
Cirkulær Middelfart 
Cirkulær økonomi, handlingsplan 2020-2024 



     

 

Cirkulær økonomi som løftestang
til en grøn vækstkommune 
Cirkulær økonomi skal være tydeligt for borgerne, 
kommunikeres i øjenhøjde og vises 1:1. Gennem konkrete 
handlinger og indsatser bruger vi cirkulær økonomi som 
greb til at skabe en mere grøn kommune,  
der vækster gennem tiltrækning af nye grønne 
arbejdspladser, en omstilling af eksisterende 
arbejdspladser fra konventionelle til grønne samt 
tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og nye borgere, der 
aktivt vælger en ambitiøs grøn kommune til i den evigt 
stigende bosætningskonkurrence. 

Cirkulær økonomi er dog ikke blot et vigtigt vækstredskab, 
men sammen med klimaindsatsen grundlaget for de 
fremtidige generationer, der skal 

kunne mærke og se, at de får overdraget en ansvarlig 
kommune. En kommune, der efterlever FN's definition på
bæredygtighed:  

”…en udvikling, hvor opfyldelsen af de
nulevende generationers behov ikke sker  

      på bekostning af fremtidige generationers 
      muligheder for at opfylde deres behov.” 

Og det forpligter os til at tage arbejdstøjet på og komme
igang. Der er rigeligt at gå igang med, da der er cirkulær 
økonomi i alt, og vi skal altid have in mente, at cirkulær
økonomi skal være tydeligt for borgerne og let at 
kommunikere – så får vi budskaberne bredt ud og 
involveret mange. Middelfart Kommune skal være kendt 
for vores ambitiøse cirkulær økonomi-indsats. 



En fleksibel 
handlingsplan 



Verden flytter sig hastigt 
Den grønne omstilling er ved at tage fart, og flere og flere melder sig ind i kampen 
for at opnå FN's Verdensmål, hvor cirkulær økonomi er et af flere vigtige redskaber. 

Verden forandrer sig hastigt, og det offentlige, erhvervslivet, organisationer, fonde 
og private laver konstant nye tiltag og skaber nye muligheder for, at vi i Middelfart 
Kommune kan rykke hurtigere og bedre på cirkulær økonomi-dagsordenen. 

Vi skal som kommune være omstillingsparate, da der er meget at vinde ved at 
udnytte synergierne og de muligheder, der opstår. Laver vi en statisk handlingsplan, 
misse vigtige projekter og indsatser med større impact, forankring, partnerskaber 
og økonomi. Derfor skal handlingsplanen være fleksibel og vi opdaterer den én 
gang om året, hvor vi også måler, dokumenterer og evaluerer på afsluttede 
indsatser. 



Vores model for  
cirkulær økonomi 



Vores model for cirkulær økonomi 
Arbejdet med cirkulær økonomi handler 
om at undgå affald og i stedet holde 
ressourcerne i kredsløb.  

EU’s model for cirkulær økonomi er god, 
da den giver et fint visuelt overblik over 
kredsløbet og ud fra den har vi lavet en 
speciel Middelfart-udgave. 



De 4 spor 



 

 

 

 

CØ-indsatsen bygger på 4 spor, hvor kredsløbstanken er omdrejningspunktet for alle 
handlinger og projekter. Nogle projekter opfylder ønskerne om flere spor – de er 
placeret i det spor, hvor vægtningen er størst. 

Spor #01 
Byggeri & selektiv nedrivning 

Spor #02 
Cirkulation, genbrug og genanvendelse 

Spor #03 
Læring og formidling 

Spor #04 
Indkøb 
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selektiv nedrivning
Byggeri & 

Spor #01 



Byggeri og selektiv nedrivning 

Involvering og kompetenceløft af håndværkerne og nedrivningsvirksomheder (1) 

CØ i udbud af byggeri og renoveringsopgaver (2) 

Kompetenceudvikling af morgendagens håndværkere (3) 

Styrke CØ ved udlejningsejendomme (2) 

Helhedsprojekt omkring ressource-  Styrke CØ i den nye 
genbrugspladsstruktur (1-2) og miljøkortlægning (3) 

Samarbejdsprojekt om genbrug af gamle mursten (1) 

Etablere landsdækkende kommunalt  
genbyg-samarbejde (2-3) 

Udstilling af genbyg-materialer hos HUSET 
og på genbrugspladserne (1-2) 

Socialøkonomisk virksomhed, der reparere 
eller fx klargører affaldprodukter til GenByggemarked (2-3) 
genanvendelse (2-3) Myndighedsbehandling og hjælp til borgere (2)Byttezone til byggematerialer 

på genbrugspladserne (1) 



Cirkulation, genbrug  
og genanvendelse

Spor #02 



Cirkulation, genbrug og genanvendelse 

CØ-pulje til lokale konkrete projekter (1) 

Den grønne revisor (1) 
CØ-vidensløft hos butikker og virksomheder (1) 

Mappe og hjælpe kommunens største 
affaldsproducenter (1) 

Delebiler og delecykler (2) 

Lokale ressourcekredsløb (1-2) 

Plastikposefri kommune (1) 

Intern møbelbank (2) 

Materialebank for virksomheder (3) 

Upcycling-
workshops (2) 

Byttemarkeder (2) 
Delekommune Middelfart (3) 

Byttezone på alle genbrugspladser (1) 

Lave formidlingsområde på genbrugspladserne (2-3) 

Online platform for overskudsmaterialer (2) 

Holde gode produkter i kredsløb via 
reparationsserviceordninger (2) 

Affaldssortering på Klimafolkemødet (1) 

Affaldssortering og CØ-kommunikation 
på alle kommunens institutioner (1) 

Få flere fraktioner og materialetyper  
ud af deponi, småt og stort brændbart 
og holde dem i kredsløb (2-3) 

Kortlægning af muligheder 
for socialøkonomiske virksomheder 
på genanvendelsesområder (3) 

Reparations- og vedligeholdelsesværksted (2) 



Spor #03 

Læring og
formidling



Læring og formidling 
Mapping af CØ i kommunen (internt og erhverv) (2) 

CØ-handlingsplaner kommunens afdelinger (1) Nærvær og lokal undervisning for institutioner 
og videregående uddannelser (1) 

Kompetenceløft for erhvervslivet (1) 

Inspiration til bæredygtig livsstil (1) 

Et mere bæredygtigt Klimafolkemøde (1) 

CØ-eventguide (2) 

Fokus på lokale produkter i detailhandlen (2) 

Platform for formidling om CØ, klima 
og bæredygtighed (1-2) 

Kort over bæredygtige indkøbsmuligheder  
i kommunen (2) 



Indkøb 
Spor #04 



Indkøb 

Mapping af CØ-muligheder i kommunens indkøb (2) 

Cirkulære udbud (1) 

Lave prøveprojekt med rengøringsafdelingen med 
fokus på indkøb og forbrug/minimering af spild (2) 



Prioritering af projekterne 

For at sikre en god samhøringhed med kommunens andre indsatser og projekter foretages en 
årlig prioritering af projekterne for det respektive år i CØ-styregruppen, der sidder med 
overblikket. Prioriteringen sker ud fra en række kriterier, der samtidig fungerer som redskaber til 
at sikre et bredt fokus på involvering, udvikling, økonomi, værdiskabelse og forståelsen for 
cirkulær økonomi. 

Disse kriterier er impact-kriterier, som skaber overblik over, hvilke projekter der giver størst 
impact, værdi for pengene, involvering, jobskabelse m.fl. 



 

Prioritering af projekterne 
Herudover er alle projekterne kategoriseret efter, hvor stor en indsats 
de kræver fra vores side. Det er tallene i parentes efter hvert projekt (X).  
Tallene dækker over følgende: 

1: Quick wins: Giver et (ofte mindre) impact med en lille indsats.  
    Smarte hurtige løsninger, der hurtigt kan implementeres.  
    Fokus på de lavthængende frugter. 

2: Fair deals: Her er der nogenlunde lineær sammenhæng
mellem indsats og impact. Så der kan altså godt komme

    en effekt hurtigt, men jo større effekt der ønskes, jo mere  
indsats skal der lægges.
Og det kan i mange tilfælde blive ved over tid. 

3: Late bloomers: Der skal gøres en stor indsats før der 
    kommer resultater, der så til gengæld ofte er store.  
    Uanset hvornår man begynder, så er der stadig en masse  
    arbejde, uden at man kan se effekten før længere hen i projektet. 



 

Nøgleord 

• Projekterne skal være meget konkrete og 1:1 
• Sikre at handlingsplanen er fleksibel = opdateres årligt 
• Projekterne skal ramme hele kommunen – by, landsby og land 
• Gennem partnerskaber med erhvervslivet
• Udarbejde baseline for vigtige områder
• Gøre indsatserne målbare og dokumentér 
• Indtænke formidling og PR
• Involvering af borgere, erhvervslivet og ansatte i kommunen 
• Skabe fyrtårnsprojekter (eksterne og interne) 
• Bidrage ind i DK2020-klimaplanen 



Økonomi 

Økonomi til projekterne/indsatserne skal defineres fra projekt til projekt. 

A) Kræver ikke ekstra midler - kun interne timer 
B) Økonomi fra CØ-budgettet 
C) Kommercielt i samarbejde med erhvervslivet i partnerskaber 
D) Interne budgetter/puljer/støttemidler 
E) Eksterne puljer/støttemidler/fonde 



og nu igang! 
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