
 
RUS-indsatsområde: 

Bedre anvendelse af ressourcer 

Udfordringen 

Presset på naturen og jordens ressourcer er nu så stort, at det 

forringer fremtidige muligheder for udvikling og høj livskvalitet. 

Råstoffer bruges overalt i vores hverdag, men ressourcerne er 

begrænsede og miljøbelastningen og CO2-udledningen fra 

produktionen er høj. Ressourceforbruget er da også et af de 

områder, hvor Danmark - og dermed også hovedstadsregionen - er 

mest udfordret i forhold til at levere på FNs Verdensmål for 

bæredygtig udvikling.  

Det vil vi gøre 

Region Hovedstaden vil arbejde for et bæredygtigt 

ressourceforbrug gennem en omstilling af forbrug og produktion til 

cirkulær økonomi - med fokus på hele værdikæden. Det handler om 

at sikre at ressourcer og materialer bliver i kredsløb med den højest 

mulige værdi længst muligt – i stedet for at ende som affald.  

Vi bygger videre på samarbejder, erfaringer og anbefalinger fra 

igangværende projekter om cirkulær omstilling af affaldssektoren, 

samt demonstrationsprojekter indenfor specifikke 

materialestrømme. 

En grøn omstilling til cirkulær økonomi med bæredygtigt forbrug og 

produktion kræver ændringer i alle dele af ressourcekredsløbet; fra 

design og produktion, over indkøb og anvendelse, til 

affaldshåndtering og genanvendelse. Der er behov for et skift i 

tankegang og adfærd.  

Vi skal sammen udvikle bæredygtige løsninger og ændre måden vi 

producer, forbruger og bortskaffer produkter. Derfor indgår vi 

partnerskaber med fx affaldssektoren, erhvervslivet, videnscentre, 

kommuner og med regioner og byer i andre lande om at: 

• Understøtte cirkulære kredsløb indenfor udvalgte værdikæder 

• Informere, inspirere og opbygge cirkulære kompetencer 

indenfor alle dele af samfundet 

• Anvende offentlige indkøb til at understøtte udviklingen af et 

velfungerende sekundært ressourcemarked.  

Hermed medvirker vi til at skabe gode rammer for udvikling, 

innovation og høj livskvalitet også i fremtiden. 

Mål: I 2035 genanvendes 

mindst 80% af affaldet i 

hovedstadsregionen og el- 

og varmesystemet er 

fossilfrit. 

Fakta: Danmark er blandt de 

10 lande i verden der har 

det største fodaftryk 

indenfor CO2, vand og 

materialer. 



 

Mulige aktiviteter 

Understøtte cirkulære kredsløb indenfor udvalgte værdikæder 

Hvis hele værdikæder skal blive cirkulære, kræver det tværgående samarbejder. Regionen vil samle 

parterne, skabe nye eksperimenter og eksempler, støtte kapacitetsopbygning og nye samarbejder – og 

om muligt bruge egne aktiviteter til demonstrationsprojekter. Vi vil igangsætte cases indenfor særligt 

vigtige ressourcestrømme som videreudvikler, udbreder og opskalerer processer og værktøjer fra 

tidligere CØ-projekter. 

Cirkulær kompetenceopbygning 

En cirkulær omstilling kræver en anden tankegang og tilgang. Udfordringen er at informere, inspirere 

og opbygge kompetencer indenfor alle dele af samfundet. Der kan for eksempel samarbejdes om 

kompetenceopbygning på relevante uddannelser eller konkrete udviklingsprojekter med 

myndigheder, virksomheder, borgere og lokalsamfund. 

Offentlige indkøb som driver for et marked for cirkulære løsninger 

Regionen vil samarbejde med kommuner og regioner om at bruge offentlig efterspørgsel til at skabe et 

marked for cirkulære løsninger mht. produktdesign, indkøb, brug, genbrug og genanvendelse. Der er 

også brug for projekter hvor hele værdikæden involveres i at finde cirkulære løsninger. 

Politisk dialog og aftaler med staten 

Regionen kan indgå dialog om og lave aftaler med staten, som adresserer strukturelle barrierer for 

den cirkulære omstilling, herunder incitamentstrukturer, lovgivning og regulering, der hæmmer 

omstillingen. Regionen kan fx italesætte behovet for at gøre det nemmere og mere økonomisk 

attraktivt at forebygge affald, samt indsamle og klargøre affald til genbrug og genanvendelse.  

Finansiering 

Regionen vil i 2020/2021 anvende regionale udviklingsmidler til at igangsætte og medfinansiere 

aktiviteter på området. 

Vi kan ikke løfte indsatsen alene, men er afhængig af partnerskaber og medfinansiering med 

andre partnere. Derudover vil vi søge yderligere finansiering i bl.a.:  

• Horizon 2020 (EU) 

• Interreg (EU) 

• LIFE IP (EU) 

Mulige parterne 

• Ministerier, styrelser og direktorater 

• Regioner og kommuner 

• Forsyningsselskaber (vand, energi, affald) 

• Videns- og forskningsinstitutioner 

• Interesseorganisationer 

• Leverandører og andre aktører indenfor udvalgte værdikæder, borgere og civilsamfund, 

konsulent- og rådgivningsvirksomheder 

• Greater Copenhagen og øvrige EU-landes regioner og byer. 


