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I 2005 sejlede britiske Ellen MacArthur ale-
ne rundt om jorden. I sig selv imponerende, 
men derudover slog hun verdensrekorden 
for den slags styrkeprøver: Lidt over 71 
dage tog det i alt.

Det krævede, at hun i ekstrem grad skulle 
udnytte sine sparsomme ressourcer ombord. 

Da hun kom i land, opdagede hun, at vores 
civilisation kun i størrelse adskiller sig fra 
hendes lille båd, og at effektiv ressourceud-
nyttelse er nøglen til at løse klodens finan-
sielle, miljømæssige og sociale udfordringer. 

Den erkendelse er blevet til begrebet 
cirkulær økonomi. Hun stiftede en stor fond 
og fik McKinsey til påvise, at der er enorme 
summer at spare, hvis virksomheder og 
samfund bruger og især genbruger deres 
ressourcer bedre.

Men hvordan?
Håndtering og udnyttelse af affald er afgø-
rende i en cirkulær økonomi. Derfor har vi 
sat emnet på programmet til Affald 2015. 
Vi kommer hele vejen rundt: Fra en intro-
duktion til selve begrebet til lokale, grønne 
vækstprojekter, hvor affald spiller en konkret 
hovedrolle. For selvom vi godt ved, at der 
både på kort og langt sigt er god økonomi 
i effektiv brug og genbrug af vores ressour-
cer, er spørgsmålet ofte hvordan.

Alle er en del af cirklen
Vi spiller alle en rolle i en cirkulær øko-
nomi. Derfor er Affald 2015 åben for alle 
med interesse for miljø og affald. Her får 
du politik, faglighed og viden krydret med 
socialt samvær, netværk og garanti for nye 
og givtige relationer.

Vi glæder os til at se jer.

Velkommen 
til Affald 2015



Program

Cirkulær økonomi
og grøn omstilling 
på lokalt niveau

Tirsdag den 19. maj 2015

Mange kommuner og affaldsselskaber er 
lokalt sprunget ud i grøn omstilling med affald 
som en af ingredienserne. Til dette faglige 
ekstra-arrangement præsenteres en række 
konkrete projekter.

NB: Husk at tilmelde dig særskilt 
til dette arrangement.

Kl. 12.30
Registrering og sandwich.

Kl. 13.00 - 16.30

•	 Næstved Kommune om Ressource City  
- fra gammelt industriområde til grøn 
industri-klynge.

•	 Slagelse Kommune om “Fuld Skrald”  
- fra erhvervsaffald til virksomhedsguld.

•	 AffaldPlus’ genbrugsbutik og ”Yderzo-
nen”, hvor nysgerrige børn og voksne 
kan lære om affald.

•	 BOFA, Grennessminde Bornholm og 
øens politikere ser på mulighederne for at 
udvikle en socialøkonomisk virksomhed, 
med udgangspunkt i affald.

Programmet slutter med, at DI og KL 
præsenterer deres syn på det lokale niveaus 
rolle i den cirkulære økonomi. 

Kl. 19.00 - 22.00
Grillaften
Om aftenen er der mulighed for at deltage i 
årets første grillaften, hvor du kan net-
værke, opleve lidt magi og smage nogle af 
de lokale specialiteter. 

Grillaftenen på Comwell Korsør sponseres af:

Kommuner og 
affaldsselskabers rolle 
i den cirkulære økonomi

Onsdag den 20. maj 2015

Kl. 08.30
Registrering og morgenkaffe i udstillings-
området.

Kl. 09.30
Velkommen til Affald 2015
V/ Niels O. Pedersen, formand, AffaldPlus 
og  
Mads Jakobsen, formand, Dansk Affalds-
forening 

Kl. 09.50 - 10.30

Oplæg og debat:
 
Genbrug, leasing, bytte, service
Vi skal væk fra salg, køb og smid ud, hvis 
cirkulær økonomi skal have gang på jord. 
Og det har verdens store virksomheder ind-
set. Nu skal alle med, for toget kører snart. 
V/ Ida Auken, erhvervsordfører og MF, 
Radikale Venstre
 
Cirkulær økonomi i kommunerne
Hvor ser KL kommunernes rolle i en cirku-
lær økonomi? Og hvordan kan god affalds-
håndtering spille en endnu større lokal rolle, 
end den gør i dag?
V/ Jørn Pedersen, formand, KL’s Teknik- 
og Miljøudvalg

Kl. 10:30
Pause i udstillingsområdet.

Cirkulær økonomi og grøn omstilling er på 
alles læber, men hvordan fører vi det kon-
kret og lokalt ud i livet? Det spørgsmål er 
omdrejningspunkt for Affald 2015.

Cirkulær økonomi

Kl. 11.00 Oplæg og debat (fortsat)
 
Grøn Omstillingsfond
Statens Grøn Omstillingsfond støtter øget 
ressourceeffektivisering, flere miljøvenlige 
løsninger og nye grønne arbejdspladser 
gennem partnerskaber mellem kommuner 
og virksomheder. Fokus er bl.a. på bygge-
affald og bioøkonomien.
V/ Dorte Vigsø, chefkonsulent, Erhvervs-
styrelsens Team Grøn Omstilling
 
Fra blødt stof til hård reol
Upcycling af tekstiler: en Montana-reol af 
tekstilrester fra dampvaskerier og restaf-
fald fra plast- og vindmølleindustrien. Det 
er målet i et Grøn Omstillingsfond-støttet 
projekt.
V/ Wickie Meier, designkonsulent og partner 
i REALLY

Industriel symbiose i Holbæk
Holbæk Forsyning arbejder strategisk 
med industriel symbiose og har en række 
konkrete projekter i gang. Men hvorfor er 
det interessant, og hvilken værdi skaber det 
for lokalområdet? 
V/ Susan Münster, direktør, Holbæk 
Forsyning 

Kl. 12:00 - 13:00 
Frokost udstillingsområdet.

Kl. 13.00 - 14.15
Fra gadehjørne 
til grønt fællesskab
Sådan transformerer man grå gadehjør-
ner til frodige fortovshaver – og forbinder 
cirklerne i økonomien til grønne arbejds-
pladser undervejs. 
V/ Mads Boserup Lauritsen, 
TagTomat 



Paneldebat
Med alle formiddagens oplægsholdere.

Kl. 14.15 - 15.15
Pause i udstillingsområdet - med mulig-
hed for politiske møder.

Kl. 15.15
Hvad mener 
Dansk Affaldsforening?
Opsamling og affaldsholdninger.
V/ Mads Jakobsen, formand, Dansk 
Affaldsforening, og
Ole Bondo Christensen, næstformand, 
Dansk Affaldsforening

Kl. 15.40
Megatrends frem mod 2050
Klima, energi og ressourcer skal forvaltes på 
en helt ny måde, når verden vokser til 9 milli-
arder og middelklassen mere end fordobles. 
Hvordan ser verden og Danmark ud – og 
hvad bliver de lokale aktørers rolle?
V/ Thomas Færgeman, ressourcejourna-
list på Politiken

Kl. 16.15
Snacks og drikke i udstillingen.

Kl. 16.30
Generalforsamling i glassalen.

Kl. 19.30
Middag, fest og pølsevognsnatmad i konfe-
rencesalen.

Stenpapir 

Det med posten udsendte Affald 2015-program er trykt på 
såkaldt stenpapir og består af kalksten og et bindemiddel 
i form af plasticproduktet HDPE. Produktionen er mindre 
ressourcekrævende end træpapir, og papiret kan nedbry-
des biologisk og af UV-lys.

Stenpapir er et konkret eksempel på en udfordring i cirku-
lær økonomi. I Danmark er stenpapir nødt til at ende i rest-
affaldet bl.a. pga. ikke-nedbrydelige farver. Dog udleder 
papiret 25-50% mindre CO2 ved forbrænding, så vi prøver 
at gå forrest og håber på, at cirklen sluttes inden længe.

Læs mere på stenpapir.dk

Fremtidens alternativ 
til almindeligt papir...

TagTomat

Udsmykningen til Affald 2015 kommer fra den grønne 
iværksættervirksomhed TagTomat. Her bliver udtjente 
murerbaljer, 1.000-liters væskebeholdere og sodavands-
flasker til grønne, selvvandende højbede og urtepotter.

TagTomat leverer og/eller plejer planter for boligforenin-
ger, i byens rum, på messer og i virksomheders kontor-
miljøer under brandet KontorTomat. TagTomat rådgiver 
byer og kommuner om grønne strategier og holder 
workshops i grøn og bæredygtig omstilling fra neden.

Læs mere på www.tagtomat.dk og mød bybonden bag 
- Mads Boserup Lauritsen - på Affald 2015.

Fra tomater på et skraldeskur til 
grønne arbejdspladser i byen...

Pølsevognen og natmaden sponseres af joca a/s

Thomas Dambo

Navneskilte og talerstol på Affald 2015 er genbrug fra 
tidligere årsmøder, og konstrueret af kunstneren Thomas 
Dambo. Materialerne er dels træaffald fra Roskilde Festival, 
og den sorte ramme på talerstolen er fra en gammel seng.

Senest er møbelkollektionen udvidet med lamper af brugte 
fadølsslanger - også fra Roskilde Festival.

Se flere af Thomas Dambos farverige, sjove og monumenta-
le kunstværker på http://mrdambo.wix.com/thomasdam-
bo-2 eller i virkeligheden lige fra København til Las Vegas.

Træaffald bliver til kunst og møbler. 
Og navneskilte...

Onsdag den 20. maj 2015
(fortsat)

Cirkulær økonomi



Pris for deltagelse 
i arrangementet er:

Tirsdag - torsdag den 19. - 21. maj 8.450,-
Tirsdag - onsdag den 19. - 20. maj 6.950,-
Onsdag - torsdag den 20. - 21. maj 7.450,-

9.450,-
7.950,-
8.450,-

Medlemmer Ikke 
medlemmer

(Alle priser er inkl. overnatning og ekskl. moms.)

Du kan tilmelde dig via 
www.danskaffaldsforening.dk
Sidste frist for tilmelding er fredag den 17. april 2015.

Tilmeldingen er bindende efter denne dato. 
Afbud eller ændringer i forhold til tilmelding kan kun ske 
på e-mail: mail@danskaffaldsforening.dk

Cirkulær økonomi

Arrangementet afholdes på 
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør

Cirkulær økonomi handler om 
at sende materialer i cirkulation i 
stedet for at brænde dem af eller 
placere dem på en losseplads 
efter endt brug. Det lyder måske 
som god gammeldags genbrug. 
Men det er mere end det. Det 
handler om at designe produkter 
og ting, så materialerne i dem 
ikke taber værdi, men kan bru-
ges igen og igen.

Ida Auken
Erhvervsordfører og MF, Radikale Venstre

”

”

Sagt om 

cirkulær 
økonomi

Jeg havde kun at absolut minimum af 
ressourcer med ombord for at være så 
let og hurtig som mulig. Ude på havet 
har du kun det, du selv har medbragt, 
og at stoppe op undervejs efter nye 
forsyninger er ikke muligt. Derfor er 
fornuftig håndtering af dine ressourcer 
et spørgsmål om liv eller død.

Ellen MacArthur
Stifter af Ellen MacArthur Foundation

”

”

Affald er et ord, som engang 
beskrev noget meget optimi-
stisk og livskraftigt. Når træer-
ne om efteråret smider deres 
blade, daler de ned og bliver 
omdannet til muld, som der 
kan vokse nye træer i. Et blad 
vil videre til en ny fase i tilvæ-
relsen og bliver derfor til affald. 
Smukt og enkelt.

Tor Nørretranders
Forfatter til Afskaf Affald, fremtidsskrift 
ved RenoSams 25-års jubilæum.

”

”

Hovedlogo
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Affald er ressourcer

Logovariant med 
mindre bredde

Affald er ressourcer

Affald er ressourcer

Logos i Sort/hvid Varianter på farvet baggrund

Hovedlogo

Affald er ressourcer

Affald er ressourcer

Logovariant med 
mindre bredde

Affald er ressourcer

Affald er ressourcer

Logos i Sort/hvid Varianter på farvet baggrund

Arranget af

Dansk Affaldsforening er en politisk styret inte-resseorganisation med 53 medlemmer beståen-de af kommuner, fælleskommunale affaldssel-skaber og modtagestationer.

Dansk Affaldsforening ser affald som en res-source og går ind for maksimal genanvendelse af materialer og maksimal energiudnyttelse af de materialer, der ikke kan genanvendes. Du kan læse mere om Dansk Affaldsforening på:
www.danskaffaldsforening.dk


