Cirkulær økonomi er
en gylden mulighed for
dansk erhvervsliv
Stort potentiale for vækst,
beskæftigelse og miljø

Danmark 2035
Ved en omstilling til cirkulær økonomi i 2035 kan Danmark opnå

Op til 45 mia. kr.
i øget BNP

3–6 %
stigning i nettoeksporten

CO2

3–7 %
reduktion i Danmarks
CO 2 -udledning

Kilde:
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Op til 50 %
reduktion i forbruget af
nye råvarer for udvalgte
materialer

Ellen MacArthur Foundation. Potential for Denmark as a Circular Economy 26. juni 2015
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Sektorer med stort cirkulært
potentiale
Fødevaresektoren

Høj værdi
Medicin

—— Gennem bioraffinering kan man
konvertere biomasse til biologiske
komponenter, der kan bygges op igen
og derefter udnyttes til flere formål

Bi- og restprodukter

Foder
og fødevarer

Madspild

Bioplast og biobaserede kemikalier
Biobrændstof til transport
Biobaseret elektricitet og varme

Lav værdi

Biomasse

FØDEVARER

—— Resultatet af bioraffinering er f.eks.
sukker, lignin, metan, fedt og protein,
som kan indgå i produktionen af f.eks.
medicin, fødevarer, foder, materialer
og energi.

Biomasse og næringsstoffer

PRIMÆRPRODUKTION
Mark, skov og hav

Industrisektoren

NYE RÅVARER

—— Udgifterne til råvarer og forarbejdede
materialer udgør ca. halvdelen af
produktionsomkostningerne i danske
industrivirksomheder.

Design og
produktion
Genanvendte råvarer

—— Ved optimal brug af eksisterende
teknologier kan industrien nedbringe
materialeomkostningerne med 5-11
mia. kr. årligt, svarende i lønkroner til
en besparelse på mellem 9 og 19 kr. pr.
arbejdstime.

Genbrug

Reparation
Deling og produkt
som services

Forbrug

Farligt affald

Markedsplads

Bygge- og
anlægssektoren

Håndtering af
materialestrømme

Genbrug og
genanvendelse

—— Bygge- og anlægssektoren står
alene for ca. en tredjedel af den samlede
affaldsmængde i Danmark.

Nye råvarer

Design og produktion
af byggematerialer

—— Store dele affaldet fra bygge- og
anlægssektoren bliver i dag nyttiggjort
for en lav værdi.

Genbrug

Farligt affald

Bygninger bliver revet
ned og skilt ad
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Drift, vedligeholdelse
og renovering

Opførsel af nye
bygninger og anlæg

