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Resume 

Cirkulær økonomi og digitale muligheder på dagsordenen 

Teknologisk Institut og Smart City Insights har i 2019 gennemført en analyse for Erhvervsstyrelsen 

om danske virksomheders behov, efterspørgsel, adgang og anvendelse af offentlige og private 

data fra eksterne datakilder, der kan understøtte en cirkulær forretningsudvikling i danske virk-

somheder.  

Fra lineær til cirkulær økonomi 

Baggrunden for rapporten er behovet for en cirkulær omstilling, hvor materialer og produkter hol-

des i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Cirkulær økonomi bry-

der med den lineære værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald. 

Cirkulær økonomi åbner mulighed for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan 

tage et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen.  

Mange danske virksomheder er allerede en del af den cirkulære økonomi. Det gælder især på om-

råder, hvor der er en velfungerende indsamling, sortering og oparbejdning af materialer samt et 

velfungerende marked for sekundære ressourcer. Det gælder særligt materialer som metal, glas 

eller papir. Det at deltage i den cirkulære økonomi er derfor hverdag for mange virksomheder, 

men der er forskel på at deltage i den cirkulære økonomi og så det at basere sin forretning på 

cirkulær økonomi. Væsentligt færre virksomheder har integreret den cirkulære tænkning som en 

del af virksomhedens kerneforretning og baserer deres forretningsmodel på den cirkulære øko-

nomi.  

I analysen er der identificeret knap 4.000 aktive danske virksomheder med en forretningsmodel, 

der baserer sig på den cirkulære økonomi. Det svarer til et par procent af alle aktive virksomheder 

i Danmark med mindst én medarbejder. Disse virksomheder, som kan betragtes som en fortrop 

for den cirkulære økonomi i Danmark, har dannet grundlag for undersøgelsen af virksomhedernes 

behov, efterspørgsel, anvendelse af og adgang til offentlige og private data fra eksterne datakilder, 

der kan understøtte en cirkulær forretningsudvikling. Eksterne datakilder er datakilder, som virk-

somhederne ikke selv ejer eller bestemmer over, som fx data fra Danmarks Statistik, Miljøstyrel-

sens affaldsdata eller andre virksomheders data. 

Stort potentiale i eksterne datakilder for datadrevene virksomheder

Kraftige computere, øget kapacitet til databehandling og datadeling samt hurtigere internetforbin-

delser har medført nye datadrevene forretningsmodeller, som kan understøtte den cirkulære øko-

nomi. Virksomheder anvender i stigende grad egne data og smart teknologi til fx mere effektiv 

leverandørstyring, lager- og logistikstyring, produktion, salg eller service og kontakt til kunderne. 

Data fra eksterne datakilder kan berige virksomhedernes datagrundlag og styrke både deres kon-

kurrenceevne og den cirkulære økonomi. Fx kan en sammenkobling mellem virksomhedens egne 

data og data fra eksterne datakilder om fx kundeadfærd, positionsdata, materialedata eller vejr-

data give nye muligheder og effektivisere brugen af ressourcer.  
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Fokus i denne analyse er koblingen mellem den cirkulære økonomi og data fra eksterne datakilder, 

offentlige såvel som private. Datagrundlaget er survey-interview med mere end 500 danske virk-

somheder, der har en forretningsmodel inden for den cirkulære økonomi, desktop studier samt 

25 case interview. 

Kommercielt potentiale i data fra eksterne datakilder til datadreven cirkulær forretnings-

udvikling 

Eksterne data spiller en rolle for det store flertal af virksomhederne i surveyen, og lige over halv-

delen har en datadreven forretning, der kunne styrkes af bedre adgang til data fra eksterne data-

kilder. Otte ud af ti virksomheder angiver i surveyen, at de anvender mindst én ekstern datakilde 

og typisk data fra to eller flere eksterne datakilder. Virksomheder med en datadreven forretnings-

model er i analysen defineret som virksomheder, hvor adgang til eksterne data enten underbygger 

virksomhedens bæredygtighed, styrker virksomhedens forretningsgrundlag eller virksomhedens 

konkurrenceevne. Lidt over halvdelen af virksomhederne med en forretningsmodel inden for den 

cirkulære økonomi har med den definition en datadreven forretningsmodel.  

Behovet for adgang til data fra eksterne datakilder er stigende  

Det er stadig nyt for mange virksomheder at udvikle forretningen ved hjælp af digitale informatio-

ner og forbindelser, men behovet for adgang til data fra eksterne datakilder er stigende blandt 

virksomheder med en forretningsmodel inden for den cirkulære økonomi. Halvdelen af virksom-

hederne i surveyen svarer, at de fremover får behov for eksterne data og information som grund-

lag for at drive deres forretning. I takt med, at datahastigheden på netværkene sættes op, applika-

tioner udvikles, brugerne får flere platforme til rådighed, og beregningshastigheden øges, vil mu-

ligheden for og incitamentet til at udnytte tilgængelige datakilder stige, hvor fx værktøjer til data-

deling kan understøtte udviklingen.  

Efterspørgsel af data, som kan styrke den cirkulære økonomi 

Størstedelen af virksomhederne i surveyen tilkendegiver, at de bruger eksterne data for at få viden, 

som indgår direkte i produktionsprocessen. Mere end halvdelen anvender eksterne data om krav 

til produkter og produktionsprocesser fx fra love, regler og produktstandarder, mens lidt færre 

anvender eksterne data om materialers og produkters miljøbelastning fx fra Produktregistret, Af-

faldsdatasystemet eller datablade fra producenter/underleverandør. Denne type data vil ofte spille 

en afgørende rolle for at sikre, at virksomhedens produkter kan leve op til de forskellige krav og 

standarder, som er afgørende for, at produkter kan komme på markedet.  

Når virksomhederne i surveyen anvender eksterne data, henter de både data hos private og of-

fentlige aktører, men oftest anvender de data fra private aktører som fx leverandører, producen-

ter, brancheorganisationer, privat datasalg fra konsulenthuse og GTS’er. Virksomhederne i sur-

veyen anvender data fra samlet ca. 140 forskellige datakilder, og to ud af tre virksomheder anven-

der data fra mere end to datakilder. De data, som virksomhederne anvender og efterspørger, kan 

sammenfattes i fire kategorier: 
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 Materialer og udstyr: Data om materialer og udstyr inden for fx byggeri, IT-udstyr, affald eller 

plast. 

 Produktinformation og miljøpåvirkning: Data, der beskriver miljøpåvirkninger og egenskaber 

ved produkter og materialer. 

 Eksterne faktorer: Data, som gavner forretningen, men som ikke er direkte relateret til pro-

duktet, fx vejrdata, energidata, flowbeskrivelse af personer, transport- og trafikdata og infor-

mation om markeder.  

 Information om markeder og kunderne: Data om markeder og kunderne. Markedsdata hand-

ler om information om behov, konkurrenter, salg, volumen og kundedata. 

De metoder, som virksomhederne anvender til at søge efter data, er typisk meget basale, som fx 

søgemaskiner som Google. Google er et stærkt søgeværktøj, men der er risiko for, at de data, som 

virksomhederne finder, er fragmenterede og ikke-standardiserede data, hvilket kan stå i vejen for, 

at virksomhederne kan bruge mere avancerede metoder som fx digital sammenkobling af eksterne 

datasæt med egne data eller anvendelse af statistiske værktøjer, kunstig intelligens eller bedre 

online service til kunderne.  

Eksterne data kan styrke den cirkulære økonomi 

Eksterne data kan styrke den cirkulære økonomi. Fire ud af ti virksomheder svarer, at en bedre 

adgang til data fra eksterne datakilder vil kunne understøtte dem i at styrke den cirkulære tilgang 

i deres forretning. Der er dog flere udfordringer før den datadrevne cirkulære økonomi kan acce-

lereres hos danske virksomheder. Virksomhederne selv peger på manglende overblik, mangel på 

kompetencer og mangel på tid. Desto lettere adgangen er til eksterne data, desto mindre vil res-

source- og kompetenceudfordringer stå i vejen. Eksterne data og information om sekundære ma-

terialer og produkter er ofte fragmenterede, utilstrækkelige, og købere og sælgere kan have van-

skeligt ved at finde hinanden. Standarder og dataløsninger, som får data til at flyde mere frit mel-

lem systemer, kan gavne både virksomheder med datadrevne forretningsmodeller i den cirkulære 

økonomi samt det store flertal af virksomheder, som i øvrigt bidrager til den cirkulære økonomi 

ved fx at købe sekundære materialer. 

Vejen frem – det offentliges rolle 

Datadrevene forretningsmodeller kan hjælpes yderligere på vej ved at øge kvaliteten af datakilder 

fra det offentlige og hos private aktører, og dermed øge attraktiviteten af datakilder og platforme 

med data om fx genbrug, reparation og materialer. Fra offentligt hold kan man være med til at 

understøtte kommerciel brug af data til cirkulær forretningsudvikling og omstilling ved i højere 

grad at gøre data tilgængelige og understøtte datadeling. I rapporten peges der på markeder, ma-

terialer, miljøinformation og produktlevetid som overskrift på indsatser, der kan styrke datadre-

vene forretningsmodeller i den cirkulære økonomi: 

Velfungerende markeder, hvor køber og sælger kan mødes, er en forudsætning for den cirkulære 

økonomi. Data og information om sekundære materialer og genbrugte produkter er dog utilstræk-

kelige på væsentlige områder som fx data om materialer til bygge- og anlægsvirksomheder og i 
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fremstillingsindustrien. Datapartnerskaber, samling af data og standardisering af data vil give 

bedre overblik og understøtte markedet for sekundære materialer og genbrugte produkter.  

Materialer kan lettere genbruges og genanvendes, hvis der er viden om materialers miljøbelast-

ning, materialeegenskaber og om tilgængelighed af materialerne som fx mængder og priser, men 

det er ikke tilstrækkelig grad tilfældet i dag. Derfor kan informationer om materialer gøres mere 

tilgængelige, og mulighederne for at koble data til online markedspladser kan understøttes. Beho-

vet for viden varierer fra materiale til materiale, men fx vil plast i højere grad kunne indgå i den 

cirkulære økonomi, hvis data om materialet og udbuddet blev lettere at tilgå. 

Miljøinformation om materialer og produkter er i dag fragmenteret, mangelfuld og svært tilgæn-

gelig. For nye produkter er der i nogen tilfælde et miljømærke, der kan guide, men for sekundære 

materialer og produkter er det vanskeligt at finde pålidelig information. Digital adgang til pålidelig 

information vil gøre det lettere for sælgere at rådgive korrekt om miljøfordelene ved deres pro-

dukter. En bedre adgang til miljøinformation vil desuden gøre det lettere for virksomheder at de-

signe nye produkter, så de får en lang levetid. Det kan fx være så de holder længere, lettere kan 

repareres eller opgraderes og anvender mindre miljøbelastende materialer.  

Det at deltage i den cirkulære økonomi er allerede dagligdag for mange virksomheder, men front-

løbernes erfaringer antyder, at det samlede potentiale for den cirkulære økonomi, herunder data-

drevene forretningsmodeller, er langt større. Adgang til digital analysekraft og udveksling af data 

over internettet og den digitale teknologi, som driver Industri 4.0, IoT og kunstig intelligens, har 

åbnet for nye forretningsmodeller i den cirkulære økonomi som fx deling, ”product as a service” 

eller effektiv adgang til markeder. Det er databaserede forretninger, som for bare for få år siden 

var det rene science fiction. Der findes iværksættere, som fra starten har været baseret på en da-

tadreven forretningsmodel inden for den cirkulære økonomi, mens det for eksisterende virksom-

heder kræver tid at omstille virksomheden fra eksisterende, økonomisk set velfungerende forret-

ningsmodeller til også at omfatte nye cirkulære forretningsmodeller og at udnytte mulighederne i 

datadrevne forretningsmodeller. Det er ikke muligt at bedømme potentialet i kroner og ører eller 

i arbejdspladser i de kommende 10 – 20 år, men der kan ikke herske tvivl om, at potentialet for 

datadrevne forretningsmodeller i den cirkulære økonomi er langt større, end det ses i dag. 
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Executive summary 

Circular economy and digital opportunities on the agenda 

In 2019, the Danish Technological Institute and Smart City Insights conducted an analysis for the 

Danish Business Authority on the demand for, access to and the needs and use of public and pri-

vate data from external data sources that can support circular business development in Danish 

companies.  

From linear to circular economies 

The reason for the report is the need for a circular conversion, in which materials and products are 

kept in the economic cycle while retaining the highest possible value for as long as possible. Circu-

lar economies break from the linear value chain, which starts with resource extraction and ends 

up as waste. The circular economy offers the possibility for resources that would otherwise end up 

as waste remaining in the value chain for one or more steps, and being part of production again.  

Many Danish companies are already part of the circular economy. This is especially true in areas 

with well-functioning collection, sorting and processing of materials and a well-functioning market 

for secondary resources - especially materials such as metal, glass and paper. Participating in the 

circular economy is, therefore, commonplace for many companies, but there is a difference be-

tween participating in the circular economy and basing one’s business on the circular economy. 

Significantly fewer companies have integrated circular thinking as part of the company's core busi-

ness, and are basing their business model on the circular economy.  

In the analysis, almost 4,000 active Danish companies have been identified as having a business 

model based on the circular economy. This corresponds to two percent of all active companies in 

Denmark with at least one employee. These companies, which can be regarded as early adopters 

of the circular economy in Denmark, have formed the basis for the study of companies' needs and 

demand for, use of and access to public and private data from external data sources that can sup-

port circular business development. External data sources are data sources that the companies do 

not own or control, such as data from Statistics Denmark, the Danish Environmental Protection 

Agency’s (EPA) waste data or the data of other companies. 

There is great potential in external data sources for data-driven companies

Powerful computers, increased data processing and data sharing capacity, and faster Internet con-

nections have resulted in new data-driven business models that can support the circular economy. 

Companies are increasingly using their own data and smart technology for more efficient supplier 

management, warehouse and logistics management, production and sales, or customers contacts 

and services. Data from external data sources can enrich the company’s data and strengthen its 

competitiveness and the circular economy. For example, links between the company's own data 

and data from external sources, such as customer behaviour, position data, material data or 

weather data can provide new opportunities and streamline the use of resources.  
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The focus of this analysis is the link between the circular economy and data from external sources; 

public and private. The basis for the data is a survey interview of more than 500 Danish companies 

with a business model based on the circular economy, desktop studies and 25 case interviews. 

The commercial potential of data from external data sources for data-driven circular busi-

ness development 

The survey shows that external data plays a role for the vast majority of companies, and just over 

half run a data-driven business that would be boosted by better access to external data sources. 

Eight out of ten companies stated in the survey that they use at least one external data source, and 

typically data from two or more external data sources. In the analysis, companies with a data-

driven business model are defined as companies in which access to external data either underpins 

the company's sustainability, strengthens the company's fundamental activities or the company's 

competitiveness. Just over half of the companies with a circular economy business model are de-

fined as having a data-driven business model.  

The need for access to external data sources is increasing  

It is still a novel concept for many companies to develop their business using digital information 

and connections, but the need for access to external data sources is increasing among companies 

with a circular economy business model. Half of the companies in the survey say that they will, in 

future, need external data and information to run their business. As the data speeds of networks 

increase and applications are developed, users are offered more platforms and computation 

speeds increase, the opportunities and incentives to utilise available data sources will increase, 

and data sharing tools can support development.  

Demand for data can strengthen the circular economy 

Most of the companies in the survey indicate that they use external data to gain knowledge that is 

directly involved in their production process. More than half use external data regarding the re-

quirements for products and production processes, e.g. legislation, regulations and product stand-

ards, while slightly fewer use external data on the environmental impact of materials and products, 

e.g. from the Product Register, the Waste Data System or the data sheets of manufacturers/sub-

contractors. This type of data often plays a crucial role in ensuring that the company's products 

meet the various requirements and standards required for the products to enter the market.  

When the companies in the survey use external data, they retrieve data from both private and 

public sources, but the data is mostly from private sources, such as suppliers, manufacturers, trade 

organisations, private data sales from consulting houses and RTOes. The companies in the survey 

use data from a total of approx. 140 different data sources, and two out of three companies use 

data from more than two data sources. The data that companies need and use can be summarised 

in four categories: 

 Material and equipment: Data on material and equipment in, for example, construction, IT 

equipment, waste or plastic. 
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 Product information and environmental impact: Data describing the environmental impact 

and properties of products and materials. 

 External factors: Data that benefits the business but is not directly related to the product, such 

as weather data, energy data, flow descriptions of people, transport and traffic data, and in-

formation on markets.  

 Information on markets and customers: Data on markets and customers. Market data is in-

formation on demand, competitors, sales, volume and customer data. 

The methods that companies use to search for data are typically very basic; such as search engines 

like Google. Google is a powerful search tool, but there is a risk that the data that companies find 

is fragmented and non-standardised, which could prevent companies from using more sophisti-

cated methods, such as digital connections between external data sets and proprietary data, or 

the use of statistical tools, artificial intelligence or better online customer services.   

External data can strengthen the circular economy 

External data can strengthen the circular economy. Four out of ten companies responded that 

better access to external data sources could help them strengthen the circular approach of their 

businesses. But there are several challenges before the development of data-driven circular econ-

omy can be accelerated in Danish companies. The companies themselves point to a lack of time, 

expertise and perspective. The easier the access to external data, the less resource and expertise 

challenges will stand in the way. External data and information on secondary materials and prod-

ucts are often fragmented, inadequate, and buyers and sellers often find it difficult to find one 

another. Standards and data solutions that improve data flow between systems can benefit com-

panies with data-driven business models in the circular economy, and the vast majority of compa-

nies that also contribute to the circular economy by, for example, buying secondary materials. 

The way forward - the role of public authorities 

Data-driven business models can also be helped by increasing the quality of data from public and 

private sources, thereby increasing the attractiveness of data sources and platforms with data on 

e.g. recycling, repairs and materials. Public authorities can help support the commercial use of data 

to develop circular business and conversion thereto by making data more accessible and by sup-

porting data sharing. The report points to markets, materials, environmental information and 

product lifecycle as headings for efforts to strengthen data-driven business models in the circular 

economy: 

Well-functioning markets in which buyers and sellers can meet are a prerequisite for the circular 

economy. But data and information on secondary materials and recycled products are insufficient 

in significant areas, such as data on materials for construction companies and in the manufacturing in-

dustry. Data partnerships, data collection and the standardisation of data will provide a better overview and 

support the market for secondary materials and recycled products.  
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Materials can be more easily recycled and reused if people are knowledgeable about the environ-

mental impact of materials and their properties and availability, e.g. quantities and prices. But un-

fortunately, that is not quite the case today. Information on materials can, therefore, be made 

more accessible and the options to link data to online marketplaces can be supported. The need 

for knowledge varies from material to material, but plastics, for example, could be included in the 

circular economy to a greater extent if data on the material and its supply was easier to access. 

Environmental information on materials and products is currently fragmented, insufficient and 

difficult to access. In some cases, new products bear an eco-label that can offer guidance, but it is 

difficult to find reliable information on secondary materials and products. Digital access to reliable 

information will make it easier for salespersons to offer proper advice on the environmental ben-

efits of their products. Better access to environmental information will also make it easier for com-

panies to design new products with longer lifecycles - i.e. they last longer, are easier to repair or 

upgrade, and use less environmentally harmful materials.   

Participating in the circular economy is already commonplace for many businesses, but the expe-

rience of the early adopters suggests that the overall potential of the circular economy, including 

data-driven business models, is far greater. Access to digital analytics and the exchange of data 

over the internet and digital technology that drives Industry 4.0, IoT and artificial intelligence have 

opened up new business models in the circular economy, such as data sharing, products as a ser-

vice or efficient access to markets. These are data-based businesses that were pure science fiction 

just a few years ago. There are entrepreneurs who were initially based on a data-driven business 

model in the circular economy, while existing businesses may take time to transition their activities 

from the existing, economically functioning business models to include new circular business mod-

els and to exploit the capabilities of data-driven business models. It is not possible to assess the 

potential in DKK or in jobs for the next 10 - 20 years, but there can be no doubt that the potential 

for data-driven business models in the circular economy is far greater than we see today. 
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1. Indledning og overblik 

Jordens ressourcer er under pres. Den globale befolkning vokser, og det samme gør forbruget af 

ressourcer, og samtidig er forbruget meget ulige fordelt mellem rige og fattige i lande. I takt med 

at de økonomiske forhold forbedres i verdens fattige lande, stiger forbruget af ressourcer yderli-

gere. Den traditionelle økonomimodel har været en lineær model fra vugge-til-grav set fra et res-

sourcesynspunkt, som handler om at skaffe ressourcer, producere produkter, forbruge produk-

terne, og smide ud. Siden Brundtlandrapporten (FN Verdenskommissionen for Miljø og Udvikling, 

1987) i slutningen af 1980’erne er bevidstheden om ressourceforbruget blevet stadig skærpet, og 

Ellen MacArthur Foundation (Ellen MacArthur Foundation, 2015) har i de senere år været banner-

fører for en cirkulær model, hvor ressourcerne går fra vugge-til-vugge. I stedet for at deponere 

eller brænde udtjente materialer og anvende jomfruelige produkter går tankegangen i den cirku-

lære økonomi ud på fx at reparere, genbruge eller genindvinde materialer i så høj grad som mu-

ligt.  

Samtidig griber digitaliseringen af samfundet om sig, og mulighederne for at digitalisere og ud-

nytte data vokser i takt med stigende computerkraft, kraftigere netforbindelser, udvikling af kun-

stig intelligens mv. Udviklingen i computerkraft har i store træk fulgt Moores lov, hvor computer-

kraften fordobles for hver 18 måned siden de første computere i 1930’erne. Det indebærer, at 

den computerkraft, som vi har til rådighed om blot 1½ år, er dobbelt så kraftig, som de compu-

tere menneskeheden har udviklet de seneste 90 år. En tilsvarende udvikling ses for andre digitale 

teknologier som lagerkapacitet, netværkshastigheder, kunstig intelligens, BlockChain, Internet of 

Things (IoT), sensorer, Big Data, 3D printing og robotteknologi mv. Digitaliseringen åbner for 

mange nye teknologiske muligheder, og Danmark er på mange områder med i front, når det gæl-

der om at udnytte de nye muligheder.  

Brændstoffet i digitale teknologier er data, og virksomhederne danner selv et væld af data fx i de-

res daglige drift, som gør det muligt at optimere fx planlægning, udvikling af produkter og ser-

vices samt virksomhedens salg. Uden for virksomhederne findes også et væld af data fra både 

offentlige og private kilder, som virksomhederne kan trække på og måske berige og udvikle deres 

forretning med. Det er derfor nærliggende at undersøge, om adgangen til eksterne data også kan 

være en del af løsningen på de udfordringer, som tankegangen i en cirkulær økonomi byder på. 

Med andre ord undersøge, hvad potentialet er for datadrevne virksomheder i den cirkulære øko-

nomi.  

1.1. Opsummering af analysens resultater 

Denne analyse, som Teknologisk Institut og Smart City Insights har gennemført for Erhvervsstyrel-

sen, handler netop om behovet, efterspørgslen og tilgængeligheden af offentlige og private data 

til forretningsdrift og udvikling i de virksomheder, som arbejder med datadrevene forretningsmo-

deller i den cirkulære økonomi.  



Teknologisk Institut

2 

I en datadreven forretningsmodel er det data, der står centralt, og mange af de data, som virksom-

hederne arbejder med, er deres egne data fra fx produktion eller salg. En sammenkobling af eks-

terne data om fx kundeadfærd, udbud og efterspørgsel, materialeegenskaber, vejrdata og andet 

kan være grundlaget for succesfulde forretningsmodeller i både virksomheder med forretnings-

modeller inden for den cirkulære økonomi – og mere traditionelle forretningsmodeller.  

Virksomheder genererer mange data fra deres egne processer og om deres salg, men ofte kan 

data udefra berige forretningsmodellen, og i denne analyse er det den cirkulære økonomi og eks-

terne data, offentlige såvel som private, der er i centrum.  

Analysen giver svar på flere spørgsmål:  

 På hvilke områder er der et stort erhvervsmæssigt og kommercielt potentiale i eksterne 

data til datadreven cirkulær forretningsudvikling?  

 Hvilken information i form af data har virksomhederne med interesse i cirkulær forret-

ningsudvikling behov for – og hvilke offentlige eller private aktører udbyder denne type 

information? 

 Hvor findes eksterne data, som kan møde virksomhedernes behov? Vi vurderer tilgænge-

ligheden af datasættene. På den baggrund estimerer vi det kommercielle og erhvervsmæs-

sige potentiale for udvalgte offentlige og private datasæt.  

 Hvilke tiltag kan Erhvervsstyrelsen og andre aktører eventuelt igangsætte for at udnytte 

forretningspotentialet inden for den cirkulære økonomi i offentlige og/eller private data-

sæt?  

1.2. Metodisk og analytisk tilgang 

Indledningsvist blev danske virksomheder med en forretningsmodel inden for den cirkulære øko-

nomi kortlagt. Kortlægningen skete dels med udgangspunkt i områder, som litteraturen1 pegede 

på, dels i brancher, som helt oplagt hører til en cirkulær økonomi. Derefter er der gennemført både 

kvalitative interview og en survey af virksomheder med en forretningsmodel inden for den cirku-

lære økonomi. Interviewene afdækkede, i hvilket omfang virksomhedernes forretningsmodel var 

datadreven samt behov og efterspørgsel efter data til en cirkulær forretningsmodel. Vi har inter-

viewet 505 virksomheder om emnet, og som sådan er afdækningen af potentialet den mest om-

fattende analyse af sin art, som er gennemført.  

På baggrund af virksomhedernes behov har vi udviklet en typologi for data, der kan understøtte 

en cirkulær forretningsudvikling, og vi har kortlagt mulige datakilder, og hvilke barrierer, der skal 

overkommes for at tilgængeliggøre data. Endelig har vi udarbejdet forslag til den videre proces 

med det formål at udnytte forretningspotentialet i offentlige og/eller private datasæt, der kan un-

derstøtte cirkulær forretningsudvikling. Forslagene er udarbejdet på baggrund af de indsamlede 

data, vores analyse samt som led i en brainstorm på en workshop i juni 2019 med deltagelse af 

repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Dansk Industri, Dansk Erhverv, DAKOFA, 

1 Analyser fra Ellen MacArthur Foundation (Ellen MacArthur Foundation, 2015) har guidet kortlægningen for at fokusere på 

områder, hvor analyser og forskning har peget på områder med potentiale for cirkulær forretningsudvikling i Danmark. 
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KOMBIT og Copenhagen Solutions Lab. Anvendelsen af resultaterne fra de to workshops er alene 

Teknologisk Instituts ansvar. 

1.3. Virksomheder med en datadreven forretningsmodel i den cirkulære øko-

nomi 

I kortlægningen af virksomheder med en forretningsmodel inden for 

den cirkulære økonomi har vi identificeret 3.657 aktive virksomheder i 

Danmark med mindst 1 medarbejder ansat i Experian databasens op-

gørelse fra december 2018. Usikkerheder om fx branchekoder, der ikke 

er helt præcise, betyder, at der kan være virksomheder medtaget i po-

pulationen, som egentlig ikke har en cirkulær forretningsmodel. Vores survey med 505 simpelt, 

tilfældigt udvalgte virksomheder i populationen viste, at 94 procent af de identificerede virksom-

heder også kunne genkende sig selv som en virksomhed med en cirkulær tilgang, så usikkerheden 

i kortlægningen vurderes til at være 5-6 procent. Indregnes usikkerheden, betyder det, at der 

skønsmæssigt er omkring 3.400 – 3.9002 virksomheder i Danmark, der synligt er blandt virksom-

heder med forretningsmodeller inden for den cirkulære økonomi. Der er muligvis flere virksomhe-

der.  

De mest udbredte forretningsmodeller inden for den cirkulære økonomi er de to tredjedele af 

virksomhederne, som beskæftiger sig med reparation for enten private eller professionelle eller 

på anden måde har forretningsmodeller, som forlænger produkters levetid (forlænget produktle-

vetid), eller den fjerdedel, som beskæftiger sig med behandling, oparbejdning og salg af affald 

(genanvendelse). En mindre andel af virksomhederne er beskæftiget med deling af aktiver eller 

variationer af et produkt som-service forretningsmodel (se forklaringen på forretningsmodellerne 

i kapitel 2 og kortlægningen i kapitel 3). Virksomheder med et produkt som service forretningsmo-

del og deling kan ikke identificeres ved hjælp af branchekoder, og der er potentielt flere virksom-

heder med de to forretningsmodeller. 

Virksomhederne med en cirkulær forretningsmodel findes i alle brancher, men især industri, han-

del og services findes der virksomheder med en cirkulær forretningsmodel samt inden for forsy-

ningsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed. 

Den gennemførte survey er repræsentativ for populationen af de 3.657 identificerede virksomhe-

der med en forretningsmodel inden for den cirkulære økonomi. I analysen har vi blandt de virk-

somheder, som selv kan genkende, at de er en del af den cirkulære økonomi, defineret, at data-

drevene virksomheder er virksomheder, der svarer i høj grad eller i nogen grad til mindst et af 

følgende tre spørgsmål: 

A: I hvilken grad vil en bedre adgang til data hjælpe jer til at spare ressourcer, understøtte 

genanvendelse, affaldssortering, og/eller fremstå som en bæredygtig virksomhed? 39 pro-

cent svarer i høj grad eller i nogen grad. 

2 Baseret på en afrunding af 3.657 +/- 6% 
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B: I hvilken grad vil I fremover få behov for eksterne data og information som grundlag for 

at drive jeres forretning? 51 procent svarer i høj grad eller i nogen grad. 

C: I hvilken grad har adgang til eksterne data øget din virksomheds konkurrenceevne? 34 

procent svarer i høj grad eller i nogen grad. 

Surveyen viser, at 58 procent af virksomhederne i populationen datadrevne, og i alt er 53 procent 

af virksomhederne både datadrevne og en del af den cirkulære økonomi. 

1.4. Det erhvervsmæssige potentiale 

Med ovenstående definition kan lidt over halvdelen af virksomhederne i den cirkulære økonomi 

betragtes som datadrevne virksomheder. Sættes surveyresultaterne i relation til populationsstør-

relse er der tale om noget under 2.000 datadrevene virksomheder i den cirkulære økonomi, hvoraf 

10 – 15 procent har mere end 100 ansatte.  

Blandt virksomhederne med en datadrevet forretningsmodel arbejder 40 procent af virksomhe-

derne med genanvendelse, og ligeledes arbejder 40 procent med cirkulære forsyningskæder. 27 

procent af de datadrevne virksomheder arbejder med forlængelse af produktlevetiden. Det vil sige, 

at kun 9 procent af virksomhederne repræsenter de sidste to forretningsmodeller, som er deling 

og produkt som service. Enkelte virksomheder er registreret med mere end en forretningsmodel. 

I Danmark er der omkring 180.000 registrerede virksomheder med mindst en medarbejder. Øje-

bliksbilledet af det kommercielle potentiale i datadrevne virksomheder i den cirkulære økonomi 

rummer flere dimensioner: 

 Virksomheder i den cirkulære økonomi, som allerede udnytter eksterne data 

I runde tal er der i Danmark 2.000 datadrevene virksomheder med en forretningsmodel i 

den cirkulære økonomi, der udnytter eksterne data. Det svarer til omkring en ud af hund-

rede danske virksomheder – eller til 53 procent af virksomhederne med en forretningsmo-

del i den cirkulære økonomi. Det dokumenterer, at der er en stor population af virksomhe-

der i den cirkulære økonomi, som har kommerciel værdi i at udnytte eksterne data. Det 

erhvervsmæssige potentiale her er, at med deres erfaringer er de dels en inspiration for 

andre virksomheder, dels vil mange af dem måske kunne finde flere veje til yderligere at 

udnytte eksterne data – fx ved bedre adgang til data eller kompetencer. 

 Virksomheder i den cirkulære økonomi, som ikke udnytter eksterne data 

En del af de virksomheder, som har en forretningsmodel i den cirkulære økonomi, men 

som ikke kan betragtes som datadrevne virksomheder, har måske et potentiale for en styr-

ket forretning ved brug af eksterne data, hvis data kan gøres relevante og tilgængelige for 

virksomhederne, og barrierer som viden, tid, kompetencer mv. kan overkommes. Virksom-

hederne udgør 47 procent af virksomhederne med en forretningsmodel i den cirkulære 

økonomi. Interview med et repræsentativt udsnit viser, at 18 procent i denne gruppe me-

ner, at bedre adgang til eksterne data vil hjælpe virksomheden til at være mere bæredygtig. 

Der vil være yderligere virksomheder, som ikke har set hvordan eksterne data vil kunne 
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styrke deres forretning og bæredygtighed, som også ville kunne komme i gang med nogle 

af de initiativer, der foreslås på baggrund af denne analyse.  

Virksomheder uden for den cirkulære økonomi udgør det helt store flertal af danske virksomheder. 

Disse virksomheder er ikke omfattet af analysen, og der er ingen viden om, hvor mange, der ud-

nytter eller ikke udnytter eksterne data eller har en datadreven forretningsmodel. Alligevel er det 

værd at knytte et par bemærkninger til virksomhederne i relation til cirkulær økonomi og eksterne 

data: 

 Virksomheder uden for den cirkulære økonomi, som ikke udnytter data

Når virksomhederne, som ikke har en forretningsmodel, der kan ses som en del af den 

cirkulære økonomi, er en mulig forklaring netop mangel på tilgængelige data, om fx hvor 

materialerne kan skaffes, oplysninger om priser, kvaliteter, kvantiteter, egenskaber, miljø- 

og sundhed. Hvis virksomhederne let får den type oplysninger om jomfruelige materialer 

og kun med besvær om genanvendte materialer, så vil de genanvendte materialer have 

vanskeligere ved at finde deres marked. Derfor kan der være et potentiale for at udvide 

den cirkulære økonomi ved at skabe mere gennemsigtighed på markedet og bedre eks-

terne data.  

 Virksomheder uden for den cirkulære økonomi, som allerede udnytter eksterne data

Endelig er der en gruppe af virksomheder, som allerede i dag er datadrevene, men som 

ikke har en forretningsmodel inden for den cirkulære økonomi. Opgaven her vil være at få 

virksomhederne til at omstille sig til cirkulære forretningsmodeller.  

Rettes blikket fremad er det værd at holde fast i, at 51 procent af virksomhederne i den cirkulære 

økonomi anfører, at de fremover i høj grad og i nogen grad vil være afhængige af eksterne data. 

Her er det værd at hæfte sig ved, at surveyen viser, at i dag er det blot 33 procent, som i høj grad 

og i nogen grad anfører, at eksterne data har en afgørende betydning for at drive en økonomisk 

sund forretning, mens der er 34 procent, som i høj grad og i nogen grad anfører, at det er afgø-

rende for deres konkurrenceevne.  

Der er således en tydelig forventning om, at eksterne data fremover vil få større betydning i forhold 

til at drive forretning blandt virksomheder, der i dag er en del af den cirkulære økonomi. 

1.5. Anvendelsesområder/datatyper 

Interviewene og surveyen viste fire overordnede anvendelsesområder/datatyper, som virksomhe-

der med CØ forretningsmodeller anvender: 

Materialer og udstyr: Der er et geografisk element i denne kategori, som omhandler efterspørg-

sel på materialer samt information om mængder af materialer. Det inkluderer materialer inden for 

byggeri, IT-udstyr, affald, og plastik. Udover materialer så søger virksomhederne information om, 

hvor udstyr i fx byggebranchen efterspørges eller findes.  

Produktinformation og miljøpåvirkning: Data inden for dette anvendelsesområde beskriver 

indholdet i produkter og materialer, samt produkter og materialers miljøpåvirkning. Eksempler på 
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data er beskrivelser af indholdet i byggematerialer, affald, Life Cycle Analysis (LCA) af produkter, 

CO2-udledning og miljøpåvirkning generelt. Herudover indeholder data information om krav fra 

myndigheder og kunder til fx emballage.

Eksterne faktorer: Denne type data beskriver elementer, som kan gavne forretningen, men som 

ikke er direkte relateret til produktet, modsat de to ovenstående anvendelsesområder. Eksempler 

på data om eksterne faktorer er vejrdata, energidata, flowbeskrivelse af personer, transport- og 

trafikdata og information om markeder. Data beskriver elementer, som påvirker et produkt eller 

en service. Deleøkonomien er et eksempel, hvor virksomheder kan have behov for at forstå flow 

af personer, hvordan de træffer deres valg, og hvad der påvirker deres valg.

Information om markeder og kunderne: Dette anvendelsesområde vedrører data, som infor-

merer om markeder og kunderne. Markedsdata handler i høj grad information om behov, konkur-

renter, salg, volumen og kundedata.

Desuden tilkendegiver virksomhederne, at de fremover gerne vil have adgang til data om: 

 Marked og kunder: Markedstrends, udbud/omsætning, efterspørgsel, kundeadfærd, 

kundesegmentering 

 Genanvendelse og genbrug: Data/informationer, der giver viden om genanvendelse i 

form af love og regler (krav), genanvendelsesmetoder (produktionsmetoder), omfanget af 

genbrug. 

1.6. Datakilderne - hvor findes data? 

De fleste virksomheder, som anvender data, får deres data fra private kilder (80 procent) og i min-

dre grad fra det offentlige (48 procent). Selvom det offentlige som datakilde synes mindre, så kan 

private data i realiteten stamme fra offentlige data, som er blevet pakket, tilpasset og evt. beriget 

af en privat udbyder, så den private udbyder kan tilbyde en reel værdi til deres kunder. Data med 

værdi kan sælges videre til bl.a. virksomhederne i den cirkulære økonomi som et kommercielt pro-

dukt. Det er rimeligt at antage, at de private dataudbydere er mere opsøgende, mere målrettede 

og klar på værdien af deres data, og derfor når de ud til flere virksomheder og skaber værdi sam-

menlignet med de ubehandlede offentlige data, der står til rådighed for brugerne.  

Offentlige data kan have karakter af ubehandlede rådata, som kræver både datakompetencer og 

forretningsindsigt at berige, så data kan udnyttes af virksomheder. Hvis fx trafikdata kun findes i 

nogle kommuner, og data ikke er standardiserede (fx i forhold til opdateringsfrekvens, datastruk-

tur eller indhold), så kan det være vanskeligt at skabe værdi af data for virksomheder, som har en 

forretning, der går udover kommunegrænsen.  

Virksomheder med kunder inden for kommunegrænsen har muligvis også for lille en omsætning 

til at retfærdiggøre investering i udnyttelse af data. Dataindholdet og mulighederne er formentlig 

også underkommunikerede sammenlignet med den markedsføringsindsats, som en privat data-

udbyder kan præstere. Hvis få får øje på forretningspotentialet i de data, der er tilgængelige, bliver 

de kun anvendt i begrænset omfang.  
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Private virksomheder, som kan se deres fordel i at streamline data, kombinere datakilder og levere 

data, der svarer til brugernes behov, har stor samfundsnytte. Jo højere datakvalitet fra det offent-

lige i form af opdateringsfrekvenser, dokumentation, konsistens, kvalitet, tilgængelighed mm., des 

mere attraktivt vil det være for private dataleverandører at udnytte kilderne eller indbygge data i 

systemerne. Eksempler på dette er fx NNErhverv, Experian, Geomatic (Conzoom), der leverer data 

og analyser, eller regnskabssystemer, som trækker oplysninger ind fra tilgængelige datakilder. 

Ser man nærmere på konkrete datakilder, så kan de inddeles i fem overordnede kategorier.  

Internetsøgning (Google), som anvendes til at finde data eller datakilder, herunder: 

 Markedsrapporter 

 Information om kunder 

 Information om lovgivning og regler 

 Information om miljøpåvirkning af produkter og materialer 

 Produktblade og anden information hos leverandører og producenter. 

Data i virksomhedernes værdikæder. Data om produktinformation, materialer og miljøpåvirk-

ning, hentes enten direkte fra leverandører eller via produktblade og information hos leverandører 

og/eller producenternes hjemmesider. 

Flere offentlige styrelser anvendes som datakilder. Typer af data, der hentes hos de enkelte sty-

relser, varierer meget fra lovgivning, kundesøgning, til information om miljøpåvirkning af materia-

ler.  

Materialebørser anvendes til at sælge og finde materialer. Nogle af materialebørserne er bran-

chespecifikke, fx byggebranchen, mens flere benytter sig af andre mere neutrale kilder som fx Den 

Blå Avis.  

GTS Institutter, konsulenthuse, brancheorganisationer og universiteter anvendes som data-

kilder for specialiseret viden som fx Life Cycle Analysis, markedsrapporter m.m. 

I kapitel 6 og Bilag E findes en detaljeret oversigt og analyse af datakilderne.  

1.7. Virksomhedernes databehov

Virksomhederne med en forretningsmodel i den cirkulære økonomi er spredt ud over mange bran-

cher. Virksomhedernes behov for data kan være meget forskellige fra branche til branche og fra 

forrentningsmodel til forretningsmodel. Den store diversitet betyder, at der er få ”one-size-fits-all” 

løsninger, som alle virksomhederne kan få glæde af. En forbedring af et datasæt vil kun komme 

relativt få virksomheder til gavn. Det kan være en hæmsko for at forbedre det erhvervsmæssige 

potentiale, der ellers kunne ligge i at forbedre adgangen til eksterne data.  

Virksomhederne har behov for mange typer af data. Otte ud af ti virksomheder svarer i surveyen, 

at de anvender en eller anden form for eksterne data i deres forretning, og 9 procent af virksom-

hederne anvender alle datatyper, som er beskrevet afsnit 1.5. Hver fjerde virksomhed benytter 
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eksterne data til at forstå deres kunder bedre eller til at optimere leveringen af tjenesteydelser. 48 

procent anvender online datatjenester til salgskanaler, og 23 procent bruger markedsdata. Der er 

lidt forskel på efterspørgslen alt efter forretningsmodellen. 46 procent benytter data om miljøbe-

lastning og 51 bruger data om krav til produkter og produktionsprocesser. For eksempel efterspør-

ger virksomheder, der arbejder med at forlænge produkters levetid, i mindre grad data om mate-

rialer eller processer, hvilket sandsynligvis kan tilskrives en stor andel af små reparationsvirksom-

heder. 

Det overordnede indtryk fra interviewene med 505 virksomheder om deres brug af eksterne data 

er, at standardiserede data, som lægges frem gennem offentlige myndigheder eller producenter, 

spiller en alt dominerende rolle, når det drejer sig om krav til produkter og produktionsprocesser 

samt om miljøbelastning. For data til belysning af markedets størrelse benytter virksomhederne 

sig af en kombination af aggregerede, bearbejdede data og udtræk af data, som modsvarer virk-

somhedens behov. Når det kommer til at få viden om kunderne og deres adfærd samt tage tjene-

ster i brug for at sælge, benytter virksomheder sig i langt højere grad af digitale værktøjer som fx 

Google Analytics med henblik på at kunne analysere adfærd men også som en kanal for salg. Etab-

lerede digitale salgsplatforme bliver dog sjældent nævnt.  

Interview med 25 virksomheder, der er udvalgt ved hjælp af den indledende kortlægning af virk-

somheder med en forretningsmodel inden for den cirkulære økonomi, viste, at virksomhederne 

kun i relativt moderat grad benytter eksterne data i forretningen både i forhold til materialer, for-

brug og udledning, kunder, markeder, lovgivning samt geografi (fx kort- og vejrtjenester). Kende-

tegnende for de benyttede data er, at det især er offentligt tilgængelige data fra offentlige styrelser, 

der benyttes og suppleres med tilkøbte specialdata.  

Interviewene med de 25 virksomheder viste en ret begrænset efterspørgsel efter nye eksterne 

data, da virksomhederne havde vanskeligt ved at identificere data, der kunne styrke deres forret-

ning. Kendetegnende for efterspørgslen på data er, at det er mere detaljerede data og data af 

nyere dato end de data, virksomhederne allerede benytter, der efterspørges.  

1.8. Barrierer for brug af eksterne data  

I analysen om tilgængeligheden af data, beskrev virksomhederne fem overordnede elementer, 

som blev beskrevet som barrierer for anvendelse af eksterne data for virksomheder, som arbejder 

med cirkulær økonomi. Barriererne er meget lig de barrierer, som man normalt hører fra virksom-

heder i andre brancher, men da det er andre datatyper og datakilder, der anvendes, så er vil løs-

ningerne i visse tilfælde være anderledes. Nedenfor beskrives de fem overordnede barrierer.  

Fragmenterede datakilder 

Den største udfordring, som virksomhederne peger på i adgangen til eksterne data, er at få et 

overblik over, hvilke eksterne data, der findes, men det er dog blot 15 procent af virksomhederne, 

som svarer, at de står over for denne udfordring. Konklusionen er ikke, at 85 procent så har over-

blikket, men nok nærmere at mange virksomheder måske nøjes med eller stiller sig tilfreds med 

de data, de umiddelbart kan finde ved at bruge søgemaskinerne.  
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Virksomhederne i surveyen anvender i omegnen af 142 forskellige datakilder. 61 procent af virk-

somhederne anvender mere end to datakilder, men samtidigt kan vi se, at yderligere data efter-

spørges, samt at de metoder, som virksomhederne anvender til at søge efter data, er meget basale.  

Ressourcekrævende at finde relevant information 

De data, der anvendes af de interviewede virksomheder, er især produktinformation, hvor virk-

somhederne ser på leverandørers og producenternes produktblade. Det er specielt virksomheder, 

der arbejder med genanvendelse samt cirkulær forsyningskæde, som anvender produktinforma-

tion. Her er der tale om data i et værdikædeperspektiv, og hvor virksomhederne selv skal stille data 

til rådighed for andre virksomheder i værdikæden, som kan være enten leverandører eller kunder. 

Nogle virksomheder får data direkte fra producenter/leverandører, men mange besøger hjemme-

sider for at prøve at finde produktinformation, hvilket er tidskrævende. At datakilderne er frag-

menterede gør også, at det kræver mange ressourcer at finde informationen.  

En mulig opfølgning er at undersøge, hvordan man kan samle produktinformation på nye måder i 

de forskellige værdikæder inden for genanvendelse og cirkulære forsyningskæder. Lettere adgang 

til denne type data vil spare virksomhederne for at bruge mange ressourcer på at finde relevante 

data. Derudover bør der ses nærmere på, hvordan data om produktinformation udstilles, og hvil-

ken information (fx information om krav til produkter, fx emballage, fødevarer eller byggemateri-

aler), der konkret efterspørges i værdikæden.  

Manglende Kompetencer  

Flere virksomheder nævnte, at de ikke havde kompetencerne til at forstå og bearbejde de data, 

der findes. Dette skyldes i høj grad, at virksomhederne ikke har dataanalytikere eller dataeksperter, 

men også at de data, der findes, ikke er standardiseret og er svær at konvertere til brugbar infor-

mation.  

Derfor anvender flere også det, man kan kalde databrokers. Det er virksomheder, som er speciali-

serede i at indsamle og bearbejde data til virksomheder og den offentlige sektor. Eksempler på 

denne type virksomheder er Geomatic, DinGeo, Experian og Septima.  

Manglende overblik over materialeinformation 

Centralt i den cirkulære økonomi er velfungerende markeder for fx genanvendte materialer eller 

produkter til genbrug. På et velfungerende marked kan købere og sælgere finde hinanden, og det 

er klart, hvad der handles. Der findes flere datakilder, hvor materialer kan købes og sælges, altså 

en form for materialebørs. Den Blå Avis og Gul & Gratis nævnes som datakilder, både af dem, der 

sælger materialer til genbrug eller genanvendelse, og dem, der køber materialer. Meget få af de 

virksomheder, som efterspørger data om materialer til genbrug eller genanvendelse, anvender 

ikke umiddelbart de mest oplagte datakilder, specielt inden for byggematerialer såsom byggema-

terialer.dk eller genbyg.dk. Derudover er der efterspørgsel på bedre og mere data om materialer 

til genbrug eller genanvendelse. Dette handler om, hvor (geografisk) man kan finde de materialer, 

virksomhederne har brug for, mængderne, der er til rådighed, samt hvad materialerne indeholder. 

Sidstnævnte er tæt relateret til ovenstående. Det virker i høj grad som om, at virksomhederne ikke 
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har overblik over datakilder på dette område, samt at data – specielt produktinformation - ikke er 

tilstrækkelige i forhold til, hvor materialerne findes.  

En mulig opfølgning på denne udfordring er i første omgang at danne et overblik over eksisterende 

materialebørser og samle dem inden for forskellige typer af materialer, byggeri, plast, IT-udstyr, 

fødevarer m.m. Der bør ses nærmere på cases, men også på, hvad barriererne er i forhold til data 

i de eksisterende materialebørser. Der findes virksomheder, som er specialister i materialebørser, 

fx skrotpriser.dk, men der er også mange eksempler fra udlandet, som man kan lære af, som fx i 

Austin.3 Websiden MarketplaceHUB4 giver adgang til knap 100 af den slags markedspladser i EU 

og USA. Det bør også undersøges hvilke kompetencer, der er nødvendige, i forhold til support og 

bemanding af en materialebørs.  

Manglende overblik over miljøpåvirkninger 

Det miljørigtige valg er ikke altid indlysende, og det kan kræve omfattende analyser af produkter-

nes livscyklus for at vælge det bedste alternativ. Og uanset om behovet er at kunne træffe det 

bedste valg eller blot at kunne dokumentere sine materialer, så efterspørger flere af de interview-

ede virksomheder information om miljøpåvirkninger og Life Cycle Analyser for produkter inden for 

flere typer af materialer.  

Det er dog ikke let at finde dokumentationen, for datakilderne her er igen fragmenteret, da speci-

fikke studier er foretaget af konsulenthuse og GTS Institutter, og atter andre er databaser i Dan-

mark eller i udlandet. En mulig opfølgning er at skabe et overblik over databaser med data om 

produkter og materialers miljøpåvirkning i Danmark og i udlandet.  

Markedsinformation er efterspurgt 

Information om markedet og kunder efterspørges inden for alle de cirkulære forretningsområder. 

Her anvendes tre overordnede tilgange til at finde data. Simpel søgning på internettet efter mar-

kedsrapporter om de enkelte forretningsområder, som ofte er kostbare, bestillingsopgaver hos 

konsulenter og GTS Institutter, eller rapporter fra brancheforeninger, EU og offentlige styrelser. 

Mulige opfølgninger her er begrænsede i forhold til datakilder. Et forslag kunne være at samle 

markedsrapporter og data om markeder et centralt sted, så de er lettere at identificere, men det 

skulle i så fald være sektorrettet fx til bygge- anlægsområdet.  

Efterspørgslen efter eksterne data om fx brugeradfærd (fx affalds- og energiforbrug), person flow 

og vejrdata er begrænset og meget forskelligartet. Det er også data, hvor virksomhederne har 

svært ved at identificere datakilderne. Data findes, men der var eksempler på virksomheder, som 

ikke kunne finde de relevante kilder. Fx er de data, som virksomhederne efterspørger, meget lig 

de data, som kommunerne arbejder med i deres cirkulære økonomiprojekter, som fx genanven-

delse af byggematerialer, affaldsprojekter eller Mobility-as-a-Service (MaaS). Det vil derfor være 

3 Se fx http://excessmaterialsexchange.com/, https://www.materialexchange.io/, https://austinmaterialsmarketplace.org/, 

https://marketplacehub.org/, https://www.ihk-recyclingboerse.de/, https://www.oogstkaart.nl/, 
4 https://marketplacehub.org/ 
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værd at afdække hvilke data, der anvendes i kommunernes projekter, og at se på mulighederne 

for at offentliggøre disse data på de åbne dataportaler som fx opendata.dk.  

1.9. Forslag til opfølgning 

På baggrund af analysen af, hvilke offentlige og private data, der har potentialet til at understøtte 

cirkulær forretningsudvikling, og som virksomhederne konkret efterspørger, er der opstillet en 

række forslag til opfølgning, som er præsenteret i deres fulde omfang i kapitel 8. Nedenfor følger 

en kort opsummering af forslagene i overskriftsform ud fra, hvilken efterspørgsel de modsvarer, 

forslagets potentiale, og hvordan forslaget kan øge tilgængeligheden af data. 

Det er ikke muligt at udpege enkelte datasæt eller datakilder, som mærkbart ville kunne øge effek-

ten af datadrevene forretningsmodeller inden for den cirkulære økonomi. En forbedring af én da-

takilde ville få effekt for få virksomheder. Forslagene er derfor mere generelle i karakter som fx 

ordninger, der retter sig mod enkelt virksomheders behov (fx #2 Startkit, #6 Mentorordning, #9 

Dataklippekort), eller som retter sig mod at skabe samarbejde og samordning mellem dataudby-

derne (fx #4a Harmoniserede data, #7 Sektorspecifik platform, #8 Datapartnerskaber, #11 Videns-

bank med broker eller #12 Dialog mellem kommunerne). For virksomhederne kan der skabes et 

bedre overblik over udbuddet af data med #1 Databørs, #4b Kommunikation om datakilder, #9 

Materialeinfo og #11 Vidensbank med broker. For nogle virksomheder er brug af eksterne data så 

fjern en mulighed, at der kan være god effekt af inspiration gennem #3 Case-historier eller #5 

Businesscases. 

Datakilderne er desuden så forskellige, at det kan være en fordel med fokus i arbejdet. Det gælder 

fx fokus på en branche, hvor bygge- og anlægsbranchen er et oplagt valg, fordi meget store mæng-

der materialer går igennem byggeriet, og det er i dag vanskeligt at få overblik over både udbud og 

efterspørgsel. En anden branche kunne være detailhandel med brugt tøj, fordi genanvendelse i 

detailhandlen fylder en del, og miljøbelastningen fra tekstiler er stor. Både bygge- og anlægsbran-

chen og detailhandlen udgør en betydelig andel af virksomhederne i den cirkulære økonomi, og 

forretningsmodellerne ”Genanvendelse” og ”Forlængelse af levetid” dominerer de to brancher. 

Forslagene kan kombineres til indsatser, og på de følgende sider er der udpeget fire forslag til 

indsatser som adresserer henholdsvis markeder, materialer, miljø og forlænget produktlevetid. 
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Markeder. Bygge- og anlægsaffald udgør en væsentlig del af affaldsmængderne i Danmark, og det 

er en udfordring at få markedet for genanvendte materialer og genbrugte produkter til at fungere 

optimalt, selvom der er flere dataplatforme. Hvis flere udbydere kan gå sammen i fx datapartner-

skaber vil det kunne skabe et langt stærkere overblik og fremme efterspørgslen efter materialer 

og genbrugte produkter. Aktørerne findes i både bygge- og anlægsvirksomhederne og i fremstil-

lingsindustrien.  

Forslag til indsats 1 Data til et stærkere marked for cirkulær økonomi 
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Materialer. Materialer er i sidste ende kernen i den cirkulære økonomi, så udtjente produkter kan 

skilles i deres oprindelige materialer og genanvendes i nye produkter. Vilkårene for genanvendelse 

er forskellige fra materiale til materiale. For nogle materialer som metal, glas og papir findes der 

velfungerende markeder, og for andre som elektronikaffald (WEEE) er cirkulationen vanskeligere, 

fordi materialerne er blandede. Vi har her peget på plast som et materiale, der i højere grad kunne 

indgå i den cirkulære økonomi, hvis data om materialet og udbuddet blev lettere tilgængelige. 

Forslag til indsats 2 Data om materialer til styrkelse af cirkulær økonomi 
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Miljø. Mange virksomheder anvender miljøinformation, og kilderne er fragmenterede.  

For nogle produkter er det let med miljømærker, men for mange produkter gælder det, at det er 

vanskeligt for ikkeeksperter at vurdere, hvad det miljømæssigt bedste valg er. Det er et stort om-

råde at arbejde med, så nedenfor har vi foreslået en fokuseret indsats omkring handelsvirksom-

heder. En yderligere fokusering på fx tekstiler ville også gøre det lettere for online-genbrugsbutik-

ker at rådgive korrekt om miljøfordele ved deres produkter. Data tillader ikke en opgørelse af an-

tallet af online-genbrugsbutikker, men genbrugsbutikkerne er blandt de 465 handelsvirksomheder 

med en datadreven forretningsmodel, hvoraf 351 virksomheder har færre end 10 ansatte. 

Forslag til indsats 3 Data til mere miljøinformation til gavn for cirkulær økonomi 
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Produktlevetid. Ressourcer, der er bundet i et produkt, kan få længere levetid og bedre udnyt-

telse, hvis produktet kan bruges igen5 eller bruges af flere, repareres eller opgraderes. I case ek-

semplerne arbejder Re-Match med genbrug af kunstgræsplæner, FarmBackup med effektiv brug 

af landbrugsmaskiner, NaboGo med produktdeling og Pack and Sea A/S med deling af fiskekasser. 

Virksomheder, der allerede i designprocessen, tager stilling til produktlevetid, ressourcer og levetid 

og indgår på mange måder i den cirkulære økonomi: Produkter, der holder længere, lettere kan 

repareres og opgraderes, anvender mindre miljøbelastende materialer, og produkter, som ved en-

den af deres levetid lettere kan adskilles for en mere effektiv gen-udnyttelse. Viden om miljøpå-

virkning og materialer på disse områder er sparsom og er typisk specialistviden, der ikke er lettil-

gængelig for virksomheder. KMD og Orbicon A/S (WSP) tilbyder prædiktiv vedligeholdelse af vand-

forsyning, fordi de ved at kunne koble lokale data får et statistisk sikkert grundlag til at udpege rør 

og områder, der trænger til vedligehold.  

Forslag til indsats 4 Data til forlænget produktlevetid 

5 Der findes allerede flere platforme for køb og salg af brugte varer. Fx dba.dk, guloggratis.dk, vareborsen.dk, industriba-

sen.dk, sylvest-trading.dk, altimaskiner.dk, vhi.dk, kjauktion.dk mv. 
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1.10. Perspektiver for datadrevne forretningsmodeller i den cirkulære økonomi 

Trækket på jordens ressourcer er stigende. Det bliver stadig mere påtrængende med en cirkulær 

omstilling af økonomien, hvor materialer og produkter holdes i det økonomiske kredsløb med den 

højest mulige værdi længst muligt. Cirkulær økonomi bryder med den lineære værdikæde, som 

starter med udvinding af ressourcer og ender som affald. Samtidig udvider den teknologiske ud-

vikling i form af kraftige computere, øget kapacitet til databehandling og datadeling samt hurtigere 

internetforbindelser mulighederne for nye forretningsmodeller i erhvervslivet og for udveksling af 

data om ressourcer. 

Nærværende analyse har identificeret omkring 2.000 virksomheder i Danmark, som både anven-

der eksterne data og har en forretningsmodel, der klart ligger inden for den cirkulære økonomi. 

Kortlægningen identificerede i alt knap 4.000 virksomheder med en forretningsmodel, der ligger 

inden for den cirkulære økonomi.  

Den cirkulære økonomi er dog større end det, fordi mange virksomheder arbejder målrettet på at 

reducere spild i deres produktion og derigennem reducere deres ressourceforbrug. I en undersø-

gelse fra 2018 (Sørensen S. Y., Danske virksomheder engagerer sig i cirkulær økonomi, 2018) viste 

Teknologisk Institut, at otte ud af ti industrivirksomheder i høj grad eller i nogen grad arbejder 

målrettet på at undgå spild af ressourcer. Mange virksomheder indgår i etablerede materialekreds-

løb for fx jern, papir eller glas. Den samme undersøgelse viste, at 17 procent af industrivirksomhe-

derne svarer, at genanvendte råvarer og materialer indgår i deres produktion i dag.  

Det at deltage i den cirkulære økonomi på et eller andet niveau er nok dagligdag for de fleste, men 

det at give sig fuldt ud og målrettet have en forretningsmodel, der er indrettet efter den cirkulære 

økonomi, er endnu for frontløberne. Det er disse frontløbere, som vi har identificeret i denne un-

dersøgelse. Frontløberne er de virksomheder, som muliggør og driver den cirkulære økonomi, og 

eftersom en større andel af danske virksomheder har taget ideerne om den cirkulære økonomi til 

sig, antyder det, at det samlede potentiale for den cirkulære økonomi, herunder datadrevene for-

retningsmodeller, rækker langt ud over frontløbernes rækker.  

Der er mange barrierer for den datadrevne cirkulære økonomi som fx tilgængelighed af data, man-

gel på teknologiske løsninger, finansieringsmæssige barrierer, mangel på markeder, eller mangel 

på viden og opmærksomhed på forretningsmæssige muligheder.  

En analyse af den finske industri fra SITRA (SITRA, Technology Industries of Finland og Accenture, 

2019) viser, at virksomheder i fremstillingsindustrien er dygtige til at levere produkter, der holder 

længe, og at de tilbyder en vedligeholdelsesservice, der sikrer en lang levetid. Desuden har de fin-

ske virksomheder i nogen grad også tilbud til deres kunder om at opgradere eller tage udtjente 

produkter tilbage. Endelig anvender disse fremstillingsvirksomheder i nogen grad genanvendte 

materialer. Andre forretningsmodeller i relation til den cirkulære økonomi er dog knap så ud-

bredte. Det gælder fx forretningsmodeller om deling, produkt som service eller ”performance as a 

service”, gensalg af produkter eller genfremstilling.  
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Teknologisk Instituts analyse fra 2018 og nærværende analyse antyder samme konklusion, nemlig 

at (1) en stor andel af virksomhederne er ressourcebevidste og allerede har foden inden for den 

cirkulære økonomi, men at (2) bredden i forretningsmodellerne ikke er stor og begrænser sig til at 

bruge genanvendte materialer i nogen udstrækning, lave solide kvalitetsprodukter, der kan ser-

viceres og vedligeholdes og evt. tages tilbage efter brug. De virksomheder, der går videre med brug 

af sekundære materialer, er ofte virksomheder med flere ressourcer, international orientering og 

ambitioner om vækst (Sørensen S. Y., Danske virksomheder engagerer sig i cirkulær økonomi, 

2018).  

Adgang til digital analysekraft og udveksling af data over internettet og den digitale teknologi, som 

driver Industri 4.0, IoT og kunstig intelligens, har også åbnet for nye forretningsmodeller som de-

ling, ”product as a service” eller effektiv adgang til markeder. Det er databaserede forretningsmu-

ligheder, som for bare få år siden var det rene science fiction. Der er iværksættere og opstartsvirk-

somheder, som fra starten er baseret på en datadreven forretningsmodel inden for den cirkulære 

økonomi. For eksisterende virksomheder kræver det tid, kompetencer, finansiering, mod og inno-

vation at omstille virksomheden fra eksisterende, økonomisk set velfungerende forretningsmodel-

ler til også at omfatte nye cirkulære forretningsmodeller og at udnytte mulighederne i datadrevne 

forretningsmodeller.  

Det er ikke muligt at bedømme potentialet i kroner og ører eller i arbejdspladser i de kommende 

10 – 20 år, men der kan ikke herske tvivl om, at potentialet for datadrevne forretningsmodeller i 

den cirkulære økonomi er langt større end det ses i dag. 

Datadrevene forretningsmodeller ville blive hjulpet yderligere på vej ved at øge tilgængelighed, 

kvalitet og attraktivitet af datakilder og platforme om fx genbrug, reparation og materialer. Tekno-

logisk Institut har spurgt mellemstore, typisk succesfulde fremstillingsvirksomheder (De skjulte 

helte (Teknologisk Institut , 2013)) om, i hvilken grad de har digitaliseret deres samlede produktion. 

Undersøgelsen viser, at disse fremstillingsvirksomheder først og fremmest har digitaliseret deres 

interne processer, mens digitalisering bagud og fremad i værdikæden ligger på et meget lavt ni-

veau (Teknologisk Institut, 2019). Det må alt andet lige signalere, at der er betydelige potentialer – 

og givetvis barrierer – for implementering af datadrevene forretningsmodeller også inden for den 

cirkulære økonomi, som rækker ud mod deres leverandører og kunder. 

EPC (Annika Hedberg, 2019) peger i et policy dokument på basale udfordringer for en datadreven 

cirkulær økonomi – fx at styrke den digitale infrastruktur (fx 5G), standardisering og dokumentation 

af data, håndtere datasikkerhed, hurtigere implementering af nye teknologier som kunstig intelli-

gens, løfte digitale kompetencer samt at revidere love og regler (fx om offentlige indkøb, skatter 

og afgifter), som kan stå i vejen.  

Standarder og dataløsninger, som får data til at flyde mere frit mellem systemer, kunne gavne 

datadrevne forretningsmodeller i den cirkulære økonomi. Det kan fx være mellem det offentlige 

og det private, det kan være up- eller downstream i værdikæden, og det kan være på tværs af 

værdikæden. Et godt eksempel er samkøring af data fra fx et kommunalt niveau til et landsdæk-

kende niveau. Det giver overblik, nye muligheder for statistisk analyse eller anvendelse af kunstig 
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intelligens. Det er en kompleks opgave at få data til at flyde mere frit, for dels er der mange data-

systemer og dataformater, der skal kunne kommunikere indbyrdes, dels er der spørgsmål om 

GDPR, IPR og datasikkerhed. Endelig er der så mange aktører involveret, som forskere fra VVT i 

Finland (Annika Hedberg, 2019) noterer, at det i sig selv er en nøgleudfordring at etablere samar-

bejde mellem mange partnere med forskellig ekspertise og perspektiver. Det er jo sjældent én 

virksomhed, som udgør hele cirklen, men et økosystem eller samspil af flere virksomheder og for-

brugere. Co-creation er en del svaret, som en del af løsningsmodellerne i denne rapport peger på. 

Ellen MacArthur Foundation (Ellen MacArthur Foundation, 2019) peger på, at kunstig intelligens 

kan anvendes til at gavne den cirkulære økonomi, og forudsætningen for kunstig intelligens eller 

maskinlæring er gode data. Et godt eksempel er samkøring af data for ledningsnettet fra mange 

kommuner og så at anvende kunstig intelligens til at forudsige tilstanden af vandrør under jorden 

baseret på informationer om vandrørenes alder, materialer, jordbundsforhold mv. til et mere ef-

fektivt og målrettet vedligehold. Data fra bare én kommune ville ikke være tilstrækkeligt for mo-

dellerne, og det ville være for kostbart at udvikle datasystemer skræddersyet til hver kommune. 

Ved at sammenkøre data bliver datamængden tilstrækkelig, datamodellerne rentable, forsynings-

selskaberne sparer både penge og ressourcer, og dermed kan vedligeholdet målrettes, og i sidste 

ende kan ledningsnettets levetid forlænges, se fx (KMD, 2019). Forudsætningen er blandt andet, at 

data findes, og at data er standardiserede, så de kan sammenkøres.  

EPC (Annika Hedberg, 2019) peger med rette på, at løsninger, som digitaliserer og standardiserer 

data, er afgørende for, at datadrevne forretningsmodeller i den cirkulære økonomi kan opnå en 

større udbredelse. Et sidste perspektiv er nødvendigheden af offentlige politikker, som understøt-

ter muligheden for datadrevene forretningsmodeller. En rapport fra (EIT-Climate-KIC, 2018), som 

har vurderet mulighederne på europæisk plan, peger ligesom EPC på teknologi, markeder og kom-

petencer som en forudsætning for at udnytte digitaliseringsgevinster i den cirkulære økonomi. 

Rapporten understreger også betydningen af politikker, som understøtter startups i den cirkulære 

økonomi, eftersyn af komplekse lovregler, skattepolitiske instrumenter samt øget information. 
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1.11. Læsevejledning 

Analysen af, hvilke offentlige og private data, der har potentialet til at understøtte cirkulær forret-

ningsudvikling, og som virksomhederne konkret efterspørger, er gennemført i en serie på seks trin 

i løbet af foråret 2019. Det første trin er kortlægningen af de cirkulære virksomheder. Resultaterne 

heraf er præsenteret i kapitel 3. Det andet trin er en række dybdegående interview med udvalgte 

virksomheder (kapitel 4) og en survey med 505 virksomheder for dels at kortlægge de datadrevne 

virksomheder i populationen, dels deres behov for eksterne data (kapitel 5). Slutteligt har vi kort-

lagt og vurderet udbuddet af data inden for de behov virksomhederne, som har givet udtryk for 

(kapitel 6), samt foretaget en vurdering af disse datas tilgængelighed. 

Som en del af forløbet er der afholdt to workshops i regi af Erhvervsstyrelsen med deltagelse af 

repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Dansk Industri, Dansk Erhverv, DAKOFA, 

KOMBIT og Copenhagen Solutions Lab. På den sidste workshop blev der gennemført en brain-

storm på mulige initiativer. Resultaterne herfra indgår blandt de forslag til opfølgninger, som rap-

porten afrundes med i kapitel 8. 

Figur 1: Overblik over analysens trin 
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2. Grundbegreber og metodeoverblik  

Dette kapitel giver en introduktion til cirkulær økonomi, forretningsmodeller og datadrevne forretnings-

modeller, som analysen kredser om.  

2.1. Forretningsmodeller i den cirkulære økonomi 

En forretningsmodel er den konstruktion, der beskriver, hvordan en virksomhed kan skabe og le-

vere værdi til deres kunder. Modellen beskriver, for hvem og hvordan den skaber værdi. Hver virk-

somhed har sin egen forretningsmodel, og nogle er mere succesfulde end andre. I dette projekt 

arbejder vi med en kategorisering af forretningsmodeller, som kan understøtte en cirkulær øko-

nomi baseret på digitale teknologier, der udnytter offentlige og private data. 

Figur 2: Forretningsmodeller i den cirkulære økonomi 

Den cirkulære økonomi er fx beskrevet af Ellen MacArthur Foundation i rapporten ”Potential for 

Denmark as a circular economy” (Ellen MacArthur Foundation, 2015). Den cirkulære økonomi 

handler i al korthed om at udnytte jordens ressourcer så effektivt som muligt, så materialer ikke 

går til i forbrænding eller deponi, men bliver brugt igen og igen. Det handler om (i prioriteret ræk-

kefølge) at undgå forbrug af ressourcer (fx gennem virtualisering eller ”servitization”), at forbruge 

med mindst mulig miljøbelastning og ressourceforbrug, at forlænge levetiden af produkter gen-
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nem vedligehold, reparationer og opgradering, at udnytte ressourcerne bedst muligt gennem de-

ling, at genbruge og genfremstille produkter og i sidste ende genanvende eller genindvinde en så 

stor en andel af ressourcerne som overhovedet muligt.6

En traditionel forretningsmodel, hvor virksomheder skaffer råvarer, som de efterfølgende bearbej-

der til et produkt, der sælges, og som efter endt brug bliver til affald, er en del af en lineær økonomi. 

Tidligere blev affaldet blot deponeret, men i takt med stigende mængder af affald er det i højere 

grad blevet brændt, og i nogle samfund, især i Danmark, er varmen fra afbrændingen brugt til fx 

elektricitet eller opvarmning. Udnyttelse af brændværdien er dog ikke den bedste værdiudnyttelse 

af affaldsressourcen i en cirkulær økonomi, hvor materialer med fordel genanvendes i stedet for 

at blive omdannet til energi og forsvinder ud af materialekredsløbet. 

Nedenfor beskrives de fem forretningsmodeller (se Figur 2) med eksempler på virksomheder, som 

opererer med variationer af forretningsmodellen.7 Nogle virksomheder kan dog godt anvende 

flere forskellige forretningsmodeller. For eksempel kan en virksomhed genindvinde brugbare res-

sourcer fra produkter, dvs. ”Genanvendelse”, mens den også er med til at sikre, at alle materialer 

er uskadelige og indgår i et teknisk eller biologisk kredsløb, dvs. ”Cirkulær forsyningskæde”, samt 

at produktets levetid forlænges, dvs. ”Forlænget produktlevetid”. Forretningsmodellen for “Cirku-

lær forsyningskæde” omfatter også eksempler på industriel symbiose, hvor virksomheder udveks-

ler affaldsprodukter som nye råvarer.  

Produkt som service 

Forretningsmodellen ”Produkt som service” relaterer sig til det amerikanske udtryk ”Every pro-

duct is a service waiting to happen”. Produkt som service omhandler, at forbrugerne ikke ejer ting 

men i stedet lejer eller abonnerer på dem. Det betyder, at virksomheder går fra at producere og 

sælge produkter til at gøre deres produkter til services (Accenture, 2019). Det kan fx være virksom-

heder, som tilbyder et abonnement på et computerprogram eller en streamingtjeneste frem for 

salg, eller virksomheder, der ikke kun sælger et produkt, fx biler eller vindmøller, men også leverer 

den service og funktionalitet, der følger med produktet.8 Dermed er fokus på produktets funktion 

frem for blot engangssalg af produktet. ”Produkt som service” er kun en cirkulær forretningsmodel, 

hvis det bidrager til et mere bæredygtigt forbrug. Det kan kræve en omfattende analyse at afgøre, 

om løsningen er mere bæredygtig end andre løsninger. 

6 Teknologisk Institut har i analyser for EU Kommissionen (EU Kommissionen, Treating waste as a resource for the EU indu-

stry (2013) og EU Kommissionen, ”Analysis of certain waste streams and the potential of industrial symbiosis to promote 

waste as a resource for EU industry” (2015) vist, at vilkårene for den cirkulære økonomi er meget forskellige fra materiale 

til materiale. Fx genindvindes en meget høj andel metal (jern, stål, kobber, aluminium mv.), fordi det kan betale sig for alle 

parter, fordi eksisterende teknologier kan håndtere det, og fordi materialerne ikke taber i kvalitet. Andre materialer, som 

fx plastmaterialer eller elektronikaffald, har langt vanskeligere vilkår.  
7 Eksemplerne er valgt med udgangspunkt i vores kendskab til virksomhedens aktiviteter. Det er altså vores valg, og virk-

somhederne ser ikke nødvendigvis sig selv som en del af den cirkulære økonomi 
8 Normalt dækker definitionen kun, når salg udskiftes med adgang til et fysisk produkt – ikke service, der følger med salg af 

et produkt, eller ren service. Denne fortolkning er bredere end Accentures definition. 
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Dell A/S arbejder med ”PC as a Service” frem for at sælge de-

res produkter konventionelt. Kunderne betaler en fast pris pr. 

måned for computeren, mens Dell har ejerskab over compute-

ren i hele livscyklussen og yder hjælp til implementering, sup-

port og recovery-tjenester. 

https://www.dell.com/learn/dk/en/dkbsdt1/services/pc-as-a-

service 

Maacks er en IT-virksomhed, der udover at indkøbe hardware 

og software til virksomheder, også yder support samt admini-

stration af servere, PC’er, printere, kopimaskiner, netværk, soft-

ware mv. Herudover står Maacks bag programmet PickUp/Brai-

nyBins, som er målrettet til administration og logistik i forbin-

delse med affaldshåndtering og genbrugsstationer. 

https://maacks.com/it/#produkter  

Spotify er en streamingtjeneste, som har en samling på over en 

million sange digitalt, som erstatter salg af fysiske CD’er. 

https://www.spotify.com/us/  

Vestas er både producent og serviceudbyder på det danske 

vindmøllemarked. Vestas leverer dermed ikke kun vindmøller. 

Gennem serviceaftaler med kunderne servicerer de løbende 

vindmøllerne.  

http://www.vestas.dk/service  

Saxo.com har abonnementsordningen ”Saxo Premium”, hvor 

brugeren kan læse eller lytte til tusindvis af bøger på smart-

phone eller tablet. Herudover er saxo.com også på trapperne 

med et nyt initiativ, hvor man som privatperson kan sælge sine 

bøger.  

https://www.saxo.com/dk/premium  

Deling 

Deling som forretningsmodel handler om, at flere gør brug af de samme ressourcer såsom biler, 

boliger, værktøjer, maskiner mv. og dermed bidrager til en bedre udnyttelse af eksisterende res-

sourcer. Formålet ved deling som cirkulær forretningsmodel er at øge udnyttelsen af ressourcerne 

og dermed nedbringe behovet for at udvinde nye ressourcer.  

I 2017 deltog en femtedel af danskerne mellem 16-74 år i Deling, hvoraf hovedparten var brugere 

og en lille del udbydere. I Danmark er de mest udbredte områder inden for Deling samkørsel, de-

lebiler samt privat boligudlejning (Erhvervsministeriet, 2017). Det er debatteret, hvorvidt Deling 

altid medfører miljømæssige gevinster. Billigere adgang til biler via Deling kan fx give flere incita-

ment til at køre i bil fremfor at cykle eller tage offentlig transport. Derfor kan den endelige miljø-

mæssige gevinst være vanskelig at vurdere (Jørgensen, 2018). CONCITO peger på, at nogle delings-

initiativer kan have klimamæssige positive effekter, men det forudsætter, at anvendelsen kommer 

https://www.dell.com/learn/dk/en/dkbsdt1/services/pc-as-a-service
https://www.dell.com/learn/dk/en/dkbsdt1/services/pc-as-a-service
https://maacks.com/it/#produkter
https://www.spotify.com/us/
http://www.vestas.dk/service
https://www.saxo.com/dk/premium
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op i skala samt at delingsinitiativerne medvirker til mere bæredygtige forbrugsmønstre. Dermed 

er delingsinitiativer ikke pr. definition positivt for klimaet (Madsen, 2015).  

Herunder eksempler på forretningsmodeller, som bygger Deling: 

GOMORE er Danmarks største portal for privat biludlejning og 

samkørsel. Dermed kan man som bilejer udleje sin bil, når man 

ikke bruger den, og som bilist kan man medtage andre passa-

gerer. 

https://gomore.dk/  

DriveNow, der bl.a. er ejet af Arriva og BMW Group, er et by-

bilskoncept, hvor man som kunde kan benytte sig af bybilerne, 

når og hvor det passer en inden for et bestemt geografisk af-

grænset område. I februar 2019 fusionerede BMW Group og 

Daimler AG på deres mobilitetstjenester, og det betyder, at 

DriveNow og car2go er lagt sammen under ét fælles brand – 

SHARE NOW. Der er dog en overgangsperiode, hvor det fortsat 

hedder DriveNow. 

https://arriva.dk/om-arriva/drivenow

Airbnb er en online markedsplads for udlejning og booking af 

overnatningsmuligheder. Airbnb giver privatpersoner mulighed 

for at udleje værelse, lejlighed, hus eller andre overnatningsmu-

ligheder til fx turister. 

https://www.airbnb.dk/  

NaboGo står bag deletjenesten NaboTrailer, hvor privatperso-

ner kan leje og udleje trailere. 

https://www.nabotrailer.dk/udleje  

TooGoodToGo er verdens største online markedsplads for 

overskudsmad. I appen i Danmark er der over 1 mio. madspilds-

reddere og over 2.000 forretninger, som sælger overskudsmad 

billigt. 

https://toogoodtogo.dk/da/about-us  

Pack and Sea A/S er et fælles selskab, der er stiftet af kasseud-

lejere i 10 danske fiskerihavne. Pack and Sea anvender Lyngsoe 

Systems, der omfatter et RFID-dataopsamlingsnetværk og et 

“asset management” system for at kunne opnå fuld gennemsig-

tighed i forsyningskæden. Hver fiskekasse er udstyret med 

RFID-tags for at give dem unikke numre, hvilket bl.a. letter ad-

ministrationen af kasserne, øger returbarhed, sporing, fødeva-

resikkerhed og reducerer omkostninger. Havnene får dermed 

nytte af at dele kasserne gennem deres fælles udlejningssel-

skab. 

https://www.packandsea.dk/

https://gomore.dk/
https://arriva.dk/om-arriva/drivenow
https://www.airbnb.dk/
https://www.nabotrailer.dk/udleje
https://toogoodtogo.dk/da/about-us
https://www.packandsea.dk/
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Forlænget produktlevetid 

Forretningsmodellen ”Forlænget produktlevetid” handler om at forlænge et produkts levetid, fx 

ved at produktet i sig selv kan være langtidsholdbart på grund af de anvendte materialer, ved at 

reparere, opgradere og vedligeholde produktet eller ved at videresælge produktet. Hvis fx en tele-

fon eller en vindmølle er designet til at blive adskilt, er det muligt at forlænge levetiden ved at 

udskifte dele, efterhånden som det bliver nødvendigt (Vugge til Vugge Aps, u.d.) – dette omtales 

også som genfremstilling. 

Trendsales og Tradono er platforme for køb, salg og bytte af 

tøj og designervarer. Tøjets levetid forlænges dermed ved at 

blive solgt videre fremfor at blive smidt ud. Fra 1. maj 2019 bli-

ver Trendsales og Tradono til én markedsplads. 

https://www.trendsales.dk/  

Nordjysk Computerservice reparerer og opgraderer PC’er, 

MacBooks og iPhones. Herudover tilbyder virksomheden også 

udvidet service, der sikrer korrekt vedligeholdelse, så compu-

terens levetid forlænges. 

https://nordcom.dk/ 

The Organic Club er en webshop, der tilbyder bæredygtige 

produkter som fx økologisk hudpleje, sengetøj og bæredygtigt 

interiør. Virksomheden har særligt fokus på, at deres produk-

ter er af en kvalitet, der gør, at de holder i generationer. 

http://theorganicclub.com/shop/  

Digital-Servicebook.com er en digital servicebog, der indehol-

der alle oplysninger om service og eftersyn, der er udført på en 

bil. En bils gensalgsværdi kan øges ved en opdateret service-

bog, fordi en ny ejer nemt kan kontrollere servicehistorikken, 

og med løbende registrering af bilens kørte kilometer sikres 

det, at der ikke snydes med antallet af kørte kilometer. 

https://digitalservicebog.dk/  

Genanvendelse 

”Genanvendelse” er en forretningsmodel, hvor virksomheder genanvender brugbare ressourcer 

eller energi fra produkter eller biprodukter. Genanvendelse kan både omfatte genbrug, gen-

indvinding og genudnyttelse. Genbrug er når der sker et direkte genbrug af et produkt – 

fx flasker, der indsamles, skylles og genbrugs som flasker. Genindvinding betyder at ma-

terialerne i affaldet udnyttes til, evt.  sammen med nye råvarer, til samme type produkter. 

Fx glasskår der bliver nye flasker, eller gamle aviser der bliver til genbrugspapir. Genud-

https://www.trendsales.dk/
https://nordcom.dk/
http://theorganicclub.com/shop/
https://digitalservicebog.dk/
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nyttelse er når materialet i affaldet udnyttes mere generelt, fx når smeltet glas i affalds-

slagge kan bruges til vejfyld. Genanvendelse er en effektiv måde at omdanne omkostninger til 

affaldsbortskaffelse til brugbare ressourcer for virksomhederne.9

H&M indsamler tøj til genbrug og genanvendelse i samarbejde 

med deres kunder. Herudover udvikler H&M metoder til frem-

stilling af mere bæredygtige tekstiler, hvorfor deres cirkulære 

forretningsmodel også bærer præg af ”Forlænget produktleve-

tid”.  

https://www2.hm.com/da_dk/index.html  

Daka Denmark er en af Danmarks største genanvendelses-

virksomheder. I Daka Refood indsamles madaffald og friture-

olie mv. fra bl.a. supermarkeder, kantiner, fødevareproducen-

ter, storkøkkener, restauranter o.l., som omdannes til grøn 

energi. 

https://www.refood.dk/dk/rfdk/sonderseiten/daka-refood/  

Re-Match er en dansk virksomhed, der som den første i verden 

har udviklet en separeringsproces, der muliggør næsten fuld-

stændig genbrug af kunstgræs fra fx fodboldbaner og golfba-

ner. 

https://re-match.dk/  

Baisikeli er en dansk cykelforhandler, der reparerer og gen-

bruger kasserede cykler. Cyklerne anvendes først som udlej-

ningscykler i Danmark og efterfølgende som bæredygtige 

transportmidler i Mozambique. Dermed forlænges cyklernes 

levetid, hvorfor forretningsmodellen er en kombination af 

”Genanvendelse” og ”Forlænget produktlevetid”. 

https://baisikeli.dk/  

Cirkulær forsyningskæde 

I forretningsmodellen “Cirkulær forsyningskæde” sikrer den producerende virksomhed gennem 

samarbejde og partnerskaber i hele værdikæden, at alle materialer er uskadelige og indgår i et 

teknisk eller biologisk kredsløb. I selve produktionen anvendes materialer, der er fornybare, brugte 

eller genbrugelige. Dette kan fx foregå gennem et tilbagetagningssystem, gennem markedsmeka-

nismer eller i samarbejde med andre virksomheder, fx i form af industriel symbiose10 I dag funge-

rer kredsløbet produkt-affald-genindvinding-råvare-produkt kun godt for udvalgte materialer som 

fx metaller, nogle typer glas og papir. Det skyldes, at der er mange hindringer undervejs i den 

9 https://www.accenture.com/cr-en/insight-outlook-using-digital-tech-spin
10 https://vuggetilvugge.dk/viden-om/cirkulaer-oekonomi/

https://www2.hm.com/da_dk/index.html
https://www.refood.dk/dk/rfdk/sonderseiten/daka-refood/
https://re-match.dk/
https://baisikeli.dk/
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cirkulære værdikæde i form af miljø, marked eller teknologi, der skal passeres11. Der er overlap til 

andre kategorier fx Genanvendelse og i gruppen har vi medtaget virksomheder, som bidrager til 

den cirkulære økonomi ved at efterspørge materialer eller ved metoder, som styrker den cirkulære 

økonomi.  

Reccoon er en dansk virksomhed, der beskæftiger sig med af-

faldshåndtering og softwareudvikling ved hjælp af et moderne 

IT-system til vognmænd i affaldsbranchen. Virksomhedens for-

mål er at være med til at lukke cirklen i en cirkulær økonomi. 

https://www.reccoon.dk/  

Solum Gruppen integrerer affaldshåndtering, biogasproduk-

tion samt produktion af og rådgivning om forskellige jordfor-

bedringsmidler. Virksomheden er Danmarks største leveran-

dør af kompost, vækstmedier og græsplejeprodukter. 

https://www.solum.dk/  

LOOP Architects er en arkitektvirksomhed, der er ”Cradle-to-

Cradle” certificeret, hvorfor materialers oprindelse, genanven-

delsesmuligheder og energiforbrug ved produktion er vigtig. 

Virksomheden bestræber sig på at beskytte miljøet, være res-

sourcebevidst og begrænse klimapåvirkningen.  

http://looparchitects.dk/  

Wallmakers er en virksomhed, der udvikler og leverer innova-

tive og bæredygtige glas- og vægløsninger til byggebranchen. 

De forskellige delkomponenter, som Wallmakers arbejder med, 

kan dokumenteres miljømæssigt fra vugge til grav.  

http://wallmakers.dk/  

ISOVER, der er en forretningsenhed i Saint-Gobain, har en vi-

sion om at være førende inden for bæredygtige isoleringer. Vi-

sionen gælder for alle led i cirklen, dvs. i produktionen af isole-

ringsmaterialet, i transporten af produkterne, i håndteringen 

af produkterne på byggepladsen og endeligt også i produkter-

nes påvirkning på bygninger. 

https://www.isover.dk/ 

De beskrevne forretningsmodeller fungerer som arketyper. De konkrete virksomheder kan have 

variationer eller flere arketyper i spil i deres individuelle forretningsmodeller, som umuliggør en 

11 Hindringerne er specifikke for hver aktør i den cirkulære værdikæde, og den cirkulære værdikæde kan strække sig over 

både store geografiske, tidsmæssige eller kulturelle afstande. Geografi kan fx være, at materialer hentes fra forskellige 

steder i verden, eller at genindvindingsprocesser foregår i andre lande. Tidsmæssigt kan der for fx for bygninger gå flere 

hundrede år fra opførelse til nedrivning, og kultur kan fx handle om mode, der skifter over tid. Den enkelte aktør kan typisk 

kun se, hvor materialerne sidst var og måske vide, hvem de er solgt til. Det er næsten umuligt at overskue en hel værdikæd. 

Teknologisk Institut har i marts 2019 udgivet syv rapporter om den cirkulære økonomi for hver sit materiale: Plast, elektro-

nikaffald, gips, beton, træ, tegl og mineraluld. De teknologiske, markedsmæssige og miljømæssige vilkår er meget forskel-

lige. https://www.teknologisk.dk/ydelser/cirkulaer-oekonomi-stiller-hoeje-krav-til-aktoererne/40559

https://www.reccoon.dk/
https://www.solum.dk/
http://looparchitects.dk/
http://wallmakers.dk/
https://www.isover.dk/
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endelig og præcis karakteristik af virksomhederne som enten det ene eller det andet. Forretnings-

modellernes væsentligste funktion er det brede perspektiv på, hvad cirkulær økonomi indebærer. 

Den bredde i tilgangen har vi anvendt i kortlægningen.  

2.2. Datadrevne forretningsmodeller 

Eksterne data definerer vi som digital information, data eller datatjenester, som den enkelte virk-

somhed henter (med eller uden betaling) hos offentlige myndigheder eller private virksomheder. 

De bagvedliggende informationer kan være indsamlet af både offentlige og private virksomheder. 

Data, som den enkelte virksomhed generer gennem egne administrative rutiner, i produktionen 

eller ved at opsamlede data fra egne leverandører, om egne kunder eller gennem egne produkter, 

henregnes her ikke som eksterne data.  

Datadrevne forretningsmodeller baserer sig på hardware12, software og data. Den sammenkoblede 

computerkraft kombineret med enorme mængder data er grundlaget – eller motoren bag – langt 

de fleste af de forretningsmodeller for cirkulær økonomi, som er listet ovenfor. Det er forretnings-

modeller, som var ikke eksisterede i tilsvarende i 199913, men som de sidste 20 år har ”disruptet” 

ellers velafprøvede forretningsmodeller og gjort visionen om global cirkulær økonomi til en stadig 

mere sandsynlig og attraktiv mulighed. Hardware og software bringes til live af data, og i denne 

analyse er fokus på digitale data fra offentlige eller private kilder, der kan understøtte digitale for-

retningsmodeller i den cirkulære økonomi. 

Digitale data har mange kilder og er meget diverse i deres form som fx tekst, statistik, sensorregi-

streringer, scanninger, sociale medier, mobiltelefonmaster, forbrugsaflæsninger, surveys, fotos, 

satellitbilleder, lyd. De er således i form både kvantitative og kvalitative. Nogle data er indsamlet, 

behandlet og tilgængelige med forsinkelse, og andre data er løbende opdateret og øjeblikkeligt 

tilgængelige. Nogle data er organiserede, og andre er kaotiske eller i meget store mængder (Big 

Data). Intelligent organisering og sammenkobling af data kan skabe værdier, og redskaber som 

maskinlæring og kunstig intelligens bidrager til dette. Antallet af datakilder er nærmest legio, og 

datamængderne er enorme, og det er næppe muligt at skrive lister over dem i samme takt, som 

de opstår. Derfor har udgangspunktet for analysen været at undersøge, hvilke behov for informa-

tioner virksomheder med datadrevne forretningsmodeller har og – med behovet for information 

som grundlag – afsøge eksisterende og potentielle kilder for relevante offentlige og private data-

sæt. Udgangspunktet er således at forstå informationsbehovet, og først herefter at undersøge om 

svaret kan findes i offentlige eller private datasæt.  

Vores analyse har fokus på datasæt eksternt i forhold til virksomheden. Internt generer virksom-

hederne ofte selv store mængde data om deres brugere via fx web-statistikker eller om brugen af 

12 Fx computere, smartphones, net, routere, servere, cloud. 
13 Historien er mere kompliceret. Før industrialiseringen skabte billige og lettilgængelige produkter og materialer, var det 

langt mere almindeligt fx at genbruge eller reparere materialer med henblik på så lang levetid som muligt. Henkogningsglas 

blev genanvendt, pletter fjernet, fade klinket, strømper stoppet, fødevareaffald komposteret eller anvendt til foder. I civil-

samfundet blev husmødre målrettet organiseret i ”De Danske Husmoderforeninger” fra 1920 og frem til deres opløsning i 

2009. https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/de-danske-husmoderforeninger-1920-2009/ 
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deres produkter via IoT eller sensorer.14 For virksomhederne kan der være indtjeningsmuligheder 

i at berige egne datasæt med eksterne datakilder.  

Hvis forretningsmodellen er afhængig af data, opstår der hurtigt spørgsmål om sikkerhed, rettighe-

der, tilgængelighed, opdatering mv. Det er derfor en del af analysen at vurdere de identificerede 

datasæt ud fra den type parametre. 

2.3. Datadrevene forretningsmodeller i den cirkulære økonomi 

Virksomheder bruger i stigende omfang data og smart teknologi (Industri 4.0), som øger effektivitet 

i produktionen og ressourceforbrug. Dataforbruget i virksomhederne er ofte data, som virksom-

hederne selv generer i et lukket system til virksomhedens eget brug.  

Den øgende mængde data (viden), der genereres, kan i nogle tilfælde deles eksternt til fordel for 

både dataejer og eksterne aktører, specielt i et værdikædeperspektiv i den cirkulære økonomi. Der 

er mulighed for at anvende private data, som går langt ud over den enkelte branche og værdikæde. 

Et eksempel er biobrændsel, hvor flere brancher har affaldsprodukter, som kan anvendes til 

brændsel, men som ofte forbliver affald. Eller som i eksemplet ovenfor med virksomheden 

PackandSea, der indsamler og deler data om fiskekassers indhold og lokation. En effektiv datade-

ling kunne sikre bedre information om adgang til lokale materialer. Anvendelse af offentlige data

er også yderst relevant. Vejrdata kan fx forudsige alt fra energiproduktion (vindmøller), BBR-data 

giver information til byggebranchen, virksomhedsdata til finansbranchen eller satellit data (fx GPS), 

som i ”smart tech” i fx delebilsordninger.  

I nogle tilfælde anvender private dataleverandører både private og offentlige kilder til at sammen-

sætte dataprodukter til virksomheder. Et godt eksempel er virksomheden Geomatic15, som tilbyder 

digitale data om markedet, som bygger på data, tal og statistikker, der er behandlet med matema-

tiske modeller. Ved at trække på mange kilder tilbyder virksomheden værdifulde digitale data til 

andre virksomheder.  

Der er en række udfordringer omkring anvendelse af offentlige og private data, fx at skabe match 

mellem udbud og efterspørgsel, manglende overblik over tilgængelige datakilder/datasæt, data-

kvalitet, standarder, GDPR, værktøjer til forståelse af data, konkurrence (privat data), pålidelighed 

eller etiske spørgsmål.  

14 Datasignaler fra IoT eller webstatistikker om brugernes adfærd er en gråzone i forhold til eksterne data, for virksomhe-

derne har i mange tilfælde selv en hånd på rattet i indsamlingen af data fra deres brugere og produkter. På den ene side 

er det ikke data, de køber eller henter fra en ekstern kilde, på den anden side er de data, der generes uden for virksomhe-

dens matrikel. Derfor har vi medtaget denne type data i analysen. 
15 https://geomatic.dk/dk 
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3. Kortlægning af virksomheder i den cirkulære økonomi 

Dette kapitel præsenterer kortlægningen af virksomheder i den cirkulære økonomi, som var første trin i 

kortlægningen over områder med stort potentiale for databaseret cirkulær forretningsudvikling. Det er i 

denne gruppe af virksomheder i kernen af den cirkulære økonomi, at vi søger virksomheder, hvis forret-

ningsudvikling er databaseret. I områder med stort potentiale vil vi allerede i dag se en større forekomst 

af virksomheder med en cirkulær forretningsmodel, der udnytter digitale teknologier, end i andre områ-

der. Fokus i kortlægningen har været på at identificere virksomheder med en relevant forretningsmodel 

inden for den cirkulære økonomi, da der ikke eksisterer fuld information om, i hvilken grad virksomhe-

derne er databaseret. I hvilken grad virksomhederne anvender data får vi indtryk af i de efterfølgende 

kapitler, hvor virksomheder med en cirkulær forretningsmodel er interviewet.  

3.1. Kortlægningsmetode 

Det er ikke muligt at identificere datadrevne virksomheder i den cirkulære økonomi ved hjælp af 

traditionel registerstatistik, for virksomhederne er ikke registrerede hverken som datadrevne eller 

efter forretningsmodel i den cirkulære økonomi. Danmarks Statistik har ikke data på, hvor et even-

tuelt potentiale befinder sig, men fødevareindustrien, byggeindustrien og i bygninger, maskinin-

dustrien, plastemballage og hospitaler er på forhånd udpeget (Se fx (Ellen MacArthur Foundation, 

2015)) som områder med særligt potentiale, hvorfor de er indgået i søgningen. 

Derfor har vi har foretaget en eksplorativ kortlægning af virksomheder inden for den cirkulære 

økonomi. Vi har søgt bredt efter virksomheder, som passer med en eller flere af fem forretnings-

modeller, som kendetegner den cirkulære økonomi. Alle virksomheder fra iværksættervirksomhe-

der til danske industrigiganter indgår i kortlægningen. I den efterfølgende survey (se kapitel 5) kort-

lægger vi, hvor stor en andel af disse virksomheder, der er datadrevne og deres behov for adgang 

til eksterne data.  
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Figur 3: Metoder til udvælgelse af virksomheder i den cirkulære økonomi 

Vi har anvendt en kombination af tilgange som identifikation via branchekode, snowball-metoder 

samt forskellige søgninger i Experian-databasen til at identificere virksomheder, der bidrager til 

kernen af den cirkulære økonomi. Fx giver snowball-metoderne resultater, fordi virksomhedernes 

aktiviteter er synlige, og ofte fortæller virksomhederne om deres aktiviteter på deres hjemmesider. 

Vi har lavet en kortlægning af virksomheder, som bidrager til den cirkulære økonomi, som dækker 

forretningsmodellerne så bredt som muligt. Se Bilag A for en uddybning af metoderne. 

Kortlægningen har identificeret 12.814 CVR-numre for virksomheder med en forretningsmodel, 

der ligger inden for den cirkulære økonomi. 12.814 CVR-numre er et højt tal, og der er heller ikke 

økonomisk aktivitet bag alle CVR-numrene. Hvis udvalget af virksomheder begrænses til aktive 

virksomheder med mindst én medarbejder ansat, reduceres antallet af virksomheder til omkring 

3.657 virksomheder. 

Udvalget af virksomheder skal reflektere populationen. Usikkerheder om branchekoder, der ikke 

er helt præcise, betyder, at der kan være virksomheder medtaget i populationen, som egentlig ikke 

har en cirkulær forretningsmodel. Virksomheder identificeret ved hjælp af snowball-metoden er 

tjekket ved hurtige opslag på hjemmesiden, men også her kan der være en virksomhed med, som 

ikke selv opfatter sig som en del af den cirkulære økonomi.  

I surveyen med de valgte virksomheder viste det sig, at mere end 94 ud af 100 virksomheder anfø-

rer, at cirkulær økonomi indgår i den måde, de driver forretning på (se kapitel 5 om surveyen). Der 

kan være flere grunde til, at de sidste 6 procent ikke ser sig som cirkulære virksomheder: De kender 

måske ikke begrebet, de har ikke nødvendigvis taget aktiv stilling til, om de arbejder cirkulært – og 

hovedparten af de sidste 6 procent gør det sandsynligvis heller ikke.
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Omvendt vil der være relevante virksomheder, der ikke har en branchekode, som indfanger dem, 

og som er fløjet ”under radaren” i snowball-proceduren. Hvor stor gruppen af virksomheder, der 

ikke er en del af udvalget eller mangler, er, kan vi vanskeligt sætte tal på. Fornemmelsen er dog, at 

vores udvalg er pænt dækkende for virksomheder i den cirkulære økonomi, da de oplagte steder 

er afsøgt, og de virksomheder, der nu dukker op i vores søgninger, allerede er identificeret.  

Baseret på ovenstående usikkerhed vurderer vi, at der skønsmæssigt er 

omkring 3.400 – 3.90016 virksomheder i Danmark, der en del af kerne-

gruppen af virksomheder med cirkulære økonomi forretningsmodeller 

- og muligvis flere. Desuden er det værd at huske, at formålet med kort-

lægningen ikke er at lave en fuldstændig kortlægning af virksomheder i 

den cirkulære økonomi, men at identificere en population af virksom-

heder i den cirkulære økonomi, som gør sig erfaringer med datadrevne forretningsmodeller. Vi 

interviewer dels et mindre udvalg af virksomheder om deres behov for data, dels indgår hele po-

pulationen som grundlag for surveyen, hvor 505 virksomheder - der er repræsentative for popula-

tionen, som den er identificeret - bliver interviewet. 

Blandt de 3.657 identificerede virksomheder har omkring 160 virksomheder også en branchekode, 

der er relateret til IT-branchen17. Mange af de virksomheder, som har en datadreven forretnings-

model, behøver ikke nødvendigvis at se sig selv som en del af en IT-branche. Så IT-brancherelatio-

nen er blot en indikator for, at virksomheden muligvis har en tættere relation til datadrevne for-

retningsmodeller. Det har vi udnyttet i de kvalitative interview (se kapitel 4) til at få kontakt til rele-

vante virksomheder. 

3.2. Resultater af kortlægningen af virksomheder i den cirkulære økonomi 

I det følgende giver vi et kort overblik over hovedresultaterne af kortlægningen samt præsenterer 

metode og afgrænsninger samt resultater.  

16 Baseret på en afrunding af 3.657 +/- 6% 
17 Danske virksomheder kan registrere sig med flere branchekoder. I analyser anvendes normalt kun den branchekode, 

som virksomheder har angivet som den første, men virksomheder kan opgive flere branchekoder, for forretningsmodel-

lerne passer ikke nødvendigvis 1:1 på de branchekoder, som er udviklet af EUROSTAT og Danmarks Statistik. Fx kan en 

internetboghandel vælge at registrere sig både med bogsalg og med udvikling af hjemmesider.  
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Figur 4: Overblik over kortlægningen 

Over 1.000 virksomheder er identificeret gennem søgninger på internettet, medlemmer af net-

værk, tilskudsmodtagere til projekter i den cirkulære økonomi, apps, stikord, fra omtaler i medi-

erne eller fra forhåndskendskab hos Teknologisk Institut eller Erhvervsstyrelsen. De øvrige virk-

somheder er identificeret, fordi deres aktiviteter er i en branche, der er relevant for den cirkulære 

økonomi. Blandt de 12.814 identificerede CVR-numre, er der virksomheder, som ikke eksisterer 

længere, eller som kun eksisterer som et CVR-nummer uden egentlig økonomisk aktivitet bag. Af 

de identificerede 12.814 virksomheder var 3.657 aktive på en dansk adresse i december 2018 og 

havde mindst én ansat. Kortlægningen, der præsenteres i det følgende, viser at:  

 De 3.657 virksomheder er identificeret som virksomheder, der er en del af den cirkulære 

økonomi i Danmark. Det er et meget præcist tal, men det skal læses som et skøn. Skøns-

mæssigt er der således omkring 3.400 – 3.90018 virksomheder i Danmark, der en del af den 

cirkulære økonomi og muligvis flere.  

 Kortlægningen udgør ikke en total kortlægning af virksomheder i Danmark, som ind-

går i den cirkulære økonomi. Fx indgår omkring 13 procent af industrivirksomhederne i 

denne kortlægning, men interview med 526 industrivirksomheder med mere end 10 an-

satte i 2018 viste, at 32 procent af virksomhederne i høj grad i dag anvender genanvendte 

råvarer og materialer i deres produktion (Sørensen S. Y., Danske virksomheder engagerer 

sig i cirkulær økonomi, 2018). 24 procent svarede, at det gør de i nogen grad. Det reelle 

antal virksomheder, som bidrager til den cirkulære økonomi, må derfor antages at være 

væsentligt større end de 3.657 virksomheder, vi har identificeret med navn. Fx recirkuleres 

metaller i høj grad, så mange virksomheder, der anvender jern eller stål i produktionen, 

18 Baseret på en afrunding af 3.657 +/- 6% 
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indgår næsten uundgåeligt i den cirkulære økonomi – men uden nødvendigvis at have cir-

kulær økonomi som en central del af deres forretningsmodel.  

 Kortlægningen omfatter derfor primært de virksomheder, som alene i kraft af deres bran-

che er en central del af den cirkulære økonomi (fx genindvindingsvirksomhed, reparation 

og genbrug), samt virksomheder, som på anden måde synligt har sat den cirkulære øko-

nomi i fokus i deres forretningsmodel. 

 De identificerede virksomheder udgør omkring 2 procent af aktive virksomheder i 

Danmark med mindst en medarbejder. CVR-numrene er identificeret via et fuldt udtræk 

fra Experian i december 2018, og der sker løbende små ændringer i populationen. Nogle 

virksomheder mister den ene ansatte, og andre kommer til. Experian indeholder i runde 

tal 850.000 CVR-numre, hvoraf 800.000 er aktive virksomheder. Det er let at registrere et 

CVR-nummer i Danmark, og de fleste dækker over ubetydelig økonomisk aktivitet eller slet 

ingen. Derfor har vi sat den nedre grænse ved én medarbejder, og i december 2018 var 

omkring 186.000 virksomheder registreret med mindst én medarbejder. 

 Mindst 218 virksomheder af de 3.657 virksomheder har en relation til IT-branchen

som fx web-hosting. IT spiller med stor sikkerhed en stor rolle i langt flere virksomheder, 

men vi har bemærket relationen til IT-branchen, fordi de med stor sandsynlighed ville 

kunne bidrage med relevant indsigt i de kvalitative interview.  

 Der er identificeret virksomheder med en cirkulær økonomi i et meget bredt udvalg 

af brancher, men størstedelen er koncentreret om fx reparationsvirksomheder, af-

faldsselskaber, genbrugsbutikker og andre virksomheder, som formidler genbrugs-

materialer eller brugte materialer. En forklaring på fordelingen er, at virksomheder, der 

arbejder med fx genbrug, er lettere at finde gennem branchekoder i databaser end virk-

somheder, der arbejder med Deling, Produkt som service, eller virksomheder, der baserer 

deres produkter på genindvundne materialer.  

 Langt de fleste virksomheder i den cirkulære økonomi er SMV’er. Med andre ord er de 

størrelsesmæssigt fordelt omtrent som de øvrige, aktive virksomheder i Danmark. 

Forretningsmodellerne. De mest udbredte forretningsmodeller for cirkulær økonomi i gruppen 

er de to tredjedele af virksomhederne, som beskæftiger sig med reparation til enten private eller 

professionelle, eller på anden måde har forretningsmodeller, som forlænger produkters levetid 

(Forlænget produktlevetid), eller den fjerdedel, som beskæftiger sig med behandling, oparbejdning 

og salg af affald (genanvendelse). En mindre andel af virksomhederne er beskæftiget med Deling 

eller variationer inden for Produkt som service. 216 af de 3.657 virksomheder har mere end én 

forretningsmodel inden for den cirkulære økonomi.  

Samlet udgør kortlægningen af virksomhederne et godt grundlag for analysen af virksomhedernes 

databehov, fordi der er identificeret en bred vifte af virksomheder med forskellige vilkår og forret-

ningsmodeller. Kortlægningens resultater er bragt med i den videre analyse, hvor hele populatio-

nen af de identificerede virksomheder indgår i surveyen. Det er også i denne population, vi har 

foretaget kvalitative interview med udvalgte virksomheder for at forstå datadrevene virksomhe-

ders behov for data. 
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3.3. Overblik over de identificerede virksomheder 

I det følgende præsenterer vi kortlægningens resultater. 

Figur 5: Virksomheder i cirkulær økonomi fordelt efter størrelse 

Figur 6: Virksomheder i cirkulær økonomi fordelt efter branche 
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Figur 5 og 6 viser virksomheder i den cirkulære økonomi fordelt efter størrelse og branche. Figur 

5 viser, at generelt for alle brancher er andelen af virksomheder med 1-9 ansatte markant størst, 

hvilket stemmer overens med den generelle størrelsesfordeling af danske virksomheder. Opde-

lingen i brancher følger Danmarks Statistiks standardopdeling.  

Figur 6 viser, at der er flest virksomheder i den cirkulære økonomi i fremstillingsindustrien (over 

1.400 virksomheder), som bl.a. dækker over maskinindustrien, jern- og metalindustrien, repara-

tion af maskiner mv. - hvor flertallet af virksomheder findes - efterfulgt af servicebranchen, som 

bl.a. dækker over reparation af computere og kommunikationsudstyr, hvor der er omkring 700 

virksomheder, og handel, hotel og restauration, der bl.a. dækker over detailhandel med brugte 

varer, hvor der er knap 900 virksomheder. I bygge- og anlægsbranchen er der lige knap 300 virk-

somheder i den cirkulære økonomi, mens der er knap 200 virksomheder i energi- og vandforsy-

ningsbranchen. Inden for offentlige tjenester, transport, post og tele samt landbrug, fiskeri og rå-

stofudvinding er antallet af virksomheder i den cirkulære økonomi under 100 virksomheder sam-

let for de tre brancher.  

I Figur 7 er virksomhederne i den cirkulær økonomi vist som deres andel af alle virksomheder i 

en branche. Den største andel af virksomheder i den cirkulære økonomi er i fremstillingsindu-

strien, hvor de udgør 13 procent. Ved læsningen af figur 7 er det vigtigt at huske, at der i virke-

ligheden kan være flere virksomheder, som deltager i den cirkulære økonomi i de enkelte bran-

cher. Virksomheder som baserer sig på genanvendte materialer, eller tilbyder produkter som en 

service, eller som blot i mindre omfang eller ad hoc deltager kan ikke identificeres i registerstati-

stikken og der vil være virksomheder, som har undgået vores opmærksomhed i snowball analy-

ser med videre. Figur 7 fortæller heller intet om materialemængder i de enkelte materiale-

strømme.  

Figur 7: Cirkulære økonomivirksomheder i andele af alle virksomheder - fordelt efter branche 
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Figur 8: Virksomhederne fordelt efter forretningsmodel 

Figur 8 viser de identificerede virksomheder fordelt efter forretningsmodeller. Her ses det, at 61 

procent af virksomhedernes forretningsmodel kan kategoriseres som ”Forlænget produktlevetid”, 

mens 25 procent er ”Genanvendelse”, 15 procent er ”Cirkulær forsyningskæde”, 5 procent er ”Pro-

dukt som service”, og blot 1 procent er ”Deling”. Det betyder med andre ord, at omkring 86 pro-

cent af de identificerede virksomheder i den cirkulære økonomi beskæftiger sig enten med at for-

længe et produkts levetid fx ved at reparere, opgradere eller vedligeholde det eller ved at genind-

vinde og genanvende brugbare ressourcer eller energi fra produkter eller biprodukter. Som 

nævnt tidligere er det dog vigtigt at være opmærksom på, at flere af virksomhederne kan an-

vende mere end en forretningsmodel. Der er den samlede sum af procenter større end 100 pro-

cent. 
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Figur 9: Cirkulære forretningsmodeller fordelt efter brancher 

Figur 9 viser de cirkulærer forretningsmodeller fordelt på brancher. Figuren viser, at virksomhe-

der med en forretningsmodel inden for ”Deling” primært findes i serviceindustrien, at virksomhe-

der med en forretningsmodel inden for ”Produkt som service” findes hovedsaligt inden for han-

del, industri og service, og at virksomheder inden for ”Forlænget produktlevetid” fordeler sig især 

med vægt på industri og servicevirksomheder. 

Figur 10 vender perspektivet og viser, hvordan forretningsmodellerne fordeler sig inden for hver 

branche. Fx at forsyningsvirksomheder med en cirkulær forretningsmodel især er aktive inden 

for ”Genanvendelse”. Det er fx affaldsindsamlere og behandlere, der vægter i denne kategori. For 

servicevirksomheder handler det især om ”Forlænget produktlevetid”. Service indeholder således 

en meget bred vifte af reparationsvirksomheder. 
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Figur 10: Cirkulære forretningsmodellers fordeling i de enkelte brancher 

Figur 11: 218 virksomheder er både cirkulære - og en del af IT-brancherne 

Figur 11 viser virksomhederne fordelt efter årstallet for virksomhedens registrering og andelen af 

IT-relaterede virksomheder. Ud af de fundne virksomheder, der beskæftiger sig med cirkulær 

økonomi, er kun omkring 218 IT-relaterede – svarende til 6 procent. Aktiviteten, hvor der kommer 

nye virksomheder til, viser, at antallet af virksomheder i gruppen hele tiden er under forandring. 
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Hvor store bevægelserne er, altså hvor mange der kommer til i gruppen, og hvor mange der for-

svinder fra gruppen fra år til år, kan ikke udledes af data, og vi kan derfor heller ikke på baggrund 

af grafen konkludere, om aktiviteten er stigende, uændret eller faldende. 

I Figur 11 har vi også vist, hvor stor en andel af virksomhederne, der også har relation til IT-bran-

chen. ”IT-relateret” er her defineret som virksomheder, som udover deres primære branchekode 

også har noteret en branchekode, der er relateret til IT-branchen inden for fx databehandling el-

ler web hosting. Dette kan være en indikator for en datadreven forretningsmodel. Ikke alle virk-

somheder med en datadreven forretningsmodel kategoriserer sig selv som en del af IT-branchen. 

Derfor indfanges ikke alle virksomheder med datadreven forretningsmodel med metoden, og an-

delen af IT-relaterede og muligvis datadrevne virksomheder kan være noget højere. I surveyen 

svarer omkring hver femte virksomhed, at eksterne data og information er afgørende for virk-

somhedens cirkulære tilgang (se kapitel 5). 

Det er interessant at bemærke, at andelen af virksomheder, der også har relation til IT-branchen, 

stiger jo yngre virksomhederne er (se Figur 11). Det kan indikere, at IT-relaterede virksomheder 

overlever i mindre grad end andre virksomheder, men den mest sandsynlige forklaring er, at nye 

virksomheder oftere bygger på nye digitaliseringsmuligheder end ældre og måske mere traditio-

nelle virksomheder. De ældste virksomheder er typisk også store virksomheder, som også har 

kræfterne til at udnytte IT-mulighederne.  

Inden for hver forretningsmodel er der virksomheder med relation til IT-branchen. Dog er antal-

let begrænset inden for ”Cirkulær forsyningskæde” (7 procent) og ”Genanvendelse” (3 procent). 

Indenfor “Produkt som service” tyder det på den anden side på, at størstedelen af virksomhe-

derne er IT-relaterede (72 procent). I ”Deling” er det 35 procent af virksomhederne, som kan iden-

tificeres som IT-relateret med denne metode. 
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Figur 12 Virksomheder med cirkulær økonomi fordelt over hele landet 

Figur 12 viser, hvordan de identificerede virksomheder er fordelt i landet. Virksomheder i den cir-

kulære økonomi er fordelt over hele landet, men de er mere koncentreret i de større byer. 

Særligt virksomheder, der anvender forretningsmodellerne ”Forlænget produktlevetid”, ”Genan-

vendelse” og ”Cirkulær forsyningskæde”, er nogenlunde ligeligt fordelt i landet. Virksomheder, der 

anvender ”Produkt som service”, er også fordelt rundt om i landet, men i mindre omfang end de 

tre førnævnte forretningsmodeller. Virksomheder inden for ”Deling” er umiddelbart kun placeret 

i København og Aalborg.  

Til gengæld har især Region Hovedstaden en relativt mindre andel af virksomheder med en for-

retningsmodel, som bidrager til den cirkulære økonomi i forhold til det samlede antal virksomhe-

der. 



Teknologisk Institut

42 

4. Kortlægning af databehov hos virksomheder i den cirkulære økonomi  

Dette kapitel undersøger virksomhedernes databrug og efterspørgsel efter data til cirkulær forretnings-

udvikling fra offentlige eller private datasæt - tilgængelige eller ej. Virksomhederne er udvalgt ud fra 

kapitel 3 og dækker bredt i forhold til cirkulære forretningsmodeller, brancher, størrelse og graden af, 

hvor datadrevet virksomheden er. Overordnet er resultatet af undersøgelsen, at virksomhederne kun i 

relativ moderat grad benytter eksterne data om materialer, forbrug og udledning, kunder, markeder og 

lovgivning. For de interviewede virksomheder, der benytter offentligt tilgængeligt data, så er det især data 

fra offentlige styrelser, som suppleres med tilkøbte specialdata samt data fra private dataleverandører.  

Undersøgelsen viser ligeledes en ret begrænset efterspørgsel efter nye eksterne data, da virksomhederne 

har vanskeligt ved at identificere data, der kunne styrke deres forretning. Kendetegnende for efterspørgs-

len på data er, at det er mere detaljerede data og data af nyere dato end de data, som virksomhederne 

allerede benytter, der efterspørges. Barrierer for brug af eksterne data i virksomhederne er især kompe-

tencer til at få overblik over og generere værdi fra data, men også prisen for og kvaliteten af de tilgæn-

gelige data udgør barrierer for at realisere potentialerne i cirkulær forretningsudvikling.  

Cirkulære forretningsmodeller er som fænomen set i forhold til traditionelle forretningsmodeller af rela-

tivt nyere dato, og der synes at være et betragteligt uudnyttet potentiale med hensyn til at benytte data 

til at understøtte cirkulære forretningsmodeller. En forudsætning for at realisere det uudnyttede poten-

tiale synes at være et generelt øget vidensniveau i forhold til cirkulære forretningsmodeller og livscyklus-

analyser hos virksomhederne samt et øget kompetenceniveau i forhold til at få overblik over og se værdi 

i eksterne data. Herudover synes der at være potentiale i at stille offentlige data i mere detaljeret og 

opdateret form til rådighed via eksisterende databaser.  

4.1. Metode  

For at undersøge virksomheders brug af og efterspørgsel efter eksterne data – tilgængelige såvel 

som ikke-tilgængelige – er der gennemført 25 kvalitative interview.  

Virksomhederne er udvalgt på baggrund af den indledende kortlægning af virksomheder, der 

identificerede 3.557 virksomheder med en forretningsmodel inden for den cirkulære økonomi, 

dvs. virksomheder, som bidrager til den cirkulære økonomi, også selvom virksomhederne ikke 

nødvendigvis opfatter sig selv som cirkulære. Se kortlægningen i kapitel 3. I valget af virksomhe-

der er der taget udgangspunkt i følgende: 

 Virksomheder inden for de brancher, som rapporten ”Potential for Denmark as a circular 

economy” (Ellen MacArthur Foundation, 2015) har peget på som brancher med et stort 

potentiale for cirkulær økonomi: Fødevare-, bygge-, fremstillings- og plastindustrien samt 

hospitaler. 

 Virksomheder, som også havde en branchekode inden for IT-brancherne som fx web-ba-

serede virksomheder er også medtaget. De er valgt fordi sandsynligheden for, at virksom-

heder med en relation til IT-branchen har flere erfaringer med at anvende eksterne data 

end virksomheder uden en relation til IT-branchen, blev vurderet positivt.  
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 Endelig er der valgt virksomheder ud fra input fra DI’s CØ-netværk og CLEAN (Danmarks 

cleantech klynge inden for energi og miljø). 

Interviewene har været semistrukturerede og med respondenter på chefniveau eller med områ-

despecifikke medarbejdere. Virksomhederne er blevet spurgt om, hvilke eksterne data, de benyt-

ter eller efterspørger i deres forretning, hvordan de anvender data, betydningen af data for deres 

cirkulære forretning samt eventuelle barrierer for brug af data.  

Virksomhederne i undersøgelsen dækker:  

 Alle de fem udvalgte forretningsmodeller inden for den cirkulære økonomi: Genanven-

delse, Cirkulær forsyningskæde, Deling, Produkt som service og Forlænget Produktlevetid 

- med en overvægt af virksomheder med Genanvendelse som forretningsmodel.  

 De seks udvalgte brancher: Byggeri, Hospital, Fødevarer, Fremstilling, Plast og helt/delvist 

IT-relaterede - med flest IT-relaterede virksomheder.  

 Små, mellemstore og store virksomheder med en overvægt af små virksomheder.  

 Virksomheder, der er datadrevne i høj, moderat og begrænset grad, hvoraf næsten halv-

delen af virksomhederne vurderes til at være datadrevet i moderat grad. 

I Bilag D findes resume af de 25 interview samt overblik over fordelingen i forhold til forretnings-

model, branche, størrelse og graden af, hvor datadrevet virksomhederne er. 

4.2. Virksomhedernes brug af data  

Samlet set har undersøgelsen identificeret en relativt moderat anvendelse af eksterne data i virk-

somhederne. Mange af virksomhederne støtter sig til interne data, hvor især de større virksomhe-

der synes at benytte interne data systematisk (fx Salling Group i forhold til kundeadfærd mv).  

Virksomhederne benytter især eksterne data om materialer, energi og ressourceforbrug og udled-

ning til omgivende miljø fx CO2 eller afgasninger, kunder, markeder, lovgivning samt geografiske 

data fra offentlige kilder. Fx benytter byggevirksomheder (fx Nedrivningsselskabet J. Jensen) data 

om krav til byggematerialer, data om fx trafik eller boliger fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og i 

forhold til ressourcer benyttes energidata fra energinet.dk (fx Aage Vestergaard Larsen A/S) og 

data om vandforbrug (fx Egetæpper).  

For så vidt angår affaldsstatistik benyttes data fra Miljøstyrelsen (fx Plastix Global), men også data 

fra Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (DAKOFA), der er en selvejende medlems-

organisation.  

De offentlige data suppleres med data om materialer fra leverandører samt tilkøbt specialdata om 

miljøbelastning (fx Plastix Global) og data om kunder, fx kundesegmenteringer fra Conzoom.dk.

Hvad angår geografiske data og kort benyttes typisk gratis tjenester som fx Google Maps. 

Nedenfor følger en oversigt over benyttede data af undersøgelsens respondenter: 
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Materialedata 

 CE-mærkning af byggematerialer fra bygningsreglementet.dk og Dansk Standard 

 Information om produkters livscyklus, fx fra databaser fra Force Technology. 

 Plastic Recycle Europe’s gratis værktøj om plastemballage samt DAKOFA.dk  

 Data om IT-maskiner fra Cnet og Icecat 

 Tekniske data om kunstgræsbaner fra test og leverandører samt Norsk database 

 Produktmanualer fra leverandører 

 Emballagedata fra leverandører 

Forbrugs- og udledningsdata 

 Nøgletal fra Energinet og Energistyrelsen 

 Beregninger af CO2-udledninger på udvalgte plasttyper fra private konsulenter 

 Spildevandsberegninger fra Teknologisk Institut  

 Data om klimaregnskab og CO2-udledning fra CEMAsys.com og klimakompasset.dk, hvor 

sidstnævnte ejes af Erhvervsstyrelsen  

Kundedata 

 Data om forbrugeradfærd fra Conzoom.dk 

 Danmarks Statistik og Eurostat til bl.a. målgruppebeskrivelser 

 Data fra Facebook og Google til generelle søgninger  

 Sociodemografisk data om indkomstniveau og aktivitetsniveau fra Eurostat 

 Behovet for diverse plasttyper hos plastforbrugende virksomheder (kunder) 

 Data fra skibsregisteret (www.soefartsstyrelsen.dk) om skibstyper og ejere 

Markedsdata 

 Data fra Danmarks Statistik og Eurostat samt brancheforeninger til bl.a. prognosticering af 

salg 

 Data om indsamlingen af plast fra Miljøstyrelsens affaldsstatistikker (www.mst.dk) 

 Data om forbrugervaner fra Udenrigsministeriet og Landbrug & Fødevarer 

 Data om konkurrenter fra CVR-registreret (www.virk.dk) 

Lovdata 

 Data om kemikalielovgivning fra rådgivningsfirmaet Nørskov Miljø 

 Data om lovgivning for salg af fødevarer fra Udenrigsministeriet og Landbrug & Fødevarer 

Geografiske data 

 Data fra Google Maps og OpenStreetMap 

4.3. Virksomhedernes efterspørgsel efter data  

Efterspørgslen efter yderligere data er begrænset, og virksomhederne har vanskeligt ved at iden-

tificere eksterne data, der kunne styrke deres cirkulære forretning. Kendetegnende for efter-

spørgslen på data er, at det ofte drejer sig om nyere og mere detaljerede data om materialer (fx 

Kvadrat om materialers miljøaftryk), forbrug og udledninger (fx Thinkstep om detaljeniveau for 

http://www.soefartsstyrelsen.dk/
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energiforbrug), kunder (fx BioProduction & BioInsecto om efterspørgslen på insektprodukter), 

markeder (fx Plastix Global om genanvendelsesgraden af plast), geografiske data (fx Maacks i for-

hold til vejrdata) samt data om forskellige typer affald, der vil kunne genbruges (fx Færch i forhold 

til plastaffald), som efterspørges.  

Det er primært data om affaldsmængder og kvaliteter, der efterspørges blandt virksomhederne i 

forhold til muligheden for at genanvende disse. Byggevirksomheder (fx Nedrivningsselskabet J. 

Jensen) efterspørger især data om byggematerialer, og tæppeproducenter (fx Egetæpper) efter-

spørger især data om tæppeaffald, men der er også en generel efterspørgsel på data om affalds-

mængder fra virksomhederne (fx Kvadrat). Fødevareproducenter efterspørger information om 

næringsindhold, markeder og forbrugeradfærd (fx Danish Crown), og virksomheder med deling 

som forretningsmodel (fx NaboGo om transportadfærd og FarmBackup om landbrugsproduktion) 

efterspørger især data om kundeadfærd.  

Nedenfor følger en oversigt over de efterspurgte data: 

Materialedata 

 Yderligere offentlige data om mængde og kvalitet af byggematerialer  

 Yderligere data om plast; mængden af plast i havet, hvor meget plast, der indsamles til 

deponi, afbrænding og genanvendelse 

 Data om indsamling og sortering af forskellige affaldstyper, fx tæppeaffald 

 Data om genanvendelse af husholdningsaffald 

 Data om materialer i kunstgræsbaner  

 Information om upcycling af proteinstrømme; muligheder i forhold til smag, foder, afsæt-

ningsmuligheder, behandling mv.  

 Mere præcis information om (plast)emballage, fx til medicinalbranchen  

 Database med næringsdata på tang (såsom tang-databasen CEVA i Frankrig) 

 Data om byggematerialers og fødevarers miljøaftryk 

Forbrugs- og udledningsdata 

 Nyere og mere detaljeret data om energiforbrug samt mulighed for at sammenligne af-

hængig af kompositionen af energiforbruget 

 Databibliotek over forskningsinstitutter til beregning af miljøaftryk  

Kundedata 

 Detaljeret data om persontransport i geografisk afgrænsede områder 

 Gratis data om landbrugsproduktion, fx landbrugsinfo.dk 

 Branchespecifik og opdateret data om forbrugeradfærd 

Markedsdata 

 Data om markedet for nyttedyr og spiselige insekter  

 Data om udviklingen i køb af brugte varer 
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Geografisk data 

 Mere detaljeret og oftere opdaterede vejrdata fra DMI 

4.4. Barrierer  

De identificerede barrierer for brug af eksterne data omfatter:  

1. Viden om behov for data og overblik over hvilke data, der findes, og hvordan det kan skabe 

værdi, samt mangel på kompetencer til at benytte data. 

2. Prisen på fx landbrugs- og vejrdata samt data fra Conzoom og udvidet adgang til Dan-

marks Statistik.

3. Kvaliteten af data kan være lav og dermed en barriere i anvendelsen af eksisterende data. 

Ovenstående udfordringer i relation til at realisere potentialerne i cirkulær forretningsudvikling 

peger på et behov for mere viden om tilgængelige eksterne data, viden om værdien af at bruge 

eksterne data samt kompetencer til at udnytte eksterne data i den cirkulære forretningsudvikling. 

Salling Group understreger fx, at det i højere grad er information, viden og overblik over, hvad 

det vil sige at arbejde cirkulært, som efterspørges, så potentialet for cirkulær forretningsudvikling 

kan udnyttes.  

4.5. Potentiale 

De interviewede virksomheder har et moderat brug af eksterne data, og dette – set i lyset af at 

cirkulære forretningsmodeller er et nyere område, samt at flere virksomheder i undersøgelsen 

forventer at øge brugen af eksterne data i den kommende tid – indikerer, at potentialet for bru-

gen af eksterne data hos virksomheder med en cirkulær forretningsmodel er stort.  

Den begrænsede efterspørgsel efter eksterne data - tilgængelige eller ej – er især efter meget 

specifikke data, der har værdi for en mere snæver kreds af virksomheder. Der synes at være po-

tentiale i at styrke de allerede benyttede offentlige data i forhold til detaljegrad og aktualitet. Det 

gælder fx geografiske data og affalds- og energidata.  

Der er også efterspørgsel efter generel viden om brug af data, cirkulære forretningsmodeller og 

produkters miljøaftryk, hvilket også indikerer et potentiale i at realisere gevinster ved cirkulær 

forretning via data. For eksempel understreger Danfoss Drives, at virksomheden er på så tidligt 

et stadie i brugen af data, at der ikke er overblik over, hvor begrænsningerne i forhold til data fin-

des. 

4.6. Konklusion 

Af de 25 kvalitative interview med udvalgte virksomheder inden for den cirkulære økonomi kan 

det udledes at: 

 Virksomhederne anvender eksterne data, men i relativt moderat omfang, hvilket er i tråd 

med surveyen, der viser, at 80 procent af virksomheder anvender en eller anden form for 
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eksterne data i deres forretning, mens under 10 procent anvender hele bredden af data-

typer. Det er ikke overraskende, da cirkulær økonomi som forretningsområde er relativt 

nyt område, men det peger på, at der er potentiale for at understøtte den cirkulær omstil-

ling gennem yderligere brug af data og digitalisering. Det er også værd at bemærke, at data 

science og brug af big data analyse er forholdsvis nye discipliner uden for den akademiske 

sfære, og derfor endnu ikke så udbredt. 

 De data, som virksomhederne benytter, er primært offentlige myndigheders data om stan-

darder til produkter og processer samt miljøbelastning. Markeds- og kundedata synes at 

være en kombination af data om standarder og individuelle udtræk/beregninger fra især 

offentlige statistikdatabaser, fx fra statistikbanken hos Danmarks Statistik samt tilpassede 

data fra styrelser og ministerier.  

 Virksomhederne har en begrænset efterspørgsel efter yderligere eksterne data – tilgænge-

lige eller ej. Det er igen formentlig en konsekvens af, at cirkulær økonomi som forretnings-

område er forholdsvis nyt, og det indikerer, at der er potentiale i at benytte data til at un-

derstøtte omstillingen til cirkulær økonomi. Det bekræftes af surveyen, hvor fire ud af ti 

virksomheder forventer at få brug for eksterne data om fx markedstrends og kunder samt 

genanvendelse. 

 De virksomhederne, der efterspørger data, søger nyere og mere detaljerede data om ma-

terialer, miljøaftryk, kunder og markeder samt geografisk data i forbindelse med transport 

og vejrforhold. Især data om affaldsmængder og kvaliteter efterspørges blandt virksomhe-

derne i forhold til muligheden for at genanvende disse, samt data til beregning af produk-

ters miljøaftryk, fx energidata.  

 Virksomhederne efterspørger i nogen grad allerede tilgængelige data, som kunne benyttes 

til at styrke nogle af virksomhedernes forretningsområder, men virksomhederne er typisk 

ikke klar over, at data eksisterer. Det understøttet billedet af, at avancerede, datadrevne 

forretningsmodeller er relativt nyt for den store bredde af virksomheder, og at virksomhe-

derne mangler overblik over, hvad der er tilgængeligt samt kompetencer til at benytte sig 

af tilgængelige data.  

 Barriererne for at realisere det fulde udbytte af data til cirkulær forretningsudvikling om-

fatter især viden og kompetencer, men også pris og kvalitet af den tilgængelige data.  

Der synes således at være et betydeligt potentiale for bedre udnyttelse af datakilder og nye typer 

data, men det kræver et øget viden- og kompetenceniveau samt øget udbud af data for at reali-

sere det uudnyttede potentiale.  
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5.  Survey med virksomheder om databehov og forretningspotentiale 

Dette kapitel tilvejebringer et overblik over den samlede efterspørgsel efter data, og de følgende afsnit 

peger på de typer af data, som i særlig grad efterspørges. Hertil kommer, at denne delanalyse giver et 

bud på det kommercielle og erhvervsmæssige potentiale ved brug af eller adgang til eksterne data. Ana-

lysen er gennemført ved at interviewe 505 virksomheder, hvoraf mere end ni ud af ti virksomheder re-

præsenterer kernen af virksomheder med en forretningsmodel inden for den cirkulære økonomi.  

5.1. Hovedresultater fra survey 

Adgang til eksterne datakilder er hverdag for de fleste virksomheder. Otte ud af ti virksomheder 

anvender en eller anden form for eksterne data i deres forretning, og en spydspids på 9 procent 

af virksomhederne anvender hele den bredde af datatyper, som interviewerne præsenterede dem 

for.  

Hver fjerde virksomhed anvender eksterne data til at forstå deres kunder bedre eller til at optimere 

egen service. Fire ud af ti anvender online datatjenester til salgskanaler, og hver femte bruger mar-

kedsdata. Der er lidt forskel på efterspørgslen alt efter forretningsmodellen. Fx efterspørger virk-

somheder med en forretningsmodel inden for Forlænget produktlevetid i mindre grad data om 

materialer eller processer, hvilket sandsynligvis kan tilskrives en stor andel af små reparationsvirk-

somheder i gruppen. 

Antallet af eksterne datakilder er mangfoldigt og giver typisk blot en indikation på den præcise 

datakilde. I det følgende har vi opsummeret svarene på hovedtyper af eksterne data, som virksom-

hederne nævner, at de bruger i dag: 

 Om krav til produkter og produktionsprocesser  

o Love, regler og bekendtgørelser  

o Certificeringer og standarder samt produktgodkendelser og mærkeordninger 

o Datablade om produkter bl.a. fra leverandører  

 Om materialers og produkters miljøbelastning 

o Bekendtgørelser, love og regler 

o Certificeringer 

o Data (data- og sikkerhedsblade) fra producenter, offentlige myndigheder 

o Miljødata fra Miljøstyrelsen (miljødatabaser) 

 Om markedets størrelse 

o Markedsanalyser – standardanalyser og brugertilpassede egne analyser 

o Databaser (miljødata, regnskabsdata, vejrdata mv.)  

o Udbudsportaler, online markeder 

o Google, hjemmesider  

 Om kunderne 

o Google, Google Analytics, Facebook, Gul & Gratis 

o Egne hjemmesider  
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Det overordnede indtryk af virksomhedernes brug af eksterne data er, at standardiserede data19, 

der lægges frem gennem offentlige myndigheder eller producenter, spiller en alt dominerende 

rolle, når det drejer sig om krav til produkter og produktionsprocesser samt om miljøbelastning. 

De eksterne data er væsentlige for virksomhederne. 34 procent peger på, at eksterne data er nød-

vendige for virksomhedens konkurrenceevne, og 45 procent svarer, at adgangen til eksterne data 

og information har en væsentlig – hvis ikke af helt afgørende betydning - for virksomhedens mu-

ligheder for at drive en økonomisk sund forretning. Der er endog god sammenhæng mellem bæ-

redygtighed og forretning, idet de virksomheder, hvor bæredygtighed og en cirkulær forretning 

spiller en stor rolle, også tilkendegiver, at eksterne data er ganske afgørende. 

51 procent af virksomhederne forventer at få brug for eksterne data fremover. Virksomhederne 

tilkendegiver, at de gerne vil have adgang til data om: 

 Marked og kunder: Markedstrends, udbud/omsætning, efterspørgsel, kundeadfærd, 

kundesegmentering 

 Genanvendelse og genbrug: Data/informationer, der giver viden om genanvendelse i 

form af love og regler (krav), genanvendelsesmetoder (produktionsmetoder), omfanget af 

genbrug. 

Relativt få peger på et øget behov for eksterne data om online tjenester.  

Der er således en forventning om, at eksterne data fremover vil få større betydning i forhold til at 

drive forretning. I runde tal svarer det til en stigning på rundt regnet 15 procentpoint i andelen af 

virksomheder inden for den cirkulær økonomi, som forventer at eksterne data bliver afgørende.  

Når andelen, der efterspørger data, ikke stiger mere, kan en forklaring være, at ”data” er et relativt 

abstrakt begreb, og det måske er nødvendigt med information om mulighederne. Mange data ska-

bes i offentligt regi, og alligevel er det i mange tilfælde private leverandører, der leverer data til 

virksomhederne, selvom det måske er offentlige data, de anvender. Det antyder, at der måske er 

behov for pakketering, markedsføring og information om de datakilder, der er tilgængelige for 

virksomhederne, samt konkret inspiration til, hvordan eksterne data kan anvendes i forretnings-

modellen. 

5.2. Gennemgang af surveyresultater 

Hvem har vi spurgt  

En del af den samlede opgave er at identificere virksomheder, som baserer deres forretning på en 

cirkulær forretningsmodel. I kortlægningen af virksomheder i den cirkulære økonomi (Se kapitel 3) 

er der redegjort for den anvendte metode til at identificere virksomheder med en forretningsmo-

del inden for den cirkulære økonomi.  

19 Med standardiserede data menes data, som er brugsklare til direkte anvendelse eller kan indgå i egne analyser. Herud-

over findes der data (rådata), som fx er indsamlet gennem hjemmesider, fx scraping eller andre former for big data, hvor 

data ikke umiddelbart er brugbare, men forudsætter oparbejdning, rensning og aggregering 
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Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder med en forretningsmodel 

inden for den cirkulære økonomi, hvor der er spurgt om virksomhedernes brug af eksterne data 

og betydning af adgang til eksterne data. I alt foreligger der svar fra 505 virksomheder. Før inter-

viewene blev sat i gang, gennemførte vi en pilottest af spørgeskemaet og tilpassede efterfølgende 

spørgsmålene. Interviewene blev gennemført af Jysk Analyse A/S i perioden 27. maj til 27. juni 2019. 

Interviewene blev gennemført som CATI20-interview. Virksomhedsoplysningerne på 3.657 virksom-

heder blev beriget med telefonnumre hos Jysk Analyse, som fandt 3.152 unikke telefonnumre i 

populationen. I alt 790 virksomheder ud af 3.152 virksomheder med et unikt telefonnummer blev 

kontaktet. Jysk Analyse A/S fik svar fra 505 virksomheder, hvilket svarer til en svarprocent på 64 

procent. Det blev prioriteret at sikre, at der blev gennemført interview med virksomheder med de 

cirkulære forretningsmodeller, som endnu ikke er så udbredte som fx deling.  

De virksomheder, der indgår i surveyen, har samme profil som den samlede population af virk-

somheder med en cirkulær forretningsmodel. Det gælder, når vi ser på branchefordeling (se Figur 

13) og på de cirkulære forretningsmodeller, som virksomhederne bygger deres forretning på (se 

Figur 14), og sammenholder dette med præsentationen af populationen i kapitel 3. 

Figur 13: Branche fordeling for adspurgte virksomheder i spørgeskamundersøgelsen  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

20 CATI: Interview med understøttelse af computere: Computer Aided Telephone Interview. 
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Figur 14: Anvendt cirkulær forretningsmodel for adspurgte virksomheder i spørgeskamundersøgelsen

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

Fordelingen af virksomheder efter cirkulære forretningsmodeller er baseret på et kvalificeret skøn. 

For at være sikre på, at analysen er baseret på virksomheder, der selv ser sig som en del af den 

cirkulære økonomi, har vi spurgt om virksomhederne herom. Mere end 9 ud af 10 virksomheder 

anfører, at cirkulær økonomi indgår i den måde, de driver forretning på (se Figur 15). Disse cirku-

lære virksomheder udgør grundlaget for den følgende analyse.  

Figur 15: Tjek af om de adspurgte virksomheder ser sig selv som en del af den cirkulær økonomi  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut
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Hvad bruges data til 

Virksomhederne anvender eksterne data til forskellige formål i deres forretningsmodeller. Én type 

af data kan således ikke forventes at opfylde alle typer af behov for at implementere en forret-

ningsmodel, som er baseret på eller drevet af den viden, der kan trækkes ud af data. Blandt virk-

somheder med en cirkulær forretningsmodel anvender otte ud af 10 virksomheder eksterne data, 

se Figur 16.  

Figur 16: Antal eksterne datakilder, som den enkelte virksomhed anvender 

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

40 procent - eller fire ud af 10 virksomheder – tilkendegiver, at de anvender tre eller flere forskellige 

typer af eksterne datakilder og kan således siges at have et mere omfattende brug af eksterne 

data. For en betydelig del af alle virksomheder tegner der sig således et bilede af, at eksterne data 

i et væsentligt omfang indgår i deres måde at drive virksomhed på.  

Virksomheder, der anvender en meget bred vifte af datatyper, er især at finde blandt større virk-

somheder, da der er en tydelig sammenhæng mellem antal eksterne datakilder, som virksomhe-

derne benytter sig af og så virksomhedsstørrelse, se Figur 17. Forklaringen kan være, at større 

virksomheder har en større bredde i aktiviteterne og nok også har tid, økonomi og kompetencer 

til at bruge flere ressourcer på digitalisering og indhentning af viden.  
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Figur 17: Antal eksterne datakilder, som den enkelte virksomhed anvender fordelt efter virksomhed-

størrelse  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

De fleste virksomheder tilkendegiver, at de bruger eksterne data for at få viden, som indgår direkte 

i produktionsprocessen. 51 procent af virksomhederne henter således eksterne data om de krav, 

der stilles til produkter og produktionsprocesser, mens 46 procent henter eksterne data om mate-

rialers og produkters miljøbelastning, se Figur 18. Denne type af data vil ofte spille en afgørende 

rolle for, om produkter kan leve op til forskellige krav og standarder, hvilket i sidste ende er afgø-

rende for, om produkter i det hele tage kan komme på markedet.  

Eksterne data bliver også anvendt til at forstå markedet, ligesom data i form af online tjenester 

spiller en rolle for at komme ud på markedet for det konkrete salg. I denne sammenhæng kan brug 

af eksterne data også give:  

 Information om markedets størrelse  

o 23 procent vil gerne have øget viden om cirkulære markeder ved at anvende data 

om markedets større ved at anvende data om udbud og efterspørgsel efter mate-

rialer samt om forbruget  

 Information om kunderne  

o 24 procent vil gerne forstå deres kunder bedre og have viden om kundeadfærd 

o 25 procent anvender eksterne data til at optimere deres service  

 Adgang til datatjenester til salg 

o 48 procent anvender forskellige datatjenester – online tjenester – som en direkte 

kanal til at skabe kontakt til købere eller sælgere. 
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Figur 18: Virksomhederne brug af forskellige typer af eksterne data. Flere svar pr virksomhed 

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

Brug af eksterne data synes især at være knyttet op på forhold, som har en umiddelbar økonomisk 

kritisk betydning som at sikre, at produktet kan komme på markedet og at nå ud til kunderne. 

Derimod har det øjensynlig mindre værdi for virksomhederne at have viden – eksterne data – om, 

hvordan markedet ser ud, og om hvordan forbrugere agerer. Der kan givetvis også være andre 

forklaringer, såsom at behovene for at vide mere om markedet varierer mellem virksomhederne, 

eller at virksomhederne har vanskeligere ved at anvende disse data og informationer systematisk 

og på en for virksomheden gavnlig måde.  

Virksomheder med forskellig forretningsmodeller, jf. Figur 14, anvender også på forskellige typer 

af eksterne data. Dette har vi undersøgt for de tre forretningsmodeler, som er mest udbredt og 

derfor har et validt talgrundlag for analysen. Virksomheder, der arbejder med Genanvendelse og 

Cirkulær forsyningskæder, anvender en bred vifte af eksterne datakilder, som typisk er på niveau 

med eller over gennemsnittet for alle virksomheder, se Figur 19. Virksomheder, der arbejder med 

Forlænget produktlevetid, anvender derimod i mindre grad eksterne data, og kun inden for brug 

af datatjenester til salg har disse virksomheder et brug af eksterne data på niveau med to andre 

forretningsmodeller.  
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Figur 19: Virksomhederne brug af forskellige typer af eksterne data for forskellige cirkulære forret-

ningsmodeller. Flere svar pr virksomhed  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

Denne forskel mellem de tre forretningsmodeller kan formentlig henføres til, at virksomheder in-

den for Forlænget produktlevetid primært er service og reparationsvirksomheder, som antagelig-

vis vil være mest optaget af at have en god adgang til markedet og formentlig mindre optaget af 

adgang til data om produkter og en mere avanceret forståelse af markedet. Virksomheder inden 

for Forlænget produktlevetid anvender som gennemsnit da også færre eksterne datatyper end 

virksomheder med andre cirkulære forretningsmodeller, se Figur 20. 
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Figur 20: Antal eksterne datakilder, som den enkelte virksomhed anvender fordelt efter cirkulære for-

retningsmodeller  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

Hvilke datakilder benyttes 

Virksomhederne er spurgt om, hvilke eksterne data de benytter sig af inden for de anvendelses-

områder som er udpeget i Figur 18. Antallet af eksterne datakilder er mangfoldigt og giver typisk 

blot en indikation på den præcise datakilde. I det følgende har vi opsummeret disse kvalitative svar 

på hovedtyper af eksterne data, som virksomhederne nævner: 

 Om krav til produkter og produktionsprocesser  

o Love, regler og bekendtgørelser  

o Certificeringer og standarder samt produktgodkendelser og mærkeordninger 

o Datablade om produkter bl.a. fra leverandører  

 Om materialers og produkter miljøbelastning 

o Bekendtgørelser, love og regler 

o Certificeringer 

o Data (data- og sikkerhedsblade) fra producenter, offentlige myndigheder 

o Miljødata fra Miljøstyrelsen (miljødatabaser) 

 Om markedets størrelse 

o Markedsanalyser – standard analyser og brugertilpassede egen 

o Databaser (miljødata, regnskabsdata, vejrdata mv.)  

o Udbudsportaler, online markeder 

o Google, hjemmesider  

 Om kunderne 

o Google, Google Analytics, Facebook, Gul & Gratis og egne hjemmesider  
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Fra de kvalitative svar er det overordnede indtryk af virksomhedernes brug af eksterne data, at 

standardiserede data, som lægges frem gennem offentlige myndigheder eller producenter spiller 

en afgørende rolle, når det drejer sig krav til produkter og produktionsprocesser samt om miljøbe-

lastning. 

Data til belysning af markedets størrelse benytter virksomhederne, jf. de kvalitative svar, en kom-

bination af standardiserede data og særlig udtræk fra en digital platform, fx Google Analytics, som 

modsvarer virksomhedens behov. 

Når det kommer til at få viden om kunderne og deres adfærd, benytter virksomheder sig i langt 

højere grad af digitale platforme med henblik på analyse af adfærd. Adgang til kunderne med hen-

blik på salg gennem digitale medier er også en salgskanal, men etablerede digitale salgsplatforme, 

så som De gule sider, Den Blå Avis, Gul og gratis m.fl., bliver sjældent nævnt.  

Eksterne data i et forretningsmæssigt perspektiv  

Betydningen af eksterne data kan vurderes ud fra to perspektiver. For det første er det undersøgt 

om eksterne data har betydning for om virksomheden driver sin forretningen ud fra principper for 

cirkulær økonomi. For 42 procent af alle virksomheder inden for den cirkulære økonomi er eks-

terne data i nogen grad eller i høj grad afgørende for, at virksomhederne kan drive deres forretning 

med afsæt i principper for den cirkulære økonom, se Figur 21. Eksterne data er således en vigtig 

forudsætning for at drive en cirkulær forretning for mange virksomheder.  

Figur 21: Betydningen af eksterne data for at drive en virksomhed baseret på cirkulær økonomi  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

For det andet er det undersøgt om der er en sammenhæng mellem at påpege, at eksterne data 

har betydning for at drive en cirkulær forretning og så rent faktisk at drive en cirkulær forretning. 
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Det viser sig, at der er ganske god sammenhæng herimellem, idet de virksomheder, hvor bære-

dygtighed (en cirkulær forretning) stiller en stor rolle, også tilkendegiver, at eksterne data er ganske 

afgørende, se Figur 22. 

Figur 22: Sammenhængen mellem at drive en bæredygtig forretning og betydningen af adgang til eks-

terne for at drive en virksomhed baseret på cirkulær økonomi  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

At eksterne data kan understøtte den cirkulære økonomi, er jo interessant, men kan eksterne data 

også være afgørende for at skabe en økonomisk bæredygtig forretning? De adspurgte virksomhe-

der inden for den cirkulære økonomi tilkendegiver, at eksterne data spiller en rolle for virksomhe-

dens samlede økonomiske performance ved, at 34 procent anfører, at de er afhængige af eksterne 

data for at opretholde deres konkurrenceevne, se Figur 23. 
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Figur 23: Eksterne datas betydning for virksomhedernes konkurrenceevne  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

Eksterne datas økonomiske betydning kan yderligere forfølges, idet virksomheder er spurgt om 

betydningen af eksterne data for at have en økonomiske sund forretning. Her viser det sig, at eks-

terne data spiller en betydelig rolle for mange virksomheder, idet 45 procent af virksomhederne 

anfører, at de er afhænge af eksterne data, se Figur 24. 

Figur 24: Eksterne datas betydning for at drive em økonomisk sund forretning  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut
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Adgang til data 

Virksomheder vil typisk stå for udfordringer og barrierer ved at drive virksomhed, som kan henfø-

res til uhensigtsmæssige markedsforhold eller andre typer af barriere. Virksomhederne er her 

spurgt om, der er særlig udforinger ved at anvende eksterne data. Det overordnede resultat er, at 

der ikke er nogen markante udfordringer, som kan siges at være en kritisk barriere for øget brug 

af eksterne data, se Figur 25. Eftersom få virksomheder har peget på udfordringer i adgangen til 

data, er der heller ikke markante forskelle mellem de forskelle forretningsmodeller.  

Den største udfordring er at få overblik over hvilke eksterne data, der findes, omend det blot er 15 

procent af virksomhederne, som oplever denne udfordring.  

Figur 25: Udfordringer eller barrierer for at få adgang til eksterne data  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

Virksomhederne har tillige haft mulighed for at anføre andre udfordringer ved at benytte eksterne 

data. Ved at gå virksomhederne oplevelse af andre udfordringer og sammenholde med de øvrige 

svar tegner, der sig følgende to hovedudfordringer: 

 At finde, at forstå og at anvende data – bl.a. grundet knaphed på tid og kompetencer 

 Datakvalitet, hvor der kan være udfordringer med den form data ligger i (fx en ikke syste-

matisk form); data beskriver for generelle forhold mod virksomhedens behov for specifikke 

data; hvilket videre giver anledning til bekymringer om datapålidelighed og validitet/vali-

dering af data  

De kvalitative udsagn om udfordringer ved adgang til eksterne data tilføjer ikke egentlige nye di-

mensioner til resultaterne i Figur 25, men en række nyttige nuanceringer, som kan bidrage til, hvor 

man kan understøtte virksomhedernes i brug af eksterne data. 
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Virksomhederne henter eksterne data hos både private og offentlige dataleverandører, og da lidt 

oftere hos de private, se Figur 26. Der er ikke noget, der tyder på, at udfordringer eller barrierer 

for at få adgang til eksterne data især grad kan henføres til enten private eller offentlige dataleve-

randører. 

Figur 26: dataleverdøre fordelt efter private og offentlige leverandører  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut
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Selvom adgang til data ikke umiddelbart udgør noget stor problem, giver 42 procent af virksomhe-

der dog udtryk for at bedre adgang til data og information vil gøre det mere attraktivt for virksom-

hederne at styrke en cirkulære tilgang i deres virksomhed, se Figur 27. 

Figur 27: Bedre adgang til eksterne data kan hjælpe til at virksomheder i højere grad bliver cirkulære 

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

Kommercielle og erhvervsmæssige potentiale 

Ud fra en antagelse om at eksterne data vil få en større og mere afgørende betydning for virksom-

hederne, er virksomhederne blevet spurgt om i hvilken grad de fremover vil få brug for eksterne 

data. 51 procent af cirkulære virksomheder anfører, at de vil fremover i høj grad og i nogen grad 

være afhængige af eksterne data, se Figur 28.  
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Figur 28: Fremtidigt behov for eksterne data  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

Ved at sammenholde dette resultat med hvor mange virksomheder som i dag finder, at eksterne 

data er afgørende for at drive virksomheden cirkulær, er det blot 45 procent, som i høj grad og i 

nogen grad anfører, at eksterne data har en afgørende betydning for at drive en økonomisk sund 

jf. Figur 24, og 34 procent som i høj grad og i nogen grad anfører, at det er afgørende for deres 

konkurrenceevne, jf. Figur 23. 

Der er således en forventning om, at eksterne data fremover vil få større betydning i forhold til at 

drive forretning inden for den cirkulære økonomi, hvilket i runde tal svarer til en stigning på om-

trent 15 procentpoint i andelen af virksomheder inden for den cirkulær økonomi, som vil gå fra 

ikke at se eksterne data som afgørende for at drive forretning til at eksterne data bliver afgørende.  

Hertil kommer, at iværksættere eller virksomheder, som ikke har taget den cirkulære økonomi til 

sig kan rumme et potentiale for flere til at bliver datadrevne virksomheder inden for cirkulær øko-

nomi.  

I samme anledning har vi spurgt virksomhederne, hvilke data de gerne vil have adgang til, jf. Figur 

28, og her har virksomhederne tilkendegivet (kvalitative udsagn), at de fremover gerne vil have 

adgang til data om:  

 Marked og kunder: Markedstrends, udbud/omsætning, efterspørgsel, kundeadfærd, 

kundesegmentering. 

 Genanvendelse og genbrug: Data/informationer om genanvendelse i form af love og reg-

ler (krav), genanvendelsesmetoder (produktionsmetoder), omfanget af genbrug. 

Relativt få peger på et øget behov for eksterne data, som relaterer sig online tjenester.  
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Ved at sammenholde med hvilke typer af eksterne datatyper, virksomhederne anvender i dag, jf. 

Figur 18, ses, at virksomhederne har et ønske om øget brug af eksterne data som relaterer sig til 

mere/bedre information om markedets størrelse og information om kunderne. 

Datadrevne virksomheder – en nuancering af et potentiale  

Med den øgede andel af cirkulære virksomheder, som fremover vil være afhængige af eksterne 

data, kan det være relevant at undersøge gruppen af ikke-datadrevne virksomheder for at vurdere, 

hvor mange af de cirkulære virksomheder, som kan flyttes over til at være datadrevne cirkulære 

virksomheder. Og ikke mindst undersøge gruppen af virksomheder med en datadreven forret-

ningsmodel, for at vurdere om deres anvendelse af eksterne data kan styrkes yderligere. 

Denne delanalyse definerer virksomheder med en datadreven forretningsmodel21, som virksom-

heder, der svarer i høj grad eller i nogen grad til mindst et af følgende tre spørgsmål: 

 I hvilken grad vil en bedre adgang til data hjælpe jer til at spare ressourcer, understøtte 

genanvendelse, affaldssortering, og/eller fremstå som en bæredygtig virksomhed? 

 I hvilken grad vil I fremover få behov eksterne data og information som grundlag for at 

drive jeres forretning? 

 I hvilken grad har adgang til eksterne data øget din virksomheds konkurrenceevne? 

Med denne definition har 56 procent af virksomhederne en datadreven forretningsmodel, se Figur 

29, og 44 procent er i dag ikke afhængige af eksterne data.  

Figur 29: Mere end halvdelen af den cirkulære økonomis virksomheder er datadrevne  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

21 Definitionen har fokus på eksterne data. Datadrevene virksomheder, som anvender interne data, er ikke nødvendigvis 

indeholdt i denne definition. 
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Virksomheder med en datadreven forretningsmodel forekommer oftere inden for tre af de cirku-

lære forretningsmodeller set i forhold til virksomheder ikke afhængig af eksterne data, se Figur 30. 

Måske overraskende at blot 44 procent af Deling virksomhederne anvender eksterne data, fordi 

mange bygger på digitale platforme. Men det er meget muligt at anvende både hjemmesider og 

apps til dele-systemer uden at trække på eksterne data.  

Figur 30: Datadrevne forretningsmodeller i alle dele af den cirkulære økonomi  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut
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Andelen af datadrevne virksomheder er således størst inden Genanvendelse, Produkt som service 

og Cirkulær forsyningskæde. I populationen af virksomheder med datadrevne forretningsmodeller 

er det forretningsmodeller inden for Genanvendelse og Cirkulær forsyningskæde, som er mest 

udbredte. Der er relativt få virksomheder, som arbejder med Deling og Produkt som service, se 

Figur 31. 

Figur 31: Virksomheder med datadrevne forretningsmodeller fordelt forretningsmodel.  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut
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Virksomheder med en datadreven forretningsmodel, henholdsvis virksomheder som ikke er af-

hængig af eksterne data, er stort set ligelig fordelt i de undersøgte brancher, dog er virksomheder 

inden for energi- og vandsyning i langt overvejende grad baseret på datadrevne forretningsmode-

ler, se Figur 32. 

Figur 32: Otte ud af ti forsyningsvirksomheder med en cirkulær forretningsmodel er datadrevne  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

Inden for begge grupper synes der at være potentialer for at øge anvendelse af eksterne data om 

end opgaven er forskellige:  

 For virksomheder med en forretningsmodel, der er afhængig af eksterne data vil der 

oftere være en opgave med at sætte fokus på – afhjælpe – de udfordringer, der er ved at 

anvende eksterne data, se Figur 33, men givetvis også at anvende nye eksterne datasæt, 

som virksomhederne i dag ikke benytter, og anvende data på flere områder i virksomhe-

den fx marketing og salg. 

 For virksomheder, som i dag ikke er afhængige af eksterne data, er opgaven en anden, 

idet udfordringerne ved brug af eksterne data spiller en langt mindre rolle, mens det der-

imod handler om, at virksomhederne skal identificere relevansen i at anvende eksterne og 

så i det hele taget at komme i gang med at bruge eksterne data. 
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Figur 33: De væsentligste udfordringer for at anvende data – opdelt efter hvorvidt virksomhederne 

har en datadreven forretningsmodel  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

Der er ovenfor givet er række indikationer på, hvor og hvordan en eventuel indsats kan rette blikket 

hen for at øge virksomhedernes brug af eksterne data. I det følgende vil vi give et indikativt bud på 

hvor stor målgruppen for en eventuel satsning. Eftersom vi har påvist en sammenhæng mellem 

branche og virksomhedsstørrelse hvad angår brugen af eksterne data, har vi kombineret virksom-

hedsstørrelse og branche i Figur 34.  

I forhold til de mindre virksomheder med under 20 ansatte ligger der en større opgave i at få gjort 

disse virksomheder gjort opmærksomme på, at en brug af eksterne data kan være en mulighed og 

få løftet flere til at baserer virksomheden på en datadreven forretningsmodel. 

For de større virksomheder og en mindre del af de mindre virksomheder er det i mindre grad et 

spørgsmål at se muligheder i eksterne date, men om at udfolde brugen og dermed have en inno-

vativ og forretningsudviklende tilgang til at i øge anvendelsen af eksterne data. 
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Figur 34: Fordeling af datadrevne virksomheder i den cirkulære økonomi – fordelt efter branche og 

antal ansatte  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut

Ser man på antallet af datadrevne virksomheder med en forretningsmodel inden for cirkulær øko-

nomi, som anvender eksterne data, er der indenfor brancherne industri, bygge og anlæg, handel, 

hotel og restauration samt anden service et større antal virksomheder, som kan motivere en er-

hvervsfremmeindsats, se Figur 35. I brancher, hvor virksomhederne allerede er i gang, er der sand-

synligvis mere erfaring at trække på, flere datakilder at udnytte, mere kompetence tilstede og mere 

forretningsmæssig ræson i en indsats på den korte bane. På længere sigt kan det tænkes at andre 

brancher kobles på med andre typer af indsatser.  

Figur 35: Skøn over antallet af datadrevne virksomheder i den cirkulære økonomi i Danmark  

Kilde: Egen spørgeskemaundersøgelse; Teknologisk Institut
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6. Bruttoliste over datakilder anvendt inden for cirkulær økonomi 

Denne del af analysen giver et overblik over, hvilken type data virksomheder allerede anvender i dag og 

ønsker i fremtiden til at understøtte de enkelte cirkulære forretningsmodeller. Det afdækkes, om det er 

offentlige eller private datakilder, der anvendes, og der identificeres trends, som enten viser et potentiale, 

som der kan bygges videre på, eller trends, der viser barrierer, som vanskeliggør anvendelse af data til 

at understøtte forretningsmodeller inden for den cirkulære økonomi. 

Der er i alt identificeret 142 forskellige datakilder på tværs af fire overordnede anvendelsesområder: 

Materialer & Udstyr, Produktinformation & Miljøpåvirkning, Eksterne faktorer, Information om Markeder 

og Kunderne. En stor del af virksomhederne anvender internettet til at identificere datakilder og søger 

yderligere informationer fra producenter og leverandører (fx produktblade) 

Ni offentlige styrelser bruges som datakilder af virksomhederne i undersøgelsen. Her anvendes åbne 

dataportaler, data og rapporter om markeder, lovgivning og regler inden for cirkulær økonomi samt 

miljøpåvirkning. Meget af de data, der anvendes og/eller efterspørges, skal findes i virksomhedernes 

værdikæder Således får mange virksomheder inden for cirkulær økonomi data direkte fra leverandører 

og kunder, men der efterspørges mere detaljeret og data af bedre kvalitet om produktinformation og 

miljøpåvirkning i værdikæderne.  

Materialebørser anvendes også, men kun få materialebørser er nævnt af virksomhederne i undersøgel-

sen. Det er mest inden for byggesektoren, men flere finder og sælger materialer på Den Blå Avis og Gul 

og Gratis. Specialiseret viden om produkter eller materialers miljøpåvirkning, markeder og eksterne fak-

torer findes ved at købe ydelser hos GTS Institutter, konsulenthuse og universiteter, men også informa-

tion fra danske og internationale brancheorganisationer anvendes til at finde fx information om miljø-

standarder og rapporter om cirkulær økonomi, som fx informerer om markedet.  

Ovenstående giver et overblik over, hvor hovedparten af data hentes af virksomhederne inden for cirku-

lær økonomi. Det vurderes, at nye initiativer med fordel kunne iværksættes inden for de områder, hvor 

virksomhederne med fokus på cirkulær økonomi allerede i dag anvender og efterspørger eksterne data. 

På den korte bane vil det give den største effekt set ift. områder, hvor der i dag ikke anvendes eksterne 

data.  

6.1. Metoden 

Kapitlet indeholder en kvalitativ analyse af anvendelsen og efterspørgslen efter data og datakilder, 

hvor disse data findes i de virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi. Analysen er baseret 

på den information, der er indsamlet gennem de 25 interview, samt resultaterne af surveyen med 

505 virksomheder. Der er derudover foretaget desk research for at afdække, om andre studier har 

identificeret eksterne datakilder for cirkulær økonomi, men vi har ikke fundet studier, der har vist 

brugbare resultater. Der er enkelte projekter, som netop ser på data inden for cirkulær økonomi, 

men projekterne er endnu på et tidligt stadie, og der er derfor kun få eksempler.  

Ud fra resultaterne er der udarbejdet en række typologier, som gør analysen af datakilder mere 

overskuelig. Der er typologier for typer af data og datakilder.  
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Virksomhedernes svar i mange tilfælde har været på et meget overordnet plan. For eksempel sva-

rer mange på, hvordan de har fundet eksterne data, fx at de anvender markedsdata eller rappor-

ter, som de finder via internetsøgning (fx Google), men de opgiver ikke mere specifik information 

om, hvilke data det drejer sig om, eller hvor de har fundet data (datakilder). Dette sætter naturligvis 

nogle begrænsninger for, hvor specifik analysen kan blive i forhold til denne type svar, men bidra-

ger dog typologien til at fokusere analysen. Kapitlet giver et overblik over de datakilder, som de 

adspurgte virksomheder anvender, og der gives eksempler på alternative datakilder, som ikke er 

nævnt i hverken interview eller surveyen, men som indeholder de data, der efterspørges af virk-

somhederne. I analysen af datakilder ses der nærmere på de enkelte cirkulære forretningsområ-

der. 

6.2. Typologi for anvendelse og efterspørgsel af data  

I dette afsnit redegøres for, hvilke data, der anvendes og efterspørges af virksomhederne inden 

for den cirkulære økonomi. De data, der anvendes af virksomhederne, er inddelt i fire overordnede 

beskrivelser af anvendelsesområder, som er: 

 Materialer og udstyr: Der er et geografisk element i denne kategori, som handler om, 

hvor nødvendige materialer findes, samt information om mængder af materialer. Det 

inkluderer materialer inden for byggeri, IT-udstyr, affald, og plastik. Udover materialer 

søger virksomhederne information om, hvor udstyr i fx byggebranchen efterspørges el-

ler findes.  

 Produktinformation og miljøpåvirkning: Data inden for dette anvendelsesområde be-

skriver indholdet i produkter og materialer, samt produkter og materialers miljøpåvirk-

ning. Eksempler på data er beskrivelser af indholdet i byggematerialer, affald, Life Cycle 

Analysis (LCA) af produkter, CO2-udledning og miljøpåvirkning generelt. Herudover in-

deholder data information om krav fra myndigheder og kunder til fx emballage.

 Eksterne faktorer: Denne type data beskriver elementer, som kan gavne forretningen, 

men som ikke er direkte relateret til produktet, modsat de to ovenstående anvendelses-

områder. Eksempler på data om eksterne faktorer er vejrdata, energidata, flowbeskri-

velse af personer, transport/trafik og information om marker. Data beskriver elementer, 

som påvirker et produkt eller en service. Deleøkonomien er et eksempel, hvor virksom-

heder kan have behov for at forstå flow af personer, hvordan de træffer deres valg, og 

hvad der påvirker deres valg.

 Information om markeder og kunderne: Dette anvendelsesområde vedrører data 

som informerer om markeder og kunderne. Markedsdata handler i høj grad information 

om behov, konkurrenter, salg, volumen og kundedata. 
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Tabel 1 giver eksempler på data, der anvendes af virksomhederne inden for de fire anvendelses-

områder. 

Tabel 1: Eksempler på data indenfor de fire identificerede anvendelsesområder 

Besvarelserne fra surveyen viser, at ovenstående er de mest anvendte og efterspurgte datatyper. 

51 procent af virksomhederne anvender data om krav til produkter og produktionsprocesser, og 42 

procent benytter online-tjenester til at få kontakt til købere eller sælgere, og 41 procent anvender data 

om materialers og produkternes miljøbelastning

Tabel 2 viser, hvor de fire typer af data anvendes og efterspørges af virksomheder, der anvender 

cirkulære forretningsmodeller.  viser hvad, der anvendes, og  viser hvad, der efterspørges. 

Tabel 2: Anvendelse og efterspørgsel af information fordelt på forretningsområder 

På det overordnede niveau, viser tabellen, at der, hvor der allerede anvendes data i dag, er også 

der, hvor der ønskes yderligere data, omend på et mere detaljeret niveau end de data, der findes 

i dag.  

Anvendelsesområder Beskrivelse  

Materialer  
Placering af byggematerialer (geografi), CO2-udledning på plasttyper, IT-udstyr, 

mængder af plast 

Produktinformation og 

miljøpåvirkning

CE-mærkning og kvalitet af byggematerialer, Livscyklusanalyser af produkter, 

emballage info, IT-udstyr info, CO2-udledning på produkter , produktinformation fra 

leverandører

Eksterne faktorer Energidata, vejrdata, data om marker, skibsregistrering, person-flow, persontyper  

Markeds- og kundedata 
Kunde (hvor er kunderne) og markedsdata (efterspørgsel, salg), kundetyper, CVR 

data, konkurrenter m.m.

Materialer Produktinformation 
og 

miljøpåvirkning

Eksterne faktorer Markeds-
og kundedata

Produkt som en 
service

Deleøkonomi 

Livstidsforlængelse
af produkt 

Genanvendelse 
og genbrug 

Cirkulær
forsyningskæde
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Det er specielt inden for Genanvendelse samt Cirkulær Forsyningskæder at der anvendes og efter-

spørges ensartet data. Eksempler på data som anvendes og/eller efterspørges er information om, 

hvor forskellige typer og mængder af affald eller byggerimaterialer findes. Indholdet af materia-

lerne og produkterne er vigtigt for at kunne genbruge og genanvende materialerne i nye produk-

ter.  

Der er stor efterspørgsel på bedre data om både produktinformation og miljøpåvirkning af pro-

dukter, som kan være sammensat af flere materialer. Virksomheder inden for begge forretnings-

områder efterspørger også bedre information om markedet og kunderne. Det inkluderer fx krav 

til, hvad produkterne må indeholde, men også hvor stort markedet er for deres produkter og ser-

vices.  

Blandt virksomhederne der arbejder med Deling, er der efterspørgsel på data om eksterne fakto-

rer. Dette gælder i høj grad information om brugeradfærd som fx transportvaner, indkøbsvaner af 

forskellige typer af produkter, vejrdata og energiforbrug. Virksomhederne nævner kun forholdsvis 

få datakilder, som de anvender for at hente information om eksterne faktorer, men i dette tilfælde 

findes en række datakilder, som findes i dag, men som ikke anvendes (se Tabel 4) 

Tabel 3 viser hvilke typer af data og online tjenester virksomhederne arbejder med – opdelt efter 

branche  

Tabel 3: Dataanvendelse opgjort efter branche 

Brancher Online tje-
nester til 
at få kon-
takt til en-
ten sæl-

gere eller 
købere 

Data, 
om ud-
bud og 
efter-

spørg-
sel ef-
ter ma-
terialer 

eller 
forbrug

Data, til 
bedre 
at for-

stå 
kunder 
og de-
res ad-
færd 

Data, til 
at opti-
mere 
service 
til kun-
der 

Data, om 
krav til 

produkter 
og pro-

duktions-
processer 

Data, om 
materia-
lers og 
produk-
ters mil-
jøbelast-

ning 

Industri 38% 21% 22% 22% 56% 44%
Energi- og vandforsyning 51% 31% 32% 39% 68% 74%
Bygge og anlæg 55% 18% 15% 24% 58% 48%
Handel, hotel og restaura-
tion

55% 24% 29% 22% 45% 42%

Service 57% 21% 28% 37% 44% 44%
Total 48% 23% 25% 26% 51% 46%
I alt 471 interview – kun virksomheder, hvor cirkulær økonomi – eller en cirkulær tilgang – indgår i den 
måde, som virksomheden driver forretning på. Der er ikke vist resultater for landbrug, transport og of-
fentlige services, da der her er for få besvarelser til at være pålidelige. 

Spørgsmål: Der findes forskellige typer af data eller informationer, som virksomheder enten kan få gra-
tis adgang til eller betale for, hvad enten data kommer fra offentlige myndigheder, private eller andre 
kilder. Jeg vil nu spørge om, hvilke typer af eksterne data og informationer, I anvender i Jeres virksom-
hed som grundlag for cirkulære tilgang i jeres forretning.  
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Tabel 3 viser, at der ikke er store forskelle mellem de enkelte brancher, men derimod at det stort 

set er samme type data virksomhederne efterspørger. Der er dog variationer, som det er værd at 

hæfte sig ved. 

De mest populære data er data om krav til produkter og processer (51 procent), hvor især forsynings-

virksomhederne anvender data. Lige efter følger online tjenester til at få kontakt til enten sælgere 

eller købere (48 procent). Efterspørgslen efter denne type data er højest hos virksomheder, der 

typisk henvender sig til forbrugere (B2C), som bygge- og anlæg, handel og service, mens den er 

lavest hos fremstillingsindustrien, der oftere arbejder som underleverandører til andre virksom-

heder (B2B). Data om materialer og produkters miljøbelastning er ligeledes efterspurgte (46 procent), 

og det gælder i særlig grad forsyningsvirksomhederne.  

Omkring en fjerdedel af virksomhederne efterspørger data, om udbud og efterspørgsel efter materi-

aler eller forbrug; data, til bedre at forstå kunder og deres adfærd; samt data, til at optimere service til 

kunder. Data, der kan optimere service til kunder, anvendes i særlig høj grad af forsyningssektoren 

og servicesektoren. Bygge- og anlægssektorens interesse for materialeinformation er stærkest, når 

det gælder miljøoplysninger, mens forbrugeradfærd har mindre interesse. 

Tabel 3 viser således, at initiativer inden for de tre mest populære data typer vil være brugbare på 

tværs af brancherne, og at nogle datatyper kan der med fordel målrettes til brancher. 

Tabel 4 viser eksempler på data, som efterspørges i de 25 virksomhedsinterview og eksempler på 

de datakilder, der er anvendt. I kolonnen med Eksempler på datakilder er der også angivet eksem-

pler på alternative datakilder, som ikke er nævnt af virksomhederne. Sidstnævnte er angivet i kur-

siv.  

Tabel 4: Eksempler på efterspurgte data og datakilder (anvendte og ikke-anvendte) 

Typer af data Beskrivelse  Eksempler på datakilder

Materialer Mængder og lokalisering af materialer indenfor 

byggeri, affald, IT-udstyr

Virksomhederne dele data på ( Den Blå Avis, De 

Gule Sider), Miljøstyrelsen, genbyg.dk, 

byggefakta.dk

Produktinformation og 

miljøpåvirkning

Kriterier for plastemballage (hospital og generelt) 

Miljøaftryk på fødevarer og byggematerialer , 

næringsdata om tang, data om kunstgræs (som i 

dag i Danmark kategoriseres som affald), LCA på 

en række forskellige produkter og general 

produktinformation, fødevaregodkendelser

Plast.dk, Landbrugsstyrelsen, byggematerialer.dk,

Miljøstyrelsen, Danmarks Miljø Portal, 

Leverandører, private virksomheder, 

retsinformation.dk

Eksterne faktorer Nyerere energidata, persontransport, person-

flow, transportadfærd, real-time vejrdata (lokalt), 

landbrugsdata (SEGES) 

Energinet.dk, DSB, Telenor, DMI, yr.no, IBM, 

Google, Vejdirektoratet.

Markeds- og kundedata Køb af genbrugsvarer, forbrugeradfærd, 

dataportal med potentielle kunder/efterspørgsel 

på genanvendte produkter,  konkurrentanalyser, 

bedre forståelse af nye markeder

Brancheorganisationer, konsulenthuse
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De alternative datakilder viser, at der findes data, som efterspørges, men at virksomhederne umid-

delbart ikke kender til eller anvender datakilden.  

Eksempler på alternative datakilder er Telenor, som i dag sælger data om person flow og adfærd, 

og IBM, som ejer Weatherchannel.com, der anvender deres teknologi til at udarbejde præcise vejr-

data til specifikke formål. Genbyg.dk er en byggematerialedatabørs, der ikke er nævnt i hverken 

surveyen eller interview. Mange transportudbydere, herunder DSB, har gratis data om passagerer, 

som kan fortælle mere om brugeradfærd til fx virksomheder, som arbejder med delecykler eller 

delebiler.  

Hvor henter virksomhederne deres data fra? 

Virksomhederne inden for den cirkulære økonomi henter data fra en lang række datakilder. Sur-

veyen viser, at 20 procent anvender en enkelt ekstern datakilde, og hele 57 procent anvender mere 

end én ekstern datakilde, og 40 procent tre eller flere datakilder.  

Tabel 5 viser typer af datakilder, hvor virksomhederne henter deres data.  

Tabel 5: Overordnede datakilder hvor virksomhederne henter deres data 

Virksomhederne anvender typisk helt almindelige internetsøgninger, fx via Google, for at finde re-

levant data inden for alle datatyper. At så mange virksomheder har svaret, at de bruger Google til 

at finde data, antyder, at de ikke kender til de specifikke datakilder, som indeholder de data, de 

efterspørger. 

Offentlige data 

Data fra den offentlige sektor og specielt data fra offentlige styrelser anvendes af flere virksomhe-

der. Datakilderne, der indeholder data om markedet, kunder, miljøpåvirkning, lovgivning og regler 

m.m., benyttes af virksomhederne.  

Der er ikke identificeret eksempler på specifikke data, som virksomhederne henter i diverse offent-

lige styrelser, men flere nævner, at generel information om cirkulær økonomi, herunder Life Cycle 

Analysis (LCA), information om nye markeder og muligheder og standarder for produkter of mate-

rialer, er eksempler på data, der hentes fra de offentlige styrelser.  

Offentlige åbne 
data

(DK og udland)
Privat datasalg Brancheorganisationer Leverandørdata Internetsøgning

Materialer 

Produktinformation og 
miljøpåvirkning

Eksterne faktorer

Markeds- og kundedata 
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Data fra den private sektor 

Flere virksomheder køber ydelser hos konsulenthuse og GTS-institutter til at hjælp til at udarbejde 

LCA på forskellige produkter samt miljøpåvirkning inden for plast, byggematerialer, fødevarer og 

kemikalier. Derudover ønsker virksomhederne mere information om potentialet på markedet for 

fx genanvendte produkter, deling og helt generelt mere information om cirkulær økonomi og for-

retningsmulighederne.  

En anden datakilde er virksomheder, som sælger færdige dataprodukter. Flere virksomheder an-

vender Conzoom, som beskriver kundetyper og brugeradfærd. Conzoom benytter sig af flere of-

fentlige åbne dataportaler og kombinerer disse for at kunne levere ny viden. Dette er attraktivt for 

virksomhederne, da de ikke kender mange af datakilderne men blot vil have information: Samtidig 

har de ikke de nødvendige kompetencer til at kunne arbejde med data fra flere datakilder. Efter-

spørgslen og anvendelsen af data fra brancheforeninger om specielt markedspotentiale for de en-

kelte forretningsmodeller efterspørges, uden at svarene for virksomhederne er specifikke på dette 

område.  

Virksomhederne efterspørger mere information om, hvor de kan finde de nødvendige data, og 

hvad der anvendes af andre samt effekten af disse.  

Baseret på surveyen og interview er leverandører og producenter en af de vigtigste datakilder. Her 

får virksomhederne direkte og valide data om produktinformation, miljømærker samt miljøpåvirk-

ning. Virksomhederne spiller derfor en stor rolle i et værdikædeperspektiv, fx hvor materialer gen-

anvendes. 

Mange virksomheder anvender Google til at finde data gennem produktblade og andre oplysnin-

ger på leverandører og producenters hjemmesider. Dette antyder et potentiale i at samle data om 

specifikke produkter og gøre adgang til denne type data lettere.  

I Bilag E indeholder en oversigt over datakilder, der er anvendt inden for de enkelte forretnings-

områder. 

6.3. Bruttolisten af anvendte data blandt virksomheden i den cirkulære øko-

nomi 

Den samlede bruttoliste 

I Bilag C præsenteres en oversigt over de datakilder eller dataindsamlingsmetoder (fx internet og 

survey), som virksomhederne har anvendt inden for de enkelte anvendelsesområder.  

Overordnet er følgende typer data, datakilder og metoder til at indsamle data de mest anvendte. 

Internetsøgning  

På tværs af alle datatyper og forretningsmodeller inden for den cirkulære økonomi anvendes typisk 

ganske almindelig internetsøgning (fx via Google) til at finde data.  
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De data, der primært søges, er:

 Markedsrapporter 

 Information om kunder 

 Information om lovgivning og regler 

 Information om miljøpåvirkning af produkter og materialer 

 Produktblade og anden information hos leverandører og producenter. 

Mange virksomheder anvender internetsøgning for at undersøge, om data findes. Det antyder en-

ten, at data ikke umiddelbart tilgængelige, eller at virksomhederne ikke kender til eksisterende 

datakilder. Der er eksempler på datakilder, fx middeldatabasen, som anvendes af nogle af de ad-

spurgte virksomheder, hvorimod andre i stedet søgte på internettet for at finde den type informa-

tion, som netop findes i middeldatabasen. Dette er et eksempel på mangel på viden om datakilder, 

samt en ikkeeffektiv søgning efter data.  

Datakilder i værdikæden 

Bruttolisten over anvendte datakilder blandt virksomheder inden for den cirkulære økonomi viser, 

at virksomhederne på tværs af alle forretningsmodeller og/eller anvendelsesområder henter data 

direkte fra leverandører, producenter og kunder. Det er hovedsageligt produktinformation, miljø-

påvirkning og miljømærkning (ISO, Ecolabels osv.), som virksomhederne benytter sig af. Flere virk-

somheder søger efter den samme information ved at besøge leverandører og producenters hjem-

meside (produktblade). 

Offentlige styrelser 

Data fra flere offentlige styrelser bliver anvendt, og specielt Miljøstyrelsen nævnes mange gange 

som datakilde. Nedenfor følger en liste over de offentlige styrelser, der er nævnt af virksomhe-

derne, og de data, der overordnet søges gennem de enkelte offentlige styrelser. 

 Miljøstyrelsen

o Affaldsbekendtgørelsen 

o Affaldsregisteret 

o Miljøpåvirkning 

o Standarder 

o Krav til produkter 

o Lovgivning og regler 

 Erhvervsstyrelsen

o CVR--registeret (virk.dk) 

 Fødevarestyrelsen

o Fødevarekontrol 

o Fødevaresikkerhed (emballage, fx plast) 

 Trafik, bygge- og boligstyrelsen

o Lovgivning og regler 

o Markedsrapporter 

o Udbud 
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 Skattestyrelsen

o Lovgivning og regler 

 Civilstyrelsen – retsinfo.dk 

o Lovgivning og regler 

o Bekendtgørelser (skrotbekendtgørelsen) 

 Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

o Udbud gennem udbud.dk 

 Socialstyrelsen

o Adfærdsdata og profiler 

 Arbejdstilsynet

o Arbejdsmiljø 

Listen viser, at både åbne dataportaler og information/vejledning anvendes på de offentlige styrel-

sers hjemmesider.

Materialedatabørser 

Databørser, hvor der handles med materialer, er nævnt af flere virksomheder. Her findes der både 

børser, der er fokuseret på en speciel type materialer, på genanvendelse og mere generelt køb og 

salg af produkter. 

På det generelle niveau anvendes Den Blå Avis og Gul & Gratis af størstedelen af virksomhederne, 

der nævner materialebørser. Skrotpriser.dk og Mascus.dk bliver brugt af nogle få virksomheder til 

at købe og sælge materialer, men også til at prissætte materialer, specielt skrotpriser.dk.  

GTS Institutter, konsulenthuse, universiteter og brancheorganisationer 

Virksomhederne køber specialiseret viden om miljøpåvirkning, LCA og om virksomhedernes mar-

keder. Dette sker gennem GTS Institutter, konsulenthuse i Danmark og udlandet, universiteter og 

brancheorganisationer. Sidstnævnte leverer typisk data og viden om markeder. 

Alternative datakilder 

Udover de 142 datakilder i bruttolisten, findes der datakilder, som indeholder data, som efterspør-

ges, men som umiddelbart ikke anvendes. Det gælder typisk data, som beskriver eksterne faktorer. 

Nedenfor følger eksempler på alternative datakilder på information, som efterspørges. 

Forbrugeradfærd 

Mange kommuner måler på forbrugeradfærd inden for specielt affald, som er et område, hvor der 

efterspørges data. Der er enkelte eksempler på virksomheder, der samarbejder med kommu-

nerne. Kommunerne vil derfor være en oplagt datakilde til at få mere information. Andre alterna-

tive datakilder kan her være apps eller services inden for relevante områder. Et eksempel er føde-

vareområdet, fx nemlig.com eller Aarstiderne, som beskriver forbrugertyper og deres vaner.  
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Person flow, persontyper og transportvaner 

Specielt inden for deleøkonomi efterspørges data om person flow, persontyper og transportvaner. 

Igen blev der kun nævnt meget få datakilder. Conzoom, som leverer data om kunder og personty-

per på forskellige geografiske områder, er et eksempel på en datakilde, der anvendes.  

Eksempler på alternative datakilder er teleselskaber, som i dag sælger data til kommuner og turis-

meorganisationer om person flow og persontyper. Transportudbydere, Rejsekortet, Vejdirektora-

tet og diverse deleordningerne (Gomore, Green Mobility, Donkey Republic, VOI, m.fl.), Easypark på 

transportområdet har næsten alle data, som de stiller gratis til rådighed. Ingen af virksomhederne 

nævnte disse som en potentiel datakilde.  

Vejrdata 

DMI blev nævnt som en vigtig datakilde på flere områder, men også, at der var begrænsninger, 

som fx meget lokale data. Den seneste frigivelse af DMI-data vil uden tvivl hjælpe på dette område, 

men alternative datakilder er den norske Yr.no, som stiller meget gratis data til rådighed, og her-

udover er IBM, som ejer The Weather Channel, et andet eksempel. 

Databørs 

Et eksempel på en alternativ datakilde i byggesektoren er bolius.dk15, der har en oversigt over virk-

somheder, der handler med brugte materialer. I udlandet findes der en lang række forskellige da-

tabørser, og selvom de også findes i Danmark, så er de ofte ikke så velorganiserede som i udlandet. 

Marketplace Hub22 nævner knap 100 udenlandske børser. Et eksempel på en databørs for genan-

vendte materialer er Materials Marketplace platformen i Austin i Texas:  

City of Austin har leveret en cloud-baseret børs, hvor det er muligt at sælge, købe og dele 

materialer med det formål at genanvende eller genfremstille materialer. Det hjælper 

byen/regionen med at genbruge værdifulde råmaterialer fra lokale virksomheder. City of 

Austin har det som mål at skabe en by hvor cirkulær økonomi spiller en stor rolle. Derfor 

støtter byen platformen ved at udskrive konkurrencer som er med til at skabe aktivitet på 

platformen. Markedspladsen har eksisteret siden 2014, og siden da har 435 lokale virksom-

heder brugt markedspladsen med over 600 transaktioner. Konkurrencerne har været med 

til at skabe nye virksomheder, har sparet virksomheder penge ved nemmere at komme af 

med deres affald – eller sælge det. En virksomhed alene har sparet 1 million USD/år. Der-

udover er det estimeret at det materiale der ellers ville have endt som affald har skabt en 

værdi på over 630.000 USD gennem handel på platformen og dermed skabt økonomisk 

udvikling for byen23.  

22 https://marketplacehub.org/ 
23 https://www.climate-kic.org/wp-content/uploads/2019/01/Circular-Cities.pdf (p.108) https://austinmaterialsmarket-

place.org/
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I de følgende behandles datas og datakildernes tilgængelighed for virksomheder med CØ forret-

ningsmodeller. Output af analysen er forslag til initiativer, der kan lette adgangen til data, som 

kan understøtte cirkulære forretningsmodeller. 

6.4. CØ forretningsmodeller og tilgængelighed 

Der er i alt identificeret fem overordnede barrierer, som har en effekt på tilgængeligheden af data 

blandt de adspurgte virksomheder, som arbejder med en forretningsmodel inden for den cirku-

lære økonomi. I det følgende beskrives de fem barrierer.  

Manglende overblik over hvilke data der findes 

I surveyen svarede den største andel af virksomhederne (15 procent), at den største barriere var 

at få et overblik over, hvilke typer data, der findes tilgængeligt. Ovenstående afsnit i dette kapitel 

viste, at datakilderne er spredt mellem mange offentlige dataportaler og styrelser, private dataud-

bydere, producenter og leverandører, brancheforeninger mv. Det gør, at mange virksomheder mi-

ster overblikket over mulighederne.  

Manglende overblik over hvilke data, der findes, er ikke et specifikt problem for cirkulær økonomi, 

men et generelt problem for alle typer af virksomheder. At flere virksomheder udelukkende nævner 

at de søger information via internettet (fx Googlesøgninger) for at finde information, som findes 

på ovenstående, antyder, at de ikke har kendskab til, hvor datakilderne findes. Dette vurderes ud 

fra, at andre virksomheder netop nævner specifikke datakilder og ikke metoden fo,r hvordan data 

findes.  

Flere virksomheder efterspurgte data om eksterne faktorer (fx vejrdata, flowdata, energidata), men 

de vidste ikke, den type data faktisk findes. Her findes der i dag en række private aktører, som både 

sælger data, men også aktører som Septima24, Geomatic25 og DinGeo26, som specialiserer sig i at 

indsamle data fra private og offentlige aktører og bearbejde data til specifikke formål. Kun Con-

zoom (fra Geomatic) er nævnt i surveyen og interviewene. Det antyder, at virksomhederne ikke 

benytter de muligheder, der er for at få hjælp til at finde data, der allerede findes.  

Udbuddet passer ikke til efterspørgslen 

Surveyen viste, at 5 procent af virksomhederne ser det som en udfordring, at de data, der er til-

gængelige, ikke passer til deres efterspørgsel. Virksomhedsinterviewene viste samtidig, at de data, 

der efterspørges, typisk er mere detaljerede data i forhold til de datatyper, de allerede benytter sig 

af, som kan anvendes inden for deres forretningsområde. Flere virksomheder nævnte, at data var 

forældede, eller at den geografiske dimension ikke passede til formålet.  

I interviewene nævnte flere virksomheder også, at udbuddet af data ikke matchede deres efter-

spørgsel, og specielt når datakilden var de åbne offentlige dataportaler. Eksempler på, at udbuddet 

af data ikke passer til efterspørgslen, er vejrdata fra DMI, hvor data ikke er tilgængeligt på det rette 

24 http://septima.dk/
25 https://geomatic.dk/dk/
26 https://www.dingeo.dk/
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geografiske niveau, og energidata fra Energinet, som ikke er tilstrækkeligt opdateret. Det samme 

gælder markedsrapporter, som virksomhederne fandt via internetsøgninger eller fra branchefor-

eningerne. Her ønsker virksomhederne bedre og mere opdaterede data om markeder inden for 

cirkulær økonomi.  

Dette skal ses i kombination med, at der er en del virksomheder, der ikke ved, hvad der findes af 

udbudte data af relevans for virksomheden. Ydermere er datalandskabet fragmenteret, så det er 

en yderligere udfordring, at når virksomhederne finder frem til umiddelbart relevante data, så pas-

ser data alligevel ikke til den konkrete søgning efter information.  

Manglende standarder og kvalitet 

5 procent af de adspurgte virksomheder i surveyen mener, at manglende standarder, som gør det 

lettere at håndtere, kombinere og forstå flere typer data, og datakvalitet er den primære udfor-

dring. Standarder for deling af data et meget generelt problem, som besværliggør anvendelsen af 

data, når data kommer fra forskellige datakilder. 

Dårlig datakvalitet er grundet vigtigheden af nøjagtig information om fx miljøpåvirkning og indhold 

af materialer, til fx genanvendelse, et problem for virksomhederne. For virksomhederne, som ar-

bejder inden for cirkulære forsyningskæder og genanvendelse, kan mangel på kvalitetsdata være 

afgørende for, om materialer eller produkter kan anvendes. Dette kan være grunden til, at materi-

alebørser ikke er hyppigt anvendt som datakilde af de adspurgte virksomheder.  

Økonomi  

Prisen på data kan være høj, og ofte er der ikke afsat store budgetter til køb af data. Det er dog 

kun 2 procent af de adspurgte i surveyen, som nævner, at en høj pris på data er en udfordring. 

Surveyen viser ikke, hvor mange virksomheder, der ikke anvender data på grund af prisen på data, 

eller om de virksomheder, der anvender data, mener, at prisen er for høj. I de åbne svar, som 

virksomheder har givet ved at svare på spørgeskemaet, som uddybes i Tabel 10, nævner mange 

virksomheder, at manglende tid og ressourcer til at finde og arbejde med data er en stor udfor-

dring. Dette kan være et resultat af, at køb og anvendelse af data ikke er en central del af forret-

ningsmodellen, eller at virksomhederne undervurderer, hvor mange ressourcer, der skal anvendes 

for at arbejde med eksterne data.  

At virksomhederne ikke ved, hvor data findes, gør, at der skal anvendes mange ressourcer på at 

finde frem til de nødvendige data uden at vide, om de findes, antyder, at initiativer, der gør det 

lettere at finde data og dermed sparer tid og ressourcer, vil kunne få flere virksomheder til at an-

vende data.  

Manglende kompetencer 

Manglende kompetencer til at anvende og forstå data er en udfordring. Manglende kompetencer 

er et generelt problem, men på grund af vigtigheden af eksterne data blandt virksomheder, der 

arbejder med genanvendelse og cirkulære forsyningskæder, så må manglende kompetencer anses 

for at være en særlig stor udfordring for disse virksomheder.  
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En åbenlys udfordring er, at virksomhederne ikke har kompetencer til at forstå og arbejde med 

eksterne data, men da indsamling af data i værdikæden er vigtig, kræver det også, at producenter 

og leverandører har kompetencerne til at udstille kvalitetsdata. Det kan være en ekstra barriere, 

som bliver yderligere problematiseret med manglende standarder eller guidelines for, hvordan 

data udstilles. Der findes dog standarder for beskrivelse af produkter, som virksomheder skal rette 

sig efter. 

I Bilag F findes en kort beskrivelse af udfordringerne inden for de enkelte cirkulære forretningsom-

råder. 

Kapitel 7 indeholder et katalog af forslag til at forbedre tilgængeligheden og brug af data for virk-

somheder der arbejder med cirkulær økonomi.  
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7. Forslagskatalog til mulige opfølgninger  

Dette kapitel indeholder et katalog med 12 mulige opfølgninger på baggrund af analysen. En del af for-

slagene blev forslået som en del af en brainstorm på en workshop, som Teknologisk Institut og Smart 

City Insights afholdte afholdt den 17. juni i Erhvervsstyrelsen. Deltagerne var Miljøstyrelsen, Dansk Indu-

stri, Dansk Erhverv, DAKOFA, KOMBIT og Copenhagen Solutions Lab. I det følgende præsenteres forsla-

gene med en kort beskrivelse af udfordring, formål, målgruppe, mulige interessenter samt en vurdering 

af effekt og realiserbarhed. En del af forslagene blev udviklet og diskuteret på workshoppen som input, 

der efterfølgende er behandlet af Teknologisk Institut og Smart City Insights. Forslagene er nummerede, 

men foreligger ikke her i en særligt prioriteret rækkefølge. 

Databørs Forslag #1

Udfordring Hver sjette virksomhed svarer i surveyen, at det er vanskeligt at få over-

blik over eksterne data. Men selv virksomhedsledere, der mener de har 

et overblik, kan tage fejl og have et for begrænset udsyn.  

Beskrivelse En databørs stiller data til rådighed og kan skabe overblik over tilgæn-

gelige data, samt give inspiration til deres brug. Databørsen kan desu-

den være en platform for, at virksomheder kan efterspørge og udbyde 

nye typer af data. I et kommercielt perspektiv, kan det give virksomhe-

der med datahåndteringskompetencer en ulighed for at hjælpe med 

rådgivning, løsninger og/eller data. Databørsen kan gøre det lettere at 

finde relevante data, datakilder og rådgivere ved at tilbyde søgemulig-

heder mhp. at finde data fordelt på fx branche, tidsperiode, område, 

egenskaber mv.  

For at øge kendskabet til databørsen er det vigtigt at igangsætte en 

branding kapagne, fx presse-historier om virksomheder, der bruger 

børsen eller analyser af de data, der er tilgængelige. Use cases bør 

igangsættest for at vise værdien af databørsen. 

Målgruppe Databørsen kan være sektorspecifik fx en børs for data målrettet byg-

geriet. 

Interessenter Interessenter kunne være brancheorganisationer som Dansk Byggeri 

og eksisterende materialebørser, dba.dk eller genbyg.dk, hvis fokus bli-

ver byggeriet. 

Bemærkninger Forslaget blev diskuteret på workshoppen, hvor der var nogen tillid til, 

at en databørs kan få effekt, men ikke stor opbakning til realiserbarhe-

den. Det blev bemærket, at det er helt afgørende at scope for databør-

sen defineres. Dba.dk og genbyg.dk er eksisterende forretninger. Det er 

vigtigt at være opmærksom på, at en databørs skal indrettes, så den 

øger muligheden for at drive forretning og ikke forhindrer forretningen 

for de virksomheder, der er aktive på markedet i dag. 
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Start-kit Forslag #2

Udfordringer Det kan være svært for en virksomhed, der ikke er erfaren databruger, 

at udnytte eksterne data. Virksomhederne nævner selv manglende 

overblik, manglende tid, manglende kompetencer og bekymringer om, 

hvilke regler, der gælder for brug af eksterne data.  

Beskrivelse Start-kit er et plug’n’play begyndersæt, som kan inspirere og gøre det 

lettere at komme i gang for mindre virksomheder med at udnytte eks-

terne data til at skabe værdi for deres cirkulære forretning. Et start-kit 

er inspiration til at begynde et dataprojekt med kodeeksempler og sim-

ple plug’n’play eksempler for at fremme deres cirkulære forretningsmo-

del. Det betyder, at ikke alle virksomheder skal opfinde den dybe taller-

ken og man får delt ’best practice’.  

Et startkit kan også skabe overblik over reglerne ved brug af eksterne 

data – fx GDPR-reglerne. Desuden kan det skabe overblik over relevante 

datakilder, best practice og datastandarder i sektoren. Endelig ville det 

være nyttigt med eksempler på værdikædesamarbejder om fx udveks-

ling af materialer som i industriel symbiose eller blot i bredere cirkulær 

økonomi perspektiv. Startkittet kan med fordel udarbejdes af – eller i 

samspil med – relevante brancheforeninger. 

Formen kunne være websider med informationer, men eftersom antal-

let af virksomheder centralt i den cirkulær økonomi er på 3.657 virksom-

heder, så kan web med fordel kombineres med en direct mail kam-

pagne, hvor alle virksomheder, der ikke har meldt en reklameblokering, 

får en lille håndbog med gemmeværdi i postkassen. Informationerne 

bør integreres i hjemmesider, som virksomhederne i forvejen opsøger 

hyppigt fremfor et site med egen url. 

Målgruppe Målgruppen er virksomheder, der mangler erfaring i at anvende eks-

terne data. Et start-kit kan laves sektorspecifikt og henvendes til de 

mindste virksomheder. 

Interessenter Erhvervshusene, vidensinstitutioner som fx DTU, Alexandra, IT-universi-

tetet, DAKOFA, Interesseorganisationer som DI, Dansk Erhverv eller 

SMVDanmark og myndigheder med ansvar for erhverv, miljø, energi el-

ler boliger – alt efter hvilken sektor start-kittet henvendes til.  

Bemærkninger Det vil være en udfordring at lave start-kits, der passer over en bred 

kam, fordi kompetenceniveau, forudsætninger – og forretningsmulighe-

derne – vil være forskellige fra virksomhed til virksomhed. Forslaget blev 

diskuteret på workshoppen, hvor både effekt og realiserbarhed blev 

vurderet højt.  
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Start-kit Forslag #2

På workshoppen blev der gjort opmærksom på, at der skal være en ba-

lance i forhold til det udbud, som privat rådgivning udgør. En overve-

jelse kunne være at gøre værktøjet til en hjælp for private rådgivere.  
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Case historier Forslag #3

Udfordring Hver sjette virksomhed svarer direkte, at det er vanskeligt at få overblik 

over hvilke data der findes og derfor også mulighederne i at anvende 

eksterne data. En del af baggrunden for udfordringen kan være, at det 

for mange virksomheder stadig er nyt at trække på digitale datakilder, 

og at det derfor kan være svært at forestille sig, hvilke eksterne data, 

der er relevante for dem, og hvordan de kan omsætte data til værdi. 

Konkrete eksempler kan gøre brugen af eksterne data, der understøtter 

konkrete virksomheders cirkulære forretningsmodel mere håndgribe-

ligt for andre virksomheder.  

Beskrivelse Case-historier giver inspiration og kan illustrere forretningsmuligheder 

ved at bruge konkrete eksterne data til cirkulær forretningsudvikling. 

Case-historier kan vise før og efter gevinsterne ved effektiv brug af data 

og de kan gøre modtagerne klogere på formater, standarder mv. Case 

historierne kunne muligvis være et emne via Challenges, hvor virksom-

heder og studerende kunne inviteres til at komme med løsningsforslag 

og inspiration.  

Casene bør vælges i en kombination af forretningsmodel og branche, 

så virksomheder, der minder om hinanden også inspirerer hinanden. Et 

fokus på mulighederne for mikrovirksomhederne, som der er flest af, 

vil betyde at man lettere lærer af hinanden. Inspiration fra store virk-

somheder kan være vanskeligere at omsætte i små virksomheder. Lan-

dets førende virksomheder er foran på mange områder, men der er 

ikke meget identifikation at hente der for virksomheder en eller to an-

satte. 

Målgruppe Målgruppen er virksomheder, der ikke i dag benytter eksterne data til 

cirkulær forretningsdrift og -udvikling. 

Interessenter Interessenterne vil afhænge af det valgte fokus, men det vil være en for-

del også at inddrage de brede erhvervsorganisationer. 

Bemærkninger Forslaget giver konkret inspiration, men hjælper ikke virksomhederne 

over udfordringerne med at få overblik over datakilder, manglende tid 

og kompetence til at implementere en løsning. Forslaget blev diskuteret 

på workshoppen, hvor ingen umiddelbart så nogen videre effekt af for-

slaget, mens realiserbarhed blev vurderet til god. 
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Standarder for datastruktur 

Målrettet og specifik information

Forslag #4a

Udfordringer Nogle virksomheder i surveyet oplever uklarhed om validiteten af data 

- og at det kræver tid og kompetencer at rette data til.  

Beskrivelse Formålet er udvikle harmoniserede standarder for de offentlige data, 

som udbydes som åbne data, så fællesstandarder gælder for hele lan-

det og ikke ændres med kommunegrænser. Hvis der findes internatio-

nale standarder, vil det naturligvis være endnu bedre. 

En harmonisering af datafremstillingen (dataformater, strukturer) i hele 

værdikæden vil øge værdien og tilgængeligheden af data. Fx findes der 

ikke et fælles register for vandhårdheden i danske vandværker.  

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag #4b. 

Målgruppe Målgruppen bør være brancher eller virksomhedssegmenter, der kan 

anvende data. Det kan fx være detailhandel, supermarkeder eller gen-

brugsbutikker. Målgruppen vælges på baggrund af virksomhedsstør-

relse, cirkulær forretningsmodel og branche.  

En anden målgruppe kunne være bygge- og anlægsbranchen med da-

tastrukturer for fx dataindberetninger fra renovatører, vognmænd og 

affaldsdata fra sensorer. Målgruppen foreslås fordi bygge- og anlægs-

branchen håndterer en stor mængde materialer. Omvendt er branchen 

ikke den mest aktive branche i den cirkulære økonomi fordi byggerier 

og nedrivningsprojekter er afhængige af kravene fra bygherren, som 

ofte ikke stiller kravet eller lægger vægt på brug af nye materialer. Byg-

herrens behov og muligheder for at kravspecificere i et udbud bør med-

tænkes i standarderne. 

Interessenter Der er mange interessenter fra kommunale myndigheder, Miljøstyrel-

sen og andre, der arbejder med cirkulær økonomi og affald. Desuden 

virksomheder, som allerede i dag har en kommerciel forretning om for-

midling af data. 

Bemærkninger Forslaget blev diskuteret på workshoppen og mange vurderede, at ef-

fekten ville være god, men færre troede på realiserbarheden. Det kan 

være meget ressourcekrævende og standarder er dyre at udarbejde og 

vedligeholde og det tager tid at implementere.  

Hvis der findes internationale standarder, bør de anvendes. Forslaget 

bør være en del af en langsigtet strategi. 
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Kommunikation om datakilder  

Målrettet og specifik information

Forslag #4b

Udfordringer Se 4a 

Beskrivelse Som en del af et sammenhængende initiativ skal henvisninger til åbne 

datakilder samles på en platform, som gør det let at finde de relevante 

datakilder. Platformen skal have målrettet og handlingsorienteret infor-

mation til så mange virksomhedstyper som muligt i en sektor. Fx opdelt 

efter branche og forretningsmodel, så kommunikationen kan blive så 

konkret som muligt for modtagerne. En platform kan også forstås som 

web-information, der er integreret i en eksisterende, relevant hjemme-

side, som målgruppen kender og ofte besøger. 

Det ville desuden være nyttigt med online guides om materialer eller 

værdikæder som informativt supplement til datakilderne.  

Formålet er at nå til store grupper af virksomheder. Platformen og 

guides kan anvendes som udgangspunkt for en bredere kommunika-

tion med fx temamøder eller konferencer.  

Forslaget skal læses i sammenhæng med forslag #4a. 

Målgruppe Som i forslag 4a.  

Interessenter Som i forslag 4a. 

Bemærkninger Forslaget blev diskuteret på workshoppen og vurderet til en pæn effekt 

og realiserbarhed. 
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Businesscases for datadreven cirkulær økonomi Forslag #5

Udfordringer Når virksomhederne udtrykker, at de har vanskeligt ved at få overblik 

over eksterne data kan det ligeså vel betyde, at de har vanskeligt ved at 

se, hvad forretningen i eksterne data kan være for dem. Businesscases 

for datadreven cirkulær økonomi kan illustrere værdien af eksterne 

data til at styrke virksomheders forretning. 

Beskrivelse Forslaget er en ide til challenges.dk, hvor der kan indsamles eksempler 

på datadrevne cirkulære forretningsmodeller via en challenge. Eksem-

plerne kan skabe opmærksomhed, skabe ny viden om mulighederne i 

at anvende eksterne data og kan vise potentialet for forretning og miljø 

ved at anvende eksterne data og hvordan data kan styrke en cirkulær 

forretningsmodel.  

Fokus kan lægges forskellige steder. Det kunne fx være på prediktiv ved-

lighold ved brug af IoT, prisdannelser på sekundære markeder, data og 

sporbarhed i værdikæden. Eller forslaget kunne give inspiration til virk-

somheder til innovation. Hvis der er tale om udnyttelse af offentlige 

data ifm. en challenge, fx data der i dag ikke er tilgængelig eller ønskes 

anvendt mere, så kan en challenge måske visualisere et potentiale for 

en stærkere forretningsmodel eller miljømæssig effekt når konkrete 

data udnyttes bedre. 

Der er gode eksempler at tage fat på, som fx at Sund & Bælt bruger IoT 

til at monitorere vedligeholdelsen af en bro eller Stuffstr27  (Se også 

(Ellen MacArthur Foundation, 2019)). som vil bruge AI i forbindelse med 

prisdannelse. I Nederlandene eksperimenteres der med Bundles28, som 

er en virksomhed, der arbejder med produkt som service ved at tilbyde 

pay-pr.-use vaskemaskiner ved hjælp af en Blockchain platform, der er 

udviklet af Rabobank som led i en Challenge i Nederlandene29.  

Målgruppe Målgruppen kan være forskellige typer af virksomheder, herunder 

SMV’er, leverandører, affaldsbehandlere eller datavirksomheder.  

Interessenter Interessenterne kunne fx være SMV digital og Dansk Industri, Dansk Er-

hverv eller andre brancheorganisationer. 

Bemærkninger Forslaget blev på workshoppen vurderet af mange til at være realiser-

bart, mens færre så en stor effekt af forslaget. Det er afgørende, at de 

idéer, der udvikles af de deltagende virksomheder i forbindelse med en 

data challenge, dokumenterer en reel effekt for miljø og bundlinje. 

27 https://continued.fashion/
28 https://bundles.nl/
29 https://www.circle-economy.com/how-blockchain-can-advance-the-circular-economy/#.XRcEHnkUl9M
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Mentorordning i brug af eksterne data Forslag #6

Udfordringer Blandt de barrierer eller hindringer, som ofte er nævnt for at udnytte 

eksterne data er, at det er vanskeligt at finde, forstå og anvende data 

bl.a. grundet knaphed på tid og kompetencer.  

Beskrivelse Mentortilbud hvor SMV’er tilknyttes mentorer med ekspertise inden for 

brug af data til udvikling af datadrevne virksomheder inden for cirkulær 

økonomi. Bagvedliggende aktiviteter: 

 Rekruttere mentorer  

 Formidling af kontakter mellem virksomheder og mentorer 

 En – til – en rådgivning 

 Monitorering  

 Hvis succes: Vedligeholde mentor netværk  

Et mentortilbud kan fx forankres i Erhvervshusene. 

Målgruppe I princippet alle typer af virksomheder inden for den cirkulære økonomi, 

inklusive virksomheder, som gerne vil udnytte mulighederne i den cir-

kulære økonomi.  

Interessenter Erhvervshuse og erhvervsorganisationerne, som har kontakt direkte til 

deres medlemmer. 

Bemærkninger Læring sker ofte ved selv at prøve under kyndig vejledning. For SMV’er 

er det vigtigt at vejledningen tager afsæt i deres dagligdag og har en 

form, som er indrettet på at skabe konkret værdi for virksomhederne. 

Mentorer – fx erhvervsledere med erfaring i at bruge eksterne data – vil 

kunne yde rådgivning, som er i øjenhøjde med SMV’er og samtidig have 

en troværdig og kvalifikationer til at hjælpe SMV’er. 
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Brug af eksterne data i byggebranchen Forslag #7

Udfordringer Forslaget imødekommer udfordringen med at relevant data er spredt 

hos mange dataleverandører og at data findes i mange formater. For-

slaget er henvendt til byggebranchen, hvor affalds- og materialemæng-

derne er store – men tilsvarende modeller kunne overvejes for andre 

sektorer.  

Beskrivelse I samarbejde med byggebranchen etableres en genbrugsplatform, hvor

 Grossister af genbrugsmaterisler (mursten, tagsten, fliser, byg-

ningsafslag til opfyldning mv.) og nedrivningsfirmaer kan lægge 

deres lagerbeholdning og evt. forventninger til fremtidig lager-

beholdning på platformen. 

 Miljøstyrelsen og andre offentlige myndigheders data om mate-

rialetekniske egenskaber findes. 

 Udbud om offentlige kommende byggeopgaver, hvor genbrugs-

materialer kan komme på tale. 

 Private bygherrer kan annoncere kommende større byggerier 

på platformen. 

 Større nedrivningsprojekter kan annonceres. 

 Køber til genbrugsmaterialer kan finde materialer. 

Teknologisk Institut har for Miljøstyrelsen udviklet en metodehåndbog 

til, hvordan materialer i en nedrivningsbygning kan kortlægges og vær-

disættes før nedrivningen går i gang, så nedrivningen bliver så nænsom 

som muligt og værdifulde materialer bevares til genbrug (Katrine Hauge 

Smith, 2019). Ofte er det entreprenøren, der står for at sælge materia-

lerne videre og i nogen tilfælde skal materialerne målrettet bruges i an-

det byggeri.  

Der er ikke nogen standard for, hvordan oplysningerne kan deles med 

et bredere marked. Det ville en fælles genbrugsplatform kunne af-

hjælpe. Man kan hente inspiration i den genbrugsbørs, der udviklet af 

det tyske handelskammer (IHK)30.  

Målgruppe Virksomheder i byggebranchens værdikæde indenfor genbrug af mate-

rialer 

Interessenter Relevante myndigheder inden for byggeri, erhverv og miljø samt tilsva-

rende brancheorganisationer. 

Bemærkninger Der er mange aktører i bygge- og anlægsbranchen og en værdikæde kan 

udstrække sig langt både geografisk og i tid, og udfordringerne i bygge- 

og anlæg handler ikke bare om kompetencer til at håndtere materia-

lerne, for hvad der bygges og med hvilke materialer er stærkt afhængigt 

30 https://www.ihk-recyclingboerse.de 
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Brug af eksterne data i byggebranchen Forslag #7

af bygherrens ønsker og økonomi, og de tilbud de modtager fra rådgi-

vende ingeniører, arkitekter og entreprenører. Det er en kompleks 

branche. Perspektivet for de forskellige aktører er belyst af Teknologisk 

Institut. Se (Sørensen S. Y., 2019) og (Sørensen S. Y., 2019).
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31 https://www.teknologisk.dk/ydelser/cirkulaer-oekonomi-stiller-hoeje-krav-til-aktoererne/40559 

Datapartnerskaber med support Forslag #8

Udfordringer Virksomheder, der ligner hinanden – fx små nedrivningsfirmaer, små 

genbrugsbutikker, materialeplatforme eller reparationsvirksomheder 

har ofte samme konkurrencevilkår – og står derfor ofte med samme ud-

fordringer i at få overblik, have kompetencerne, få udviklet forretning 

mv., hvor de har mere til fælles end der adskiller dem. 

Beskrivelse Et datapartnerskab tager udgangspunkt i en række virksomheder med 

de samme databehov og heriblandt afsøge potentialet for at dele og 

anvende data til cirkulær forretningsudvikling. Det kan også indebære 

at afsøge muligheder for at skabe bedre juridiske og tekniske rammer 

for datadeling. Udover virksomheder med samme databehov bør både 

relevante private og offentlige dataleverandører inviteres til partnerska-

bet. 

Datadelingen kan have fokus på fx materialer – hvor er de, hvad er kva-

liteten, standarden. Der findes eksempler på denne type datapartner-

skaber i Austin og Peterborough. Men det kunne naturligvis også være 

fokus på genbrug af produkter eller teknisk udstyr.  

Hvor fokus lægger vil naturligvis afhænge af hvilken målgruppe partner-

skabet dannes for. Eksempler kunne være et partnerskab mellem ned-

rivningspladser om at få ensartet datastrukturer, fælles søgemekanis-

mer, markedsføring af mulighederne. Eller det kunne være et partner-

skab mellem virksomheder, der arbejder B2B – hvilket i praksis betyder 

en stor del af industrivirksomhederne og grossistvirksomheder samt af-

faldsselskaber. 

Målgruppe Målgruppen er virksomheder, som har de samme udfordringer og der-

for har interesse i at arbejde sammen om en løsning.  

Interessenter Interessenter kunne være Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byg-

geri, SMVdanmark – alt efter hvilken målgruppe der vælges. 

Bemærkninger Forslaget blev diskuteret på workshoppen og mange vurderede, at for-

slaget både er realiserbart og vil have effekt. Det kunne evt. tages op 

som demo-projekt på et mindre materialeområde og i en specifik vær-

dikæde. Analyser fra Teknologisk Institut31 viser, at udfordringerne i den 

cirkulære økonomi varierer meget fra materiale til materiale og fra aktør 

til aktør.  
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Dataklippekortet Forslag #9

Udfordringer Mange af virksomhederne med en cirkulær forretningsmodel er mikro-

virksomheder med begrænsede ressourcer og IT-kompetencer. Forsla-

get imødekommer den udfordring at virksomhederne mangler ressour-

cer til at identificere, hente og behandle forretningsrelevant data fra 

eksterne leverandører, der styrke forretningen og den cirkulære øko-

nomi. 

Beskrivelse Formålet med dataklippekortet er at give SMV’er i den cirkulære øko-

nomi adgang til kvalificeret rådgivning og praktisk hjælp med integra-

tion af eksterne data i interne systemer som fx lager- og logistik syste-

mer, BI systemer, online platforme, udbygning eller kvalificering digitale 

tilbud, styrket markedskontakt mv.  

Dataklippekortet er et forslag om støtte til at SMV-virksomheder kan 

købe hjælp til at få adgang til datakilder og tilpasse dem virksomhedens 

systemer, så de giver værdi for virksomheden.  

Forslaget er inspireret af Inno-Booster og SMV:Digital ordningerne, hvor 

virksomheder mod medfinansiering får op til 50.000 kroner til indkøb af 

rådgivning – fx laboratorietest, teknologiudvikling, patentansøgninger 

mv. Et dataklippekort skulle på samme måde give mulighed for indkøb 

af datarådgivning. 

Målgruppe Målgruppen er alle SMV’er, som ønsker at styrke deres cirkulære forret-

ningsmodel med eksterne data. Målgruppen behøver ikke at være nær-

mere defineret, men i ansøgningsprocessen skal ansøgerne naturligvis 

redegøre for, hvordan virksomheden bidrager til den cirkulære øko-

nomi og hvordan adgang til eksterne data kan styrke den model. 

Interessenter Brede brancheorganisationer, IT-rådgivningsvirksomheder. 

Bemærkninger Forslaget blev kort skitseret på workshoppen, men ikke drøftet yderli-

gere. Mange IT-virksomheder arbejder allerede i dag med klippekort, 

som en del af deres ydelser, så det er en tankegang som relativt let vil 

kunne implementeres hos rådgivere, som kan se deres fordel i at hjælpe 

SMV’er med ansøgninger og at virksomhederne i den cirkulære øko-

nomi kommer i gang med at bruge eksterne data. 
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Bedre adgang til info om materialer Forslag #10

Udfordring En væsentlig udfordring for den cirkulære økonomi er få udbydere og 

efterspørgere af fx genbrugsmaterialer eller produkter til effektivt at 

finde hinanden. ”Markedspladserne” er ofte kun med én virksomheds 

produkter og materialer.  

Forslaget imødekommer et behov for øget markedskommunikation, 

som gør det lettere og mere attraktivt at udveksle materialer og gen-

brugte produkter. 

Beskrivelse Der findes online markedspladser i dag hvor materialer efterspørges og 

udbydes. Fx enkeltvirksomheders webhops, nogle apps specialiserer sig 

i udvalgte produkttyper (fx brugte biler med bilbasen.dk) og der er de 

bredere portaler som fx Den Blå Avis eller Gul og Gratis. Udfordringen 

her er at finde en model for, at oplysninger om udbud eller efterspørg-

sel samles og formidles bedre. Det vil dels give udbyderne et bedre ad-

gang til markedet og efterspørgerne et samlet sted at gå hen. Overskrif-

ten er her ”Materialeinfo”. 

Et godt eksempel i Norden er Antikvarnet.dk, hvor antikvariater fortæl-

ler hvilke bøger de har på lager, samt bøgernes stand og kvalitet. Bog-

køberen kan så hurtigt få et overblik over, hvor i Norden bøgerne findes, 

hvad de koster, og hvad vilkårene er. Handlen kan afsluttes direkte med 

de enkelte antikvariater. Et andet eksempel er nedrivningsvirksomhe-

den, hvor data om materialer automatisk overføres til Den Blå Avis.  

Forslaget at udbygge noget tilsvarende på andre områder fx som en del 

af en challenge, så udbyder og sælger kunne få et samlet overblik over 

markedet for et materiale eller produkt ville det styrke den cirkulære 

økonomi – og samtidig være en vej ind for virksomhederne til at blive 

mere datadrevene. Det er krævende, for der skal arbejdes med åbne 

formater og standarder. Key selling points er den forbedrede markeds-

adgang og et øget marked.  

Som en del af en challenge ville det være en fordel med modeller for, 

hvordan sådan et system kan indrettes, så det det kan udveksle data 

med gængse regnskabsplatforme eller webbutikker. En automatisk de-

ling af data ville spare udbyderne for ekstra indtastninger, og give mu-

ligheder for direkte handler. 

Målgruppe Principperne vil efterfølgende som prototype kunne bruges af borgere, 

det offentlige og alle typer af virksomheder til yderligere udbygning. Det 

er formentlig materialer eller genbrugsprodukter, der er mest veleg-

nede til denne type portaler.  

Interessenter Både brede erhvervsorganisationer og branchespecifikke vil være rele-

vante. 
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Bedre adgang til info om materialer Forslag #10

Bemærkninger Forslaget blev kort præsenteret på workshoppen, men ikke yderligere 

diskuteret. 
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Vidensbank med data broker funktion Forslag #11

Udfordring Virksomhederne har vanskeligt ved at få overblik over datakilder og an-

vender ofte en eksplorativ internetsøgning til at finde information. Sø-

geresultater og datakilderne er fragmenteret og det gør at virksomhe-

der anvender mange ressourcer på at søge efter eksterne data.  

Beskrivelse Der kan etableres en vidensbank for cirkulær økonomi, som leverer en 

oversigt over datakilder, som er relevante for den cirkulær økonomi. En 

vidensbank, som med fordel kunne tage udgangspunkt i et bestemt ma-

teriale, fx plast, træ eller mursten – eller mere komplekse produkter til 

genbrug som fx vinduer eller døre. Udover en online vidensbank, hvor 

man kan tilgå information om datakilder, så bør der være en broker 

funktion, hvor virksomhederne kan efterspørge data. Det vil ikke kun 

hjælpe virksomhederne direkte i deres søgning efter information, men 

der kan også løbende analyseres på efterspørgslen, som giver informa-

tion til nye nyttige datakilder og initiativer. 

En anden løsning er en online chat funktion, hvor aktører inden for den 

cirkulære økonomi kan debattere udbud og efterspørgsel af data. 

Denne service alene kan supportere virksomhederne, med AI kan man 

også gennemføre analyser om trends og aktører, som kan være yderst 

relevant for at identificere nye muligheder og initiativer.  

Målgruppe Målgruppen er bred, men primært er det virksomhederne som er mål-

gruppen, men også andre aktører (kommuner, universiteter) vil have 

gavn at lettere adgang til data – og til at levere data. Hvis vidensbanken 

samles om et materiale, fx mursten, kan målgruppen også indskrænkes 

til nedrivere, oparbejdere, arkitekter, ingeniørvirksomheder, murevirk-

somheder og private. En vidensbank bør være national og gerne også 

bredere så udbuddet af materialer ikke begrænses lokalt.  

Interessenter Det er oplagt at videnbanken bliver et fælles projekt på tværs af offent-

lige styrelser og i tæt samarbejde med relevante brancheorganisatio-

nerne – afhængig af, hvilket materialer der udvælges.



Teknologisk Institut

98 

Tættere dialog med kommunerne Forslag #12

Udfordring Der findes ikke en systematisk standardiseret indsamling eller udstilling 

af data hos kommunerne. Det betyder at kommunernes data er svære 

at anvende, da det både er svært at tilgå data og at data ikke er ensartet 

på tværs af kommunerne.  

Beskrivelse Flere kommuner arbejder med projekter indenfor den cirkulære øko-

nomi. Den viden der opsamles om fx affald, brugeradfærd, deleøko-

nomi, emballagekrav, samt oversigt over anvendte datakilder, bør deles 

i en fælles datakilde, så virksomhederne kan tilgå denne information på 

en nem måde. En oplagt mulighed vil være at have en datakategori på 

opendata.dk, som kun omhandler data og information om cirkulær øko-

nomi fra kommunerne og regionerne. 

Det kræver at kommunernes arbejde med data bliver standardiseret og 

der er faste guidelines til hvordan man udstiller data. Det vil gøre data 

langt mere tilgængeligt og anvendeligt.  

Dette bør også koordineres med en eventuel vidensbank om cirkulær 

økonomi, hvor der henvises til kommunernes data, men også nye pro-

jekter og udbud indenfor den cirkulære økonomi. 

Målgruppe Målgruppen er kommunerne, men arbejdet med at udarbejde standar-

der og guidelines bør ske i tæt samarbejde med virksomheder og bran-

cheorganisation og supporteret af offentlige styrelser, som fx SDFE. 

Interessenter Kommuner, virksomheder, brancheorganisationer og offentlige styrel-

ser 

Bemærkninger Forslaget blev kort præsenteret på workshoppen, men ikke yderligere 

diskuteret. 
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8. Kilder 

8.1. Vigtige websider ved kortlægningen af den cirkulære økonomi

 https://gronfond.dk/cases/ 

 https://gogreendanmark.dk/se-steder-du-kan-handle-god-samvittighed/ 

 https://www.sustainable-living.dk 

 https://www.bolius.dk/her-kan-du-koebe-genbrugsmaterialer-10121/ 

 https://www.cleancluster.dk/projekter/ 

 https://ressourcecity.dk/netvaerk/ 

 https://www.cleancluster.dk/ 

 https://gronfond.dk/cases/ 

 https://nben.dk/virksomheder 

 https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/i_marketing/forskning/forskningsprojek-

ter/data-+og+vidensplatform+for+cirkulaer+oekonomi+-+e-produkter 

 https://cirkvirk.dk/ 

 http://www.circularitycity.dk/cases/ 

 https://csr.dk/projekt-”big-data-om-materialestrømme”-i-randers-kommune-nu-udgivet-som-

rapport 

 https://www.danskerhverv.dk/contentassets/da5e8ec0678043eea91b4110eb5a9401/cirkular-

okonomi-i-handlen.pdf 

 https://plast.dk/deltagere-i-forum-for-cirkulaer-plastemballage/ 

 https://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/symbioser-i-danmark 

 https://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/energisymbioser 

 https://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/vandsymbioser 

 https://www.cleantech.com/category/companies/ 

https://www.bolius.dk/her-kan-du-koebe-genbrugsmaterialer-10121/
https://www.cleancluster.dk/projekter/
https://ressourcecity.dk/netvaerk/
https://gronfond.dk/cases/
https://nben.dk/virksomheder
https://cirkvirk.dk/
http://www.circularitycity.dk/cases/
https://csr.dk/projekt-
https://csr.dk/projekt-
https://www.danskerhverv.dk/contentassets/da5e8ec0678043eea91b4110eb5a9401/cirkular-okonomi-i-handlen.pdf
https://www.danskerhverv.dk/contentassets/da5e8ec0678043eea91b4110eb5a9401/cirkular-okonomi-i-handlen.pdf
https://plast.dk/deltagere-i-forum-for-cirkulaer-plastemballage/
https://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/symbioser-i-danmark
https://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/energisymbioser
https://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/vandsymbioser
https://www.cleantech.com/category/companies/
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Bilag A: Metoder anvendt ved kortlægningen af virksomheder i den cirku-

lære økonomi 

Brancher. Den første metode, vi har anvendt, er også gennemført i Experian-databasen, da der er 

enkelte branchekoder, der er direkte relaterede til den cirkulære økonomi. Virksomhederne ind-

beretter selv deres branchekoder, og nogle virksomheder indberetter flere, fordi deres aktiviteter 

ikke dækkes tilstrækkeligt af blot en kode. Virksomhederne kan hver især indberette op til ni bran-

chekoder til Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen. Disse koder er en del af Experian databasen 

og muliggør et udtræk af virksomhederne. De koder, der er søgt på, er fx 331000 Reparation og 

installation af maskiner og udstyr [Forlænget produktlevetid], 950000 Reparation af computere og 

varer til personligt brug og husholdningsbrug [Forlænget produktlevetid], 381100 Indsamling af 

ikke-farligt affald [Genanvendelse], 382000 Behandling og bortskaffelse af affald [Genanvendelse], 

479120 Detailhandel via Internettet med digitale produkter [Produkt som service], 477900 Detail-

handel med brugte varer i forretninger [Genanvendelse], 467700 Engroshandel med affaldspro-

dukter [Cirkulær forsyningskæde], 431100 Nedrivning [Genanvendelse] m.fl. I forbindelse med 

søgningerne har vi registreret den relevante forretningsmodel for hver virksomhed.  

Denne søgning har resulteret i det største antal virksomheder fra genbrugsvirksomheder til online 

handel med affald til reparationsvirksomheder, der henvender sig til både erhvervslivet og til pri-

vate. De virksomheder, som matcher en relevant branchekode, er identificeret, og der er stor sand-

synlighed for, at de faktisk har en forretningsmodel, som er inden for den cirkulære økonomi. Vi 

fandt 11.773 virksomheder ad denne vej. 

Snowball. Den anden metode tager højde for, at ikke alle virksomheder bliver identificeret med 

de to foregående metoder. Her har vi søgt efter virksomheder ved hjælp af Google, i apps-katalo-

gerne på smartphones, i rapporter, avisartikler via InfoMedia, på organisationers hjemmesider – 

hvor der ofte er medlemslister – referater eller PowerPoints fra konferencer. Der er skrevet rap-

porter med cases, vi har fået lister med fx Delings virksomheder og virksomheder med ”Produkt 

som service” modeller fra Erhvervsstyrelsen, lister over virksomheder med miljømærket ”Svanen” 

fra Miljømærkesekretariatet, og vi har fundet lister og overblik over virksomheder, der har fået 

tilskud til bæredygtige aktiviteter fra Den Grønne Fond og Vækstfonden. Vi fandt 518 virksomheder 

af denne vej. 

Stikord. Den tredje metode, som vi har anvendt, er søgninger på stikord i firmanavne, da mange 

virksomheder tager navn efter deres aktiviteter. Vi har søgt i virksomhedsdatabasen Experian på 

reparation, brugt, genbrug, genindvinding, genanvendelse, recycling, biogas og renovering i for-

skellige udgaver (fx ”genbrug”). I tabellerne i kortlægningsafsnittet nedenfor er en fuld version fra 

Experian fra december 2018 anvendt til udtræk. Til udtræk til den senere survey trækkes direkte 

på de opdaterede CVR-oplysninger, som sikrer, at virksomheder, som siden 2018 er gået konkurs 

udgår, eller de, der er grundlagt siden, indgår. Virksomheder uden et genkendeligt nøgleord i nav-

net er ikke fundet ved denne søgning, ligesom der kan være virksomheder fra denne søgning, som 

i realiteten er irrelevante. Vi fandt 510 virksomheder ad denne vej. 
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Bilag B: Interviewguide ved interview med virksomheder

1. Forstå forretningen. Beskriv kort jeres forretning og hvordan I arbejder med cirkulær 

økonomi?  

2. Forstå brug af informationer. Beskriv kort, hvordan I bruger eksterne informationer til 

at styrke jeres forretning – enten i jeres interne processer, produkter eller services?  

3. Hvilke typer offentlige og private informationer indhenter virksomheden eksternt? 

Fx kundedata, markedsdata, leverandørdata, logistikdata eller materiale-, produkt-, af-

faldsdata eller andre data. 

4. Hvilke typer af data og informationer har særlig betydning for jeres forretning? 

5. Hvilke typer data og informationer har særlig betydning for at reducere miljøbe-

lastningen? 

6. Hvilke kilder henter I information og data fra? Fx fra eksterne databaser, fx Danmarks 

Statistik eller åbne datakilder, købte data fra Gallup eller Konzoom, Open data, fx Open 

Data DK, Satellitdata, navigation/gps, vejrdata, jordobservationer, sociale medier, web-

statistik, forbrugerdata, måledata fra produkter, sensorer. 

7. Ved du om der findes brugbare informationer/data, som I på nuværende tidspunkt 

ikke benytter af en eller anden årsag? 

8. Hvis ja: Hvilken type informationer/data og kilde? 

9. Hvis ja: Hvad er årsagen til, at I ikke anvender disse informationer? 

 Rettigheder eller andre juridiske barrierer 

 Ansøgningsprocedurer eller andre administrative barrierer 

 Prisen 

 Formatet eller andre tekniske barrierer 

 Kvaliteten 

 Etiske overvejelser 

 Kompetencemæssige barrierer 

10. Hvis du kunne ønske dig eksterne informationer/data - uanset om de findes eller ej 

- hvilke typer data ville så på samme tid gavne jeres forretning og den cirkulære 

økonomi? Hvem kunne eje den type data? 
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Bilag C: Data og datatyper 

Nedenstående data er fra survey med 505 virksomheder inden for den cirkulære økonomi. Virk-

somhederne har sagt ja eller nej til om de anvender datatypen og er efterfølgende kommet med 

eksempler på, hvilke typer af data det drejer sig om. Eksemplerne er redigeret, så der fx kun står 

”Google” en gang. Der kan altså være flere virksomheder, som har nævnt den enkelte kilde. 

Tabel 6: Datakilder - Kontakt til enten sælgere eller købere 

Kontakt til enten sælgere eller købere 

 Boligportalen 

 Byggefakta.Dk 

 Den Blå Avis  

 Erhvervsstyrelsen (Cvr-Registret) 

 Google Analytics 

 Gul & Gratis 

 Krak 

 Kunders Platform 

 Køber Markedsanalyser 

 Leverandører Og Producenter 

 Markedsføring 

 Markedsføringstiltag på sociale medier 

 Maskus 

 Nyhedsbreve 

 Nyhedsbreve 

 Samarbejde Med Forsyningsselskaber 

 Sociale Medier 

 Udbuds Portaler I Forhold Til Byggeri 

 Webkataloger 

Kilde: Survey med 505 virksomheder 
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Tabel 7: Datakilder - Udbud og efterspørgsel efter materialer eller forbrug 

Udbud og efterspørgsel efter materialer eller forbrug 

 Amerikanske hjemmesider med data om kundernes efterspørgsel 

 Brancheforeninger 

 Bruger eksterne folk til alt indenfor miljødata 

 Danmarks Statistik - Markedsanalyser 

 Data fra leverandører 

 Data fra Miljøstyrelsen 

 Data om affald, som vi sælger til markeder 

 Data om køb og salg af ejendomme (Data fra banker og ejendomsselskaber) 

 Forskellige lister over, hvad der er i udbud i transport 

 Google 

 Google Analytics  

 Indkøbsdatabaser (Indkøb til produktion) 

 Internationale Databaser 

 Internationale nyhedssider, Branchekilder 

 Konkurrencestyrelsen (Udbud.Dk) 

 Leverandørers kilder og nyheder 

 Markedsanalyser foretaget af 3. person 

 Markedsanalyser i samarbejde med Væksthus Midtjylland 

 Overvågningsfirma 

Kilde: Survey med 505 virksomheder 

Tabel 8: Datakilder - Bedre at forstå kunder og deres adfærd 

Bedre at forstå kunder og deres adfærd 

 Adwords, SEO, Websites Info 

 Brancherelaterede medier og artikler 

 Bruger tracking 

 Conzoom (Geomatic) 

 Danmarks Statistik 

 Data fra Webshoppen, Besøgsstatisikker 

 Deltager i konferencer 

 Eksterne Specialister 

 Google Analytics 

 Miljøstyrelsens Hjemmeside 

 Online Kilder, Fagblade 

 Regnskabsdata fra Virk.Dk (Erhvervsstyrelsen) 

 Socialstyrelsen 

 Sociale Medier 

 Spørgeskema 

 Søge Medier, Annoncer på Facebook, hvor de kan trække data 

 Vi har en app, hvor vi kan måle konkurrenternes adfærd (Bl. A. Google Analytics) 

 Via undersøgelser 

Kilde: Survey med 505 virksomheder 
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Tabel 9: Datakilder - Optimere service til kunder 

Optimere service til kunder 

 Data fra BBR (Stamdata på ejendomme) 

 Brancheorganisationer, Internettet 

 Sociale Medier 

 Data om standarder på produkter fra Internettet 

 Databaser (Ikke nærmere defineret) 

 Diverse kilder om Miljøstandarder 

 Google 

 Google Analytics 

 Kommunerne (Information om affald) 

 Miljødatadatabaser 

 Offentlige Myndigheder, lovgivning 

 Samarbejde eksternt firma, som kigger på genbrug af plast 

 Samarbejdspartner 

 Slutbruger og kundedata 

 Spørgeundersøgelser 

 Tager prøver af bygningsdele og sender til analyse 

 Trustpilot 

Kilde: Survey med 505 virksomheder 

Tabel 10: Datakilde - Krav til produkter og produktionsprocesser 

Krav til produkter og produktionsprocesser 

 Andre virksomheders data  Genbrugs industrien 

 Arbejdsmiljøstyrelsen (data om arbejds-

miljø)  

 GNP database (produktionstandarder) 

 Arbejdstilsynet (certificering)  Google 

 Brancheorganisation, DI  ISO guidelines  

 Byggestyrelsen (love og regler)  Kommunen (miljø godkendelser) 

 Civilstyrelsen: retsinfo.dk (skrotbe-

kendtgørelsen, love og regler) 

 KRAV, køber på nettet 

 Danmarks Statistik (Eksportdata)  Leverandøren 

 Data fra virk,.dk  Love og regler, hjemmesider 

 Data om sprøjtemidler fra middeldata-

basen 

 Miljø data fra databaser 

 Direktiver omkring legetøj f. eks. plastik  Miljøstyrelsen (affaldsbekendtgørelsen) 

 eksterne konsulenter som står for data 

indenfor miljø 

 Offentlige myndigheder 

 Esbjerg Erhverv  Producentens (datablade, strømfobrug) 

 faglige netværk  Regeringen (miljømærkninger) 

 FORCE Technology   Råvarerlevarandører 

 fra leverandører  Service på hvidevarer, vi taler med fabrikker

 Fødevarerkontrolens hjemmeside  Skattestyrelsen: tol.d og skat 

 Fødevarestyrelsen (fødevaresikkerhed 

(fx plast)) 

 Syddjurs kommunes hjemmeside 

Kilde: Survey med 505 virksomheder 
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Tabel 11: Datakilde - Krav til produkter og produktionsprocesser 

Krav til produkter og produktionsprocesser 

 Arbejdsgiverforening 

 Arbejdstilsynet 

 Brancheorganisationer 

 CSR krav fra producenten 

 Dansk Autogenbrug 

 Data fra miljømyndigheder 

 DSN/DSI 

 Eksterne Biogasrådgivere 

 Europæisk Bioplastforening 

 Fødevarekontrollens hjemmeside 

 Google 

 Grafisk Arbejdsforening 

 Rådgivere 

 Leverandøroplysninger 

 Kemidatabasen i forhold til Planteavlskonsulenter 

 Kommer fra Datacenter i USA 

 Kommuner: Teknik og Miljø, Data - fx om, hvordan man kan skille sig af med ting 

 Kommunerne 

 Kontakt til miljørådgivning. Vi er ISO-Certificeret på genbrug 

 Køb Af Markedsanalyser 

 Love og Regler, Eksterne konsulenter indenfor Miljø 

 Miljøstyrelsen (Fx Affaldsregisteret) 

 NBE Nordjyske Netværk For Bæredygtig Erhvervsudvikling 

 Producenters Data 

 SGS Institut 

 Spildevandsrapporter 

 Svanemærket, Cosmos 

 Teknologisk Institut 

 Vhgb.Com 

 Videncenter, Universitet 

 Aalborg og Aarhus Universitet 
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Bilag D: Resume af interview 

Der er gennemført kvalitative interview med 25 virksomheder. Virksomhederne er kontaktet ud fra 

flere kriterier:  

 Virksomhederne skønnes inden for de fem udvalgte forretningsmodeller inden for den cir-

kulære økonomi (Genanvendelse, Cirkulær forsyningskæde, Deling, Produkt som service 

og Forlænget Produktlevetid) med en overvægt af virksomheder med Genanvendelse som 

forretningsmodel. 

 De seks udvalgte brancher (Byggeri, Hospital, Fødevarer, Fremstilling, Plast og virksomhe-

der, som også har relation til IT-branchen) hvor den indledende kortlægning viste at virk-

somhedens branchekoder også ligger i IT-branchen (fx med web hosting el. lign) eller at 

virksomheden baserer sig på IT – fx en deleøkonomisk platform. 

 Små, mellemstore og store virksomheder med en overvægt af små virksomheder  

 Virksomheder, der er datadrevne i høj, moderat og begrænset grad, hvor næsten halvde-

len af virksomhederne vurderes til at være datadrevet I moderat grad.  



Cases opdelt efter cirkulær forretningsmodel

Genanvendelse:
• Nedrivningsvirksomhed

en J. Jensen
• Skave Nedbrydning
• KC Nedbrydning
• Maacks
• Dansk Retursystem A/S
• Aage Vestergaard

Larsen A/S
• Plastix Global
• Re-Match
• Faerch
• Danish Crown
• (Pack and Sea A/S)
• (Egetæpper)
• (Salling Group)

Cirkulær forsyningskæde:
• Too Good To Go
• Nordisk Tang
• BioProduction & 

BioInsect
• Teknisk Afdeling, AUH
• Salling Group
• Kvadrat A/S
• (Egetæpper)

Deling:
• FarmBackup
• NaboGo
• Pack and Sea A/S

Product som service:
• Thinkstep
• (Saxo.com)

Forlænget produktlevetid:
• Saxo.com
• Agito Medical
• Refurb
• Danfoss Drives
• Egetæpper



Genanvendelse

Nedrivningsselskabet J. Jensen

Datadrevet: I begrænset grad

Benytter markeds- og materialedata
samt online adgang til marked

Efterspørger mere data om materialer 

100-199 medarbejdere

Om: J. Jensen er et nedbrydningsfirma, der sælger brugte byggematerialer fra nedrivningsentrepriser
til private kunder og virksomheder. Byggematerialerne sælges via Den Blå Avis, hvor et internt
lagersystem er koblet til databasen hos Den Blå Avis og opdateres automatisk en gang i døgnet.

Benytter: Eksterne informationer bruges i begrænset omfang til at styrke forretningen, der er baseret
på brancheerfaring og de muligheder, der opstår ved nedrivningsopgaver. Information/data om
placering af byggematerialer og kvalitet samt CE-mærkning af byggematerialer har særlig betydning
for forretningen. Der findes informationer/data om byggematerialer, som virksomheden på
nuværende tidspunkt ikke benytter sig af på grund af mangel på volumen.

Efterspørger: Informationer/data i større skala om byggematerialer ville gavne forretningen og den
cirkulære økonomi, idet byggematerialer i højere grad ville kunne genanvendes, men i forhold til
cirkulær økonomi i byggebranchen er den grundlæggende problematik, at der mangler økonomisk
incitament og lovgivning, der skaber gode rammer for genanvendelse af byggematerialer.



Genanvendelse

Skave Nedbrydning

Datadrevet: I begrænset grad

Benytter leverandørdata

Efterspørger ikke yderligere data

5-9 medarbejdere

Om: Skave Nedbrydning er et nedbrydningsfirma, som har udviklet sig til en genbrugstømmerhandel.
Virksomheden genbruger hovedsageligt materialer fra byggeriet såsom træ, jern, trapper, stålplader,
tagsten, vinduer og døre.

Benytter: Virksomhedens forretningsmodel baserer sig på langvarige samarbejder og mund-til-mund
kunde/leverandørforbindelser. De indsamler selv informationer (materialedata og mængde) om deres
produkter nogle gange gennem internettet, men primært gennem samtale med leverandører. Der
anvendes ikke yderligere eksterne data i Skave Nedbrydning, og virksomheden kan heller ikke
umiddelbart forestille sig, hvilke data, der kunne være gavnlige for deres forretning. Virksomheden er
ikke større end ejerne selv kan overskue lageret, og holde styr på data om lagerstatus.

Efterspørger: Ifølge Skave Nedbrydning er der ikke behov for eksterne data i arbejdsprocesserne, men
virksomheden er positivt indstillet overfor nye tiltag, hvis brugbare data gøres tilgængelige på sigt. De
var dog ikke sikre på, hvilken data dette skulle være.



Genanvendelse

KC Nedbrydning

Datadrevet: I begrænset grad

Benytter materialedata

Efterspørger ikke yderligere data

10-19 medarbejdere

Om: KC Nedbrydning arbejder med nedbrydning inden for nedrivnings-, beton- og
entreprenørområdet. På KCs genbrugsplads frasorteres genanvendelige materialer, som sælges videre
til kunder. Virksomheden genanvender kun materialer fra nedbrydningsopgaver, såfremt det kan sikres,
at miljøkravene overholdes.

Benytter: I selve nedbrydningsarbejdet screenes produkterne af et eksternt privat firma, da screening
ikke må foretages af nedbrydningsvirksomheder. Udover data fra screeninger anvender KC
Nedbrydning ikke private eller offentlige data.

Efterspørger: Virksomheden kan ikke forestille sig, at brug af eksterne data kunne optimere eller
effektivisere forretningen, da data fra screeningerne med henblik på miljørigtig nedbrydning er
tilstrækkelige.



Genanvendelse

Maacks

Om: Maacks er en IT-virksomhed, der rådgiver, programmerer og leverer IT-løsninger til små og store
virksomheder. Herudover står Maacks bag programmet, PickUp/BrainyBins, som er målrettet til
administration og logistik i forbindelse med affaldshåndtering og genbrugsstationer. Kunderne er især
kommunale forsyningsselskaber, vognmænd og industrien.

Benytter: Maacks benytter kundedata fra forsynings- og transportbranchen. Herud-
over generer Maacks data, som kunderne videregiver til Miljøstyrelsen.

Efterspørger: Maacks efterspørger vejrdata, da vejret har betydning for mængden af affald på bestemte
områder, fx vil der være mere affald i parker og på gågader, når vejret er godt. De vil gerne have ”gamle”
vejrdata for at kunne undersøge, hvordan vejr og affaldsmængde korrelerer. På baggrund heraf kan de
forudse mængden af affald fremadrettet, hvilket kan gøre affaldshåndteringen mere behovspræget.

Vejrdata kan købes af DMI, men kan også fås billigere andre steder. Maacks anvender ikke disse data
endnu, men har planer om at gøre det fremover. Herudover efterspørger Maacks data, om hvordan folk
bevæger sig i bymidten fx gennem en sensor, der registrerer, hvor mange mennesker, der er på et
område, da dette har betydning for mængden af affald.

Datadrevet: I moderat grad

Benytter kundedata og generer 
data

Efterspørger vejrdata og data 
om, hvordan folk bevæger sig

5-9 medarbejdere



Genanvendelse

Dansk Retursystem A/S

Datadrevet: I moderat grad

Benytter eksterne data om 
forbrugeradfærd og nøgletal om 
klima

Efterspørger ikke yderligere data

500-999 medarbejdere

Om: Det danske pantsystem for flasker og dåser er et udvidet producentansvar for emballager, der drives
non-profit af Dansk Retursystem i henhold til pantbekendtgørelsen. Emballagerne indsamles, genanvendes
til nye flasker og dåser eller andre fødevareemballager i tråd med principperne om cirkulær økonomi.

Benytter: Dansk Retursystem anvender og generer store mængder data, bl.a. som følge af krav i
pantbekendtgørelsen, og data er således en del af forretningsmodellen. Meget data indsamles gennem
stregkoder og logistikdata, der viser, hvornår den enkelte butik har volumen nok til afhentning. I forhold til
eksterne data anvender Dansk Retursystem bl.a. data om forbrugeradfærd fx til udvikling af nye
afleveringsmuligheder. Desuden anvendes nøgletal fra bl.a. Energinet og Energistyrelsen til udarbejdelse af
klimaregnskaber. Endelig får Dansk Retursystem løbende kvalitetsrapporter fra genanvendelsesanlæg, der er
med til at sikre det cirkulære loop.

Efterspørger: Dansk Retursystem efterspørger umiddelbart ikke yderligere ekstern information og data.
Generering og brug af data er en del af Dansk Retursystems cirkulære forretningsmodel, og virksomheden er
meget transparent mht. data, herunder beregningsmetoder og beregningsgrundlag. Dansk Retursystem har
desuden en valid dokumentation for data, bl.a. ift. hvor mange pantbelagte dåser og flasker, der kommer på
markedet, hvor mange af dem der kommer retur til Dansk Retursystem, og hvad de bliver genanvendt til,
når de sendes videre til samarbejdspartnere. Omkostninger forbundet med håndteringen af den enkelte
type dåse og flaske er kendt, og giver grundlag for en reel cirkulær økonomisk forretningsmodel, hvor både
genanvendelsen af materialer og økonomien hviler i sig selv. Der er behov for (1) at cirkulære økonomiske
forretningsmodeller har fokus på, at miljø/genanvendelse og økonomi skal gå hånd i hånd/være i balance
og (2) at der stilles krav om dokumentation for, hvordan materialerne genanvendes, så det sker på højest
mulige niveau; det sidste bør specielt være i fokus i forbindelse med implementering af det udvidede
producentansvar på andre emballageområder.



Cirkulær forsyningskæde

Too Good To Go

Om: Too Good To Go er en online markedsplads for overskudsmad, hvor butikker gennem en app kan
sælge deres overskudsmad billigt til forbrugere fremfor at smide maden ud. Herudover har Too Good To
Go en fysisk butik på Frederiksberg, hvor producenter og grossister kan afsætte deres varer.

Benytter: Too Good To Go anvender markedsdata til at undersøge konkurrenter samt potentialet for
virksomheden i andre lande. Pt. opererer Too Good To Go i 12 lande. Data hentes bl.a. fra Eurostat samt
lokale og internationale nyhedssider. Herudover anvendes sociodemografisk data om indkomstniveau og
aktivitetsniveau i geografisk definerede områder ligeledes bl.a. fra Eurostat. Hvis en ny butik tilmelder sig
servicen, anvendes geografisk data fra OpenStreetMap eller Google Maps for at undersøge området og
hvilke andre butikker, der er i nærheden. Too Good To Go betaler for Google Maps, mens de andre
datakilder er gratis.

Efterspørger: Too Good To Go efterspørger ikke umiddelbart yderligere data, men de vil evt. i fremtiden
efterspørge – stadig udefinerede - data om landbrug og produktion. Virksomheden er så småt i gang med
at se på forbrugerdata for at målrette markedsføringen yderligere. Virksomheden er villig til at betale for
data, såfremt der er afkast forbundet hermed.

Datadrevet: I høj grad

Bruger markedsdata, 
sociodemografisk data og 
geografisk data

Efterspørger ikke yderligere data 
på nuværende tidspunkt

50-99 medarbejdere



Cirkulær forsyningskæde

Nordisk Tang

Datadrevet: I begrænset omfang

Benytter netværk og internetsøgning

Efterspørger markeds-, produkt- og
materialedata 

5-9 medarbejdere

Om: Nordisk Tang blev etableret i 2014 og producerer produkter baseret på tang. Virksomheden har over
20 produkter med tang, som dyrkes og høstes i de nordiske farvande, hvor tangen er med til at forbedre
iltoptaget i havene og dermed undgå iltsvind. Nordisk Tang er opmærksomme på, hvordan de høster, da de
lever af tangen – høster man på den rigtige måde, har det en positiv virkning på både vækst og udbredelse.
Tang optager en stor del af den kvælstof og fosfor, der siver ud fra land. Tangen omdanner disse
næringsstoffer til proteiner, fibre, vitaminer og sunde fedtsyrer. Den tang der ikke bruges i produkterne hos
Nordisk Tang laves til gødning, og på den måde får vi fosfor og kvælstof tilbage til landbrugsjorden Nordisk
tang arbejder cirkulært ved at nyttiggøre en ellers uudnyttet ressource.

Benytter: Informationer tilvejebringes gennem netværk, anbefalinger eller internetsøgninger. Nordisk Tang
har ikke kendskab til brugbare data, som ikke anvendes på nuværende tidspunkt. Nordisk Tang og deres
partnere i Norge og Island indsamler selv information om tangen. Derudover fås næringsdata på
resterende ingredienser direkte fra leverandører som fx Solhjulet og PureGarden. Der findes ikke eksterne
data på, hvor mange typer af tang, der findes, mængden af tang og høstning af tang. Hos Nordisk Tang
anvendes der ikke eksterne data i form af kunde-, leverandør- eller markedsdata.

Efterspørger: Nordisk Tang efterspørger en række data, som kunne være gavnlige for forretningen. Det er
omkostningsfuldt og ineffektivt for produktionen at få foretaget analyser af tangen, og virksomheden
efterspørger en database med information om næringsdata på tangen i Danmark ligesom tangdatabasen
CEVA i Frankrig. Fordi tangen i Frankrig er forskellig fra tangen i Norden, har Nordisk Tang kun kunnet
anvende enkelte elementer fra denne datakilde, og en tilsvarende datakilde i Danmark ville være til stor
gavn. Udover efterspørgsel efter data om tang efterspørges også dybdegående informationer om joden i
tangen. Fødevareministeriet anbefaler max 600 mg dagligt indtag af jod, og da nogle tangtyper indeholder
en mængde jod, efterspørger Nordisk Tang evidensbaseret forskning på jodindholdet i tang.



Genanvendelse

Aage Vestergaard Larsen A/S

Datadrevet: I moderat grad

Benytter kunde-, leverandør- og 
markedsdata

Efterspørger ikke yderligere data

50-99 medarbejdere

Om: Virksomhedens forretningsmodel er genanvendelse af plast, og virksomhedens forretning er
således baseret på et cirkulært kredsløb, hvor affaldsplast regenereres til nye råvarer til
plastforbrugende virksomheder.

Benytter: Virksomheden indhenter især eksterne informationer fra kunder og leverandører til at styrke
forretningen. Det er typisk kunde-, leverandør- og markedsdata, virksomheden benytter, og data
indhentes ved bestilling af og rådgivning omkring varer samt ved deltagelse i netværk. Endvidere
indkøbes data fra private konsulentvirksomheder som fx beregninger af CO2-udledninger på udvalgte
plasttyper samt spildevandsberegninger fra Teknologisk Institut.

Informationer om behovet for diverse plasttyper hos plastforbrugende virksomheder har særlig
betydning for forretningen samt i mindre grad information om teknologiske landvindinger til yderligere
udvikling af cirkulær økonomi. Informationer af særlig betydning for at reducere miljøbelastningen er
energidata, så forbruget pr. maskine og plasttype kan beregnes. Denne fås fra energinet.dk

.

Efterspørger: Der er ikke viden om brugbare informationer/data, som på nuværende tidspunkt ikke
benyttes eller ønske om yderligere eksterne informationer/data.



Genanvendelse

Plastix Global.

Datadrevet: I moderat omfang

Benytter LCA-data og markedsdata

Efterspørger markeds-, produkt-, 
materiale- og genanvendelsesdata

20-49 medarbejdere

Om: Plastix genanvender fiskenet og reb til plastgranulat, som tidligere er blevet deponeret.

Benytter: Virksomheden bruger ikke i vidt omfang eksterne informationer i forretningen.
Virksomheden får data fra leverandører gennem deres certifikationsprogram for input suppliers. Med
jævne mellemrum foretages livscyklus af produkter af et godkendt Life Cycle Assessment-institut, der
analyserer genanvendelsesprocessen i forhold til eksempelvis CO2-udledning. Derudover anvender
virksomheden offentligt data om plastmængder, og i hvor stort omfang plast genanvendes, fx fra
Miljøstyrelsen. Den offentlige data om plast har stor betydning for Plastix, men det er afgørende, at
data er validitetssikrede. Det kan være en barriere i anvendelse af eksisterende data, at kvaliteten
varierer meget.

Efterspørger: Plastix efterspørger data, der bidrager til, at plast kan genanvendes. Eksempelvis mere
klare definitioner på, hvad der bliver genanvendt. På nuværende tidspunkt findes der mest data om,
hvor meget plast, der bliver indsamlet, som både kan gå til deponi, afbrænding og genanvendelse.

Plastix ønsker i fremtiden også at genanvende husholdningsaffald. Virksomheden påpeger dog, at
data om husholdningsaffald er en udfordring, idet der ikke er information om, hvor meget der bliver
genanvendt. Sådanne data kunne bidrage til politisk prioritering af genanvendelse af
husholdningsaffald i Danmark



Genanvendelse 

Re-Match

Datadrevet: I begrænset omfang

Benytter data om antal af kunst-
græsbaner

Efterspørger markeds-, produkt-, 
materiale- og genanvendelsesdata

20-49 medarbejdere

Om: Re-match bygger på en cirkulær økonomisk forretningsmodel, hvor kunststofgræsbaner genanvendes.
Virksomheden opdeler nedslidt kunstgræs i rene komponenter såsom gummi, sand og forskellige
plastikfibre, der kan anvendes til nye kunststofgræsbaner.

Benytter: Virksomheden anvender i høj grad data i genanvendelsesprocessen, da virksomheden har brug
for information om kunstgræsset, fx hvilke typer af plast, der er i græsset, og hvilke sand der er anvendt.
Der eksisterer ikke offentligt tilgængelige data om antallet af danske kunstgræsbaner, så Re-Match har
testet alle banerne i Danmark og tester også kunstgræs fra udlandet. I dag importerer Re-Match 90% af
deres kunstgræs fra Norge, Sverige, Tyskland og Holland. I Norge findes data på kunstgræsbaner, men de er
ikke offentligt tilgængelige.

Efterspørger: Virksomheden efterspørger digitalisering af data på kunstgræsbanerne, da det ville facilitere
prissætning på genanvendelsen hos Re-Match samt effektivisere processen betydeligt.

Det er endvidere en udfordring i forhold til reglementet, at der ikke eksisterer offentligt tilgængelige data
på kunstgræsbaner, da importerede kunstgræsbaner kategoriseres som ulistet affald, og efter
genanvendelsesprocessen kan de kun sælges som “grønlistet affald”. Det vil sige, at den genanvendte plast

sælges som affald, selvom det kvalitetsmæssig er på niveau med ny plast til kunstgræsbaner.



Genanvendelse

Faerch (Plast)

Datadrevet: I moderat grad

Benytter markedsdata

Efterspørger markeds-, produkt-, 
materiale- og genanvendelsesdata

200-499 medarbejdere

Om: Faerch Plast A/S er førende inden for genanvendelse af plastemballage til fødevareindustrien. De 
genanvender plastemballage til ny plastemballage, særligt inden for færdigretter, fersk kød og food to go 
(close-loop recycling). PET er (polyethylenterephthalat) den eneste type plast, som kan genanvendes til 
fødevarer. Faerch har opkøbt en hollandsk genanvendelsesvirksomhed, fordi de har et velfungerende 
indsamlingssystem af husholdningsaffald i Holland – det er hovedsageligt PET-bakker-, drikke- og 
juiceflasker, de genanvender til ny emballage og importerer til Danmark. Faerch oplever en stærkt 
stigende interesse for genanvendelig plast blandt andet fra Danish Crown, Scanfish, Rema 1000 og Thise 
Mejeri. 

Benytter: På nuværende tidspunkt benytter Faerch markedsdata om indsamlingen af plast fra 
Miljøstyrelsen. De screener selv det opkøbte plast og sorterer det ikke-genanvendte plast fra samt 
sorterer de andre genanvendelige materialer såsom papir fra, så de kan leve videre i det cirkulære 
kredsløb. 

Efterspørger: Faerch efterspørger yderligere data om indsamling af plast i Danmark samt en national 
indsamlingsstrategi som i Holland. Nogle danske kommuner (fx Københavns Kommune) har fokus på 
sortering af plast, så det fremmer mulighederne for genanvendelse. Så snart indsamlingen tillader 
genanvendelse af plasten, vil der hurtigt skabes et marked for det, ifølge Faerch.



Cirkulær forsyningskæde

BioProduction & BioInsect

Datadrevet: I begrænset omfang

Benytter netværk, kurser og
internetsøgning

Efterspørger markeds- og kundedata

10-19 medarbejdere

Om: BioProduction & BioInsect er to virksomheder med samme ejer, som beskæftiger sig med biologisk
bekæmpelse af skadedyr ved produktion af nyttedyr, bestøvning og produktion af spiselige insekter.
Virksomheden sælger både til erhverv og privat, hvor erhvervskunderne til biologisk bekæmpelse samt
bestøvning er gartnerier. Virksomheden har fokus på sin forsyningskæde gennem deres brug af energi,
emballage og øvrige produkter anvendt i produktionen, hvor virksomheden søger efter bæredygtige
alternativer til fx pecticider. Ligeledes er der fokus på, at virksomhedens produkter er bæredygtige.

Virksomhedens produktionslokaler har et varmegenvindingssystem, der genvinder op til 85 procent af
energien. Bygningen minimerer energiforbruget ved isolering. Virksomheden vil fremover fokusere på
investering i solceller og mere miljøvenlige emballager og fryseelementer.

Benytter: På nuværende tidspunkt anvendes data om emballagen gennem leverandører. Virksomheden
anvender ikke eksterne informationer om nyttedyr- og planter, men den har opbygget viden gennem
mange års erfaring samt kurser på Teknologisk Institut. Internetsøgninger benyttes dog også for at få
information om produkterne og produktionen, men der benyttes ikke databaser.

Efterspørger: Virksomhedens eksporterer produkter, hvilket komplicerer markedsdata, men den
efterspørger data om potentielle kundegrupper og markedsdata for nyttedyr og spiselige insekter, som
kan bruges til at udvide kundegruppen til virksomhedens produkter.



Cirkulær forsyningskæde

Teknisk Afdeling, AUH

Om: Hospitaler har bl.a. medicinalvirksomheder og virksomheder, der laver hospitalsudstyr, som
leverandører. Teknisk Afdeling arbejder cirkulært ved at have fokus på deres forsyningskæde. Særligt
plastemballage benyttes meget i hospitals- og medicinalindustrien, og hospitalernes brug heraf har derfor
en særlig effekt på hospitalets forsyningskæde. Plastemballage til medicinalbranchen er kompleks og skal i
særlig grad beskytte produkterne. Plastemballageproducenter er underleverandører til disse leverandører
af hospitalsudstyr, og hospitalerne er ikke i direkte kontakt til plastindustrien, men de kan sætte nogle krav
om bæredygtighed til emballagen gennem fx medicinalvirksomheder.

Benytter: Teknisk Afdeling benytter Plastic Recycle Europe, som har et gratis værktøj, hvor producenter kan
teste emballage og få en score afhængig af, hvor miljøvenlig emballagen er, og i hvilken grad det kan
genanvendes. Producenten informeres om, hvad udfordringerne er, og hvad der bør forbedres, så produktet
kan opnå en bedre score. Hospitaler kan dermed se leverandørers score og sammenligne forskellige
leverandører og emballager.

Efterspørger: Da Plastic Recycle Europe tager udgangspunkt i husholdningsemballage, hvor der er andre
kriterier end i medicinalindustrien, efterspørger Teknisk Afdeling på AUH, værktøjet udvikles til at inkludere
kriterierne for emballage i hospitalsbranchen. Virksomheden efterspørger endvidere en hjemmeside eller et
værktøj, hvor indkøbsorganisationer deler krav til emballage, så andre kan inspireres og opfylde disse krav.

Datadrevet: I begrænset omfang

Benytter materialedata

Efterspørger mere præcis 
information samt information 
om krav til emballage

1000+ ansatte (AUH)



Deling

FarmBackup

Om: FarmBackup er en platform, hvor landmænd kan købe og tilbyde ydelser fx gyllekørsel eller
mejetærskning. Landmænd kan også leje og udleje maskiner, men som oftest følger der en fører med.
Dermed er det en forretningsmodel, der medvirker til, at landbrugsmaskiner deles således, at de udnyttes i
højere grad.

Benytter: FarmBackup får information, der indtastes af eksterne, der vil sælge og købe ydelser på
platformen. På nuværende tidspunkt anvender FarmBackup ikke mange eksterne data, men det er
ambitionen at integrere Landbrugsstyrelsens markkort, hvor danske landmænd indrapporterer data om
deres marker.

Efterspørger: FarmBackup peger på, at SEGES, der er en del af Landbrug og Fødevarer, har en stor mængde
informationer om danske landmænd, der vil være gavnlige for virksomheden, hvis de var offentligt
tilgængelige.

Datadrevet: I moderat grad

Benytter eksterne kundedata

Efterspørger yderligere 
kundedata

2-4 medarbejdere



Deling

NaboGO

Om: NaboGO står bag deletjenesten NaboTrailer, hvor privatpersoner kan leje og udleje trailere. Formålet
med NaboTrailer er at skabe en højere udnyttelse af de eksisterende trailere. NaboGO er desuden på vej
med nye dele-initiativer som fx samkørsel og hjælp til at fragte ting.

Benytter: NaboGO anvender data fra forskellige kilder, bl.a. Danmarks Statistik og Eurostat, til at
undersøge deres målgruppe som fx antallet af biler pr. person i et givent område samt sensordata om
transport i de kommuner, der har det. Herudover anvendes CVR-registre til konkurrentanalyser. Yderligere
køber NaboGO data fra Facebook og Google om markedseffektivitet som fx antal besøgende på
virksomhedens hjemmeside.

Efterspørger: NaboGO efterspørger yderligere informationer om persontransport og hvordan folk
bevæger sig i et geografisk afgrænset område. Transportdata findes bl.a. har DTU lavet en
transportanalyse, men den er for hele landet og ikke områdespecifik. NaboGO efterspørger en kvalitativ
analyse af transportadfærd.

Datadrevet: I høj grad

Benytter kunde-, konkurrent- og 
markedsdata

Efterspørger information om 
kunders transportadfærd

2-4 medarbejdere



Deling/Genanvendelse

Pack and Sea A/S

Om: Pack and Sea A/S er et fælles selskab, der er stiftet af kasseudlejere i ti danske fiskerihavne.
Virksomhedens primære forretning er udlejning af fiskekasser. Hver fiskekasse er udstyret med unikke
RFID-tags (radiofrekvens identifikation), hvilket bl.a. giver mulighed for at spore kasserne. Virksomhedens
udlejningssystem har medvirket til mindre spild af fiskekasser. Herudover genbruger virksomheden
materialer fra brugte fiskekasser til andet som fx paller.

Benytter: Pack and Sea A/S benytter i begrænset omfang data. Dog bruges Skibsregisteret til opdatering
af kartoteket for aktive fartøjer. Virksomheden indsamler i stedet data fra deres fiskekasser, hvor
virksomheden har mulighed for at hente oplysninger om fiskene, fx hvornår og hvor de er fanget samt
fiskens art.

Efterspørger: Virksomheden efterspørger ikke umiddelbart yderligere data. Datadrevet: I begrænset omfang

Benytter markeds- og 
produktdata

Efterspørger ikke yderligere data

2-4 medarbejdere



Produkt som service

Thinkstep

Om: Thinkstep arbejder med software og data omhandlende bæredygtighed. De tilbyder virksomheder
konsulenthjælp til at styrke drift, produktinnovation, brand-værdi og sikre lovgivningsmæssig
overensstemmelse i tilknytning til bæredygtighed. En bærende aktivitet for Thinkstep er at etablere data,
software og databaser, som kan beregne virksomheders miljøaftryk. Virksomhedens produkter gør det
muligt for virksomheder at arbejde cirkulært.

Benytter: Thinkstep etablerer data, så kunderne ved hjælp af virksomhedens software kan beregne deres
fodaftryk. Data som anvendes, kan fx være data under overskrifterne EF- (Environmental Footprint), PEF-
(Product Environmental Footprint), LCA- (Life Cycle Analysis), data på materialer, produkter og processer.
Det kan fx være data om energiforbrug, Green House Gas Potential, vandforbrug, data om forsuring
(”acidification”), ressourcekapacitet og energidata. Thinkstep bruger i høj grad private data, fx data, som
kunderne selv måler, herunder energiforbrug. Virksomheden benytter også data, som generes i
samarbejde med industrien.

Efterspørger: I Danmark efterspørger virksomheden mere data om byggematerialers og fødevarers
miljøaftryk. Herudover efterspørges nyere data fra det nationale energinet, og mulighed for at få
information om energiforbrug for et lokalt område til at sammenligne miljøaftryk for virksomheder
placeret forskellige steder i landet afhængig af sammensætningen af energiforbruget.

Datadrevet: I høj grad

Benytter offentlig og privat data

Efterspørger mere præcis og 
opdateret information

5-9 medarbejdere



Forlænget produktlevetid/Produkt som service

Saxo.com (IT-relateret)

Om: Saxo.com sælger nye bøger via en online-portal, men virksomheden samarbejder også med
antikvariater og sælger deres brugte bøger. Dermed er saxo.com er eksempel på en online portal, der
udskifter en fysisk butik, hvilket kan karakteriseres som boghandel-as-a-service. Herudover lanceres snart
et nyt initiativ, hvor privatpersoner kan sælge brugte bøger via saxo.com, hvorved levetiden forlænges.
Saxo.com arbejder også med et digitalt format bl.a. e-bøger og lydbøger, som har et lavere CO2-aftryk end
trykte bøger. Desuden har Saxo.com også print-on-demand bøger, hvor den enkelte bog først trykkes, når
den er bestilt af kunden.

Benytter: Saxo.com anvender data til at prognosticere deres salg og markedsandele i forhold til
konkurrenter. De indhenter denne data fra bl.a. Danmarks Statistik og fra brancheforeninger, herunder
Forlæggerforeningen og Bogbranchen, samt køber Conzoom-data. Sidstnævnte er data om
forbrugeradfærd.

Efterspørger: Virksomheden finder det vanskeligt at få data om cirkulær økonomi, fx efterspørger den data
om, hvordan køb af brugte varer har udviklet sig over de seneste årtier. Herudover efterspørges data om
forbrugeradfærd, da information om sammenhængen mellem forbrug og adfærd ophører, hvis en bog
gives gratis fra en person til anden og således ikke indgår i det økonomiske forbrug. Ydermere påpeges det,
at nogle typer data er meget omkostningstunge, som fx udvidet adgang til data fra Danmarks Statistiks
eller Conzoom, som er drevet af Geomatic.

Datadrevet: I høj grad

Benytter kunde-, markeds- og 
konkurrentdata

Efterspørger data om cirkulær 
økonomi og forbrugeradfærd

50-99 medarbejdere



Forlænget produktlevetid

Agito Medical

Datadrevet: I moderat grad

Benytter markedsdata fra kunder 
og produktdata fra leverandører

Efterspørger ikke yderligere data

50-99 medarbejdere

Om: Agito Medical køber og istandsætter brugt hospitalsudstyr inden for billeddiagnostik som fx udstyr
til røntgen og CT-skanning, der efterfølgende sælges videre indenfor hospitals- og medicinalbranchen.
Herudover køber virksomheden også reservedele, som istandsættes og videresælges. Ifølge
virksomheden udgør den cirkulære økonomi fundamentet for virksomhedens forretning, fordi deres
forretningsmodel handler om at forlænge hospitalsudstyrs levetid gennem reparation og
genanvendelse.

Benytter: Agito Medical anvender markedsinformation om hospitalsudstyr, som tilvejebringes via
virksomhedens netværk af kunder og leverandører samt gennem produktmanualer fra producenten.
Dette bruges bl.a. til at undersøge efterspørgsel efter specifikke produkter. Virksomheden er ejet af
Philips, som eksempelvis informerer om de materialer og kemikalier, som Agito Medical må anvende,
hvilket dog er i begrænset omfang, da virksomheden ikke har produktion som sådan.

Efterspørger: På nuværende tidspunkt efterspørger Agito Medical ikke yderligere ekstern information og
data. Ifølge virksomheden er Philips en videndatabase i sig selv, hvorfor det forventes, at Philips kan
levere meget af den nødvendige information og data, såfremt det bliver aktuelt.



Forlænget produktlevetid

Refurb

Om: Refurb er en IT-virksomhed, der beskæftiger sig med cirkulær økonomi ved at opkøbe og istandsætte
brugt udstyr som fx bærbare computere fra bl.a. virksomheder, kommuner og offentlige institutioner, som
efterfølgende gensælges til de samme organisationer. Virksomheden er derudover også cirkulær i dens
emballagebrug fx indkøbes pap- og emballeringsmaterialer hos Lund & Christensen A/S, der forhandler
brugt emballage.

Benytter: Refurb anvender markedsdata om, hvilke maskiner, der kommer fremadrettet. Disse data fås fra
partnere. Hvis Refurb sammen med en partner fx en IT-virksomhed vinder et udbud om IT-udstyr, ved
Refurb, hvilke maskiner, der skal istandsættes om ca. tre-fire år. Yderligere anvender Refurb maskindata og
information om specifikke modeller, som købes ved bl.a. Cnet og Icecat, der er databanker om IT-udstyr. Af
og til anvender Refurb data om produkternes livscyklus (product carbon footprint) i deres markedsføring for
at understrege værdien af genbrug af IT-udstyr fremfor at købe nyt. Denne information er frit tilgængelig i
producenternes rapporter.

Efterspørger: Refurb efterspørger umiddelbart ikke yderligere data, da hovedparten af de nødvendige data
allerede er tilgængelige, fordi produkterne har været på markedet i et stykke tid, når Refurb istandsætter
dem.

Datadrevet: I moderat grad

Benytter markeds- og 
materialedata

Efterspørger ikke yderligere data

50-99 medarbejdere



Forlænget produktlevetid

Danfoss Drives
Om: Danfoss Drives er en del af Danfoss og fremstiller frekvensomformere og
motorstyringer. Virksomhedens motorstyringsapparater bidrager til energibesparelser for de maskiner, de
styrer. Derudover er virksomheden begyndt at undersøge produkternes materialeeffektivitet i forhold til
produkternes levetid og materialer med gen-anvendelses-muligheder. Virksomheden bruger data til at finde
den optimale indstilling for deres frekvensomformere og motorstyringer. Den optimale indstilling vil både
lede til energibesparelser samt bedre levetid for produktet, men største miljøeffekt stammer
fra energibesparelserne.

Benytter: Danfoss Drives anvender vejrdata fra eksterne datakilder (både vejrudsigter og historisk data i ind-
og udland) til at måle, hvordan frekvensomformere performer. Herudover er virksomheden begyndt at se på
anvendelsesmulighederne for de data, som virksomhedens produkter selv genererer, og hvordan data kan
bruges til at forbedre produktet samt produktets ydedygtighed. På nuværende tidspunkt er den data
virksomheden har til rådighed om egne produkters ydeevne fra egne tests, og ikke fra kundernes brug af
produktet. Om 3-5 år regner virksomheden med, gennem data fra egne produkter, at kunne tilbyde bedre
services i forhold til optimale tidspunkt for udskiftning eller at reparere af enhed ("predictive maintenance"),
som også vil betyde en bedre produktlevetid.

Efterspørger: Virksomheden er på så tidligt et stadie i brugen af data, at der ikke er overblik over, hvor
begrænsningerne i forhold til data findes. Der er dog bevidsthed om behovet for præcise informationer fra
underleverandører om materialesammensætningen i deres produkter. Derudover er der behov for data fra
kunder, om hvordan kunderne bruger virksomhedens frekvensomformere og tilhørende applikationer.

Datadrevet: I moderat grad

Bruger offentlige vejrdata

Efterspørger yderligere data fra 
kunder og leverandører

1000+ medarbejdere (Danfoss 
A/S)



Forlænget produktlevetid/Genanvendelse/Cirkulær forsyningskæde

Egetæpper

Om: Egetæpper er en tæppeproducent, som producerer tæpper ud fra bæredygtige principper.
Forretningsstrategien baserer sig på bæredygtighed, og firmaet har Cradle to Cradle som strategiske ramme.

Firmaet har 50 kontraktprodukter, som er Cradle to Cradle certificerede, og har som målsætning, at samtlige
produkter skal være Cradle to Cradle certificerede ved slutningen af 2019. Dette betyder, at virksomhedens
produkter skal kunne genanvendes, ligesom de materialer, som virksomheden anvender i sin produktion så
vidt muligt er genanvendte materialer. Herudover har virksomheden en take-back ordning for returnering,
rensning og gensalg af brugte tæpper. Endeligt arbejder virksomheden med genanvendelse ved fx at omdanne
brugte fiskenet til garn og brugte plastikflasker i produktionen af filtbagsiden på tæppefliser.

Benytter: Virksomheden indhenter information fra leverandører om indhold i de råvarematerialer, som
virksomheden benytter sig af. Derudover anvender virksomheden information fra offentlige opgørelser om
vandet anvendt i deres produktion eksempelvis fra Miljøstyrelsen.

Herudover bruger Egetæpper data fra egen produktion om forbrug af vand, energi, råmaterialer og egen CO2-
udledning. Virksomheden har købt sig adgang til IT-værktøjer (CEMAsys.com og klimakompasset.dk), som
hjælper virksomheden med at udregne klimaregnskab og CO2-udledning. Data om kemikalier (fx viden
om lovgivningsændringer) fås gennem abonnement hos rådgivningsfirmaet Nørskov Miljø.

Efterspørger: Virksomheden er ikke bevidst om huller i deres databehov, og den har derfor ikke nogen konkret
efterspørgsel på yderligere data. Dette kunne dog være data om mængden af tæppeaffald, såfremt et
nationalt indsamlingssystem blev igangsat.

Datadrevet: I moderat grad

Benytter materialedata fra 
leverandører samt offentlig og 
privat forbrugsdata

Efterspørger data om 
affaldsmængde

200-499 medarbejdere



Genanvendelse

Danish Crown

Om: Danish Crown har fokus på en produktion helt uden spild. For Danish Crown er slagterierne indbegrebet
af cirkulær økonomi, da intet i princippet går til spilde. Virksomheden arbejder for at identificere markeder til
at afsætte alle de dele af grisen, som de veterinære myndigheder tillader. Herved omdannes de dele af grisen,
som normalt ville være affaldsprodukter til en ressource i et nyt marked (Lacey, Peter (2015) Using digital tech
to spin the circular economy).

Benytter: Virksomheden støtter sig ikke i særlig grad til kvantitative data fra databaser, men benytter kvalitativ
information fra virksomhedens handelskontorer, Udenrigsministeriet, Landbrug og Fødevarers
eksporteksperter samt kunder og samarbejdspartnere. Denne information er eksempelvis information om
markedsmuligheder for en bestemt del af en gris og regler for handel i det marked. Virksomheden undersøger
endvidere affaldsstrømme, produkttekniske udfordringer, lovgivning for salg af fødevarer og forbrugervaner,
men det er især viden om behandling af fødevarer, som Danish Crown er interesseret i. Denne viden får de
enten fra egne kontorer eller de nævnte samarbejdspartnere.

Efterspørger: Danish Crown har en interesse i “upcycling” af proteinstrømme. I den forbindelse efterspørger
virksomheden information om upcycling af proteinstrømme: Hvad kan de forskellige proteinstrømme bruges
til i forhold til smag, foder etc.? Hvad skal der til, for at de kan afsættes, hvordan skal de behandles, og hvilke
handelsmuligheder findes der?

Datadrevet: I moderat omfang

Benytter information fra 
Udenrigsministeriet, Landbrug 
og Fødevarer, kunder og 
samarbejdspartnere

Efterspørger materialedata 

6.000+ medarbejdere



Cirkulær forsyningskæde/Genanvendelse

Salling Group

Om: Salling Group driver mere end 1500 fysiske butikker samt flere webshops og restauranter.
Herudover producerer virksomheden en lang række varer under virksomhedens egne brands og private
labels. Salling Group arbejder cirkulært ved at have fokus på minimering af fødevarespild samt optimering af
brug af emballage i forhold til cirkulære principper. De tiltag, som virksomheden har gjort for at minimere af
fødevarespild, har allerede ført til en besparelse på 500 mio. kr., men Salling Group vil gerne gøre endnu
mere på dette område. Virksomheden arbejder med flere cirkulære forretningsmodeller ved at have fokus
på deres cirkulære forsyningskæde ved hjælp af information om produkter gennem leverandører.
Virksomheden ser herudover også på muligheder for genanvendelse af de emballager, som leverandørers
varer modtages med.

Benytter: Salling Group arbejder med håndtering af plast i emballage og arbejder med en
række parametre for at identificere den mest cirkulære måde at arbejde med emballage på. Her
samarbejder virksomheden med en række eksterne rådgivere som fx Teknologisk Institut til vejledning
om håndtering af plast. Herudover bruges data fra leverandører om materialerne og emballage brugt i
leverandørens produkter. Virksomheden benytter sig dog hovedsageligt af interne data, da grundet
virksomheden størrelse har de langt størstedelen af den efterspurgte data in-house. Salling Group gør brug
af salgstal, varebestilling, kunders forbrugsvaner, opmålinger af spild mv. Endvidere undersøges interne
processer og arbejdsgange med henblik på minimering af spild, forbedring af supply chain, nudging af
kunder i forhold til de varer, som de vælger, samt håndtering af frugt og grønt.

Efterspørger: Som udgangspunkt efterspørger virksomheden ikke eksterne data, da behovet dækkes af
interne data, som støttes af de KPI’er, som virksomheden har på alle led i processen. Det er i højere grad
information, viden og overblik over, hvad det vil sige at arbejde cirkulært, som virksomheden efterspørger
eksternt - særligt på området om at arbejde cirkulært med fødevarer.

Datadrevet: I begrænset grad

Benytter kunde-
og leverandørdata

Efterspørger information om 
cirkulær fødevareøkonomi

50.000+ medarbejdere



Cirkulær forsyningskæde

Kvadrat A/S

Om: Kvadrat producerer tekstiler til interiør og design. Deres kunder er blandt andet møbelbrands, arkitekter,
kontorbyggerier og hoteller. Virksomheden arbejder med cirkulæritet i deres design, udvikling af nye
produkter, forbrug af tekstilet og hele dets livcyklus. Kvadrat har udviklet nye produkter af genanvendte
materialer, eksempelvis har de lavet materialet "Re-wool", ud af egne fiberrester, som spinnes til nyt garn.
Virksomheden ser også til deres leverandører, når de tænker cirkularitet i deres forretning, samt hvordan de
kan bruge affald fra andre aktører og benytte det som ressource.

Benytter: Virksomheden benytter sig i høj grad af ekstern viden og know-how. Kvadrat benytter nye
forskningsartikler om nye genanvendelseformer for tekstiler, bruger netværk til at få overblik over den viden,
der er til rådighed for markedet, samarbejder med designere, andre virksomheder, studerende og
universiteter til at skabe en synergieffekt for den viden og de muligheder, der allerede findes for cirkularitet i
tekstilbranchen.

Virksomheden får viden og data fra Dansk Mode og Tekstil og Kvadrats samarbejde med universiteter og
forskere. Dette kan fx være viden om arbejdsmetoder, miljøaftryk, og indhold og styrke af materialer. Kvadrat
har benyttet Force Teknologis databaser, til udregning af LCA af deres produkter (EN15804-standard).

Efterspørger: Kvadrat efterspørger opdateret data om miljøaftryk fx til udregning af LCA'er, carbon footprint
og carbonregnskaber, da meget af den data, der er til rådighed, er forældet. Virksomheden efterspørger en
form for bibliotek over data fra forskningsinstitutter i hele verden, som fx kan informere om, hvordan
miljøaftryk afregnes. Kvadrat efterspørger endvidere data om, hvilke genanvendelige materialer, der kan have
værdi samt data for indsamling og sortering af forskellige affaldstyper.

Datadrevet: I høj grad

Benytter sig af data til LCA-
udregninger, viden om 
behandlingsmetoder og 
genanvendelsesformer samt 
data om materialer.

Efterspørger data til udregning 
af miljøaftryk og produktdata 
om genanvendelige materialer

200-499 medarbejdere
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Bilag E: Datakilder fordelt på de individuelle forretningsområder 

I nærværende afsnit redegøres for, hvilke datakilder virksomhederne anvender til at hente data 

inden for forskellige forretningsområder og anvendelsesområder.  

Internetsøgning anvendes af virksomhederne på tværs af alle forretningsområder og vil derfor ikke 

blive beskrevet yderligere for hvert forretningsområde.  

Genanvendelse 

Tabel 12 viser datakilderne anvendt af virksomheder, som har Genanvendelse, som deres primære 

forretningsområde.  

Tabel 12: Datakilder fordelt på temaer indenfor Genanvendelse  

Kontakt 

til enten 

sælgere 

eller kø-

bere 

Bestiller materialer over nettet 

Boligportalen 

Byggefakta.dk 

Cvr-registret 

Den blå avis 

Google Analytics 

Gul & gratis 

Hjemmeside 

Kunders platform 

Køber markedsanalyser 

Samarbejde med forsyningsselskaber 

Sociale medier 

Udbudsportaler i forhold til byggeri 

Udbud 

og ef-

ter-

spørg-

sel efter 

materi-

aler el-

ler for-

brug 

Amerikanske hjemmesider, data om-

kring hvad kunderne efterspørger 

Branche informationer 

Data om affald som vi sælger til mar-

keder 

De overordnede som står for det 

Google 

Internationale databaser 

Leverandørers kilder og nyheder 

Leverandørens hjemmesider 

Skortpriser.dk 

Socialstyrelsen 

Udbudsbasen 

#VÆRDI! 

Bruger tracking 

Optimere 

service til 

kunder 

Brancheorganisationer, internettet 

Det som hovedkontoret giver 

Google 

Google Analytics 

Hjemmeside, opdaterer hvad de 

har, 

Samarbejde eksternt firma, som 

kigger på genbrug af plast 

Statistikker omkring hvor meget 

kommunerne indsamler af affald 

#VÆRDI! 

Krav til pro-

dukter og 

produktions-

processer 

Danmarksstatistik 

Data fra virk,.dk 

Eksportdata 

Ekstern virksomhed, viden om bru-

gen af plast og genanvende 

Formidler information om affalds-

sortering 

Fødevarekontrollens hjemmeside 

Google 

Kommunesider 

Love og regler, retsinfo.dk 

Myndigheder 

Told og skat 

Underleverandører bidrager til 

data 

#VÆRDI! 

Affaldsregisteret for at se vare-

numre  

Arbejdstilsynet 
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Bedre 

at for-

stå kun-

der og 

deres 

adfærd 

Data fra webshoppen, besøgsstatistik-

ker 

Google Analytics 

Google, Facebook 

Socialstyrelsen 

Spørgeskema 

Søge medier - annonce på Facebook 

hvor de kan trække data 

Via undersøgelser 

Materialers 

og produk-

ters miljøbe-

lastning 

Europæisk bioplastforening 

Fødevarekontrollens hjemmeside 

Google 

Kommunerne 

Køb af markedsanalyser 

Miljøstyrelsen 

Myndighedsdata 

SGS institut 

Underleverandører 

Vhgb.com 

Der er fire overordnede typer af datakilder, der anvendes. Virksomheder i værdikæden (producen-

ter, leverandører og kunder), offentlige styrelser, private virksomheder (fx analyser) og materialebør-

ser.

Leverandørers og producenters data anvendes indenfor alle typer af information, enten direkte eller 

ved besøg på deres hjemmesider. Dette omhandler både datablade og produktbeskrivelser på 

hjemmesider, men også mere specifik information og information om kunderne.  

Flere anvender materialebørser for at få mere information om kunder og markedet, dette inklude-

rer blandt andet Den Blå Avis, Gul & Gratis, men også mere specifikke materialebørser, som byg-

gefakta.dk og skrotpriser.dk (metal og stål) 

Flere offentlige myndigheder anvendes som datakilder. De data, der efterspørges, går på tværs af 

flere datatyper, herunder markedsrapporter, produktinformation, miljøpåvirkning samt lovgivning 

omkring materialer. Datakilderne inkluderer Fødevarestyrelsen (fødevarekontoret), Miljøstyrelsen 

(fx affaldsregisteret), Erhvervsstyrelsen (CVR Registeret med markeds- og kundedata), Civilstyrel-

sen (retsinfo.dk), Konkurrencestyrelsen (udbud.dk), Told & Skat (lovgivning), mens flere virksom-

heder blot nævner, at de henter data hos myndigheder vedrørende krav til produkter og data om 

miljøpåvirkning. 

Deling

Tabel 13 viser datakilderne anvendt af virksomheder som har Deling som deres primære forret-

ningsområde.  
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Tabel 13: Datakilder fordelt på temaer inden for Deling  

Kontakt til enten sæl-

gere eller købere 

Den blå avis 

Hjemmesider 

Udbud og efterspørg-

sel efter materialer el-

ler forbrug 

Forskellige lister over hvad der er i udbud omkring 

transport 

Google 

Spørgeskema og interview 

Bedre at forstå kun-

der og deres adfærd 

Egen hjemmeside, adfærd 

Facebook 

Vi har en app hvor vi kan måle kundernes adfærd 

(Bl. a. google Analytics) 

Optimere service til 

kunder 

Analyser, egen hjemmeside 

Google Analytics 

Anvendelsen af eksterne datakilder indenfor deleøkonomien er begrænset blandt virksomhederne 

i surveyen. Med til resultaterne hører også, at spørgeskemaundersøgelsen kun inkluderer 11 virk-

somheder. 

Det meste data findes via søgning på internettet og ved selv at foretage analyser af kundernes 

adfærd og præferencer. Det antyder, at enten har virksomhederne har svært ved at finde datakil-

der eller at de ikke har set værdien i at anvende eksterne data.  

Produkt som en service  

Tabel 14 viser datakilderne anvendt af virksomheder, som har Produkt som en service som deres 

primære forretningsområde.  

Tabel 14 Datakilder fordelt på teamer indenfor Produkt som en Service  

Kontakt til 

enten sæl-

gere eller kø-

bere 

Facebook og Google 

Google Analytics 

Markedsføringstiltag på soci-

ale medier 

Nyhedsbreve 

Sociale medier 

Udbud og ef-

terspørgsel 

efter materi-

aler eller for-

brug 

Datablade fra leverandører 

Google Analytics og Facebook 

Google og Facebook 

Mange forskellige kilder 

Optimere ser-

vice til kunder

Brug af sociale medier 

Data om standarder på produkter fra 

internettet 

Google Analytics 

Offentlige myndigheder, regler og love 

Trustpilot 

Krav til pro-

dukter og 

produktions-

processer 

Datablade om produkter (hvor miljø-

belastende de er) 

Direktiver omkring legetøj fx plast  

Fra leverandører 
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Markedsundersøgelser 

Bedre at for-

stå kunder 

og deres ad-

færd 

Adwords, seo, websites info 

Eksterne specialister 

Google Analytics, artikler og 

anvendt information 

Google og nettet generelt 

Producenten, målinger 

Vi ser på energioptimering på produk-

ter (vejleder kunder om dette) 

Materialers 

og produkters 

miljøbelast-

ning 

CSR-krav fra producenten 

Kemidatabase om stoffer/produkter  

Kommer fra datacenter i USA 

Leverandørers information 

40 virksomheder inden for produkt som en service svarede på surveyen, hvoraf 19 af dem er af-

hængige af eksterne data. 

Antallet af datakilder, der benyttes, er relativt få i antal. De data, der anvendes, er i høj grad efter-

spørgsel på produkter, samt krav til produkter og information om markedet og data kommer 

blandt andet fra virksomhedernes værdikæder, nemlig leverandører, producenter og kunder. 

Derudover søger virksomhederne også information om miljøpåvirkning og lovkrav via kemidata-

baser. Virksomhederne nævner ikke konkrete databaser, men nævner, at udenlandske databaser 

fra fx USA anvendes. I Danmark er eksempler på kemidatabaser websteder som EcoOnline.dk og 

Dansk Kemidatabase.  

Offentlige myndigheder nævnes også som datakilde for lovgivning og regler, men ikke specifikke 

myndigheder.  

Cirkulær forsyningskæde 

Tabel 15 viser datakilderne anvendt af virksomheder, som har Cirkulær forsyningskæde som deres 

primære forretningsområde.  

Tabel 15: Datakilder fordelt på temaer indenfor Cirkulære Forsyningskæder  

Kontakt til 

enten sæl-

gere eller kø-

bere 

Ordre data, fra bogportal 

Databaser - finder online 

Facebook, LinkedIn, hjemme-

side 

Hjemmeside, styre program-

mer, Facebook 

Hjemmesider ud fra google 

(fx leverandører vi leverer til) 

Leverandører 

Ved ikke 

Webshop, Google Ranking 

Optimere ser-

vice til kunder

Spørgeundersøgelser, Analytics 

Diverse kilder for miljøstandarder 

Miljødata, databaser 

Samarbejdspartner 

Slutbruger og kundedata 

Tager prøver af bygningsdele og sen-

der til analyse 

Krav til pro-

dukter og 

Affaldsbekendtgørelsen, miljøstyrelsen

Andre virksomheders data 

Brancheorganisation, di 
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Udbud og ef-

terspørgsel 

efter materi-

aler eller for-

brug 

Brancheforeninger 

Bruger eksterne folk til alt in-

den for miljø data 

Danmarks statistik - mar-

kedsanalyser 

Data fra miljøstyrelsen 

Data om køb og salg af ejen-

domme (data fra banker, 

ejendomsselskaber) 

Google 

Indkøbsdatabaser (indkøb til 

produktion) 

Internationale nyhedssider, 

branchekilder 

Kemikalier databaser, 

Markeds data, kendskab til 

hvordan el-markedet funge-

rer 

Markedsanalyser foretaget af 

en 3. person. 

Markedsanalyser i samar-

bejde med væksthus Midtjyl-

land 

Overvågningsfirma 

Udbud.dk 

Udbudsportaler 

Bedre at for-

stå kunder 

og deres ad-

færd 

Brancherelaterede medier og 

artikler 

Danmarksstatistik 

Google Analytics 

Miljøstyrelsens hjemmeside, 

Online kilder, fagblade 

Regnskabsdata fra virk 

produktions-

processer 

Data om sprøjtemidler fra middeldata-

basen 

Eksterne konsulenter som står for 

data indenfor miljø 

Eksterne står for det 

Faglige netværk 

Fødevaresikkerhed (fx. plast) + ar-

bejdsmiljø. (fødevarestyrelsen og ar-

bejdsmiljøstyrelsen) 

Genbrugsindustrien 

GNP database (produktionstandarder) 

Krav, køber på nettet 

Leverandørers udstyr 

Miljødata fra databaser 

Miljøgodkendelser - snakker med kom-

munen 

Miljømærkninger. regulativer fra rege-

ringen, 

Myndigheder om love 

Regler, certificering, skrotbekendtgø-

relse 

Råvareleverandører 

Syddjurs kommunes hjemmeside 

Vi har et iso certifikat gennem FORCE 

technology (vi får data fra dem)  

Materialers 

og produkters 

miljøbelast-

ning 

Arbejdsgiverforening 

Brancheorganisationer 

Dansk autogenbrug 

Data fra miljøstyrelsen (data om miljø-

behandling af biler) 

DSN/DSI, hvor man kigger på farlige 

kontakter på biler. 

Eksterne biogasrådgivere 

Grafisk arbejdsforening 

Har rådgivere på det¨ 

Henter hos leverandør 

Kemidatabasen i forhold til planteavls-

konsulenter 

Kontakt til miljørådgivning og vi er iso-

certificeret på genbrug 

Love og regler, eksterne konsulenter 

som står for data indenfor miljø 

Miljøstyrelsen 

NBE nordjyske netværk for bæredygtig 

erhvervsudvikling 
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Producenternes data 

Spildevandsrapporter 

Svanemærket, Cosmos 

Aalborg og Aarhus universitet 

63 procent af virksomhederne, der agerer i en cirkulære forsyningskæde, svarede i surveyen, at de 

er afhængige af eksterne data. Som det ses ovenfor, så anvendes mange forskellige datakilder.  

Størstedelen af datakilderne fra Genanvendelse går igen hos virksomhederne som arbejder med 

cirkulære forsyningskæder. Det er ikke overraskende da begge forretningsområder i høj grad er 

afhængig af data fra deres værdikæde. Derfor er det også de samme typer af datakilder, der avne-

des, nemlig virksomheder i værdikæden (producenter, leverandører og kunder), offentlige styrelser, 

private virksomheder (analyser) og materialebørser.

Data om udbud og efterspørgsel hentes fra fx udbud.dk, banker, ejendomsselskaber (køb og salg 

af ejendomme) og virk.dk (regnskabsdata)  

Der er også eksempler på regionale datakilder, herunder NBE, der er det nordjyske netværk for 

bæredygtig erhvervsudvikling, Syddjurs Kommune, og Væksthus Midtjylland (markedsanalyse) 

Andre datakilder, som specifikt anvendes indenfor cirkulær økonomi, inkluderer Brancheforenin-

gen Dansk Autogenbrug, Cosmos (Miljøcertificering), og Middeldatabasen (SEGES), affaldsbekendt-

gørelsen (Miljøstyrelsen), samt universiteterne.  

Forlængelse af produktlevetid 

Tabel 16 viser datakilderne anvendt af virksomheder, som har Forlængelse af produktlevetid som

deres primære forretningsområde.  

Tabel 16: Datakilder fordelt på teamer indenfor Forlængelse af Produktlevetid

Kontakt til 

enten sæl-

gere eller kø-

bere 

De gule sider 

Den blå avis  

Krak 

Leverandører 

Markedsføring 

Maskinbladet, Maskus.dk 

Sociale medier 

Webkataloger 

Google 

Krav til pro-

dukter og 

produktions-

processer 

Fra leverandører 

Byggestyrelsen, love og regler 

Certificering, arbejdstilsynet, arbejds-

miljø, stål og svejse 

Esbjerg erhverv 

Google 

ISO guidelines  

Love og regler, hjemmesider 

Offentlige myndigheder 

Producentens data, fx strømforbrug 

Producentens datablad 

Service på hvidevarer, vi taler med fa-

brikker 
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Udbud og ef-

terspørgsel 

efter materi-

aler eller for-

brug 

Data fra leverandører 

Bedre at for-

stå kunder 

og deres ad-

færd 

Google Analytics 

Deltager i konferencer 

Optimere 

service til 

kunder 

Data fra BBR (stamdata på 

ejendomme) 

Databaser 

Standarder for byggematerialer + stål 

og rør 

Materialers 

og produkters 

miljøbelast-

ning 

Data fra miljømyndigheder 

Google 

Kommuner: samarbejde med teknik 

og miljø, hvor de får data, fx om hvor-

dan de kan skille sig af med ting og op-

bevaring 

Leverandøren 

Offentlige kilder 

Producenters data 

Teknologisk institut 

Videncenter, universitet 

Ud af de 182 virksomheder i surveyen, som er aktive indenfor forlængelse af produktlevetid, så er 

40 procent afhængige af eksterne data.  

De overordnede datakilder er markedspladser/materialebørser for handel med produkter/materialer, 

data i værdikæden gennem leverandører, producenter og kunder, samt standarder, lovgivning og 

regler fra offentlige styrelser og miljøpåvirkning fra konsulenthuse, GTS Institutter og universiteter.

Information om produkter, herunder køb og salg er essentielt for virksomhederne. Datakilderne 

her inkluderer Den Blå Avis, Gul & Gratis, og Mascus (markedsplads for brugte maskiner og køre-

tøjer). Kommuner nævnes også som datakilder, hvor virksomhederne får information om hvordan 

de skiller sig af med produkter eller opbevarer produkter.  

Standarder, love og regler er vigtig information for mange virksomheder og hentes igen fra flere 

datakilder, herunder ISO guidelines, Byggestyrelsen og Miljøstyrelsen. 

I forhold til miljøbelastning anvendes flere 3. parts rådgivere som datakilde, herunder Teknologisk 

Institut, universiteter, og offentlige myndigheder.  
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Bilag F: Udfordringer inden for de enkelte cirkulære forretningsområder 

Genanvendelse 

Virksomhederne som arbejder med genanvendelse, nævner en række barrierer i deres åbne svar.  

Mange svarer, at der er mangel på data indenfor den cirkulære økonomi og at data ikke findes i en 

systematisk form. Flere nævner at data indenfor den cirkulære økonomi og genanvendelse er nyt 

og at de selv bidrager med data på området, men at udvalget er begrænset.  

Derudover er er markedet og kunderne bredt, så ofte dækker data kun dele af det de har brug for.  

Andre barrierer er mere almindelige for alle virksomheder, såsom pålidelighed, kvalitet, ressourcer 

og manglende kompetencer. 

Produkt som en service 

Her nævner flere, at de har svært ved at finde data og datakilder. Igen er forretningsområdet nyt 

og det er begrænset hvad, der findes af data.  

Virksomhederne nævner, at der ønskes en vidensbank med relevante data eller datakilder.  

Manglende kvalitet af data nævnes også som en barriere, samt den tid det tager at finde dataud-

bydere og data, hvilket gør arbejdet med eksterne data dyrt. 

Cirkulær forsyningskæde 

Der er få svar på dette område, men igen er det svært at finde data og mange regler skifter på 

området, så der er hele tiden ny information og krav der de ska forholde sig til.  

Tabel 16 nedenfor giver et indblik i hvilke udfordringer virksomhederne oplever i de enkelte for-

retningsområder. Som er tilfældet med bruttolisten, så er det vigtigt at huske på fordelingen af 

antallet af respondenter indenfor de enkelte områder hvor specielt Deleøkonomi (11) og Produkt 

som en service (40) er mindre end de andre tre områder med over 160 respondenter.  

Spørgsmålet virksomhederne blev stillet i forbindelse med de åbne svar for udfordringer var:  

 Hvad er den væsentligste udfordring hos jer for at anvende eksterne data og information? 
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Tabel 17: Oversigt over barrierer i de fem forretningsområder (åbne svar) 

G
e

n
a

n
v
e

n
d

e
ls

e

Administration og papir arbejde 

At data ikke er opdateret 

Begrænset hvad de kan bruge det til 

Bredt kundegrundlag 

Data findes ikke i systematisk form i dag 

Datasikkerhed 

Der findes ikke så nyt data, de er selv med til at skabe det 

Det er en lille branche 

Forretnings hemmelighed 

Få information som er kundespecifik nok, som ikke er for general 

Kan være svært at forstå, skal videreuddanne sig for at forstå meget af det, fx indenfor kemi 

Kvaliteten af data 

Man har mere tillid til det hvis man køber data og ikke finder det på nettet 

Personale 

Pålidelighed 

Systemerne, manuel behandling 

Tidsforbruget med at finde relevante data er højt 

Validering af data 

Vi skal have data hurtigt 

D
e

li
n

g Vi kan ikke få internationale data i så god en kvalitet som de danske data 

Om det er relevant 

P
ro

d
u

k
t 

so
m

 s
e

rv
ic

e

At finde data 

At have en vidensbank med de relevante data, så data er nemmere at finde 

Begrænsning på GDPR, som gør folk er bange for at dele/lærer data -i forhold til love og regler 

Bruger ikke nok til at vide netop det 

Finde rigtige udbyder 

Konkurrencesituation gør der er mindre åbenhed 

Kvaliteten af data kan være lav + man skal hente informationer mange steder fra 

Tiden og ressourcer til at analysere data 
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Tabel 17 ff.

C
ir

k
u

læ
r 

fo
rs

y
n

in
g

sk
æ

d
e

At data er opdaterede er væsentligt for os 

At få adgang til fortroligt data 

At få implementeret data i virksomheden 

De interne ressourcer til at finde data (at have tiden til det) 

Det er svært at finde data fordi regler på området skifter hele tiden 

Filtrering af data 

GDPR 

Indberetninger til offentlige registrer er ikke umiddelbare tilgængelige 

IT udstyr 

Kvaliteten af data kan være et problem 

F
o

rl
æ

n
g

e
ls

e
 a

f 
p

ro
d

u
k

tl
e

v
e

ti
d

At forstå dem 

At have tiden til at finde data og få det implementeret i virksomheden 

At ikke være i stand til at modtage 

Brugerfladen på hjemmesider på internettet kan være svære at håndtere 

Der går meget tid med at finde data 

Følge med tiden, fordi der kommer meget nyt - man skal følge med 

Gennemsigtighed 

Hvem der har de data vi skal bruge 

Manglende ressourcer 

Mangler kendskab 

Pålideligheden 

Tiden til at finde ud af det 

Tilgængelighed 

Vi skal have hurtigere adgang til data 


