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Igangsætningsforløb: screening af muligheder, inspirationsworkshop og handlingsplan 
for det videre arbejde med cirkulær økonomi 

For mange virksomheder indenfor både 
industri ,  handel  og bygger i  er der store 
potentialer i  at  ændre produkt ionen, 
serviceydelserne og produkterne, så de 
bedre understøtter en ci rku lær økonomi, 
hvor mater ialer og produkter ho ldes 
længst  mul igt  i  det  økonomiske kredsløb 
med den højest  mul ige værdi .   
 
Det  kan ske gennem ci rku lære in it iat iver, 
der forbedrer ressourceproduktiv iteten, 
min imerer mængden af affa ld, e l ler  øger 
mængden/kval i teten af genanvendelsen. 
For nogle vi rksomheder vi l  det  -  fra en 
økonomisk og mil jømæssig synsvinkel  - 
kunne betale s ig at  fremsti l le  og sælge 
produkter egnet t i l  reparat ion, genbrug og 
genanvendelse, og/el ler i  st igende grad at 
indkøbe genanvendte materialer som 
ressourceinput t i l  produkt ionen. Der kan 
også være både økonomiske og mil jø-
mæssige fordele ved at  designe produkter 
og t i lbyde nye serviceløsninger, der s ikrer 
en mere optimal  produktudnyttelse, en 
længere produkt- levetid, og en mindre 
affa ldsbelastning. 
 
De f leste vi rksomheder mangler dog på 
væsent l ige punker viden om cirkulær 
økonomi og oplever udfordringer mht. at 
etablere det  rette beslutningsgrundlag for 
at  kunne træffe beslutninger om de næste 
skr idt  i  prior itering og implementer ing af 
c i rku lær økonomi. 
 
For virksomheder, der endnu ikke har så 
meget viden om og erfar ing med ci rku lær 
økonomi er udfordringen typisk, at  der 
mangler et  indledende overbl ik over, hvad 
vi rksomhedens status og konkrete 
tekniske mul igheder er i  forhold ci rkulær 
økonomi. Desuden mangler de ofte viden 
om, hvad arbejdet  med ci rkulær økonomi 
kræver mht. organisat ion, planlægning, 
arbejdsressourcer, investeringer, og 
forretningsmodel .  De mangler typisk også 
kompetencer t i l  at  regne på de vi rk-
somhedsøkonomiske og mil jømæssige 
konsekvenser af ci rkulære t i l tag. 
 
For vi rksomheder, der er godt i  gang med 
at  implementere t i l tag t i l  c i rku lær 
økonomi, og som ved relat ivt  mere om 
mul ighederne, vi l  der typisk også være 
udfordringer i  forhold t i l  at  t ræffe beslut-
n ing om at  gå videre med implementering 
af c i rkulær økonomi. Udarbejdelse af 
tekniske feasibi l i ty studier,  business case 
analyser og l ivscyklusanalyser for videre 
invester inger i  ci rkulære t i l tag kan være 
komplicerede, og der kan være aktuel le 
(e l ler kommende) regler og økonomiske 

t i l skud/afgi fter,  der hindrer el ler mul iggør 
visse ci rkulære init iat iver. 
 

 

 
 
Igangsætningsforløb .  For begge grupper 
af vi rksomheder t i lbyder Kobra Advice i  
samarbejde med professor Thomas Astrup 
fra DTU Mi l jø  et  forløb, der hjælper 
vi rksomheden med at sætte rammerne for 
det  videre arbejde med c i rkulær økonomi.  
 
Igangsætningsforløbet tager speci f ikt 
udgangspunkt i ,  hvor langt vi rksomheden 
er kommet i  rejsen mod ci rku lær økonomi, 
og består af: 
 
•  En forberedende gennemgang  af  

v i rksomhedens ressourcedata og dens 
centrale h idt idige init iat iver i  relat ion 
t i l  c i rku lær økonomi. Gennemgangen er 
struktureret  omkring den ci rkulære 
værdikæde som i l lustreret  i  f iguren 
ovenfor. 

 
•  En inspirationsworkshop af ca. en 

halv dags var ighed med vi rksomhedens 
nøglemedarbejdere, hvor vi  præsen-
terer vores resultater og vurdering fra 
screeningen af vi rksomhedens data, og 
hvor vi  g iver inspirat ion t i l  c i rkulære 
forretningsmodel ler og løsn inger inden-
for den relevante branche. På work-
shoppen drøfter vi  desuden konkrete 
idéer/fors lag t i l  c i rku lære t i l tag fra 
vi rksomheden, og hvi lke t i l tag, der 
kræves for at  forberede, organisere, 
designe og implementere de c irkulære 
løsninger. 

Den c i rku lære værdkæde 
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•  En opfølgende handlingsplan samt 
overbl ik over mul igheder for det  videre 
arbejde med ci rkulær økonomi. På 
baggrund af den forberedende gennem-
gang og resultatet  af drøfte lserne på 
workshoppen udarbejder vi  et  overbl ik 
over vi rksomhedens mul igheder for 
videre ci rkulære init iat iver. Desuden 
udarbejder vi  et  forslag t i l  handl ings-
plan for det  videre arbejde, der kræves 
for at  gøre virksomheden klar t i l  at 
t ræffe endel ige beslutninger om, og 
implementere, yderl igere ci rku lære 
init iat iver. 

 

 
Igangsætningsforløbet  er både for vi rk-
somheder, der ønsker at  tage de første 
spadest ik t i l  en sammenhængende forret-
n ingsmodel  og p lan for at  arbejde med 
c i rku lær økonomi − og for vi rksomheder, 
der al lerede er godt i  gang, men som 
ønsker at  skabe momentum og en samlet 
handl ingsplan for de næste skr idt  i  rejsen 
mod c i rkulær økonomi. 
 
Vores forventede ressourceforbrug på 
igangsætningsforløbet er: 
 
16-24 t imer t i l  forberedende gennemgang  
herunder indledende d ialog med virksom-
heden, indhentn ing og gennemgang af 
data og dokumenter fra vi rksomheden, 
samt suppler ing med materia le vedr. 
andre vi rksomhedernes erfaringer med 
potentielt  relevante ci rku lære t i l tag. 
 
8-16 t imer t i l  inspirat ionsworkshop , 
herunder udarbejdelse af program, dreje-
bog og præsentat ion t i l  workshoppen samt 
fac i l i ter ing af inspirat ionsworkshop af 3-4 
t imers varighed med medarbejdere fra 
vi rksomheden. 
 
8-16 t imer t i l  opfø lgn ing inkl .  handl ings-
plan, herunder udarbejdelse af overbl ik 
over vi rksomhedens mul igheder, og 

udarbejdelse af handl ingsplan, for det 
videre arbejde med c irkulær økonomi. 
 
T imerne t i lbydes t i l  en konkurrencedygtig 
t imepris,  og vi rksomhedens invester ing i  
gangsætningsforløbet vi l  være begrænset 
t i l  ovenstående interval-angivelser for 
t imetal let .  Det konkrete t imetal  indenfor 
interval lerne vi l  var iere med: (1) 
omfanget af v i rksomhedens akt iv iteter, 
data og nuværende in it iat iver t i l  c i rkulær 
økonomi; (2) i  hvi lken grad både KOBRA 
Advice og DTU Mi l jø  medvirker i  for løbet, 
samt (3) om virksomheden ønsker at få 
den opfølgende del  med, el ler vi l  nøjes 
med den forberedende gennemgang samt 
workshop-præsentat ionen og drøfte lserne. 
 
Dette får vi rksomhederne ud af forløbet: 
 
•  Et overbl ik over vi rksomhedens 

ressourceforbrug og affa ldsgenerering 
samt en vurdering af,  hvor langt 
vi rksomheden er med c i rkulær økonomi 
set  i f t .  t i l  markedet og de mul igheder 
som dens profi l  indebærer. 
 

•  Inspirat ion i  form af eksempler på, hvad 
andre vi rksomheder med en l ignende 
ressource- og affa ldsprofi l  har gennem-
ført  af c i rkulære init iat iver, og hvi lke 
konsekvenser det  har haft . 

 
•  En faci l i teret  drøftelse af innovat ive 

idéer blandt vi rksomhedens ledere og 
medarbejdere t i l  nye c i rku lære t i l tag, 
som det kan overvejes at  gennemføre. 

 
•  En fac i l i teret  strategisk drøftelse af,  

hvad vi rksomheden vi l  med ci rku lær 
økonomi og hvordan det kan passe ind i  
dens forretningsmodel . 

 
•  En priori teret  short-l ist  af beskrevne 

mul igheder og t i l tag indenfor c irkulær 
økonomi som kan have potentialer for 
vi rksomheden og som der er interesse 
for at  gennemføre tekniske, økono-
miske og mi l jømæssige analyser af. 

 
•  En handl ingsplan for det  videre arbejde 

med prior iterede c irku lære init iat iver. 
Den indeholder fors lag t i l  organisering 
af arbejdet  samt en p lan for hvi lke 
undersøgelser og andre aktiv iteter,  der 
skal  gennemføres, dels for at kunne 
træffe beslutninger om, dels for at 
kunne implementere, t i l tagene. 
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