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Forord
I Danmark har vi gode betingelser for at leve et godt liv. Et liv, som mennesker
andre steder i verden misunder os.
Det gode liv bygger på en række livsvigtige ressourcer som rent vand, ren luft,
jord, brændsel, metaller og mineraler. De er nødvendige for vores helbred og
livskvalitet, men de findes ikke i ubegrænsede mængder. Derfor skal vi blive
bedre til at udnytte ressourcerne optimalt og mindre.
Vi skal i langt højere grad udnytte de værdier, der findes i vores affald, og lade
dem indgå i produktionen af nye produkter – igen og igen. Og vi skal arbejde
med, hvordan vi både derhjemme og på arbejdet kan reducere spild og undgå
at gøre værdifulde ressourcer til affald.
Ingen af os kan sige præcist, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Men vi
kan sige, hvilken fremtid vi drømmer om: Vi drømmer om et rigt og rent Danmark. Et Danmark, som genanvender ressourcerne og udnytter dem til sidste
dråbe – og helst uden at spilde. Vi drømmer om et Danmark uden affald.
Men før vi overhovedet kan gøre os sådanne forhåbninger, må vi først prøve at
forestille os den fremtid.
Heldigvis findes der allerede en række muligheder for ny teknologi og nye
løsninger, som vi kan tage i brug i morgen. Med udgangspunkt i dem kan vi
prøve at forestille os, hvordan livet vil være i sådan en fremtid. En fremtid uden
affald. Og det er netop, hvad Sustainia har gjort i denne publikation.
Sustainia har prøvet at udfolde visionen om et affaldsfrit Danmark. De har
skabt en række billeder af en hverdag, hvor vi bruger vores affald i stedet for
at producere nyt, og hvor vi har indrettet os på en måde, hvor vi i fællesskab
begrænser unødige træk på ressourcerne.
Fremtidsbillederne kan ikke fortælle os, hvor vi bevæger os hen mere præcist.
Men de kan inspirere os, og de kan invitere til debat om, hvilke forandringer
der skal til for at sikre en effektiv udnyttelse af verdens naturressourcer.
Vi er allerede i gang med at flytte os i den rigtige retning, men der er stadig
brug for, at vi bliver ved med at udfordre hinanden.
For vi skal bevare vores samfund, vores gode liv og vores muligheder i dag.
Også til de næste generationer.

Kirsten Brosbøl, Miljøminister

Fremtidsbilleder
af et affaldsfrit
Danmark
Dette er en beretning om en hverdag i en ikke
så fjern fremtid, hvor affald ikke længere er slutningen på vores forbrug. Det er begyndelsen.
Vi har fremkaldt en række billeder, hvor danskerne gennem små dagligdagshandlinger og
med nydesignede produkter i højere grad undgår affald og værner om ressourcerne. Disse
fremtidsbilleder viser, hvordan et Danmark
uden affald ikke blot bliver mere bæredygtigt,
men dertil skaber helt nye og attraktive muligheder for os alle.
Fremtidsbilleder er baseret på eksisterende
løsninger, der allerede i dag undgår spild og
genbruger affald som en ressource. I denne fortælling har vi fremkaldt en nær fremtid, hvor til-
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gængelige løsninger er udbredt i større omfang.
Vi har analyseret tidens tendenser og interviewet fremtrædende eksperter for at få indsigt i
nye løsninger og i fordelene ved forebyggelse
og genbrug. Dette har hjulpet os til at udvælge
løsninger, der er egnede til bred implementering, hvorved de skaber en mærkbar forskel.
Resultatet er historien om et affaldsfrit Danmark. Og med inspirerende løsninger, grøn innovation og nye design kan vi godt begynde at
glæde os.
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Affald som ny
ressource
Affald er den fyldte plastpose, som du slæber ud til
skraldespanden. Affald er også de flasker, du tager med
til supermarkedet, og det tøj, du donerer til genbrugsbutikken. Det er grenene, som du kører til genbrugspladsen sammen med den ødelagte DVD-afspiller og
de slidte sofapuder. Det er mursten og ledninger fra
byggepladsen, madspild fra buffeten i kantinen og rester fra produktionen hos metalvirksomheden. Hvor
end vi danner affald, åbner vi også nye muligheder. For
behandler vi affaldet rigtigt, kan det blive en værdifuld
ressource og en del af et grønnere samfund.
Regeringen udsendte i 2013 ressourcestrategien
“Danmark uden Affald”, der med sit fokus på genanvendelse peger på affald som en ny ressource. Det
forventes, at affaldsmængden i Danmark vil stige i
fremtiden som følge af en livsstil, hvor vi, i stedet for at
bruge tingene igen, er tilbøjelige til at kassere dem alt
for hurtigt. Derfor ønsker Miljøministeriet at kigge ud
i fremtiden og skabe et klart billede af, hvordan vi kan
forebygge affald. Fremtidsbilleder skal give inspiration
til Miljøministeriets kommende forebyggelsesstrategi
for affald.
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Genbrug er helt naturligt
Naturen skaber ikke affald. De nedfaldne blade fra et
træ er ikke affald, men bliver til muld og næringsstoffer, der giver liv til dyr, planter og nye træer. Natur er
genskabende og blomstrer på det efterladte. Vi mennesker har imidlertid skabt et komplekst samfund,
hvor vi har vænnet os til, at produkter har en begrænset levetid. Under de sidste hundrede års industrielle
samfund har vi skabt mere affald end nogensinde før
i menneskehedens historie. Den udvikling skal vi have
vendt hurtigst muligt. Vi skal skabe en ny forståelse af
de ting, vi bruger.
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DEN DANSKE 
AFFALDSHistorik
Et kig tilbage i tiden viser, hvordan vi i Danmark
løbende har taget skridt for at håndtere den stigende affaldsmængde.

1950’ERNE

1903
1702

1884

Danmark indfører gadefejning og bortkørsel af husholdningsaffald.

Offentlige opsamlingssystemer for affald oprettes i baggårde
i adskillige byer.

Der indføres pligt til
at benytte den kommunale dagrenovationsordning i områder
med mere end 1.000
husstande.

Det første forbrændingsanlæg
til affald bygges i
København.

1931
1901
1858
Landets kommuner
forpligtes til at lave
regler for håndtering
af husholdningers og
landbrugets spildevand.
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Det første danske
affaldsselskab, R98,
etableres.

Opførslen af det
første energiproducerende forbrændingsanlæg
indledes.

2000
1981
Danmarks første
genbrugsstation
åbner.

Dansk Retursystem A/S, der
driver det danske pant- og
retursystem, grundlægges af
bryggerierne i samarbejde
med detailhandlen.

2013
Regeringen lancerer ressourcestrategien “Danmark
uden affald”.

1970
Der findes nu mere
end 1.200 officielle og uofficielle
lossepladser i
Danmark.

2002
1984
1978
Genanvendelsesloven for
papir og drikkevareemballage
indføres.

Genanvendelsesloven
udvides til at omfatte
genanvendelsen af alt
affald.

WEEE-direktivet, der
omhandler affaldshåndtering af elektrisk
og elektronisk udstyr,
godkendes i EuropaParlamentet.

2011
Hver dansker producerer årligt 447 kg
husholdningsaffald. Det
er i gennemsnit 8 kg om
ugen pr. dansker.
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BEVÆGELSEN MOD
ET AFFALDSFRIT
SAMFUND
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Velkommen til en ikke så fjern
fremtid. Danmark har stadig
sine bølgende grønne landskaber og hvide kyster, sit
foreningsliv og velfærdssystem. Men noget er ændret.
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TIDENS TENDENSER
BLIVER
MORGENDAGENS
VIRKELIGHED

FREMTIDSBILLEDE: Danskerne har lagt brug-og-smidvæk-kulturen bag sig. Sammen med store dele af det
internationale samfund har Danmark udviklet og implementeret nye teknologier, systemer og design, der
anvender al affald som værdifulde ressourcer. Vi har
fundet ud af, at omstillingen til et affaldsfrit samfund
er en god forretning med nye muligheder for en styrket
global konkurrenceevne. Det affaldsfrie samfund har
vist sig at være et robust samfund.
Rygraden i dette affaldsfrie scenarie består af tre tendenser. Vi ser dem udfolde sig allerede i dag, men i
fremtiden vil de for alvor vokse og smelte sammen.
Den ene tendens er måden, vi designer vores produkter på. Den anden tendens er deling med tilhørende

Vi ser allerede nu hvordan
de tre tendenser er i deres
individuelle opstartsfase,
og bliver mere og mere
forenet, for at nå et mål
om at forebygge og
genbruge affald.

Produktdesign

nye og stærkere relationer mellem borgere, virksomheder og myndigheder. Den tredje tendens er nye retursystemer til at opsamle ressourcer og skabe lukkede
materialekredsløb.
Vi ser allerede nu, hvordan disse tre tendenser hver
for sig er i deres individuelle opstartsfase. I takt med
at de bliver mere udbredte og integrerede, vil de indfri målet om et Danmark uden affald. Det betyder en
række nyskabelser i vores fremtid: Produkter vil være
designet til genbrug. Levetiden for centrale ting i vores
dagligdag vil være forlænget. Borgere og virksomheder
samarbejder om optimal udnyttelse af ressourcerne. I
krydsfeltet mellem de tre tendenser er vi blevet meget
mere effektive.

Deling og
Relationer

Retursystemer
15

Produktdesign

I fremtiden er dansk design fortsat kendt for sin kvalitet. Som noget nyt er det også kendt for at være
designet til genbrug og for at have fokus på nemt
genanvendelige materialer, der kan indgå i et materialekredsløb. Det betyder, at udtjente produkter
let kan skilles ad og bruges igen i produktion af nye
produkter. Forbedret produktdesign medfører dertil
principper om længere holdbarhed og kvalitet samt
minimal brug af materialer i produkter og emballage. Nogle produkter er endvidere designet til at
indgå i et biologisk kredsløb, hvor rene og naturlige
råmaterialer, uden farlige kemikalier, kan nedbrydes
uden negative konsekvenser for miljø og sundhed.

“Det første skridt fremad
er, at vi skal have fokus på
produktdesign. Produkter
skal designes, ud fra at de
kan tages retur. Modsat
nu, hvor fokus er på at
gøre dem billigere og
umulige at genbruge”
Michael Aastrup
Nordisk direktør, Desso

“Jo færre produktkategorier
vi har, jo bedre. F.eks. er
kameraet forsvundet ind
i smarttelefonen, og tv’et
bliver også noget helt
andet i fremtiden”
David Guldager
redaktør og gadgetekspert, TV2

“I vores design tænker vi meget over samlingsprincipper,
som f.eks. at vi ikke bruger
lim, men klikker dem fast, og
dertil designer materialer,
som kan genbruges. I nogle
tilfælde laver vi også design i biologiske materialer,
så bygningen efterfølgende
kan bidrage til naturen.”
Lasse Lind
arkitekt, GXN
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Deling og Relationer

Deling af produkter gennem nye relationer vil vinde
bred opbakning i fremtiden. Behovet for at eje ting
som hårde hvidevarer, biler, møbler og elektronik
produkter vil ændres, i takt med, at nye initiativer
skaber nye økonomiske incitamenter. Ejerskab vil
i højere grad blive erstattet af dele-initiativer, hvor
folk bytter, låner og lejer. Det sker privat gennem
online-medier og ved borgeraktiviteter i lokalsamfundet, men også virksomheder vil indføre flere
kommercielle leasing- og lejeaftaler. Vi vil se ’minisamfund’ med medlemskaber og abonnementsordninger, hvor man deler produkter med andre borgere. Frivillige interessefællesskaber vil skyde op, hvor
borgere kan dele ydelser og service, bl.a. ved brug
af sociale medier.

“Der skal ske en større
kulturel forståelse for
affald som ressource i
Danmark. Dette er en af
de største udfordringer
og handler i høj grad om
adfærdsændringer.”
Anders Bjørn
PhD i ultimativ bæredygtighed,
Danmarks Tekniske Universitet

“Det her med at indgå i nogle
forpligtende fællesskaber
gør virkelig en forskel, for
når vi går sammen, har vi en
endnu større driver til at nå
nogle mål om nulskrald.”
Sten Madsen
direktør,
Affaldsselskabet AVV og Nulskrald.dk

“I fremtiden vil det være
meget mere normalt, at vi
lejer vores ting, som f.eks.
vores sofa. Eller at man
ikke køber en pære til sin
lampe, men køber lys i stedet.
Produkt-service er til stede
og en norm i den fremtidige
hverdag.”
Jonas Engberg
Sustainability manager, IKEA
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Retursystemer

Med udgangspunkt i de danske traditioner om at
levere flasker til genpåfyldning og købe tøj i genbrugsbutikker har vi i fremtiden fået endnu flere retursystemer i Danmark. Danskerne har i højere grad
forstået, hvorfor genbrug af f.eks. værktøj, cykler og
møbler er vigtigt – godt hjulpet på vej af økonomiske incitamenter og systemer, som er nemme og ligetil at bruge. Takket være den hastige udvikling i
opsamlingssystemer, der faciliterer genbrug, bliver
det lettere at bringe affald retur samt sikre, at en stor
del af vores ressourcer bliver fordelt korrekt. Retursystemer bliver en integreret del af de fleste forretningsmodeller, og udviklingen i teknologien sørger
for god kvalitet i den indsamlede mængde.

“Jeg tror på, at det er
muligt at lave vores
produkter uden brug af
jomfruelige ressourcer.
Se for eksempel den
genfyldelige glasflaske,
som kan bruges op til 40
gange, før den smeltes om
til en ny flaske. Der vil
uden tvivl komme flere
retursystemer i fremtiden,
også i industrier, hvor det
virker utænkeligt i dag.”
Simon Hoffmeyer Boas
Senior CSR Manager, Carlsberg

“Vi har brug for mere
helhedstænkning. Ofte
har vi specifikt fokus
på virksomheder – helt
separat fra borgerne.
Det, vi har brug for, er
at integrere det hele i et
sammenhængende system.”
Hanne Juel
Innovationschef, Region Midtjylland

“Hvis virksomheder har lov
til at tage deres produkter
retur, så ser de en mulig
forretning ved at bruge
dem igen. Det er endvidere en
motivation til at overveje
eget produktdesign.”hed for
at tage det retur.”
Thomas Alstrup
Udviklingschef,
Copenhagen Cleantech Cluster
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Fremtidsbilleder
Vi befinder os NU i den umiddelbare
fremtid. Her vil vi åbne dørene til tre
forskellige danskeres hjem og give et
levende billede af deres hverdag.
For at skabe de mest virkelighedstro fremtidsbilleder af Danmark uden affald, har vi taget udgangspunkt i tre forskellige danskeres liv. Vi vil
vise, hvordan de forebygger og genbruger affald i hjemmet, i fritiden og på arbejdet. Personerne Mette, Signe og Henrik repræsenterer en
bred statistisk gruppe af danskere ud fra alder,
uddannelse, arbejde og bopæl. Deres fortællinger tager primært udgangspunkt i eksisterende
teknologier og aktiviteter, der implementeret i
dag kan være med til at skabe en affaldsfri fremtid i morgen.

METTE
41 år, produktionsmedarbejder,
bor sammen med sine to børn i
en boligblok i forstaden til en
større by.
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SIGNE

26 år, nyuddannet ingeniør,
bor alene i en etageejendom
i storbyen

HENRIK

65 år, kontorchef, bor
sammen med sin kone i en
lille landejendom og
har voksne børn.

F o to : J J W A r c h i te c t s
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HJEM

METTE

planlæg dig ud af spild
Mette bor med sine børn i en boligblok i en forstad til
storbyen. Hun flyttede hertil, kort efter hun fik sit yngste barn, Maia, som nu er seks år gammel. Hun har
også sønnen Elias, som snart fylder ni år.
Mette har en travl hverdag som alenemor, og for at
spare tid får hun leveret madvarer til døren, så snart
hun har bestilt og betalt for dem over nettet. For at
gøre indkøbene så nemme og billige som muligt, er de
leverede madvarer tilpasset faste opskrifter, primært
foreslået af supermarkedet, og i de rette mængder til
en voksen og to børn. Mette vælger ofte at bestille levering af en ugepakke, hvilket giver mængderabat. På
den måde ved hun præcis, hvad hun skal bruge til at
lave aftensmaden den kommende uge uden madspild.
Normalt bestiller hun mad, der er tæt på udløbsdatoen, hvilket er en billigere løsning end at bestille mad,

der kan holde sig længere. Maden skal alligevel bruges
med det samme, og det gør ingen forskel for hende.
Selv om Mette får leveret sine basismadvarer derhjemme, besøger hun også supermarkedet en gang imellem
for at finde ting, hun ikke får bestilt over nettet. Her er
det også nemt at finde varer, som er tæt på udløbsdatoen, til en nedsat pris. Der er også en større grad af
løssalg og små pakninger, og Mette slipper for at købe
mere, end hun har brug for af f.eks. brød, kager og pålæg og mysli. Kød køber hun hos supermarkedets slagter, hvor kødet vejes i rette mængder og pakkes i papir
for at spare emballage. Og i grøntafdelingen sælges alting enkeltvis og efter vægt. På den måde kan Mette få
lige præcis, hvad hun har behov for til aftensmaden,
og undgår derved senere at skulle smide resterne ud.

Løsninger, der gjorde en forskel

Rema1000

I 2008 valgte Supermarkedskæden Rema 1000
at sløjfe mængderabatten, hvilket betød, at
kunderne ikke lod sig lokke af at købe mere,
end de havde brug for. Endvidere undgik supermarkederne at have store mængder mad på
hylderne, som de ikke kunne få solgt.
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Billeder fra fortiden
I 2012 vurderede Miljøstyrelsen, at en typisk
dansk familie i en enfamiliebolig smed ca. 105
kg mad ud, som kunne have været spist.

Når køleskabet
tænker med
Da Mette flyttede ind i sin lejlighed, blev køleskabet skiftet ud med et mere intelligent køleskab, fordi
det gamle ikke virkede mere. Det nye køleskab aflæser med sensorteknik, hvilke varer Mette sætter ind i
køleskabet, og hvilke hun tager ud. Køleskabet er tilknyttet Mettes mobil, og hun kan hurtigt se, hvad der
allerede er i køleskabet. Dette hjælper Mette, når hun
står i supermarkedet og har glemt, hvad hun mangler.
Og på den måde kommer hun ikke til at købe friske
madvarer, som hun allerede har. Køleskabet kan endda
komme med forslag til menuer baseret på det eksisterende indhold.

Løsninger, der gjorde en forskel

COOP

Den danske supermarkedskæde Coop holdt i
2012 og 2013 konferencen ”Grøn idepris”, hvor
de inviterede deres kunder til at indsende ideer
til reduktion af madspild og emballageaffald.
De modtog over 2.000 ideer, og mange blev
straks implementeret. Bl.a. kom der større fokus på salg af skæve gulerødder, lavere pris på
mad tæt på udløbsdato og salg af daggammelt
brød som gourmet-snacks.

Løsninger, der gjorde en forskel

Fenugreen

I 2013 var Fenugreen en af de første virksomheder, der udviklede en nem måde at forlænge
levetiden for frugt og grønt på. Deres produkt,
FreshPaper, var et simpelt stykke papir mikset
med organiske mineraler. Ved at lægge papiret
ned i bokse, containere eller poser med madvarer holder madvarerne sig friske 2-4 gange
længere.
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Genbrug på mode
Mettes børn har det med at vokse ud af deres tøj, hurtigere end de kan nå at bruge det. Hun vælger derfor
at købe tøj, som kan returneres, efter børnene har haft
glæde af det, og på den måde spare penge. Det gør hun
ved at betale et månedligt beløb for det tøj, børnene
bruger, og betalingen ophører, så snart hun returnerer
tøjet. Mette betaler derfor kun for deres brug af tøjet.
Mette kan vælge at returnere tøjet til de butikker, der
forhandler de pågældende tøjmærker. Når butikkerne
modtager tøjet, bliver det sendt til et renseri, hvor det
gennemgår et serviceeftersyn, hvorpå det returneres
til butikkerne og sælges på ny.

Billeder fra fortiden
I 2010 udregnede FDB-bladet Samvirke, at
man kunne spare op til 27.000 kr., hvis man
købte brugt babyudstyr det første år, i stedet
for at købe nyt.
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FRITID

FRITID
Den lille sorte til låns
Det er ikke kun i børnetøjsbutikkerne, at Mette sætter pris på at returnere tøjet og finder brugt tøj af god
kvalitet. Alle modebutikker sælger også brugt tøj og tilbyder låneordninger med månedlige eller kvartalsvise
betalinger. Mette havde et par jeans i et halvt år, som
hun leverede tilbage, efter de desværre var blevet lidt
for små. Hvis hun havde beholdt dem et halvt år mere,
havde de været fuldt betalt, men ved at indlevere dem
efter et halvt år blev låneordningen stoppet, og Mette
sparede penge.
Ud over at hun ikke skal betale for bukserne mere, får
hun et tilgodebevis, som kun kan bruges i den specifikke modevirksomheds butikker. Tilgodebeviset udleveres, fordi virksomheden gerne vil have det denimstof tilbage, som bukserne er lavet af. Hvis bukserne
er gode nok til at blive genbrugt, udlånes de til en ny
kunde, men er de blevet for slidte, kan denim-stoffet
genanvendes til nye bukser. Værdien af tilgodebeviset
bliver automatisk sat ind på Mettes betalingskort, hvor
hun nemt kan orientere sig om, i hvilke butikker hun
har penge til gode, ved at kigge på sin mobil. For ikke at
skabe for megen forvirring om udbetaling af tilgodebeviset modtrækkes beløbet automatisk, når hun handler i diverse butikker.

For at modebutikkerne kan holde styr på det udlånte tøj, er der en lille elektronisk chip syet ind i tøjet.
Den tåler vask, og registrerer, hvor længe kunden har
haft tøjet, og hvor mange gange det er blevet lånt ud
før. Chippen indeholder også oplysninger om, hvilket
materiale tøjet er lavet af, så det sorteres i den rigtige
fraktion til genanvendelse, når tøjet ikke kan bruges
mere. Da tøjet er lavet af lange fibre i god kvalitet, bliver det trevlet op og brugt til at lave nyt tøj ud af. Chippen bliver derefter genbrugt. Tøjet er designet i rene
fraktioner, som f.eks. ren polyester, bomuld eller uld,
så de forskellige stoftyper kan adskilles, genbruges eller genanvendes, når tøjet er udtjent. Tøjet indeholder
heller ikke skadelige kemikalier, som kan forurene produktionen af nyt tøj.

“Ved at forsyne et produkt med
en stregkode eller chip, der
inddeler produktet i en ressourcekategori, kan man gøre
det nemmere for forbrugeren
at sortere korrekt og samtidig
øge renheden af fraktionerne
fra mekaniske sorteringsanlæg. På denne måde kan produktet også rejse på tværs af
grænser i EU og stadig tilpasses
nationale ressourcesystemer.”
Anders Bjørn
ph.d.-studerende i livscyklusvurdering
Danmarks Tekniske Universitet
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… Og så til fest!
Mette finder indimellem tid til at shoppe i butikker
inde i storbyen. Et favoritsted er en kjolebutik, hvor
hun betaler abonnement for ubegrænset brug af fine
kjoler. Hun skal blot selv medbringe en kjole for at
kunne bytte sig til en ny. Hun afleverede for nylig
en kjole, hun havde på til en venindes bryllup,
og som en anden nu kan få glæde af. Hun byttede den til en selskabskjole, som skal bruges
til hendes mors store runde fødselsdagsfest.
Butikken har også jakkesæt og smoking til
mænd, så hun havde sin bror med ind i butikken. Han fandt et pænt jakkesæt til fødselsdagsfesten, som matchede Mettes nye, lånte
kjole.

Løsninger, der gjorde en forskel
Puma og H&M
I 2012 lancerede Puma deres ”bring me back”program, der gav kunder verden over mulighed
for at aflevere deres brugte tøj eller sko til genbrug og genanvendelse. Året efter startede H&M
deres genbrugskampagne ”Don’t Let Fashion
Go To Waste”, hvor 1.500 indsamlingsbokse blev
placeret verden over. Her fik kunderne mulighed
for at få rabat i butikkerne ved at indlevere deres
brugte tøj. H&M kunne genanvende op til 95 pct.
af det indsamlede materiale til nyt tøj. I de tre første måneder samlede H&M hele 43 ton brugt tøj
ind – blot i Kina. For hele 2013 blev det til 8.000
ton på verdensplan.
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Dyt, dyt, skal vi byt
Efter skole besøger Mettes søn, Elias, butikscentrets
legetøjsbutik. Her er der indrettet en afdeling kaldet
”legetøjsbiblioteket”, hvor Elias kan bytte legetøj med
andre børn. Her har han bl.a. byttet flere actionfigurer
til nogle brætspil. Ud over at bytte med andre børn er
det også muligt for børnene at låne legetøj fra butikken. Når børnene har brugt alle deres lommepenge på
nyt legetøj, men efter et stykke tid fortryder, kan de
returnere det, hvis det ikke er gået i stykker eller er alt
for slidt. De får til gengæld et tilgodebevis at købe nyt
legetøj for til nedsat pris.

Mad i skolegården
Elias og hans lillesøster, Maia, går på samme skole,
hvor de har en frokostordning, som så mange andre
danske skoler. Da man startede frokostordningen og fik
bygget kantinen, var skolebestyrelsen opsat på, at børnene skulle forstå, hvor maden kommer fra. De skulle
både dyrke grøntsager og lære at tilberede dem. Dertil
fik skolen en hønsegård, hvor børnene kan fodre hønsene med rester fra kantinen.
Til frokost går børnene i kantinen og får serveret mad
på tallerkener, der med vilje er mindre end normal
størrelse. Dette er en måde at undgå madspild på. De
fleste personer spiser nemlig med øjnene. Ved at mindske størrelsen på tallerkenerne sørger skolen for, at
børnene ikke hælder mere op, end de kan spise. Hermed sparer skolen samtidig på udgifterne til mad.

“Definitionen på madspild
er, når god, spiselig mad
af en eller anden årsag
bliver smidt ud. Danmarks
madspild findes i produktionen, under transporten, hos restauranter og
i storkøkkener – og ikke
mindst hos borgerne, som
står for næsten halvdelen
af Danmarks madspild.”
Selina Juul
stifter, Stop Spild af MaD

Løsninger, der gjorde en forskel

HOTEL UNION

Hotel Union i den norske by Geiranger forbyggede madspild med et simpelt tiltag og sparede 100.000 norske kroner efter blot et år. De
skiftede almindelige tallerkener ud med nogle
mindre tallerkener, hvilket havde en psykologisk
effekt på gæsterne, som tog mindre mad op på
tallerkenen fra buffeten.
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Den optimale produktion
Til daglig arbejder Mette i en mellemstor dansk virksomhed, der designer og producerer cykler. Virksomheden har længe arbejdet med at ressourceoptimere sin
produktion. Det har betydet, at de kun bruger vedvarende energi og konstant arbejder med at kvalitetssikre
produktionen og spare på ressourcerne. Mette er som
produktionsmedarbejder med til at forebygge spild af
materialer. Det gør hun eksempelvis ved at rapportere
gentagne fejl i produktionen af diverse enkeltdele og
ved at teste cyklerne for slid. Virksomheden har succesfuldt fundet besparelser ved nøje at sortere sit affald og
finde ud af, hvilke ting der smides meget ud af. Denne
viden har man brugt til at finde på nye måder, hvorpå
man kan genbruge spildet i egen produktion eller sælge
det videre til en anden virksomhed.

For et par måneder siden blev der foretaget en spørgerunde blandt alle medarbejderne i virksomheden, hvor
de blev spurgt, hvor i deres daglige arbejde de så muligheder for ressourcebesparelser. Mange af medarbejdernes forslag blev hurtigt implementeret. F.eks. begyndte
de at vaske alle deres pudseklude og andre tekstiler i en
nyindkøbt vaskemaskine, der renser med kuldioxid og
ikke bruger vand. Det fjerner snavset effektivt og sparer
på vandet. I modsætning til tidligere, hvor alle pudseklude og beskidte tekstiler blev smidt ud, smider Mettes
arbejdsplads ikke længere noget ud.
En andet forslag var at skifte de hårpensler, der maler cyklerne, ud med til silikonepensler. Silikone slides
i meget mindre grad end pensler af hår og er meget
nemmere at rense, og hermed kan al overskydende

“Ressourceeffektivitet
er ikke kun godt for
mennesker og miljøet,
men det er også en god
forretningsmodel.
Siden Desso indførte
strategi for ressourceeffektivitet i virksomheden, har vi øget
vores markedsandel i
Europa af tæppefliser
fra 15 pct. til 27 pct.,
fra 2007 til 2013 under
finanskrisen.”
Michael Aastrup
Nordisk direktør, Desso

28

fremtidsbilleder af et danmark uden affald

ARBEJDE
Foto: Sandwich Bikes

maling genbruges. Det forventes at investeringen i silikonepensler spare virksomheden så meget spild at den
betaler sig hjem på under et år. Virksomheden genanvender også stål, jern og aluminium til nye cykler, og
man bruger en blanding af jomfruelige ressourcer og
recirkulerede materialer i produktionen. Den grundige
produktion betyder, at cyklerne er kendt for deres gode
kvalitet.

Den emballage, som virksomheden modtager enkelte
cykeldele i, er genbrugsemballage, som man samler
sammen og sender retur til leverandørerne. Virksomheden har selv valgt at pakke sine cykler i så lidt emballage som muligt og har derved sparet betydelige omkostninger. Den anvendte indpakning er lavet af biologisk
nedbrydelige materialer og har derfor ikke en negativ
effekt på miljøet, hvis den ikke bliver genbrugt.

Virksomheden sørger for, at borgerne nemt kan købe
reservedele til cyklerne på nettet, og cykelhandlere bliver opfordret til at levere brugte dele tilbage, hvilket udløser en rabat på nye reservedele og cykler. Det har især
været en givtig forretning med de magneter, som indgår
i cykellygterne, fordi de kan bruges igen i nye lygter.

Løsninger, der gjorde en forskel

Subaru Indiana Automotive

I 2004 blev en bilfabrik i Indiana, USA, den første store samlefabrik uden affald. Bilfabrikken
genanvendte i stedet affaldet som værdifulde
ressourcer i ny produktion eller solgte det som
ressourcer til andre virksomheder. På den måde
tog fabrikken ikke alene hensyn til miljøet, men
sparede millioner af dollar årligt.

Løsninger, der gjorde en forskel

Mushroom Packaging

I 2012 blev virksomheden Ecovative kendt for
deres emballage i rene biologiske materialer.
Deres emballage havde samme ydeevne som
almindelig flamingoemballage og var lavet af
træflis og svampe, uden tilsætning af kemikalier, og dyrket på 5-7 dage. Træflisen kom fra
overskudstræ og anlægsaffald, og derfor udnyttede Ecovative en ressource, som ellers ville
være havnet som affald. Blandt deres kunder
var firmaer som Dell, Puma og Steelcase.
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SIGNE

#sofa
Signe bor alene i en lys etageejendom tæt på centrum i
storbyen. Hun er for nylig blevet færdig med sin uddannelse og har i sin tid som studerende anskaffet sig en
del møbler til sin lejlighed. Hun tilmeldte sig en ordning,
hvor folk lægger billeder af møbler og andre indretningsgenstande ud, i takt med at de ikke længere har plads til
dem. Så snart der er nye ting, får Signe besked. På den
måde har hun flere gange hentet ting hurtigt, nemt og
endda gratis på hjemmeadresser i det område, hvor hun
selv bor. Folk har også mulighed for at sende besked om
deres overskydende møbler og tøj til virksomheder, der
så afhenter tingene og sælger dem i deres genbrugsbutikker.
Signe har også stor fordel af, at flere genbrugsbutikker har en ordning på nettet, hvor man kan eftersøge
bestemte møbler. Signe fik bl.a. sin flotte hvide sofa på
denne måde. Hun tilmeldte sig ordningen, og tre uger
senere fik hun en automatisk besked om, at en sofa, der
matchede hendes kriterier, var kommet ind. Hun skyndte sig at sende en reservation af sofaen og kunne hente
den kort efter.

Løsninger, der gjorde en forskel

Ressourcefællesskaber
“Et virkemiddel kunne være,
at sorterede ressourcer
er gratis, men at man skal
betale for sit restaffald.
Det kan virkelig sætte skub i
den måde, man handler ind på
og affaldsforebygger.”
Sten Madsen
direktør,
Affaldsselskabet AVV og Nulskrald.dk
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Kommuner og borgerfællesskaber begyndte
i slutningen af 00’erne at gøre op med brugog-smid-væk-kulturen. Portaler som Afhent.dk
gjorde det nemmere for borgere at genbruge alt
fra stiksave til sofaer. Slagelse, Køge og Ballerup
Kommune var de første til at starte ressourcefællesskaber, der nemt og intuitivt gav borgere mulighed for at genbruge ting fra hjemmet.
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Mindre affald
giver flere penge
Signes vand-, el- og varmeforbrug bliver registreret og
betalt hos forsyningsselskaber hvert kvartal. Og det
samme gælder hendes produktion af husholdningsaffald. I hendes etageejendom har de et skur til restaffald, og når Signe åbner skuret med sit digitale nøglekort genkender systemet hende og registrerer det
affald, hun kommer med. Jo mindre restaffald Signe
afleverer, jo flere penge sparer hun. Og Signe er blevet
rigtig god til at undgå affald. Det ved hun, fordi hun
kan gå ind på etageejendommens hjemmeside, der viser samtlige lejligheders affaldsmængde. Og det er hun
ret stolt over, for hele etageejendommen blev grebet af
konkurrencestemning, da ordningen blev taget i brug.
Ejendommens forening har igangsat flere initiativer for
at undgå affald. I kælderen er der oprettet et bytterum,

hvor folk kan stille ting ned, de ikke bruger mere, og
som andre beboere er velkomne til at tage. Signe fandt
blandt andet en elkedel og nogle fine glas i bytterummet. Signe købte også en grill sidste sommer, som hun
kun har brugt et par gange, og derfor har stillet til rådighed for de andre beboere. Beboerne skal blot sende
en besked til hendes mobile enhed, når de skal bruge
grillen, så hun ved, hvem der låner den. Og med hendes mobile enhed låser hun den elektroniske lås op,
så grillen kan tages i brug. I bytterummet har hendes
underbo også hængt en seddel op, som opfordrer beboerne til at stille ødelagte møbler i bytterummet. Dem
tager han gerne og reparerer og sælger videre for en
lille fortjeneste, da han er en pensioneret tømrer, som
gerne vil have lidt nussearbejde at hygge sig med.

Billeder fra
fortiden
I 2011 producerede hver dansker i gennemsnit 8 kilo affald
om ugen, hvilket svarede til
15,5 millioner ton affald om
året. Danskerne var en af de
mest ressourceforbrugende
befolkninger i Europa målt pr.
borger.
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Signe har også haft glæde af ejendommens udlåning af
værktøj, da hun skulle sætte nogle hylder op. I samme
rum som vaskemaskinerne og tørretumblerne fandt
hun en boremaskine og andet værktøj til fri afbenyttelse for ejendommens beboere.
Et andet affaldsinitiativ har været at få en lugtfri kompostbeholder til gårdens haveaffald, potteplanter og
skralder fra grøntsager. Signe havde endda også nogle
gamle, slidte sneakers, lavet af naturlige materialer, og
som derfor kunne komposteres. Komposten bruges til
at dyrke gårdens tomater, æbler og krydderurter og til
beboernes altanplanter. En del af beboernes mademballage fra supermarkedet og take-away-indpakning
er af organisk materiale og kommer også i kompostbeholderen.

“Deling af vores værktøj lokalt vil blive
mere normalt. Det er jo
egentlig ikke så tit, vi
bruger boremaskinen,
og når vi bruger den,
så er det jo ikke boremaskinen, men hullet,
den kan lave, vi
er interesserede i.”
Michael Aastrup
Nordisk direktør, Desso
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Det fælles
garderobeskab
Signes klædeskab er fyldt med tøj, hun har købt og byttet sig til. Hendes veninder mødes en gang imellem til
sociale sammenkomster, hvor de medbringer tøj, de
ikke selv bruger mere, men som fortsat er i god stand.
Arrangementerne handler om at hygge, bytte og tale
om mode. Signe gør ofte nogle rigtig gode fund, men
synes, at det er lige så sjovt at se sine veninder give liv
til det gamle tøj.
For Signe er bytning dog mere end et par sammenkomster om året. Hun deltager ofte på byens byttemarkeder, som finder sted hver måned. Det er frit for alle at
deltage, så længe man har noget at bytte med. Gæsterne skal blot levere de forskellige medbragte ting i de
rigtige kategorier ude på bordene, og så kan de tage
ting, de selv synes, de kan bruge. De giver, hvad de har,
og tager, hvad de kan bruge. Det er primært tøj, som
folk kommer med, men det er også små møbler, elektronik og bøger – og især legetøj er populært blandt
børnene.

Løsninger, der gjorde en forskel
Marks & Spencer
Det britiske varehus Marks & Spencer startede
fænomenet ”Shwopping”, der gik ud på, at deres kunder afleverede tøj til genbrug, som blev
sendt videre til nødhjælpsorganisationen Oxfam.
I bytte fik kunderne et tilgodebevis til at købe nyt
tøj for. I 2013 samlede Marks & Spencer mere end
6 millioner stykker tøj og støttede på den måde
Oxfam med næsten 40 millioner kroner.

For at gæsterne skal blive lidt længere på byttemarkedet, er der musikunderholdning og en café. Der er også
en bod, hvor der er mulighed for at få gode råd til at
undgå affald og minimere madspild. Det professionelle
skrædderi og sy-værksted plejer også at dukke op med
deres symaskiner og andet udstyr under armen. De tilbyder så gæsterne, at de kan få repareret, lappet eller
endda forbedret tøjet. Signe har selv været glad for at
få forbedret en kjole, og syerskerne har også syet nogle
strømper, som Signe selv har designet.

“Vi mærker en bevægelse i Danmark
omkring genbrug, affaldssortering
og byttemarkeder. Vores partnere
på Northside-festivalen er endda
gået så vidt at sigte mod en affaldsfri festival så snart som muligt.”
Martin Thim
stifter og direktør, WorldPerfect
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Løsninger, der gjorde en forskel
Byttemarkeder
Når byttemarkedet er overstået og de sidste gæster er
gået hjem, pakkes alt det overskydende i kasser og sendes til en genbrugsbutik. Som regel er det kun en lille
del, der er tilovers, men det overskydende kan sælges
som genbrug eller gives til folk i nød. Nødhjælpsorganisationerne er gode til at kommunikere, hvad der sker
med det tøj, som de modtager, og det har gjort byttemarkederne trygge og glade for at aflevere det overskydende.

I 2010 blev de første byttemarkeder afholdt i
Aarhus og København. Det spredte sig på kort
tid til hele landet og blev en succes for flere kommuner, hvor kommunerne kunne mødes med
borgere og dele viden om affaldsforebyggelse.
Især også den danske modebranche tog imod
konceptet og integrerede det i Copenhagen Fashion Week.

To hjul til alle
Inde i byen, hvor Signe bor, har hun ikke brug for at eje
en bil eller cykel, da hun blot kan tage offentlige transportmidler – for det inkluderer nemlig biler og cykler!
På mange af byens gadehjørner står der offentlige cykler i automatiserede stativer – cykler, som hun bruger
efter behov. Via sin mobile enhed kan Signe altid se,
hvor der er ledige cykler i nabolaget, og der er flere forskellige modeller, alt efter om hun skal cykle langt eller
kort. For nylig tog Signe og to af hendes bedste veninder en tur i skoven på tre lejede mountainbikes. Signe
scannede blot sin mobile enhed ved en af cykelstativernes elektroniske standere, som låste cyklerne op for
hende. Signe kan også reservere en cykel på forhånd,
hvis hun har særlige ønsker. Når hun stiller cyklen tilbage i stativet, registreres hendes forbrug, og pengene
hæves på hendes konto.
Ved at bruge byens cykler skal
hun ikke bekymre sig om at
vedligeholde sin egen cykel, og hun slipper for at
sende den til reparation. Ordningen reducerer kraftigt antallet af
kasserede cykler, idet
de offentligt tilgængelige cykler jævnligt
plejes og smøres af lokale cykelsmede. For at
gøre det så effektivt som
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muligt for cykelsmedene, sendes en besked ud til den
der har brugt cyklen, så snart en cykel er kommet retur. I beskeden spørges der til cyklens tilstand, så brugere kan give tip om, hvornår cykelsmedene skal rykke
ud og reparere. Alle cykler er designet, så de nemt kan
skilles ad og samles med nye dele, hvis noget er gået i
stykker. En komplet ødelagt cykel kan også bruges igen
som ressource til at bygge nye cykler af, eftersom fungerende dele er nemme at genbruge og materialerne i
cyklen kan udtages til genanvendelse til nye materialer.

“Vi gør stor brug af sociale
medier som Facebook og YouTube til at kommunikere, at
affald er en ressource. Og jo
mere information vi kan indhente og udsende, des mere
bliver der genbrugt”
Steen Madsen
direktør,
Affaldsselskabet AVV og Nulskrald.dk
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En cirkulær succes

Det er kutyme i virksomheden at bruge god tid på
planlægningen af et byggeri, da deres erfaringer viser,
at det skaber et bedre samarbejde mellem de involverede parter. Ved at inddrage samtlige interessenter, lige
fra arkitekter til leverandører, i begyndelsen af planlægningen oplever virksomheden økonomiske fordele
og større ressourceeffektivitet. Og ved at have en tæt
dialog med entreprenører og håndværkere kan Signe
og teamet bedre beregne samtlige materialer og derved
forebygge ressourcespild i forbindelse med byggeriet.
Med de nøjagtige beregninger har de også styr på, hvad
der kan genbruges og genanvendes ved en mulig renovering eller nedrivning. Desuden giver den udvidede
planlægning en bedre evne til at forudse de fleste forhindringer, hvilket betyder, at de ofte oplever at blive
hurtigere færdige end planlagt.
En væsentlig forklaring på, at byggeriet er blevet hurtigere og mere ressourceeffektivt, er den enorme 3Dprinter, som Signes virksomhed har til rådighed. Den
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Lige efter Signe færdiggjorde sin uddannelse, fik hun
arbejde som konsulent for en større rådgivende ingeniørvirksomhed. Under hendes uddannelse var ressourceeffektivitet et obligatorisk fag, og her lærte Signe om
livscyklusanalyser, lukkede kredsløb og minimering af
byggeriaffald. Denne baggrund betød, at hun søgte arbejde i ingeniørvirksomhedens afdeling for cirkulært
byggeri. I øjeblikket er hun del af et større projektteam,
der skal bygge et højhus.

printer bygningens fundament og primære konstruktion. Den giver dertil teamet en præcis udregning af,
hvor meget materiale der skal bruges – og det er en
stor hjælp, når der skal forebygges spild af byggematerialer.

Billeder fra fortiden
I 2013 udgav Realdania et casestudie fra Danmark og Sverige, der accelererede udviklingen. Fællesnævneren i de udvalgte projekter
var bedre planlægning og tættere samarbejde
på tværs af bygningsindustrien, hvilket viste
sig at have en række fordele – eksempelvis
bedre ressourcestyring, ressourceeffektivitet,
og medarbejdertilfredshed. Desuden var alle
projekter gennemført hurtigere end forventet.

Løsninger, der gjorde en forskel
Contour Crafting
Professor Behrokh Khoshnevis fra University of
Southern California udviklede allerede i 2012 metoden til, hvordan hele bygninger kan blive produceret på under et døgn via 3D-printerteknologi.
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Ift. projektet med at bygge et højhus er virksomheden
nået til den del af planlægningen, hvor materialerne til
byggeriet skal findes, og Signe er med til at udpege de
helt rette. I en international database kan Signe finde
beskrivelser af byggematerialer, som lever op til krav
om sundt indeklima, fravær af uønskede stoffer og
mulighed for genbrug og genanvendelse. Det er også
muligt for hende i databasen at finde byggematerialer,
som stammer fra tidligere byggerier. Flere firmaer har
oprettet retursystemer for byggeri- og anlægsressourcer, og de er specialiserede i at afhente alle slags ressourcer – lige fra nedlagte vindmøller og murstensbyggeri, til kontormøbler og vinduesrammer.

Byggeklodser
Et andet værktøj, som Signe bruger i sit arbejde, er et
materialepas. Når virksomheden har besluttet sig for
de rigtige byggematerialer, sørger de for at registrere
dem i materialepasset, så man præcis ved, hvad hele
byggeriet indeholder. Det er især vigtigt, hvis bygningen renoveres eller nedrives, så man ved, hvordan
byggematerialerne skal håndteres. I passet registrerer
Signe både stofferne i fugemassen og de enkelte materialer i en skillevæg. På den måde får ejeren af bygningen en ressourcebank, der giver overblikket over hvilke
genanvendelige ressourcer skillevæggen indeholder.

Løsninger, der gjorde en forskel
Gamle Mursten og Genbyg
I 1990’erne begyndte virksomheden Gamle Mursten at rense brugte mursten via en særlig teknologi, og kunne tilbyde bygninger en særlig patina
og historie, som fulgte med de gamle byggematerialer. Tømmerhandlen Genbyg tog skridtet videre med flere gamle byggematerialer, som vinduesrammer, klinker og f.eks. spindeltrapper.

“Arkitekter er meget afhængige af, hvordan byggematerialer bliver produceret og
håndteret. Vi arbejder på at
gå væk fra genanvendelse og
over til genbrug ved at designe konstruktioner, så det kan
bruges igen. Det handler om at
forstå alle materialers egenskaber, og hvornår man kan
undgå at forurene dem.”
Lasse Lind
arkitekt, GXN

Løsninger, der gjorde en forskel
FLOOW2
FLOOW2 var den første virksomhedsportal, hvor
entreprenører kunne dele anlægsudstyr og bytte
specialservice i byggebranchen. Denne onlinemarkedsplads forenede udbud og efterspørgsel
ved at sætte ubrugt udstyr til leje. Entreprenører
kunne således efterspørge specifikke konstruktionsmaskiner uden at skulle købe nyt.
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HENRIK

Møbler med flere liv
Henrik bor i et parcelhus i en lille landsby sammen
med sin kone, Karen. Det er længe siden, at de flyttede fra byen. Børnene er i mellemtiden vokset op og er
flyttet hjemmefra, men Henrik og hans kone er blevet
boende. De holder stadig meget af huset, haven og alt
det andet, der fik dem til at flytte ud af byen. De sætter
også stor pris på det stærke naboskab i lokalsamfundet, hvor man hjælper hinanden med det praktiske arbejde, børnepasning og vandingen af naboens planter
under rejser.
Da børnene flyttede hjemmefra, var der en del møbler tilovers fra de to teenageværelser, som blev solgt
videre via nettet. Henrik tog billeder af møblerne med
et 3D-kamera, så mulige købere via et hologram kunne
opleve, hvordan møblerne ville se ud i deres stuer og
værelser. Det gjorde beslutningen en hel del nemmere
for de nye ejere. Sidenhen har Henrik indrettet de to
gamle børneværelser til et kontor og et gæsteværelse.
Han besluttede sig for at købe nye møbler til værelserne i et dagligvarehus, hvor han kunne få en udskiftningsaftale med fuld fleksibilitet. Aftalen betyder, at

møblerne kan leveres tilbage og udskiftes med andre
møbler. Den aftale har Henrik været glad for, idet den
første kontorstol viste sig at være dårlig for hans ryg.
Dagligvarehuset henter det gamle møbel, hvis Henrik
vælger at købe et nyt møbel hos dem. Ved at lægge afhentning og levering sammen sparer kunderne en del
penge. I takt med at ryggen er blevet værre, er Henrik
blevet opmærksom på, hvad han kan gøre. Nu overvejer han en ny kontorstol med massageryglæn, som
han har set på dagligvarehusets hjemmeside. Det hele
kan bestilles online, hvorefter leverandørerne kommer
med stolen og tager den gamle retur på det tidspunkt,
Henrik angiver. Han skal bare beslutte sig.
Henrik og Karen har også havemøbler, som er leaset
hos det samme dagligvarehus. Med et årligt fast beløb
har Henrik glæde af møblerne om sommeren og mulighed for opbevaring om vinteren. Hvis de bliver trætte af dem, eller de går i stykker, kommer dagligvarehuset og henter møblerne. Herfra bliver de sendt tilbage

Løsninger, der gjorde en forskel
Steelcase og Ahrend
Kontormøbelindustrien fik sin renæssance, da
amerikanske Steelcase og hollandske Ahrend
ændrede måden, vi tænkte kontormøbler på.
De begyndte begge at fremstille kontorstole af
genanvendte materialer. Stolene kan skilles ad
på blot få minutter, hvilket gør både reparation
og genbrug nemmere.
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“Hos IKEA vil vi tage vores
egne produkter retur efter
endt levetid, f.eks. møbler
og springmadrasser. Noget
til genbrug og andet til
genanvendelse, og så må vi
se, om det er attraktivt for
kunderne at tage med, når de
alligevel vil besøge os, eller om
vi skal hente det selv.”

til fabrikken, hvor det vurderes, om de skal repareres,
slibes eller om dele af havemøblerne kan bruges igen.
Havemøblerne er designet til at kunne skilles ad, og
derfor kan man på fabrikken tage en hurtig beslutning
om, hvorvidt møblerne med nye dele bliver klar til brug
igen. Hvis møblerne går af mode og ikke længere kan
sælges, kan aluminiummet, messingen, plastikken og
træet i møblerne genanvendes til ny produktion. Ved
at indsamle gamle møbler sikrer dagligvarehuset sig
ressourcer til produktion af nye møbler.

Jonas Engberg
Sustainability manager, IKEA

Vaskemaskine med
fuld service
Ligesom i mange andre danske hjem har Henrik og Karen en del hårde hvidevarer i deres hjem. Men uden
at eje nogen af dem. De har i stedet valgt at betale et
månedligt beløb for det antal gange, deres maskiner
er i brug. Eksempelvis registrerer deres opvaskemaskine, hvor mange gange den har kørt på en måned.
Oplysningerne om det samlede brug sendes til deres
hårdehvidevareudlejer, som sender en månedlig regning. Henrik har dog også adgang til oplysningerne,
så han kan se, hvor meget vand og el de forskellige
maskiner bruger. De valgte denne ordning, så de ikke
skal bekymre sig om vedligeholdelse af de forskellige
maskiner, de bruger i dagligdagen. Med en udlejningsaftale er det forhandlerens ansvar. Dertil giver aftalen
dem mulighed for at få maskiner udskiftet, hvis nyere
modeller med lavere vand- og energiforbrug kommer
på markedet.
Hvis der opstår problemer med maskinen, sendes
oplysninger direkte til forhandleren. Så kommer
der en reparatør, når enten Henrik eller Karen er
hjemme. Alt dette er inkluderet i den månedlige regning. Ordningen modvirker elektronikskrot, eftersom reparation herved bliver
praksis frem for at skaffe sig af med maskinen, når der opstår fejl. Da reparationer
er på leverandørens regning, føler Henrik
sig sikker på, at de maskiner, leverandøren
benytter, er af god kvalitet. Han kan godt
huske dengang, hvor deres egne vaskemaskiner havde det med at gå i stykker, lige
efter garantien var udløbet. Over årene er
Henrik og Karen blevet så glade for ordningen, at den er udvidet til at omfatte vaskemaskinen, tørretumbleren, opvaskemaskinen
og fryseren.
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Løsninger, der gjorde en forskel

Philips

I 2010 markedsførte Philips det første fjernsyn
af genanvendte materialer. Det var nemt adskilleligt, uden farlige kemikalier, med display af
LED-lys og med en soldreven fjernbetjening.

FRITID

FRITID
En bid af lokalsamfundet
I det lille lokalsamfund har Henrik og Karen sammen
med deres naboer tilsluttet sig et fælles madmarked,
der gennem aftaler med lokale landmænd leverer friske fødevarer. Det sikrer færrest mulige led af transport, så Karen og Henrik så vidt muligt undgår fordærvede og dårlige fødevarer, der kommer langvejsfra.
Derudover sælger madmarkedet frugt, grønt og krydderurter fra private haver, hvor beboerne har hjemmedyrket grønt tilovers. Madmarkedet aftager også
grøntsager, der ikke er pæne nok til at blive solgt i supermarkeder. Uden denne ordning var disse grøntsager
blevet smidt ud.
Madmarkedet bruger ikke engangsemballage, men
leverer i stedet varerne i stofposer og trækasser, som
kunderne kan genbruge. Det er muligt at købe de fleste
ting i løssalg, så man kan nøjes med at tage det antal eller den mængde, man har brug for. Det mindsker
madspildet.

En del kreative og borgerdrevne initiativer har fundet
vej til fællesskabet bag madmarkedet. Eksempelvis
har Henrik og Karen været med til at arrangere fælles
middage, hvor naboerne mødes og spiser overskudsmad fra markedet sammen. Ved disse middage benyttes de råvarer, der er ved at
være for gamle, eller som er beskadigede uden dog at være
dårlige. Hvis der stadig
er overskydende mad,
som de ikke kan
spise, bliver det givet væk til et herberg, som ligger i
nabobyen.

Billeder fra fortiden
I 2012 vurderede Landbrug & Fødevarer,
at æbler til en værdi af 50 millioner kr.
rådnede op i de danske private haver.

Løsninger, der gjorde en forskel

Madmarkeder og
fødevarefællesskaber

Løsninger, der gjorde en forskel

En ny tendens begyndte i 2010’erne, da lokale
fødevarefællesskaber blev dannet som et modsvar til den moderne fødevareforsyning med
lange distancer fra producent til forbruger. De
Sydsjællandske Madmarkeder er et eksempel
på et initiativ, der repræsenterede en lokalforankret måde at handle og købe fødevarer på,
med personlige relationer og traditioner.

Farmers Fridge startede i Chicago, hvor en lokal
landmand gav et frisk pust til et gammelt koncept. Han begyndte at sælge friske fødevarer i
automater på gaden – klar til at spise. Automaterne blev lavet af genbrugstræ og andre genbrugte materialer. Mad, der ikke blev solgt i løbet af dagen, blev givet til de hjemløse.

Farmers Fridge

39

FRITID

Løsninger, der gjorde en forskel

Repair Café Foundation

I Holland startede en gruppe frivillige en reparationscafé, hvor borgere kunne mødes og få hjælp
til at reparere ødelagte ting af frivillige eksperter.
Ideen skabte nye sociale relationer mellem naboerne, øgede deres praktiske evner og tiltrak opmærksomhed og mere fællesskab. Succesen blev
til en bevægelse med mange flere reparationscafeer verden over, der reddede mange produkter
fra skraldespanden og sparede mange for overflødige omkostninger.

Ressource-fiks
Henrik kan godt lide at bruge sin fritid på at rode med
elektronik. For nylig introducerede en ven ham derfor
til et online-forum, hvor folk deler viden om, hvordan
forskellig elektronik repareres. Forummet er brugerdrevent, og folk fra hele verden deler deres erfaringer.
Det betyder, at mange hundrede testede manualer ligger gratis tilgængelige for alle. Henrik blev hurtigt grebet af udfordringen med at beskrive de reparationer,
han gik og syslede med i sin fritid. Indtil videre har han
bl.a. delt sine erfaringer med at reparere batteriet på
sin mobil.
Henrik har længe haft den samme mobil, men har løbende udskiftet dele i den. Han udskiftede bl.a. kameraet og skærmen for nylig, som han lige så nemt som
et samlesæt selv installerede, uden at skulle skille sig
af med selve mobilen. Det var mere besværligt at reparere batteriet end at udskifte det med et nyt, men det
lykkedes. Nu håber han, at hans manual kan hjælpe
andre.

Henrik deltager nogle gange frivilligt på en månedlig
reparationscafe for elektronik-interesserede, som afholdes af et større byggemarked. Det er muligt at bytte
og dele værktøj med hinanden og leje fra reparationscafeens værktøjsbibliotek. Hos byggemarkedet har de
også professionelle reparatører, som mod betaling reparere ødelagte computere, mobiler og andre produkter, mens kunderne får en kop kaffe eller handler i byggemarkedet.

Løsninger, der gjorde en forskel

RecycleIT

Videoudlejningsvirksomhed Blockbuster startede i 2013 datterselskabet RecycleIT, hvor
brugte mobiltelefoner, bærbare computere og
spillekonsoller blev sat til salg i deres butikker.
RecycleIT købte forbrugerelektronik fra private
og sikrede, at elektronikken virkede, inden den
blev sat til salg.

”Ud fra et virksomheds
perspektiv er det dårlig
forretning at have affald,
men vi kan jo som producenter
ikke alene skabe et affaldsfrit
samfund. Her skal vi have hjælp
fra hele værdikæden inklusive
vores kunder og samfundet.”
Simon Hoffmeyer Boas
Foto: Phoneblocks
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Senior CSR Manager, Carlsberg

FRITID

Printede skruer
Gennem de månedlige besøg i reparationscafeen opdagede Henrik byggemarkedets 3D-printere. Mod betaling kan han få fremstillet skruer, vedhæng eller andre
smådele, som han og Karen løbende mangler derhjemme. Byggemarkedet er også glad for ordningen.
Den betyder, at man ikke skal bestille store mængder
hjem, som fylder på lageret. I stedet fremstiller man
produkter efter behov. Dertil kan printerne fremstille
ting, som er gået ud af produktion og er svære at skaffe.
Efter byggemarkedet gik over til 3D-printere, er metalog elektronikskrot mindsket betydeligt, da det både er
blevet nemt at skaffe nye dele og billigere at reparere
end at købe nye produkter.

Da Henrik skulle reparere sin ovn, manglede han nogle
skruer, som var tilpasset specifikt til produktet. Han
brugte en scanner i sin mobiltelefon til hurtigt at identificere formen og størrelsen på de manglende skruer.
Herefter kunne han gå ned i butikken og få dem printet. Tingene lavet af 3D-printeren, produceres i rene
materialer og uden kemikaliecoating, og kan nemt
genanvendes til ny produktion, hvis de returneres til
butikken.

Løsninger, der gjorde en forskel

Filabot

I 2012 opfandt amerikaneren Tyler McNaney en
3D-printer til hjemmet, der kunne bruge plast –
i form af f.eks. vandflasker og emballage – til at
fremstille nye produkter. Efter et år var den til
salg til en overkommelig pris og transportabel
nok til at blive båret under armen.
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Kan man dele en bil?
Henrik arbejder som kontorchef i den lokale kommune. Flere dage om ugen har han møder væk fra kontoret, og han bruger derfor kommunens delebilsordning.
Kommunen har leaset deres bilpark og betaler derfor
efter det antal kilometer, som medarbejderne samlet
kører om året. Leverandørerne af bilparken sørger for
vedligeholdelse og reparation, og kommer jævnligt
forbi for at tjekke status på bilerne. Hvis en bil er beskidt, bliver den kørt til vask, og når en bil har brug for
reparation, bliver den kørt på værksted. Gamle dele i
bilerne bliver sendt til reparation og erstattet med nyere dele. Henrik har også mulighed for at bruge bilerne
privat, som f.eks. til at køre fra og til arbejde. Han skal
blot sørge for, at displayet i bilen sættes over på privatforbrug, så det kan trækkes fra i hans løn.
Når Henrik ikke bruger arbejdets delebiler, benytter
han én af de lokale førerløse delebilsordninger. Han
booker nemt en bil på sin mobile enhed, hvorefter den
selv kører direkte til døren. Bilerne er selvstyrende med
GPS og uden behov for en chauffør. Det Henrik bedst
kan lide ved denne ordning, er, at han ikke skal bruge

tid på at finde parkeringsplads. Bilen kører ham til den
adresse, han ønsker, og kører derefter videre til andre
brugere. Han kan let vælge specifikke modeller, alt efter om han skal kort, langt eller har brug for god plads
til at flytte ting. Ingen af bilerne har forbrændingsmotorer længere, fordi sådanne har mange bevægelige
dele og derfor nemmere bliver slidte. I stedet kører
bilerne på renere energiformer som f.eks. el og brint,
hvor motorerne har meget færre bevægelige dele og
derfor slides betydeligt mindre.

Løsninger, der gjorde en forskel

Zipcar

Delebilsfirmaet Zipcar voksede sig i 2013 større
end mange globale biludlejningsfirmaer. Med
en elektronisk nøgle kunne man åbne dørene
til den bil, man havde reserveret, og kunne derefter frit benytte den i timer eller flere dage alt
afhængig af behov. Efter endt brug blev bilen
returneret, kørslen registreret, og man betalte
sit månedlige abonnement efter forbrug.

“Mit bedste eksempel
på genbrug er Renault,
der tager deres motorblokke tilbage og
sætter dem i nye biler.
Vi som forbrugere er
ligeglade, så længe der
er garanti på bilen. Og
vi mærker ingen forskel alligevel.”
Nille Juul Sørensen
CEO, Dansk Design Center
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Lejet lys
Kommunen, hvor Henrik arbejder, har indgået en samarbejdsaftale med en lysproducent, som leverer og
sælger lys som en service til alle kommunens offentlige rum og kontorer. På den måde undgår kommunen at
købe indendørslamper og pærer, men skal blot betale
for forbrug. Meget af kommunens vej- og parkudstyr
indgår i lignende aftaler, og kommunen skal ikke bekymre sig om vedligeholdelse. Hermed har leverandørerne et naturligt incitament til at tilbyde kvalitetsprodukter, der er baseret på den nyeste teknologi, netop
fordi det sikrer, at produkterne holder længere og bruger mindst mulig energi.

Løsninger, der gjorde en forskel

Lemnis Lighting

I 2012 begyndte den hollandske lysproducent
Lemnis Lighting at lease lys ud. De forpligtede
sig til at levere elpærer og lamper og stå for
serviceringen af lyset. På den måde mindskedes kundernes førstegangsudgifter samt deres
usikkerhed ved en omstilling til nye teknologier.
I 2013 blev Washington DC den første by med
leasede LED-lys på alle offentlige områder.

På Henriks kontor har de en lignende aftale om deres
interiør. Afdelingens møbler, tæpper og it-udstyr ændres i takt med afdelingens størrelse og behov. Det er
nemt at skifte ud, hvis man gerne vil flytte rundt, og
man er ikke på samme måde afhængig af at købe det
helt rigtige udstyr første gang. Den fleksibilitet har betydet, at når f.eks. it-udstyr er gammelt og slidt, tager
udlejningsselskabet produkterne retur for enten at reparere dem eller levere nye.

Billeder fra fortiden
Tilbage i 2013 havde en bil, ifølge
Miljøstyrelsen, et skjult ressourceforbrug på 19 ton affald, når den
blev produceret.

43

Du er en
vigtig del
af billedet
For at kunne udfordre den måde, vi håndterer og tænker affald på, må vi have en fremtidsvision, der inspirerer til ny handling. Vi håber, at disse fremtidsbilleder
har givet et indblik i en attraktiv hverdag, som du har
lyst til at være en del af. Vi kan nemlig ikke gøre det
uden dig. Kun hvis vi alle tænker nyt, anvender og deler de mange tilgængelige løsninger, kan vi realisere
denne ambitiøse fremtidsvision.
Vil du udforske flere løsninger og få en dybere forståelse af, hvordan vi skaber et bæredygtigt samfund,
kan du med fordel gå på opdagelse i Sustainias øvrige
publikationer:
sustainia.me/guides
Vil du gerne vide mere om affald og ressourcer, eller om miljø og natur i almindelighed, kan du kontakte
Miljøministeriet:
mim.dk
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Hanne Juel, Innovationschef, Region
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Jonas Engberg, sustainability manager,
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Kai Pihl, Daglig leder, UFF
Susanne Hørup, uddannelsesleder,
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Skriftlige kilder

Lasse Lind, arkitekt, GXN

Danmark uden affald - ressourcestrategi 2013,
Miljøministeriet

Martin Thim, direktør og medstifter,
WorldPerfect

2050 – Der bli’r et yndigt land, Mandag Morgen
Towards a Circular Economy vol. 1 & 2,
Ellen MacArthur Foundation

Michael Aastrup, nordisk direktør, Desso

Long term strategic collaboration in the construction
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Nille Juul-Sørensen, administrerende
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Selina Juul, stifter, Stop spild af mad

Simon Hoffmeyer Boas, senior CSR
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Steen Madsen, direktør, Affaldsselskabet
AVV og Nulskrald.dk

Thomas Alstrup, udviklingschef,
Copenhagen Cleantech Cluster
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Sunby
TerraCycle
Thise Mejeri
Troldtekt
Vestas
Vestforbrændingen
Viima
Xeros
Ytong

Fotokreditering:
COBE, SLETH, Polyform & Rambøll – s. 7 & 35
Miljøstyrelsen – s. 8
JJW Architects – s. 20-21
Sandwich Bikes – s. 29
Velib – Marie de Paris – s. 34
COBE & Sweco – s. 36
Ahrend / Steelcase – s. 37
Phoneblocks – s. 40
Polfoto
Flickr
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fremtidsbilleder af et danmark uden affald

en del af

MANDAG MORGEN

