
Session H 4 Et internationalt perspektiv: Miljøtilsynet og miljøindsatsen i DK

Cirkulær Økonomi – hvordan kan det medtages i miljøtilsynet/ dialogen med virksomheder

Fremme af Cirkulær Økonomi ved produktionsvirksomheder og kommunale tiltag – herunder 
videreudvikling af tilsynet



Udvidet miljøtilsyn i Aarhus Kommune 
28 maj 2019, Nyborg.



Vi har ingen
Planet B …

Hvorfor er klimaindsatsen vigtig?



Aarhus på vejen mod fossilfrihed
• Klimastrategi og Klimaplan 2016-2020
• Industrisporet 
• Hvad er udvidet miljøtilsyn?

Uffe Vinther Kristensen, Civilingeniør

Udviklingskonsulent for cirkulær økonomi og grøn vækst i industrien. 





Industri



Energieffektivisere og
udfase kul, olie og gas. 

Udfolde det 
uudnyttede 
forretnings-potentiale 
for CØ.

Industri



Den grønne 
omstilling er 
vores levebrød: 

Replicerbar
industri

Hvorfor er klimaindsatsen vigtig?



Udvidet Miljøtilsyn

Hvor er vi?

Dygtige, tillidsfulde og engagerede kollegaer + motiverede 
virksomheder + tekniske løsninger 
+ en række støtte programmer

Hvor skal vi hen?

Vi skal være bæredygtige, cirkulære, frontløbere (CO2 – neutral)!

Hvordan kommer vi så i mål?

Samskaber!



Projekt: Energieffektivisering og CO2 

besparelser i Region Midtjylland

Formål: at skabe grøn og bæredygtig 
erhvervsudvikling i SMVer

Leverancer: Grønne 
forretningsplaner 

Output (92 MWh og 3 ton materialer)

Effekt: energi/ressource og CO2 
besparelse

Hvad tilbydes: Virksomheden 
ansøger og modtager støttet på cirka 
55.000 kr til et rådgivningsforløb + 
investeringsstøtte. (op til 37,5 %) 
+ midler til mobilisering i kommuner

Forløbet:
1. Del: Energistrømme

2. Del: Materiale strømme

• Stabil råvareforsyning 
• Affald = ressourcer 
• Forlænget brug 
• Øget udnyttelsesgrad 
• Produkt som en service
• Stil krav og hav forventninger

• SDGer?
• Efter- videreuddannelse? 

Vi er operatør samme med Skive og Ringkøbing Skjern Kommuner 



Proces for virksomheder

1. Identificering af virksomheden
2. Kontakt til virksomheden
3. Screening af virksomhed, status i dag!
4. Fastlæggelse af relevant program
5. Ansøgning
6. Udarbejdelse af road map. Status i fremtiden!
7. Udarbejdelse af grøn forretningsplan
8. Nedslag på fokus områder
9. Business model canvas
10. Ansøgning til investeringshjælp
11. Case beskrivelse
12. Anerkendelse

Kortlægning af virksomheden i dag

Område Status Strategi

Materialesundhed
• Hvilke materialer 

indeholder jeres 
produkter?

Der arbejdes med naturlige og  
genanvendte materialer, såsom økologisk 
bomuld, Tencel mm. Blandingsmaterialer 
undgås. 

Anvende rene materialer og økologisk 
bomuld
Overholde GOTS-principperne (ej 
certificering)

Materialegenanvendelse
• Kan materialerne skilles 

ad i rene 
materialebestanddele?

Da der anvendes rene materialer, er de 
nemme at genanvende. Der arbejdes på en 
større grad af genanvendelse  bl.a. gennem 
forpligtelserne i 2020 Circular Fashion 
System Commitment
Produkternes End of Life er ikke 
kommunikeret

Anvende rene materialer i god kvalitet, 
der holder længe og nemt kan 
genanvendes. 

Ren energi
• I hvilket omfang 

anvender virksomheden 
fornybar energi?

Modtager el gennem udlejer – det er grøn 
strøm fra Ørsted
Anvender primært el til belysning og 
kontormaskiner

Ingen

Rent vand
• I hvilke processer 

anvendes vand?
• Hvordan håndteres 

spildevand?

Har alene sanitetsspildevand, men stort 
vandforbrug ved bomuldsdyrkning og 
produktion bl.a. i Tyrkiet. 

Arbejder på at sikre at bomuld kommer 
fra marker med optimeret 
vandingssystem

Social ansvarlighed
• Har virksomheden en 

CSR strategi/politik?

Medlem af 1 % for the Planet, hvor der fx 
støttes Plastic Change

I 2020 vil 70% af omsætningen på brugt 
tøj blive givet til NGO'er, der arbejder 
med miljøbeskyttelse.

Emballage
• Hvordan håndteres 

indkommende 
emballage?

Indkommet papemballage genanvendes, 
mens indkommet plast frasorteres og 
afleveres på genbrugsplads.

Sorterer og genanvender mest muligt 
emballage
Substituere nuværende plasttype som 
tøjet leveres i med en bionedbrydelig 
plast

Affald
• Hvilke typer affald findes 

i virksomheden?
• Hvordan håndteres 

affaldet?

Plast (PP), pap, papir, tekstil m.v.
Sorteres og køres på genbrugspladsen (har 
fælles container med blandet affald, der 
ikke anvendes)

Sorterer og genanvender mest muligt 
affald

Transport
• Hvilke typer transport 

anvendes?
• Råder virksomheden selv 

over transportmidler?

Anvender udelukkende landtransport 
(lastbilstransport fx fragtmand, DHL). Varer 
fra Tyrkiet leveres med DHL Green Løsning. 
Har ikke egne transportmidler

Indkøber lokalt så vidt muligt

Academy
• Hvordan profileres den 

nuværende CØ-indsats?

Beskriver den nuværende CØ-indsats på 
web på følgende 5 områder; circular
fashion, how we by, ELSK materials, 1 % for 
the planet og people

Stor åbenhed og transparens



Proces for virksomheder

1. Identificering af virksomheden
2. Kontakt til virksomheden
3. Screening af virksomhed, status i dag!
4. Fastlæggelse af relevant program
5. Ansøgning
6. Udarbejdelse af road map. Status i fremtiden!
7. Udarbejdelse af grøn forretningsplan
8. Nedslag på fokus områder
9. Business model canvas
10. Ansøgning til investeringshjælp
11. Case beskrivelse
12. Anerkendelse

ROAD MAP

1. Milep
æl: 

Mål
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Mål
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Materiales
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Ren energi Undersøge 
muligheder for 
at kompensere 
CO2 fra 
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neutrale
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100 % ren 
energi
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Proces for virksomheder

1. Identificering af virksomheden fx round tables
2. Kontakt til virksomheden
3. Screening af virksomhed, status i dag!
4. Fastlæggelse af relevant program
5. Ansøgning
6. Udarbejdelse af road map. Status i fremtiden!
7. Udarbejdelse af grøn forretningsplan
8. Nedslag på fokus områder
9. Business model canvas
10. Ansøgning til investeringshjælp
11. Case beskrivelse
12. Anerkendelse

Delkonklusioner

Idéer til grønne forretningsspor

Grønt forretningsspor 1, 2 …



Udvidet Miljøtilsyn og andre 

erhvervskontakter.



Kompetence og ressourcefordeling



Årshjul 



TAK, på vegne af 

Go Green With AarhUs
Uffe Vinther Kristensen, Civilingeniør

Udviklingskonsulent for cirkulær økonomi og grøn vækst i industrien




