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HVORFOR RESSOURCESTRATEGI? 

 Genanvende materialer og 

ressourcer og sende dem tilbage i 

det økonomiske kredsløb 

 Skaber værdi ved at mindske spild 

 Skaber grønne lokale jobs 

 Giver mindre udledning af CO2 

 Men også mindre udledning af 

spildevand og stoffer til miljøet 
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 Vi genanvender  

 Seks gange så meget af det organiske affald fra husholdninger i 2022 

 Dobbelt så meget af vores husholdningsaffald i 2022 

 25% mere papir-, glas-, metal- og plast i 2018 

 Vi udnytter fire gange så meget madaffald fra restauranter og 

dagligvarebutikker til biogas i 2018 

 Vi fjerner de miljøfarlige stoffer fra byggeaffaldet 

 Vi indsamler 75 % af al elektronik fra husholdninger i 2018 
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 Optimerer ressourceforbrug 

 Reducerer driftsudgifter 

 Mindsker ressourcetab  

 Optimerer returløbs- og genbrugsprocesser – giver merværdi for kunder og gør 

kunder til leverandører 

 Skaber markedsværdi gennem produktkvalitet og langvarige samarbejds- og 

kunderelationer 

 Optimering af drifts- og samfundsøkonomi  

 

LØSNING: CIRKULÆRE 
FORRETNINGSMODELLER 
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Grøn produktion 

 Fx: biogas og gødning fra spildevand.  

Sparer penge og CO2 

Industriel symbiose 

 Fx industriel procesemission øger omsætning                          

Anvender emissioner som ressource til merproduktion               

Giver nye produkter fra ressourcer i spildevand 

 

EKSEMPLER: 
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Grønne bydele 

 Fx: Permeable Green City Aarhus:  
Grønne områder i stedet for asfalt  
Giver biodiversitet og nedsætter risiko for oversvømmelser 

Affald som ressource 

 Fx: Reclaiming Waste:              

Madaffald bliver til grøn energi, bioplast og gødning                        

Giver opbygning af karbon i jord og CO2 besparelser 
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Planlægningsfasen af fx:  

Bygge- og anlægsprojekter 

Energi- og spildevandsløsninger 

Forretningspotentialer i ressourceforvaltningssystemer 

Ideer til: 

Værdiskabende udnyttelse af affald 

Mindre CO2 udledning 

Helhedsorienterede løsninger: Skabe de rigtige netværk 

Dimensionering til bedst mulig udnyttelse af ressourcer 

Sikre værdi både til virksomhed, borger og kommune 

 

HVAD KAN I BRUGE MIG TIL? 

mth@envs.au.dk 



AARHUS  

UNIVERSITET AU 


