en vurdering af, hvilken standard der har det
højeste potentiale.

5.1.5 Opsummering
På alle fire fokusgruppemøder for hhv. plast, tekstil, byggeri og cirkulære
forretningsmodeller blev der identificeret en række behov og muligheder for
udvikling af standarder til at hjælpe virksomhederne i omstillingen til cirkulær
økonomi. Nogle af disse var specifikke for det pågældende område, men der
blev også identificeret generelle behov for standarder eller emner/områder for
standarder samt generelle bemærkninger til det kommende arbejde.
På alle møder blev det pointeret, at udvikling af standarder bør ske på
europæisk eller internationalt niveau. Derudover blev der påpeget et behov for
definition af cirkulære begreber, så arbejdet fremmes via et fælles sprog med
definitioner af begreber og terminologi for cirkulær økonomi. Udvikling af en
fælles sprogbrug er grundlæggende og centralt for det kommende arbejde, men
en sådan standard forventes ikke at have de store gevinster for jobskabelse,
bedre økonomi, mindre miljøpåvirkninger mv. i sig selv.
Der er allerede igangværende aktiviteter på området. Europa-Kommissionen har
skabt en harmoniseret definition af, hvad et grønt finansielt aktiv er, en såkaldt
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taksonomi. Taksonomien er en betegnelsen for det europæiske
klassifikationssystem, der i fremtiden vil gøre det muligt at afgøre, om en
økonomisk aktivitet er klimamæssigt bæredygtig eller ej. 23 I taksonomien er
der flere snitflader ift. arbejdet med at udvikle standarder for cirkulær økonomi.
Taksonomien kan få både direkte betydning for, hvad der kan kaldes et cirkulært
produkt, og indirekte betydning for, hvad der kan klassificeres som en
bæredygtig eller cirkulær forretningsmodel.
Desuden er der behov for at definere multi-use og single-use for plastprodukter,
da dette i dag kan medføre konkurrencemæssige uligheder og 'greenwashing',
f.eks. når produkter der er produceret som engangsprodukter, mærkes med
"kan vaskes" og dermed omgår Europa-Kommissionens single-use-direktiv.
På flere af møderne var kvalitet af de genbrugte/genanvendte materialer i
fokus, og flere forslag til standarder udsprang af denne barriere.
På tværs af sektorerne er der også behov for arbejde og indsatser vedrørende
standarder, der kan bidrage til definition og beskrivelse af cirkulære
forretningsmodeller og en certificering af virksomheders 'cirkularitet'.
De udpegede specifikke standarder for de fire undersøgte områder fremgår af de
respektive afsnit i dette kapitel.
Derudover viste fokusgruppemøderne, at det var vanskeligt for
fokusgruppedeltagerne at vurdere eller screene virksomhedspotentialet for de
udpegede standarder. For de, som blev forsøgt potentialevurderet, var det ofte
ikke muligt at screene alle fastlagte indikatorer, og screeningen vurderes derfor
ikke fuldt dækkende. Vurdering af en enkeltstående standard kan dog være en
pejling af det mulige potentiale for denne ene standard. Der kan dog ikke laves
en vurdering på tværs af de udpegede standarder.

5.2

Survey

I en forståelse af, at ikke alle relevante virksomheder havde mulighed for at
deltage på fokusgruppemøderne, samt at der kan være relevante virksomheder,
som ikke er medlem af en brancheforening, er spørgekredsen udvidet ved at
udsende et survey til en større gruppe af virksomheder.
Survey er udsendt via netværksgrupper som eksempelvis Dansk Industri's
netværksgruppe for cirkulær økonomi, en udvalgt gruppe via Dansk Erhverv
samt andre grupper, som det var muligt at udsende survey til inden for
projektets tidsmæssige ramme. Grundet denne tilgang med udsendelse til
udvalgte grupper, kan surveyen betragtes som et supplement til de øvrige
inputs som f.eks. fokusgruppemøderne.
Surveyen var udlagt til besvarelse i juli og august (frem til og med den 19.
august). Der indkom 32 besvarelser, og grundet det lave antal besvarelser må
det understreges, at resultaterne ikke kan betragtes som grundlag for statistisk

23

Taksonomien bygger på rapporten Taxonomy Technical Report – Financing a Sustainable European

Economy, der er udarbejdet af EU’s tekniske ekspertgruppe vedrørende bæredygtig finansiering. Den
beskriver, med udgangspunkt i EU’s standardiserede såkaldte NACE-koder, tekniske screeningskriterier
for 67 forskellige økonomiske sektorer.
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underbyggede konklusioner – og må derfor betragtes som endnu et input til
rapporten på lige fod med fokusgruppeinterviews.
Surveyen indledte med spørgsmål til det område, som respondenten arbejder
med:

Figur 5-1: 32 personer har besvaret spørgsmål: "Hvad arbejder du primært med?"

Som det ses af ovenstående figur, arbejder hovedparten (50 procent) af
personerne med tekniske forhold, forretningsudvikling og standarder.
For at få en fornemmelse af kendskabet til cirkulær økonomi og
virksomhedernes erfaring hermed blev nedenstående spørgsmål stillet:
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Figur 5-2: Som det ses af figuren har 91 procent af respondenterne (antal respondenter =
32) svaret, at de arbejder med cirkulær økonomi.

Som det ses af Figur 5-2, er andelen af personer med erfaring inden for cirkulær
økonomi højt.
23 personer har svaret på spørgsmålet om mulige fordele ved cirkulær økonomi,
hvilket ses herunder i Figur 5-3. Figuren viser antal procenter af
respondenterne, der har valgt hver af de 4 svarmuligheder. Der er mulighed for
at afgive flere svarmuligheder.

Figur 5-3: Respondenterne blev spurgt om, hvad fordelen er ved cirkulær økonomi. Der
var 23 respondenter.

Størstedelen af respondenterne pegede på miljømæssige gevinster ved cirkulær
økonomi, hvilket i høj grad stemmer overens med de læringer, der blev
indsamlet under fokusgruppemøderne.
26 procent angav "andre forhold" med følgende forklaringer:

›

"Nyeste buzzword, der kan få politikere i tale"

›

"Tiltrækker dygtige yngre medarbejdere"

›

"Almindelig sund fornuft"

›

"Vi prioriterer både miljø, økonomi og lettere arbejdsgange"

›

"Da vores platform vil optimere andres indsats, er det indirekte
påvirkninger, som vi ikke kan måle på"

›

"Øget fokus på bæredygtighed og stolthed over at tage ansvar".

For også at forstå hvorfor virksomheder ikke prioriterer eller ikke har mulighed
for at arbejde med standarder, forsøger næste spørgsmål at afdække, hvilke
forhold der er til hinder for at arbejde med standarder til fremme af den
cirkulære økonomi. Denne viden er særlig relevant ift. den fremtidige retning
for, hvordan, der arbejdes med standarder - for hvis disse barrierer kan
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imødekommes eller helt fjernes, så er sandsynligheden større for, at
virksomheder kan bruge standarder til fremme af den cirkulære økonomi.

Figur 5-4:18 personer har svaret på spørgsmålet "Hvilke aspekter er til hinder for

din virksomhed i arbejdet med standarder til fremme af den
cirkulære økonomi?"
18 respondenter har svaret på dette spørgsmål. Det var muligt at vælge flere
svarmuligheder.

›

50 procent svarer "Andre forhold" med følgende bemærkninger:

›

"Hvis markedet ikke ser værdien"

›

"Manglende modeller/måling gør, at det er vanskeligt opnå fuld buy in
af ledelse"

›

"At indsatsen (generelt) peger i alt for mange retninger"

›

"Besværlighed i indsamling af data som leverandørerne ikke vil oplyse
om."

›

44 procent svarer, "At det er for tidskrævende at arbejde med standarder".

›

28 procent svarer, "At det er for dyrt at deltage i dansk standardarbejde".

›

6 procent svarer, "At standarder er hindrende for innovation og
nyudvikling".

Svarene er interessante, da mange af deltagerne (også i fokusgruppemøderne)
svarer, at det er besværligt, dyrt og tidskrævende. Det er således væsentligt, at
der i arbejdet med standarder til fremme af den cirkulære økonomi tages højde
for, at virksomhederne har denne oplevelse af standarder.
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Under fokusgruppemøderne blev der angivet forslag til løsningsmuligheder på
denne udfordring.
For at kvantificere svarene om, at virksomhederne ser standarder som
tidsforbrugende aktiviteter, er der spurgt ind til hvor meget tid, virksomhederne
bruger på arbejde med standarder.

Figur 5-5: 18 respondenter har besvaret spørgsmålet "Hvor mange timer bruger du
månedligt på arbejdet med standarder?"

I besvarelsen har fire svaret 0 timer pr. måned, som er det mindste, og én
svaret 80 timer pr. måned, som er det højeste svar. Der er et gennemsnitligt
tidsforbrug på 16 timer pr. måned.
For at få en forståelse af graden, hvormed cirkulær økonomi er implementeret,
blev der spurgt yderligere ind til implementeringsgraden af cirkulær økonomi i
virksomhederne. Dette ses af nedenstående figur:
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Figur 5-6: Graden hvormed cirkulær økonomi er implementeret i virksomhederne. Antal
respondenter er 22.

Respondenterne svarer bredt over hele spektret. I den ene ende af spektret er
der de virksomheder, der ikke er gået i gang – men som gerne vil i gang med at
arbejde med cirkulær økonomi. I den anden ende er der virksomheder, hvor
cirkulær økonomi gennemsyrer deres forretning.
Ud fra et ønske om at forstå motivationen for at arbejde med standarder er der
spurgt ind til, hvordan virksomhederne betragter standarder. 18 respondenter
svarer følgende:

Figur 5-7: 18 respondenter har besvaret spørgsmålet "Hvordan betragter du standarder?"

10 (56 procent) svarer, at "Standarder er en nødvendig del af
forretningsdriften", 7 (39 procent) svarer, at "Standarder er en
konkurrencemæssig fordel" og én (6 procent) svarer, at "Standarder er en
begrænsende faktor, der medfører forøgede omkostninger".
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Respondenterne blev spurgt om væsentligheden af standarder:

Figur 5-8: 26 respondenter har besvaret spørgsmålet "I hvor høj grad er standarder
væsentlige?"

I næste spørgsmål tages der et skridt nærmere det emne, som projektet
behandler – nemlig standarder til fremme af den cirkulære økonomi:

Figur 5-9: Besvarelse af spørgsmål om hvilke aspekter, der er væsentlige i arbejdet med
standarder til fremme af cirkulær økonomi. Der var 18 respondenter.

Der er mulighed for at afgive flere svarmuligheder. Procentangivelserne over de
farvede barer angiver derfor, hvor stor en andel af respondenterne der har valgt
den enkelte svarmulighed.
Respondenterne svarer som følger:

›

72 procent svarer, "At hele værdikæden er en del af arbejdet med
standarder og fremme af den cirkulære økonomi".
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›

67 procent svarer, "At der er fælles rammer for arbejdet med cirkulær
økonomi"

›

56 procent svarer, "At standarder er udviklet på EU eller internationalt
niveau"

›

50 procent svarer, "At standarder er dynamiske"

›

39 procent svarer, "At sprogbruget og definitionerne er velbeskrevne og
ens"

›

28 procent svarer, "At de størst mulige gevinster under arbejdet med
cirkulær økonomi bedre understøtte s ved at forbedre datagrundlaget og
analyser"

›

11 procent svarer, "At der er behov for eksempler, der kan inspirere i
omstillingen mod mere cirkulær økonomi hos jer".

Svarene fra respondenterne falder i god tråd med de inputs, der blev givet
under fokusgruppemøderne. Særligt er værdikædetankegangen, udarbejdelse af
standarder på europæisk niveau, dynamiske standarder samt fælles rammer,
sprog og definitioner væsentlige for respondenterne.
I næste spørgsmål har respondenterne valgt plaststandarder som et væsentligt
område for dem. Som følge af dette valg er de præsenteret for nogle muligheder
for udvikling af standarder inden for udvalgte kategorier, der blev defineret på
følgegruppemøderne. Derudover har respondenterne mulighed for at vælge
"Andre" tilknyttet en kommentar om, hvilke andre standarder der måtte være
relevante for plastområdet. Dette ses i nedenstående
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Figur 5-10:

Figur 5-10: På spørgsmålet "Hvilke primære standarder for plast kan

C:\Users\DIKM\Desktop\Hovedrapport ERST CØ final.docx

42

ANALYSE AF STANDARDERS POTENTIALE I FORHOLD TIL DANSKE VIRKSOMHEDERS OMSTILLING TIL CIRKULÆR ØKONOMI

bidrage til den cirkulære økonomi hos jer i fremtiden?" svarer 7
respondenter.

To svarede "Andre", med følgende kommentar: "Europæiske standarder for
håndtering af helt harmløs hospitals plastemballage affald."
Ni respondenter valgte byggeri som et væsentligt område for dem. Som følge af
dette valg er de præsenteret for nogle muligheder for udvikling af standarder
inden for udvalgte kategorier, der blev defineret på følgegruppemøderne.
Derudover har respondenterne mulighed for at vælge "Andre" tilknyttet en
kommentar om, hvilke andre standarder der måtte være relevante for byggeri.
Dette ses i nedenstående Figur 4-12:

Figur 5-11: På spørgsmålet "Hvilke primære standarder for byggeri kan bidrage til den
cirkulære økonomi hos jer i fremtiden?" svarer ni respondenter.

Den, der har svaret 'Andre', angiver følgende: begrundelse "Vurderer ikke at
byggestandarder er relevante for os".
Syv respondenter valgte tekstiler som et væsentligt område for dem. Som følge
af dette valg er de præsenteret for nogle muligheder for udvikling af standarder
inden for udvalgte kategorier, der blev defineret på følgegruppemøderne.
Derudover har respondenterne mulighed for at vælge "Andre" tilknyttet en
kommentar om, hvilke andre standarder der måtte være relevante for tekstiler.
Dette ses i nedenstående Figur 4-13:
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Figur 5-12: På spørgsmålet "Hvilke primære standarder for tekstiler kan bidrage til den
cirkulære økonomi hos jer i fremtiden?" svarer syv respondenter.

Ni respondenter valgte cirkulære forretningsmodeller som et væsentligt område
for dem. Som følge af dette valg er de præsenteret for nogle muligheder for
udvikling af standarder inden for udvalgte kategorier, der blev defineret på
følgegruppemøderne. Derudover har respondenterne mulighed for at vælge
"Andre" tilknyttet en kommentar om, hvilke andre standarder der måtte være
relevante for cirkulære forretningsmodeller. Dette ses i nedenstående Figur 414:

Figur 5-13: På spørgsmålet "Hvilke primære standarder for cirkulære forretningsmodeller
kan bidrage til den cirkulære økonomi hos jer i fremtiden?" svarer ni
respondenter.

C:\Users\DIKM\Desktop\Hovedrapport ERST CØ final.docx

44

ANALYSE AF STANDARDERS POTENTIALE I FORHOLD TIL DANSKE VIRKSOMHEDERS OMSTILLING TIL CIRKULÆR ØKONOMI

Af de to, som svarer 'Andre', svarer den ene "Miljøberegninger på produkter ved
genbrug og genanvendelse. Standardisering og certificering af genbrugere, så
retningslinjer følges og der skabes ensartet kvalitet", og den anden svarer
"Ingen af ovenstående".

5.3

Samspil mellem foreslåede standarder og
cirkulære forretningsmodeller

I disse år dukker nye, iderige virksomheder op på markedet baseret på nye
cirkulære forretningsmodeller, hvor produkter eksempelvis tages tilbage og
gensælges efter endt første brug, laves om til nye materialer eller tænkes som
services.
Den nationale strategi for cirkulær økonomi har særligt fokus på at styrke
virksomhederne som drivkraft for den cirkulære omstilling ved at fremme
cirkulære forretningsmodeller.
Accenture har, baseret på analyse af mere end 120 cases, identificeret fem
kategorier af forretningsmodeller, der innovativt genererer forbedringer af
ressourceproduktiviteten, og som understøtter en cirkulær forretning 18.
I dette afsnit anvendes disse fem forretningsmodeller med et formål om at
illustrere de cirkulære potentialer ved de foreslåede standarder. I figuren
herefter præsenteres de fem forretningsmodeller og kobles samtidig til, hvordan
de bidrager med "slowing, closing and narrowing" af ressourcekredsløbet.

Figur 5-14: Erhvervsstyrelsens fortolkning af ”De fem overordnede forretningsmodeller”24

Rækken af foreslåede standarder for de fire temaer vil kunne bidrage på
forskellige områder ift. denne cirkulære tankegang. Med udgangspunkt i
ovenstående model vurderes de foreslåede standarder ud fra, hvilken

24

Circular Advantage- Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without

Limits to Growth. Accenture. 2015.
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forretningsmodel standarderne vil kunne understøtte. Resultatet afspejler,
hvordan eller hvor den foreslåede standard bidrager i cirklen.
I de fire følgende tabeller – en for hvert fokusområde – er de foreslåede
standarder fra fokusgruppemøder og survey oplistet. Standarderne er med
krydser vurderet ud fra, hvordan de kan understøtte Accentures fem kategorier
af forretningsmodeller. COWI og Erhvervsstyrelsen har desuden lavet en
subjektiv vurdering af det potentielle forretningspotentiale for danske
virksomheder (antallet af krydser). Endelig er der lavet en vurdering af behov
for den pågældende standard samt standardens udviklingsstadie via
farvekodning.
Til brug for forståelse af tabellerne er følgende signaturforklaring tilknyttet:
X angiver, hvilken type forretningsmodel den enkelte standard vil kunne
understøtte. Antallet af krydser viser det mulige potentiale for danske
virksomheder:
X= lille forretningspotentiale
XX= mellem forretningspotentiale
XXX= stort potentiale.
Farvekode af standardforslag angiver behov for den pågældende standard samt
standardens udviklingsstadie:
Grøn = er under udarbejdelse og forventes afsluttet inden for en kortere
periode.
Gul = et presserende behov fra erhvervslivet og/eller pga. eksisterende
regulering, gerne inden for et par år.
Orange = Behov for standard, men ikke presserende, forventes først efter 3+
år.
Rød = Ikke presserende og/eller ikke igangsat udvikling af standard.
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Tabellerne indikerer, at en række af de foreslåede standarder fokuserer på flere
forretningsmodeller og områder i den cirkulære dagsorden end andre, og på
denne måde bredere vil understøtte modeller, der driver den cirkulære
omstilling og understøtter genbrug og genanvendelse. Tabellerne kan derfor
fungere som en indledende rettesnor eller brik i arbejdet med at fastlægge den
kommende indsats på standardiseringsområdet samt standardens relative
væsentlighed.

Forretningsmodel

Cirkulær leverandørkæde

Standard-forslag
Standard med definitioner af
begreber og terminologi for
cirkulær økonomi
Standard med definition af singleuse og multi-use produkter
Standard med testmetoder til
dokumentation af kvalitet af
plastmaterialer til genanvendelse
inkl. sporbarhed
Emballagedesignstandarder,
f.eks. emballager, der kan
genbruges - herunder også
adskilles
Standard omhandlende design af
produkter for at øge cirkularitet
Testmetoder til dokumentation af
kvalitet af slutprodukter
indeholdende genanvendt plast
Beskrivelse af de nye
forretningsmodeller (f.eks.
indsamling, vask osv.)
Standard for
biobaseret/bionedbrydeligt plast

Forlænget
produktlevetid
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Produkt som
service

Ressourcegenbrug og
-genanvendelse

XXX

XXX

-

-

XXX

XX

XXX

-

X

XXX

XXX

-

-

-

XX

XXX

XXX

-

XX

XXX

XXX

XXX

-

-

XXX

XXX

-

-

-

XX

XX

XXX

XX

XXX

XXX

XXX

-

-

-

-

Tabel 5-1: Foreslåede standarder til understøttelse af plastområdet tilknyttet de fem typer af
cirkulære forretningsmodeller.
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Forretningsmodel

Cirkulær
leverandørkæde

Forlænget
produktlevetid

Deling

Produkt som
service

47

Ressourcegenbrug og
-genanvendelse

Standard-forslag
Standard med definitioner af begreber og
terminologi for cirkulær økonomi og tekstiler

XXX

XXX

-

-

XXX

Standard som fastlægger testmetoder for
tekstiler

XXX

-

-

-

XX

-

XX

-

-

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Standard for deklarering og/eller certificering
af tekstiler
Standard for CØ-forretningsmodeller på
tekstilområdet

Tabel 5-2 Foreslåede standarder til understøttelse af tekstilområdet tilknyttet de fem typer af
cirkulære forretningsmodeller.

Forretningsmodel

Cirkulær
leverandørkæde

Forlænget
produktlevetid

Deling

Produkt som
service

Ressourcegenbrug og
-genanvendelse

Standard-forslag
Standard med definition af begreber og
terminologi for cirkulær økonomi

XXX

XXX

-

-

XXX

Standard for materialeeffektivitet på bygningsniveau inkl. definition af genanvendelse mv.

XXX

-

-

-

XXX

Bygningspas (inkl. materialepas)

XXX

XXX

-

X

XXX

Standard for sporbarhed, kvalitet og sikring af
forsyningssikkerhed

XXX

XXX

-

X

XXX

Standard for deklarering af byggevarers levetid

XXX

XXX

-

X

XXX

Standard til screening af behov for udskiftning og
vedligeholdelse

XXX

XXX

-

XXX

XXX

Standard for dokumentation af hvor og hvordan
materialet tidligere har været brugt

XXX

XX

-

XX

XXX

Standard for formidling og behandling af
materialer (Code of conduct for
affaldshåndteringsvirksomhederne)

XXX

XXX

-

X

XXX

Standard for håndtering af affald (og
affaldsstrømme)

XXX

X

-

-

XXX

-

(X)

-

-

(X)

Eksisterende standarder indeholdende krav til
LCA'er skal revideres, så de inkluderer en mere
realistisk vurdering af brugsperioden

Tabel 5-3 Foreslåede standarder til understøttelse af byggeområdet tilknyttet de fem typer af
cirkulære forretningsmodeller.
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Forretningsmodel

Cirkulær
leverandørkæde

Forlænget
produktlevetid

Deling

Produkt som
service

Ressourcegenbrug og
-genanvendelse

Standard-forslag
Standard med definitioner af begreber for cirkulær
økonomi

XXX

XXX

-

-

XXX

Standard, der fastlægger graden af cirkularitet
inden for den enkelte forretningsmodel

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Standarddefinition af hvordan man behandler
produkterne under lease/leje

XX

XX

XX

XXX

XX

Certificeringsstandard for virksomheders grad af
cirkularitet

XXX

XXX

-

XX

XXX

-

XX

-

-

XX

XX

XXX

-

X

XX

Værktøjer til at måle performance
Standard for garanti til forbrugeren ved forskellige
cirkulær økonomi-forretningsmodeller

Tabel 5-4 Foreslåede standarder til understøttelse af cirkulære forretningsmodeller tilknyttet de fem
typer af cirkulære forretningsmodeller.
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Anbefalinger på basis af fokusgruppemøder
og survey

På vegne af Erhvervsstyrelsen har COWI været i kontakt med en lang række
virksomheder, myndigheder samt diverse andre organisationer for at kunne
danne grundlaget for at forme en brik i det store puslespil vedrørende
standarder til fremme af den cirkulære økonomi.
Til trods for indsatser for at afdække potentialer ved de specifikke forslag til
standarder på både fokusgruppemøder og via survey opleves det at være
vanskeligt i praksis. Der har derfor ikke været muligt at identificere de
standarder, der har det største potentiale – hvorfor det heller ikke er muligt at
rangordne standarderne.
Undervejs er der gjort nogle generelle og nogle specifikke erfaringer, der er
beskrevet i dette afsnit.
De generelle observationer er:

›

Mange virksomheder har taget meget positivt imod Erhvervsstyrelsens
'høring' af det danske erhvervsliv gennem dette projekt. Det skyldes, at
virksomhederne som oftest oplever, at udvikling af standarder er en relativt
lukket proces uden bred involvering af erhvervslivet. Igennem dette projekt
har virksomhederne kunnet bidrage med deres erfaringer og holdninger,
hvilket de har været positive overfor.

›

Der opleves at være stor interesse og efterspørgsel fra erhvervslivet med
henblik på udvikling af standarder for cirkulær økonomi, som kan fremme
de danske virksomheders muligheder.

›

Virksomhederne udtrykker, at standarder kan være væsentlige i
omstillingen til en cirkulær økonomi.

›

Virksomhederne forventer at se store gevinster, hvis cirkulær økonomi
integreres i højere grad – særligt er der forventninger om reducerede
og/eller undgåede miljøpåvirkninger.

›

Der udtrykkes behov for, at den grundlæggende forretningsmodel for hele
virksomheden samt hele værdikæden inddrages, når en virksomhed
arbejder med cirkulær økonomi, hvilket skal inddrages i arbejdet med
standarder.

›

Der blev sporet en vis usikkerhed over for begrebet cirkularitet og
graduering af dette, f.eks. ift. genbrug og genanvendelse, jævnfør
eksempelvis Ellen MacArthur Foundations 'sommerfugl'. Her angiver de
indre cirkler i det tekniske loop reparation – og dermed levetidsforlængelse
– som en høj grad af cirkularitet, hvorimod genanvendelse i de ydre cirkler
viser en markant lavere grad af cirkularitet.
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Ud over de generelle observationer er der en række opmærksomhedspunkter,
som anbefales adresseret. Disse er:

›

Først og fremmest er der en generel opmærksomhed på arbejdet med
standarder, som skal være europæiske eller internationale. Det er med
andre ord af betydning for danske virksomheder, at der ikke udarbejdes
nationale standarder, der kan skabe forskelle i krav ift. andre lande.
Derudover vil nationale standarder øge dokumentationskravene i relation til
europæiske eller internationale standarder, da virksomhederne dermed skal
overholde og dokumentere krav fra hvert land.

›

Et andet vigtigt opmærksomhedspunkt er standarders evne til at være
fleksible og dynamiske. Dette er særligt vigtigt, da nye løsninger og viden
kontinuerligt vil præge virksomhedernes ageren i markedet.

›

Kendetegnende for cirkulær økonomi er også, at der som oftest ikke er en
'rigtig' løsning – men snarere en række løsningsmuligheder, der på hver sin
måde bidrager til den cirkulære økonomi. De nye standarder for cirkulær
økonomi skal kunne rumme dette faktum og undgå at bremse innovation.

›

Stor opmærksomhed må der også være på inddragelse af mindre
virksomheder (SMV’er), der ikke har tid og/eller økonomisk råderum til at
deltage i arbejdet med udvikling af standarder. Den danske økonomi er
domineret af SMV’er i højere grad end landene omkring os, og det betyder,
at SMV’erne skal mobiliseres for at få gang i en cirkulære vækst. I praksis
er vejen til grøn og cirkulær omstilling dog ofte svær at gennemskue, ikke
mindst for SMV’erne, og derfor opfordrede deltagere på
fokusgruppemøderne myndighederne til at skabe bedre økonomiske
rammer og muligheder for SMV'er.

›

Fra mange virksomheder er der kommet opfordring til at inkludere en
bredere bæredygtighedstankegang, således at cirkulær økonomi ikke blot
udtrykkes via reducerede miljøpåvirkninger, men også via økonomi og
samfundsrelaterede emner. En mulighed er også at inkludere FN's
verdensmål.

C:\Users\DIKM\Desktop\Hovedrapport ERST CØ final.docx

ANALYSE AF STANDARDERS POTENTIALE I FORHOLD TIL DANSKE VIRKSOMHEDERS OMSTILLING TIL CIRKULÆR ØKONOMI

›

Sporbarhed, kvalitet, dokumentation og forsyningssikkerhed ift. cirkulær
økonomi og f.eks. genbrug og genanvendelse af materialer og produkter
var et tilbagevendende emne for mange af de adspurgte virksomheder.
Virksomhedernes omstilling til cirkulær økonomi er udfordret af, at data om
ovenstående ikke er tilgængelige gennem værdikæden.

›

Generelt efterlyses testmetoder til vurdering af materialer og produkter.

›

Der er et behov for at imødegå uklarheder om ansvar og forsikring, der er
opstået som konsekvens af den cirkulære økonomi og nye
forretningsmodeller.

51

Med fokus på udvikling af nye standarder eller revision af eksisterende
standarder til fremme af den cirkulære økonomi er der opsamlet informationer,
som ses af næste afsnit.

5.4.1 Specifikke ønsker og anbefalinger til standarder
I projektet er der fremkommet en række specifikke ønsker til emner og
standarder til fremme af cirkulær økonomi i dansk erhvervsliv. Udbytte fra både
fokusgruppemøder og survey opsummeres i et 'katalog til ønsker' herunder.
Som tidligere nævnt vurderes evt. overlap med eksisterende standarder eller
igangsat standardarbejde ikke i nærværende rapport, men er et bidrag til det
videre arbejde for de relevante parter. I tilknytning hertil skal det bemærkes, at
flere af de foreslåede områder eventuelt sammenlægges.
I løbet af projektet var det tydeligt, at der er en række fælles behov fra de
adspurgte, som kan fremme omstillingen til cirkulær økonomi i dansk
erhvervsliv.
Det var gennemgående i både fokusgruppemøder og survey, at der er
efterspørgsel efter:

›

Et fællessprog, ordforklaringer og definitioner, f.eks. gennem en standard
med definitioner af begreber og terminologi for cirkulær økonomi.

›

En certificeringsstandard med metode til vurdering af
virksomheders grad af cirkularitet.

›

Standard for emballagedesign, der kan adskilles og genbruges, både for
konkrete produktområder, men også på tværs af sektorer (jf.
plastindustriens designguide)

I tillæg til ovenstående fælles forslag blev der foreslået en lang række konkrete
standarder for de udvalgte emneområder på fokusgruppemøder og i survey.
Følgende blev efterlyst på plastområdet:

›

Standard med definition af single-use og multi-use
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›

Standard med testmetoder til dokumentation af kvalitet af
plastmaterialer til genanvendelse inkl. sporbarhed (f.eks. plastpellets
til produktion)

›

Standard omhandlende design af produkter for at øge cirkularitet

›

Standard med testmetoder til dokumentation af kvalitet af
slutprodukter indeholdende genanvendt plast (f.eks.
fødevareemballage og overholdelse af kvalitetskrav)

›

Standard med beskrivelse af de nye forretningsmodeller ift. plast
(f.eks. indsamling, vask osv.)

Følgende blev efterlyst på tekstilområdet:

›

Standard, som fastlægger testmetoder for tekstiler

›

Standard for deklarering og/eller certificering af tekstiler

›

Standard for cirkulær økonomi-forretningsmodeller på
tekstilområdet.

Følgende blev efterlyst på byggeriområdet:

›

Standard for materialeeffektivitet på bygningsniveau inkl. definition
af genanvendelse osv.

›

Standard med dynamisk bygningspas

›

Standard for sporbarhed, kvalitet og til sikring af
forsyningssikkerhed

›

Standard for deklarering af byggevarers levetid

›

Standard til screening af behov for udskiftning og vedligeholdelse

›

Standard for dokumentation af, hvor og hvordan materialet tidligere
har været brugt

›

Standard for formidling og behandling af materialer (code of conduct
for affaldshåndteringsvirksomheder)

›

Standard for håndtering af affald (og affaldsstrømme)

›

Standard indeholdende krav til LCA'er med en mere realistisk
vurdering af brugsperioden
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Og hvad angår cirkulære forretningsmodeller blev følgende identificeret:

›

Standard, der fastlægger grad af cirkularitet inden for den enkelte
forretningsmodel

›

Standard med definition af, hvordan man behandler produkterne
under leasing eller leje

›

Værktøjer til at måle virksomhedernes cirkulær økonomiperformance (i tråd med grønt regnskab eller CSR-regnskab)

›

Standard for garanti til forbrugeren ved forskellige produkttyper.
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6

Ekspertinterview

Sidste aktivitet i delanalyse 2 er bestod af et interview med et formål at
kvalificere de budskaber og forslåede standarder, der blev pointeret i foregående
delanalyser.
Ekspertinterviewet blev afholdt den 29.8.2019 med deltagelse af Mette Alberg
Mosgaard, Heidi Simone Kristensen, Anja Marie Bundgaard og Arne Remmen fra
Institut for Planlægning, Aalborg Universitet samt Lisbet Poll Hansen og Linda
Høibye fra COWI.
Interviewet tydeliggjorde en række pointer ifm. udvikling af standarder til
fremme af den cirkulære økonomi:

›

I arbejdet med standarder skal arbejdet orienteres ift. Ellen MacArthurs
cirkler i sommerfuglefiguren. Jo tættere på centrum, jo mere cirkulært,
hvilket kan udmønte sig i en prioritering af de forskellige cirkulære
strategier. Derfor er der behov for at inkludere reparation,
vedligeholdelse og genbrug i arbejdet med standarder. Der findes
eksempler herpå i England, hvor flere virksomheder tilbyder sådanne
ydelser på baggrund af, at der er udarbejdet en britisk specifikation
(BS1012525).

›

En effektiv måde hvorpå den cirkulære økonomi kan fremmes for visse
typer at produkter, er ved at sætte krav til levetid26. Her kan
standarderne være med til at understøtte lovgivningen indenfor dette felt
ved at specificere, hvordan levetider skal måles og dokumenteres.

›

De mindre virksomheder bør inddrages i arbejdet med standarder
for at høre deres specifikke behov. Dermed skal der ske ændringer i den
måde, standarder udvikles i dag, da arbejdet i dag primært køres af de
større virksomheder i Danmark. Der er i dag et stort antal mindre
virksomheder, der arbejder med cirkulære løsninger27, som kunne
inddrages ved at gennemføre en rundspørge hos små og mellemstore
virksomheder, inden arbejdet med udvikling af standarder igangsættes.

›

Det nævnes, at standarder for cirkulær økonomi også bør betragtes i
forhold til bæredygtighed og FN's verdensmål, så der udvikles
helhedsorienterede løsninger inklusive alle de aspekter, der måtte være
relevante for at give bedre løsninger. Det er væsentligt, at alle led i
værdikæden indtænkes i arbejdet med at fremme den cirkulære økonomi.
Med andre ord er alle aktører nødvendige for at det kan lykkedes at skabe
løsninger, der er cirkulære. Det systemiske aspekt af cirkulær økonomi
fordrer nye samarbejdsformer og partnerskaber (jf. FN's verdensmål nr.
17).

›

Sociale aspekter bør inkorporeres i generelle standarder til fremme af den
cirkulære økonomi. For danske virksomheder ligger der et stort

25

The British Standard BS10125:2014

26

Hvorvidt det er muligt at stille krav til levetid, afgøres af produkttypen, og det vil kun fremme

cirkulær økonomi for de produkter der ikke påvirkes af psykologisk eller teknisk forældelse.
27

Refurb, PINGIT og Tier1asset blev nævnt.
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vækstpotentiale, hvad angår denne del af den cirkulære økonomi, og det
bliver ofte ikke inddraget i arbejdet. Dette kan eksempelvis integreres i en
horisontal standard, hvor definitioner af cirkulær økonomi findes (evt. ifm.
arbejdet omkring EU’s taksonomi for bæredygtig finansiering). En
supplerende mulighed for at integrere dette aspekt er i en standard, som
angiver metoder for, hvordan der måles på cirkulær økonomi via indikatorer
såsom øget levestandard mv.

›

Der bør være opmærksomhed på de produkter, der allerede er på
markedet som byggevarer, der er i bygninger i mange år og som 'frigives'
til genanvendelse og genbrug løbende, efterhånden som bygningerne
istandsættes, omdannes eller nedrives. Således skal nye standarder ikke
udelukke brugen af disse produkter i cirkulære løsninger.

›

Kommende standarder skal kunne rumme den dynamik, der sker i
markedet, så standarderne ikke fastlåser virksomhederne i lineære
produkter og løsninger.

›

En af betingelserne for at øget cirkularitet kan opnås ved at foreskrive
skånsom håndtering af brugte produkter.

›

Det er svært at forestille sig en standard for cirkulære
forretningsmodeller. Der foreslås en eventuel mulighed for at
gennemføre en vurdering af, om produkter og services er cirkulære og lade
forretningsmodellerne udvikles ud fra dette. Fremme af cirkulære
forretningsmodeller sker ikke nødvendigvis via standarder – men muligvis
er f.eks. eksempelsamlinger bedre bud på en måde, hvorpå cirkulære
forretningsmodeller kan fremmes. Vanskelighederne består primært i, at
det er svært at foreskrive i en standard hvilke aspekter, en virksomhed kan
overveje og implementere i den aktuelle situation. Et egentligt
certificeringssystem med rummelighed for forskellige løsninger og
'forretningsmodelområder' i stil med DGNB eller som certificeringsordningen
for hotelbranchen kunne være inspirationsmodel for cirkulære
forretningsmodeller og standardisering/certificering

›

Det vurderes, at det fortsat kan være relevant med dansk deltagelse i
arbejdet med standarder for energirelaterede produkter under
Ecodesign direktivet. Det skyldes, at det først er nu, at arbejdet med de
produktspecifikke standarder igangsættes.
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7

Overordnede budskaber

I dette projekt har fokus været på at danne et billede af erhvervslivets behov for
udvikling af standarder til fremme den cirkulære økonomi. Det har dermed
været centralt at høre danske virksomheder, myndigheder samt diverse andre
organisationer for at kunne danne grundlaget for at forme en brik i det store
puslespil vedrørende standarder til fremme af den cirkulære økonomi.
Generelt har der været stor interesse i projektet fra erhvervslivets side.
Erhvervslivet har fremhævet Erhvervsstyrelsens invitation til dialog gennem
projektet som særligt positiv. Det anbefales dermed at sikre en bred høring af
erhvervslivet i det kommende arbejde med standarder.
På baggrund af kommentarer fra virksomhederne kan det desuden anbefales at
inddrage små og mellemstore virksomheder mere systematisk i arbejdet med
standarder i langt højere grad, end det sker i dag. Det betyder primært, at
tidsmæssige og økonomiske udfordringer skal løses for at tiltrække denne
gruppe af virksomheder, som i høj grad arbejder med cirkulær økonomi.
Der er identificeret forventninger til store potentialer ved at bruge standarder til
fremme af den cirkulære økonomi. Det anbefales derfor at prioritere denne
indsats i det kommende arbejde med standarder og cirkulær økonomi.
Ud fra et ønske om at understøtte de danske virksomheders arbejde med
cirkulær økonomi, er det væsentlig at fremhæve, at standarderne ikke må være
en hindring og et fordyrende led for deres virksomhedsdrift. I tilknytning hertil
anbefales det, at der fokuseres på udvikling af europæiske og internationale
standarder, der bedst muligt kan adressere erhvervslivets ønsker.
Derudover anbefales det, at standarderne udvikles på en måde, hvorpå de
imødekommer et behov om fleksibilitet, da markedet i høj grad er dynamisk og
dermed udsættes for kontinuerte ændringer som følge af ny viden, materialer,
løsninger mv.
Fokusgruppeinterviews påpeger anvendelsen af data på cirkulær økonomi og
byggeområdet, samt datatilgængelighed i værdikæden (til at sikre sporbarhed
og kvalitet). Den igangværende digitale revolution betyder, at der genereres
mere data end nogensinde før. En overgang til cirkulær økonomi kunne drage
stor fordel af bedre datastyring, forbedret adgang til bedre information,
forbedrede forbindelser mellem relevante interessenter i hele værdikæden og
løsning af problemer med informationsdeling, som fokusgruppeinterviews
påpeger, er til hindring for cirkulære forretningsmodeller.
Det afsluttende interview med Institut for Planlægning på Aalborg Universitet
fremhæver et stort behov for, at den brede bæredygtighed inkorporeres i
standarderne. Dette omfatter bl.a. de sociale aspekter og miljøpåvirkninger.
Generelt vurderes det, at det er væsentligt at beskrive graden af værdibevarelse
for materialerne ved at opfordre til at vælge løsninger, der understøtter
muligheder for vedligeholdelse og reparation for at øge levetiden og
holdbarheden og dernæst genbrug for at indgå brug og produktion af nye
produkter28 mv. Et gennemgående tema på fokusgruppemøderne var,
standarder med fokus på designfasen. Design af produkter kan være afgørende

28

Inklusive Design for Disassembly og fleksible løsninger
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for omstillingen til en cirkulær økonomi, da valgene i designfasen eksempelvis
hvad angår design til adskillelse, modularitet, høj reparationsevne eller
bionedbrydelighed - er bestemmende for produktets levetid, og om
komponenter og materialer kan bruges igen med en høj værdi.
Anbefalingerne til udvikling af specifikke standarder beskrives tidligere i denne
rapport.
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Bilag A

Deltagere i fokusgruppemøder

Fokusgruppemøde om plast – 24. juni 2019
Morten Carlsbæk, DAKOFA (for Anders Gedion)
Henrik Adam, Plastics
Søren Christiansen, LEGO
Louise Lærke Gredal, Plastic Change
Tatiana Juel, ERST
Merete Sising, Novo Nordic
Simon Hoffmeyer, Carlsberg
Tommy Husen, Abena
Janus Kirkeby, Coloplast
Rasmus Grusgaard, Plastindustrien
Søren Keller, Stena Recycling
Franz Cuculiza, Aage Vestergaard Larsen
Sarah Zedlitz Alberg, Erhvervsstyrelsen
Tatiana Juel, Erhvervsstyrelsen
Linda Høibye, COWI
Daniel de la Cour, COWI
Lisbet Poll Hansen, COWI

Fokusgruppemøde om tekstiler – 26. juni 2019
Nicola Kiørbo, Dakofa
Wickie Meier Engström, Really og Kvadrat
Esben H. Licht, Tekstilrevolution
Louise Elver, Berendsen
Sarah Zedlitz Alberg, Erhvervsstyrelsen
Tatiana Juel, Erhvervsstyrelsen
Linda Høibye, COWI
Daniel de la Cour, COWI
Lisbet Poll Hansen, COWI
Fokusgruppemøde om byggeri – 27. juni 2019
Jakob Orbesen, Dansk Industri Byg
Majbritt Juul, FRI
Morten Buus, Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen
Karen Andreassen, VELUX
Ulrik Hoffmann, Eurotag
Susanne Kuehn, Rockwool
Graves Simonsen, Bygherreforeningen
Michael Petersen, Saint Gobain
Simon Stig Gylling, Dansk Byggeri
Peter Weitzmann, NCC
Casper Østergaard Christensen og Kåre Stokholm Poulsgaard, GXN
Sarah Zedlitz Alberg, Erhvervsstyrelsen
Casper Vejlsøe Jensen, Erhvervsstyrelsen
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Linda Høibye, COWI
Daniel de la Cour, COWI
Lisbet Poll Hansen, COWI

Fokusgruppemøde om cirkulære forretningsmodeller – 28. juni 2019
Torben Valentin, Tier1Asset
Frederik Lewinsky, Dear Denier
Peter R. Svensson, Continued.fashion
Anja Gylling, Miljø- og fødevareministeriet
Sarah Zedlitz Alberg, Erhvervsstyrelsen
Tatiana Juel, Erhvervsstyrelsen
Markus Bjerre, Erhvervsstyrelsen
Linda Høibye, COWI
Daniel de la Cour, COWI
Lisbet Poll Hansen, COWI
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Bilag B

Økonomiske og miljø- og ressourcemæssige potentialer for
udpegede områder for standarder inden for plast

Økonomiske potentialer
Øget
omsætning

Øget
eksportmuligheder

Miljø og ressourcemæssige potentialer
Jobskabelse

Reducerede
omkostning

Færre
miljøpåvirkninger

Besparelse i
ressourceforbrug

Reduktion
i CO₂
udledning

1. Standard med definitioner
af begreber og terminologi for
cirkulær økonomi
2. Behov for definition af
single use og multi-use
produkter

Ikke vurderet

Høj

Nej, øget
pris

Ja/høj

Behov for flere
investeringer og
økonomiske
incitamenter

3. Standard med testmetoder
til dokumentation af kvalitet
af genanvendt materiale
4. Emballagedesignstandarder

Kommentarer

Ikke vurderet

Ja- medium-høj

Ja, lavt

Nej, øget
pris

Medium-høj

Mediumhøj

Flere
investeringer,
nytænkning, og
innovation, bør
være EU
standard,
værdikædetilgang

5. Standard for produktdesign
["Ecodesign"]

Ikke vurderet

6. Kvalitet af den
genanvendte plast og
testmetoder

Ikke vurderet

7. Beskrivelse af de nye
forretningsmodeller
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8. Standard for
biobaseret/bionedbrydelighed
plast
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Ikke vurderet
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Bilag C

Økonomiske og miljø- og ressourcemæssige potentialer for
udpegede områder for standarder inden for byggeri

Økonomiske potentialer
Øget omsætning

1. Standard med
definitioner af
begreber og
terminologi for
cirkulær økonomi

Øget
eksportmuligheder

Miljø og ressourcemæssige potentialer
Jobskabelse

Reducerede
omkostning

Færre
miljøpåvirkninger

Ja

Midlertidig gevinst,
medium for
byggevareproducenter

4. Standard for
sporbarhed, kvalitet
og til sikring af
forsyningssikkerhed
5. Standard for
deklarering af
byggevarers
levetider
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Reduktion
i CO₂
udledning

(potentiale
beskrevet i
parentes)

Bedre kompetencer
(høj), skift til
cirkulære
forretningsmodeller
(middel), længere
levetid (middel-høj)

2. Standard for
materialeeffektivitet
på bygningsniveau
3. Bygningspas –
dynamisk

Besparelse i
ressourceforbrug

Kommentarer

Lav

Nej, flere
investeringer,
ja for
bygherrer

Ja under
bortskaffelsen

Middel

Bedre kompetencer,
længere levetid
(højt)

Middel-høj (høj ift.
mindre spild)

Inkl. logbog for drift
og vedligehold.
Forbedrede
kompetencer, skift til
cirkulær økonomi
forretningsmodeller
(højt), længere
levetid (højt), Rene
affaldsfraktioner
(høj)
Livstidsforlængende
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6. Standard til
screening af behov
for udskiftning og
vedligehold

7. Standard for
dokumentation af
hvor og hvordan
materialet tidligere
har været brugt

Lav i begyndelsen

Lav

Middel

Nye roller

Udgifter

Øgede
investeringer

Høj

63

Høj forøgelse af
"rene" sorterede
fraktioner (bedre
forsyningssikkerhed),
længere levetid, rene
affaldsfraktioner
(høj), lige
konkurrencevilkår
(høj)
Behov for "tillid" til
markedets parter,
lige
konkurrencevilkår
(høj)

8. Standard for
formidling af
materialer

Ikke vurderet

9. Standard for
håndtering af affald
(og
affaldsstrømme)

Ikke vurderet

10. LCA'er bør have
en mere realistisk
vurdering af
brugsperioden

Ikke vurderet
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Bilag D

Økonomiske og miljø- og ressourcemæssige potentialer for
udpegede områder for standarder inden for cirkulære
forretningsmodeller

Økonomiske potentialer
Øget
omsætning

Øget
eksportmuligheder

Miljø og ressourcemæssige potentialer
Jobskabelse

Reducerede
omkostning

Færre
miljøpåvirkninger

Besparelse i
ressourceforbrug

Kommentarer
Reduktion
i CO₂
udledning

(potentiale
beskrevet i
parentes)

1. Definitioner af
begreber for
cirkulær
økonomi

Ikke vurderet

2. Grad af
cirkularitet inden
for den enkelte
forretningsmodel

Ikke vurderet

3. Definition af
hvordan man
behandler
produkterne
under lease/leje

Ikke vurderet

4. Certificering
af
virksomheders
"cirkularitet"

Middel -høj

5. Værktøjer til
at måle
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Ja

Ja

Ja

Flere "rene"
affaldsfraktioner

Ikke vurderet
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6. Standard for
garanti ved
forskellige
produkttyper.
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Ikke vurderet
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Bilag E

Survey

Tak fordi du vil besvare vores survey om afdækning af erhvervslivets behov og
ønsker til standarder på cirkulær økonomiområdet, samt give en vurdering af et
muligt dansk erhvervspotentiale.
Hvis du skulle få tekniske problemer, kan du kontakte Alexander Fich, mail:
AXFI@cowi.com, tlf. 56 40 41 11
Såfremt du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte
projektleder Linda Høibye på LAN@cowi.com, tlf. 56 40 64 34
Tryk på pilen for at gå videre til undersøgelsen.

1. Hvad er din stillingsbetegnelse?
Direktør

Leder

Mellemleder

Medarbejder

Projektchef

Andet:

2. Hvad arbejder du primært med?
Standarder

Produktudvikling

Forretningsudvikling

Produktion

Tekniske forhold

Markedsføring

Andet:

3. Hvilken eller hvilke af følgende emner er relevante for den virksomhed, du
repræsenterer?

Mulighed for at afgive flere svar.
Byggeri
Tekstiler
Cirkulære forretningsmodeller
Angiv hvilket/hvilke emner :

Plast

Andet –

4. Har I arbejdet med cirkulær økonomi I jeres virksomhed?
Ja

Nej

Jf. Miljøstyrelsen er definitionen af cirkulær økonomi
som følger:
Cirkulær økonomi er en måde både at sikre en bedre forvaltning af jordens
ressourcer samtidig med at virksomhederne får nye økonomiske muligheder
bl.a. ved at udvikle nye forretningsmodeller.
Cirkulær økonomi handler simpelthen om, at holde materialer og produkter i det
økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Cirkulær
økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding
af ressourcer og ender som affald.
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Med cirkulær økonomi åbnes mulighed for, at de ressourcer, som ellers ville
være endt som affald, kan gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i
produktionen igen. Eller de kan indgå som input i et helt nyt kredsløb. Cirkulær
økonomi er altså enten genanvendelse af materialer eller - endnu bedre affaldsforebyggelse gennem produkter, der f.eks. kan repareres eller
opgraderes. Det handler også om nytænkende forretningsmodeller, hvor
forbrugeren kan returnere produktet til reparation eller opgradering. Eller man
kan lease produkter i stedet for at sælge dem for at få mest ud af produkterne
og deres ressourceforbrug.

5. Hvordan arbejder I med cirkulær økonomi?

6. Hvad er den primære årsag til, at I ikke arbejder med cirkulær økonomi?
Mangel på viden om hvordan man arbejder med cirkulær økonomi
på klarhed over hvordan cirkulær økonomi kan skabe værdi
at arbejde med cirkulær økonomi
arbejde med cirkulær økonomi
og regulering

Mangel

Mangel på tid til

Mangel på interne kompetencer til at
Mangel på overblik grundet komplekse regler

Mangel på kendskab til nye teknologier, der kan fremme den

cirkulære økonomi

Mangel på samarbejde med andre industrier for at opnå

øget viden om muligheder via konkrete eksempler

Andet:

7. Hvor langt vurderer I, at I er i arbejdet med at implementere cirkulær
økonomi i virksomheden?
En cirkulær økonomi-forretningsmodel er implementeret, og cirkulær
økonomi gennemsyrer hele forretningen.

En cirkulær økonomi-innovation er i

gang i virksomheden. Produkter gendesignes og kredsløb lukkes.
En cirkulær
økonomi-indsats er igangsat i virksomheden. Vi oplever, at ressourceforbrug
reduceres, affald minimeres og dokumentation tilvejebringes.
Vi er ved at
skabe overblik over prioritering af vores indsatsområder, for at blive parate til at
arbejde med cirkulær økonomi i virksomheden. Vores strømme er kortlagt, og
vores strategi ift. cirkulær økonomi er ved at blive/er blevet udarbejdet.
Vi
ser cirkulær økonomi som en mulighed. Vi opfatter cirkulær økonomi som
interessant i vores forretning og vil gerne inspireres.

8. Hvilke fordele oplever du/I ved at arbejde med cirkulær økonomi?

Mulighed for at afgive flere svar.
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Økonomiske fordele

Markedsmæssige fordele (f.eks. øget markedsandel)

Miljømæssige gevinster (f.eks. reduceret ressourceforbrug)

Andre forhold

9. I hvor høj grad betragter du standarder som væsentligt for jeres virksomhed?
I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

10. Hvilke primære standarder for plast kan bidrage til den cirkulære økonomi
hos jer i fremtiden?
På næste side vil du blive bedt om at vurdere potentialerne ved de valgte
standarder

Mulighed for at afgive flere svar.
Multi-use produkter

Emballagedesignstandarder med fokus på emballage,

der kan genbruges herunder disassembly.
Standard for produktdesign, som
bl.a. kan indeholde specificering af levetid, mulighed for tilbagetagning, krav til
materialer, adskilbarhed, bæredygtighed mv.
Beskrivelse af de nye
forretningsmodeller, der opstår, når produkter genbruges (f.eks. indsamling og
vask af emballage, der skal genbruges)
Standard indeholdende definitioner
for begreber og terminologi af cirkulær økonomi, således at arbejdet med
cirkulær økonomi kan fremmes via et fælles sprog
Standard indeholdende
testmetoder til dokumentation af kvalitet af genanvendt materiale (flere
scenarier), indhold mv.

Standard for biobaseret/bionedbrydelighed plast.

Hvad er det, hvor kan det anvendes osv.?

Andre:

11. Hvordan ser du potentialerne for "Multi-use produkter"?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
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Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke
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Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Stor

Medium

Lille

Ingen
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Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for "Emballagedesignstandarder med fokus på
emballage, der kan genbruges herunder disassembly"?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for "Standard for produktdesign, som bl.a. kan
indeholde specificering af levetid, mulighed for tilbagetagning, krav til
materialer, adskilbarhed, bæredygtighed mv."?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke
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11. Hvordan ser du potentialerne for "Beskrivelse af de nye forretningsmodeller,
der opstår, når produkter genbruges (f.eks. indsamling og vask af emballage,
der skal genbruges)"?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for "Standard indeholdende definitioner for
begreber og terminologi af cirkulær økonomi, således at arbejdet med cirkulær
økonomi kan fremmes via et fælles sprog"?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for "Standard indeholdende testmetoder til
dokumentation af kvalitet af genanvendt materiale (flere scenarier), indhold
mv."?
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Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)
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Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for "Standard for
biobaseret/bionedbrydelighed plast. Hvad er det, hvor kan det anvendes osv.?"?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for

Øget omsætning

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke
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Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Uddyb gerne denne besvarelse:

10. Hvilke primære standarder for byggeri kan bidrage til den cirkulære
økonomi hos jer i fremtiden?
På næste side vil du blive bedt om at vurdere potentialerne ved de valgte
standarder

Mulighed for at afgive flere svar.
Fælles sprogbrug – herunder også definition af grader af cirkularitet på
bygningsniveau.

Standard for materialeeffektivitet* på bygningsniveau inkl.

definition af genanvendelse.
Bygningspas – dynamisk - for byggeriet i hele
levetiden inkl. materialepas (viden om indhold i enkeltprodukter) og
vedligeholdelse (bl.a. hvad er der anvendt til vedligeholdelse).
Sporbarhed,
kvalitet og forsyningssikkerhed er en udfordring, der kan løses med en standard
på EU-niveau. F.eks. screeningsmetoder til vurdering af materialer inden og
under nedrivning, nedrivningsplan mm.
byggevarers levetider

Standard for deklarering af

Mulighed for standard til screening af behov for

udskiftning og vedligehold

Standard for dokumentation af hvor og hvordan

materialet tidligere har været brugt (dynamisk materiale pas)
Standard for
formidling af materialer. Standard for håndtering af affald (og affaldsstrømme)
eksisterer for elektronikansvar, som kan evt. kan være inspiration for
byggeaffald.

Andre:

*(bedre udnyttelse af ressourcerne ved eksempelvis levetidsforlængelse, mindre
brug af jomfruelige ressourcer osv. som defineret i EN45559:2019)

11. Hvordan ser du potentialerne for "Fælles sprogbrug – herunder også
definition af grader af cirkularitet på bygningsniveau"?
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Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)
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Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for "Standard for materialeeffektivitet* på
bygningsniveau inkl. definition af genanvendelse"?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for "Bygningspas – dynamisk - for byggeriet i
hele levetiden inkl. materialepas (viden om indhold i enkeltprodukter) og
vedligeholdelse (bl.a. hvad er der anvendt til vedligeholdelse)"?

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke
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Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for "Sporbarhed, kvalitet og
forsyningssikkerhed er en udfordring, der kan løses med en standard på EUniveau. F.eks. screeningsmetoder til vurdering af materialer inden og under
nedrivning, nedrivningsplan mm."?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for "Standard for deklarering af byggevarers
levetider"?

Øget omsætning
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Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke
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Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke
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11. Hvordan ser du potentialerne for "Mulighed for standard til screening af
behov for udskiftning og vedligehold"?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for "Standard for dokumentation af hvor og
hvordan materialet tidligere har været brugt (dynamisk materiale pas)"?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke
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Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for "Standard for formidling af materialer.
Standard for håndtering af affald (og affaldsstrømme) eksisterer for
elektronikansvar, som kan evt. kan være inspiration for byggeaffald"?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
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Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke
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Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke
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Uddyb gerne denne besvarelse:

10. Hvilke primære standarder for tekstil kan bidrage til den cirkulære
økonomi hos jer i fremtiden?
På næste side vil du blive bedt om at vurdere potentialerne ved de valgte
standarder

Mulighed for at afgive flere svar.
Definitioner (f.eks. for kvalitet, hvorvidt tekstilet er genbrugsegnet, type
fibre anvendt, spild i produktionen, brug, genanvendelsestype f.eks. direkte
genanvendelse, kemisk genanvendelse mv.)
Deklarering(/certificering) af
tekstiler (f.eks. Håndtering i affaldsleddet, livscyklusvurdering, indregning af
eksternaliteter, fibersammensætning, brug af kemikalier, krav til branding af
tekstiler, CSR-ansvar, sporbarhed, materialeindhold i tekstilerne, definition og
deklarering af holdbarhed mv.)
Cirkulær økonomi -forretningsmodel (f.eks.
sporbarhed, krav til ansvarlighed i forhold til leverandørkæde,
pantordninger/tilbagetagningsordninger, krav til reparation, hvis tøjet går i
stykker inden for garantiperioden, krav til vask af tøjet, design med mulighed
for reparation/genbrug/genanvendelse mv.)
Testmetoder (f.eks. hvad kan
man forvente, at tekstilet skal kunne holde til, fiberlængder, kombinationen af
fibre, Martindale, UV påvirkning/farvebevarelse, stofkvalitet mv.)

Andre:

11. Hvordan ser du potentialerne for "Definitioner"?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

C:\Users\DIKM\Desktop\Hovedrapport ERST CØ final.docx

78

ANALYSE AF STANDARDERS POTENTIALE I FORHOLD TIL DANSKE VIRKSOMHEDERS OMSTILLING TIL CIRKULÆR ØKONOMI

Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for "Deklarering(/certificering) af tekstiler"?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for "Cirkulær økonomi -forretningsmodel"?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Lille

Ingen

Ved ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for "Testmetoder"?
Stor
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Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke
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11. Hvordan ser du potentialerne for

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Uddyb gerne denne besvarelse:

10. Hvilke primære standarder for cirkulære forretningsmodeller kan
bidrage til den cirkulære økonomi hos jer i fremtiden?
På næste side vil du blive bedt om at vurdere potentialerne ved de valgte
standarder

Mulighed for at afgive flere svar.
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Grad af cirkularitet inden for den enkelte forretningsmodel, f.eks. grad af
genanvendelse/fornybare ressourcer/holdbarhed (og finde standarder for hver
enkelt af disses forhold)
under lease/leje.

Definition af hvordan man behandler produkterne

Certificering af virksomheders "cirkularitet" – dvs. en

deklarering af, hvor cirkulær en virksomhed er

Værktøjer til at måle, inkl.

baseline. Eventuelt ved anvendelse af en lettere tilgang end LCA.
Garantiperiode – for at forbrugerne kan have tillid til de genbrugte og
genanvendte produkter, de køber.

Andre:

11. Hvordan ser du potentialerne for "Grad af cirkularitet inden for den enkelte
forretningsmodel, f.eks. grad af genanvendelse/fornybare
ressourcer/holdbarhed (og finde standarder for hver enkelt af disses forhold)"?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for "Definition af hvordan man behandler
produkterne under lease/leje"?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
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Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke
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Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)
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Ingen

Ved
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11. Hvordan ser du potentialerne for "Certificering af virksomheders
"cirkularitet" – dvs. en deklarering af, hvor cirkulær en virksomhed er"?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen
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Medium
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11. Hvordan ser du potentialerne for "Værktøjer til at måle, inkl. baseline.
Eventuelt ved anvendelse af en lettere tilgang end LCA."?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
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Medium
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Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for "Garantiperiode – for at forbrugerne kan
have tillid til de genbrugte og genanvendte produkter, de køber"?

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Ved
ikke

Stor

Medium

Lille

Ingen

Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

Stor

Medium
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Ingen

Ved
ikke
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Ved
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Medium

Lille

Ingen

Ved
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Stor

Medium

Lille

Ingen

Ved
ikke

11. Hvordan ser du potentialerne for

Øget omsætning
Jobskabelse
Bedre eksportmuligheder
Reducerede omkostninger
Udvikling af nye forretningsområder
Besparelser i ressourceforbrug
Reduktion i miljøpåvirkninger
(eksempelvis klimagasser)

Uddyb gerne denne besvarelse:
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12. Hvilke aspekter er væsentlige for dig i arbejdet med standarder til fremme
af den cirkulære økonomi?

Mulighed for at afgive flere svar.
At standarder er dynamiske

At hele værdikæden er en del af arbejdet med

standarder og fremme af den cirkulære økonomi
arbejdet med cirkulær økonomi

At der er fælles rammer for

At sprogbruget og definitionerne er

velbeskrevne og ens
At de størst mulige gevinster under arbejdet med
cirkulær økonomi bedre understøttes ved at forbedre datagrundlaget og
analyser

At der er behov for eksempler, der kan inspirere i omstillingen mod

mere cirkulær økonomi hos jer
internationalt niveau

At standarder er udviklet på EU eller

Andre forhold:

13. Hvilke aspekter er hindrende for din virksomhed i arbejdet med standarder
til fremme af den cirkulære økonomi?

Mulighed for at afgive flere svar.
At det er for tidskrævende at arbejde med standarder
deltage i dansk standardarbejde
nyudvikling

At det er for dyrt at

At standarder er hindrende for innovation og

Andre forhold:

14. Hvor mange timer bruger du månedligt på arbejdet med standarder? Angiv
gennemsnitligt antal timer pr. måned.

15. Hvordan betragter du standarder?
Standarder er en konkurrencemæssig fordel

Standarder er en

begrænsende faktor, der medfører forøgede omkostninger
nødvendig del af forretningsdriften

Standarder er en

Standarder er ikke relevant

Uddyb gerne din besvarelse:

Såfremt du har kommentarer til spørgeskemaet eller kommentarer, som du
synes kunne være relevante for projektet, vil vi bede dig om at skrive dem her:
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Til brug for vores undersøgelse, vil COWI gerne i kontakt med nogle, som
arbejder med standarder og cirkulær økonomi.
Hvis vi må kontakte dig i forbindelse med uddybning af dine kommentarer bedes
du indsætte navn, mailadresse samt telefonnummer herunder:

Navn:
Mailadresse:

Spørgeskemaet er nu færdigt.
Tak for din besvarelse!
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Bilag F
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Uddybning af kortlægning
(delanalyse 1)

Dette bilag indeholder en detaljeret beskrivelse af de 3 eksplorative interviews,
der er gennemført i starten af projektet som beskrevet i kapitel 3.

F.1

Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg
Universitet

Interview med lektor, Michael Søgaard Jørgensen, er afholdt den 10. maj 2019
på Aalborg Universitet i København.
Michael Søgaard Jørgensen har følgende overordnede og generelle pointer:

›

Det er væsentligt at fokusere på internationalt standardiseringsarbejde.

›

Generelt set kan standarder bidrage til en positiv omstilling til cirkulær
økonomi i de danske virksomheder – særligt indenfor visse brancher.

›

Der er allerede meget arbejde i gang på standardiseringsområdet inden for
cirkulær økonomi

›

Et helt centralt aspekt i cirkulær økonomi er levetidsforlængelse. Evt. via
krav i standarder til dokumentation heraf.

›

Et andet centralt aspekt er mulighederne for at adskille og reparere
produkter. Professionelle skal have adgang til reparationsvejledninger.

›

Ovenstående punkt med mulighed for adskillelse understøttes af en
forsimpling af produkter, således at der anvendes færre typer af materialer,
og at forskellige materialetyper ikke sammenblandes til kompositter. Krav
om mono-materialer for at man kan genanvende eksempelvis plast.

Efter disse generelle pointer, blev de mest relevante sektorer, brancher og
tværgående emner diskuteret.
Michael Søgaard Jørgensen nævnte følgende sektorer, brancher emner mv. i
prioriteret rækkefølge. Mht. potentialer er de vurderet ud fra forhåndenværende
fornemmelse af de økonomi- og miljømæssige gevinster, der forventes at opstå
ved at arbejde med standarder, der kan understøtte cirkulær økonomi i de
danske virksomheder:

›

Bygning: Michael Søgaard Jørgensen nævner, at indførelse af krav om
bygningspas formentlig vil kunne bidrage til cirkulær økonomi – særligt
mht. bortskaffelse og vedligeholdelse. Levetidsforlængelse er der et
potentiale i.
Michael Søgaard Jørgensen fremhæver, at "closing" er ikke topprioritet –
dvs. at materialerne bliver genanvendt og genbrugt. Michael Søgaard

C:\Users\DIKM\Desktop\Hovedrapport ERST CØ final.docx

86

ANALYSE AF STANDARDERS POTENTIALE I FORHOLD TIL DANSKE VIRKSOMHEDERS OMSTILLING TIL CIRKULÆR ØKONOMI

Jørgensen vurderer, at der er bedre muligheder for øget cirkulær økonomi
ved at øge mulighederne for reparation.
Plastemballage: Der er to steder i værdikæden, hvor det er særligt relevant
at se nærmere på plastemballage. Michael Søgaard Jørgensen udtrykker et
behov for en standard på dette område mht. undersøgelser, der sikrer, at
renheden af genanvendt plast er høj. Michael Søgaard Jørgensen mener, at
der hermed kan opstå et marked for genanvendt plast. Da kravene til
genanvendt plastpellets er forskellige alt afhængigt af den anvendelse,
plasten skal have, så er der behov for en standard for kvalitet af
genanvendt plast inden for forskellige anvendelsesområder.
Derudover er der et behov for standarder for genanvendelse af
plastemballage i den nedre del af værdikæden, hvor plastproduktet eller
plastemballagen har været anvendt. I interviewet var der ikke yderligere
specificering af et eventuelt behov for standarder på dette område.

›

Medicoteknik – denne blev ikke uddybet yderligere grundet mangel på tid i
interviewet.

›

Elektronik er helt central i omstillingen til cirkulær økonomi.
Typen af muligheder og virksomheder kan med fordel inddeles i to
kategorier:
1) Produktionsvirksomheder, som er beliggende i DK (typisk mindre
specialfirmaer samt Grundfos, Danfoss m.fl.). For disse virksomheder er det
centralt for brugeren at få nogle særlige oplysninger for bruge produktet
korrekt og vedligeholde det for at øge levetiden. Der kunne være en
standard for beskrivelse heraf.
2) Husholdningsapparater, der typisk ikke produceres i DK. Ca. 60% køber
hellere nyt, hvis det er billigere at købe nyt.
For disse virksomheder er nye forretningsmodeller centrale, hvor
producenterne også har ansvar for drift i en periode efter salg.
Michael Søgaard Jørgensen udtrykker en usikkerhed om hvorvidt det er
muligt at udarbejde standarder, der understøtter disse nye
forretningsmodeller. Michael Søgaard Jørgensen nævner, at det muligvis
kan være en mulighed at udarbejde en standard for reparation for at opnå
lang levetid af produkterne.
På elektronikområdet er der allerede mange aktiviteter i gang
(CEN/CENELEC).

Slutteligt har det ikke været muligt at kvantificere potentialerne under dette
interview. Michael Søgaard Jørgensen pointerede, at antagelser for kvantificering
er helt centrale og vil afgøre potentialernes størrelse. Og da antagelserne ikke er
fastlagt, vil det ikke være muligt at kvantificere potentialerne.

F.2

Karin Klitgaard, Dansk Industri

Interview med miljøpolitisk chef hos Dansk Industri, Karin Klitgaard, er afholdt
den 14. maj 2019 via Skype.
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De sektorer og emner, som Karin Klitgaard vurderer, har de største potentialer
forhold til at fremme danske virksomheders interesse gennem standarder inden
for cirkulær økonomi er beskrevet i det følgende. Karin har vurderet
potentialerne og prioriteret sektorerne og emnerne ud fra forbruget af selve
naturressourcen, økonomi for samfundet og danske virksomheder.

›

Bygning: En af de sektorer, hvor det giver god mening at udarbejde
standarder til er byggeri. Der mangler dog harmonisering af standarder i
hele EU som f.eks. mere ensartede produktstandarder, som bestemt kan
fremme den cirkulære økonomi.
Der er behov for standarder for materialekvalitet som f.eks. ved indbygning
af genanvendte ressourcer i nye produkter samt genbrug af eksisterende
produkter, hvormed genbrugte varer overholder samme kvalitet mv. som
nye produkter.

›

Affaldssektoren: Karin Klitgaard fremhæver et behov for at standardisere
affaldsbehandlingsprocesser som eksempelvis tekstilfraktionen.
Derudover er der et stort behov for affaldssortering og -behandling – som
sikrer, at fraktionernes bestanddele er mere transparente for dem, der
modtager affaldet.
Karin Klitgaard nævner et muligt behov for en standard for certificering af
output fra affaldsbehandlingsvirksomheder som f.eks. plastpellets
bestående af genanvendt plast. Karin Klitgaard fremhæver, at arbejdet med
at fremme den cirkulære økonomi ved anvendelse af standarder ikke skal
begrænse innovationen – f.eks. ved at standarderne pålægger
virksomhederne flere krav, der reducerer mulighederne for at anvende
alternative og innovative løsninger.

›

Plast: Karin Klitgaard fremhæver, at en genanvendelsesstandard for plast
skal nedbrydes på forskellige typer af materialer.
Når nye tiltag iværksættes gennem standarder, skal det også sikres, at
plasten overholder de rette krav og sikrer forbrugertryghed.

Karin Klitgaard nævner også et muligt, tværgående område: nemlig cirkulære
forretningsmodeller som f.eks. produkt som service.
På interviewet tales der kort om elektronik, maskiner, fødevarer og
hospitalssektoren. Karin Klitgaard vurderer umiddelbart, at der ikke er et stort
potentiale i disse sektorer og områder, da der allerede er en del krav,
standarder osv., der nu arbejder på at inkludere cirkulær økonomi.

F.3

Jakob Lamm Zeuthen og Lisbet Hagelund,
Dansk Erhverv

Interview med miljøpolitisk chef, Jakob Lamm Zeuthen og chefkonsulent Lisbet
Hagelund, er afholdt den 14. maj 2019 hos Dansk Erhverv i København.
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Først og fremmest udtrykte Jakob Lamm Zeuthen og Lisbet Hagelund en række
generelle anbefalinger, som er relevante for Handel & Service – men faktisk
også for andre sektorer:

›

Jf. REACH er der krav til kemikalier. Det burde udmøntes i standard for
tekstiler, plast samt en lang række andre produktgrupper. Der er viden om
talrige kemikalier i produkter, og derfor er der behov for regulering af, så
forbrugerne ikke udsættes for påvirkning af miljøfremmede stoffer. Det har
betydning i forbindelse med skift til øget cirkulær økonomi, hvor materialer
i højere grad genanvendes.

›

Under udvikling af standarder skal der anlægges en værdikædetilgang, hvor
alle aktører inddrages for at udgå at udfordringerne flyttes fra én fase til en
anden – samt for at sikre, at de designede/planlagte løsninger (f.eks.
genbrug) faktisk også realiseres ved bortskaffelse.

›

Generelt skal der arbejdes på europæisk niveau (og dermed undgå
specifikke, danske standarder).

›

Husk generelt at inkludere overvejelser omkring biodiversitetsaspekter i nye
standarder, da nye løsninger kan risikere at inducere nye miljøudfordringer
som f.eks. ved skift fra fossilt baserede produkter til biobaserede produkter.

›

Tænk fremstilling ind i standarderne – design, Design for Disassembly,
svejsninger osv. Dette kan have den ulempe, at en sådan standard kan
fordyre genanvendelsen. En sådan standard kan f.eks. indeholde
grundlæggende regler ved design af nye produkter – f.eks. omkring
sammensætning af materialer, adskillelse mv.

›

Tænk enkelthed ind i specificering af materialevalg. Der er behov for flere
monomaterialer, som er nemmere at genanvende.

Derudover blev behovet for standarder udpeget til at kunne omhandle:

›

Behov for CEN-standard omkring sporbarhed. Genanvendte produkter skal
overholde samme krav som nye produkter.

›

Standard til præcisering af kontrol for f.eks. indhold af miljøfremmede
stoffer. Et eksempel er plastgenanvendelse, hvor kvaliteten og indholdet af
den genanvendte plast skal beskrives for at plasten kan indgå i nye
produkter grundet eksisterende krav til sporbarhed.

›

Standard for tilbagetagning af materialer fra åbne kredsløb som f.eks.
indsamling og genanvendelse af PET-flasker, der behandles af Dansk
Retursystem. Særligt fremhæver Jakob Lamm Zeuthen et behov for at
specificere pantregler og – forhold samt tilbagetagning. Der kan desuden
stilles krav om andel genanvendte materialer.

›

Standard for lukkede materialesystemer som f.eks. krav til plast – f.eks.
omkring genanvendelsesprocent, spild mv. Denne standard kunne med
fordel indeholde alle relevante materialetyper.
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›

Behov for standarder for cirkulære forretningsmodeller som f.eks. dele- og
tilbagetagningsordninger. Fra produkt til service. Jakob Lamm Zeuthen
vurderer, at der er et større, u-udløst potentiale ved at arbejde mere med
nye servicemodeller.

›

Reparationer. Behov for standard omkring reparationer – altså hvordan skal
tingene repareres, af hvem, til hvilken kvalitet osv.

›

Standard for sourcing af biobaserede råvarer til produktion af nye
produkter.

›

Behov for udvikling af standarder, der kan udløse et potentiale for
biobaserede produkter. Forslaget blev ikke yderligere specificeret under
interview.

89

Jakob Lamm Zeuthen oplyser desuden om partnerskab for bæreposer, som skal
sikre, at forbruget af bæreposer nedbringes med 50%. Det vurderes af Jakob
Lamm Zeuthen, at der p.t. ikke er behov for standarder inden for dette område,
da der nu er behov for innovative ideer og løsninger, der muligvis vil blive
udmøntet i form af en design guide eksempelvis med 10 gode designråd.
De 3 udvalgte sektorer og/eller emner er som følger:

›

Handel & service: Det vurderes, at de største muligheder for ændring kan
ske for private label produkter. Det er her, at der er den største indflydelse
og pres kan finde sted.

›

Plastemballage: Jakob Lamm Zeuthen understreger vigtigheden af, at
(sammensat) emballage kan skilles ad, hvormed mulighederne for
genanvendelse øges markant. Et bud på dette er at specificere krav til
emballager i en standard til design for bæredygtig, genanvendelig
emballage, der samtidigt lever op til krav om producentansvar omkring
tilbagetagning. Lisbet Hagelund præciserede, at det ikke er ensbetydende
med at producenter skal tage egen emballage retur, da det vil være for
omkostningsfuldt og være forbundet med praktiske udfordringer. Derimod
vil det give mening at lægge muligheder for tilbagetagning ind i det
eksisterende affaldssystem, hvor producenter eksempelvis betaler for
indsamling afhængigt af den potentielle miljøpåvirkning, som emballagen
giver anledning til.

Det vurderes, at der skal en større satsning til på dette område for at få
tilstrækkeligt grundlag til at opnå gevinster i forbindelse med danske
virksomheders omstilling til cirkulær økonomi.

›

Tekstiler: Der er behov for en større indsats, hvor tekstiler i Danmark
håndteres via nationale initiativer. Der er en lang række danske
virksomheder, der kan gribe potentialet. En eventuel standard kunne
omfatte tekstiler generelt, som kan skabe forandring i hele verden.

Jakob Lamm Zeuthen har ikke kendskab til at der kunne være potentialer for
byggesektoren.
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Ydermere vurderer Jakob Lamm Zeuthen, at elektroniksektoren er reguleret i
andre spor, og det er derfor ikke relevant at lave standarder her.
Generelt vurderer Jakob Lamm Zeuthen, at der er nogle udfordringer mht.
reklamationsret og købelov. Levetid handler om længere liv. Men når
produkterne har en længere levetid, så er den 2-årige reklamationsret en
udfordring. Disse reklamationsgarantier skal ændres i EU, hvilket vil være mere
effektivt end en standard.
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Bilag G
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