
CIRKULÆR ØKONOMI I PRAKSIS 
– NYE FORRETNINGSMULIGHEDER FOR DIN VIRKSOMHED

Viden- og netværksmøde for virksomheder om cirkulære og bæredygtige 
forretningspotentialer.

Baggrund og idé
Der bliver skrevet og talt meget om cirkulær økonomi og mange virksomheder har hørt om begrebet. 
Men hvad er cirkulær økonomi (CØ) egentlig for noget – og hvilken værdi har det for en virksomhed  
at arbejde med CØ? 

På dette møde vil vi give nogle konkrete eksempler på, hvordan virksomheder i praksis arbejder med 
cirkulær økonomi og hvilke forretningsmæssige resultater de har opnået samtidig med, at virksom
hederne er blevet mere bæredygtige med hensyn til økonomi, miljø og social ansvarlighed.

Vi vil gennem mødet gerne inspirere mange flere virksomheder til at interessere sig for og arbejde med 
cirkulær økonomi. Dermed kan virksomhederne samtidig være med til at løse nogle af samfundets 
store udfordringer og f.eks. understøtte de nationale klimamål og Aarhus Kommunes mål om som 
bysamfund at være CO2neutral i 2030.

Formål
• Introducere cirkulær økonomi i øjenhøjde

• Præsentere konkrete eksempler på produktions og servicevirksomheder, der har arbejdet med 
cirkulær økonomi i praksis

• Diskutere potentialer og muligheder med cirkulær økonomi

• Give konkrete anvisninger på, hvordan jeres virksomhed kan få hjælp og støtte til at komme i  
gang med cirkulær økonomi.

Partnere
• Erhvervshus Midtjylland

• Aarhus Kommune

• Milestone Pro ApS

• Ingeniørforeningen IDA

• Lifestyle & Design Cluster

Deltagere
• Virksomheder, der interesser sig for  

cirkulær økonomi

• Max 28 deltagere

Kontaktperson
Uffe Vinther Kristensen 
Tlf. 41874978 
Mail uvk@aarhus.dk

DATO
31. jan 2019 kl. 14.00 – 17.00

STED
Erhvervshus Midtjylland,  
Åbogade 15, 8200 Aarhus

TILMELDING
gogreen@aarhus.dk 
Senest 29. jan 2019

Arrangementet er gratis



PROGRAM

14.00 Velkomst og introduktion, 
 v. udviklingskonsulent, Uffe Vinther Kristensen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

14.10 Aarhus Kommunes indsats inden for grøn vækst og cirkulær økonomi  
 v. udviklingskonsulent, Uffe Vinther Kristensen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

14.20 Hvorfor skal din virksomhed interessere sig for CØ?  
 v. adm. direktør Anders Chr. Haahr, Milestone Pro ApS

14.30 Hvad har Superwood A/S som byggevareproducent fået ud af CØ?  
 v. adm. direktør Ole Dalsgård Nielsen, Superwood A/S

 Deltagerspørgsmål

15.00 Kaffepause

15.15 Hvordan har Petersholm som servicevirksomhed arbejdet med CØ  
 v. frivillig og medlem af kernegruppen Isak RichByberg og ejer Andrea Moreno, Petersholm

 Deltagerspørgsmål

15.45 Deltagerdiskussion af potentialer og muligheder i cirkulær økonomi

16.00 Hvorfor ønsker fødevarevirksomheden Tamaco A/S at arbejde med cirkulær økonomi?  
 v. adm. direktør Randi Kok, Tamaco A/S

16.20 Hvordan kan min virksomhed komme i gang med cirkulær økonomi?  
 v. udviklingskonsulent, Uffe Vinther Kristensen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune 
 og direktør Anders Chr. Haahr, Milestone Pro

16.30 Starthjælp til at SMV’er kan komme i gang med CØ  
 v. Projektleder, Henrik Nørgaard, Lifestyle & Design Cluster

16.40 Afsluttende spørgsmål og networking

17.00  Afslutning

DATO
31. jan 2019 kl. 14.00 – 17.00

STED
Erhvervshus Midtjylland,  
Åbogade 15, 8200 Aarhus

TILMELDING
gogreen@aarhus.dk 
Senest 29. jan 2019

Arrangementet er gratis



OPLÆGSHOLDERE OG FACILITATORER
Uffe Vinter Kristensen, udviklingskonsulent for cirkulær økonomi og grøn vækst i industrien,  
Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Teknik & Miljø. 
Klimasekretariatet arbejder for et CO2 neutralt Aarhus og for at forløse det uopdyrket vækstpotentiale som 
cirkulære forretningsmodeller giver. Det gøres ved at understøtte partnerskaber, dele og øge viden og tilbyde 
konkrete tilbud til virksomheder og virksomheders værdikæder.

Anders Christian Haahr, Milestone Pro ApS, Adm. direktør, Milestone Pro ApS
Milestone Pro ApS er et Aarhusbaseret konsulentfirma, der arbejder med forretningsudvikling, ledelsessys
temer og bæredygtighed. Milestone Pro er specialist i udvikling og implementering af bæredygtige forret
ningsmodeller og vil fortælle om potentialer og erfaringer fra flere end 30 kundeopgaver inden for cirkulær 
økonomi.

Ole Dalsgård Nielsen, Adm. direktør, Superwood A/S 
Superwood A/S i Hampen producerer miljøvenlig imprægneret facadebeklædning i træ.  Superwood har arbej
det med bæredygtighed i mange år og vil fortælle om sin bæredygtige rejse bl.a. med fokus på at skabe mere 
synlighed gennem uvildig dokumentation f.eks. ved at få en EPD (Environmental Product Declaration) og en 
Cradle to Cradle certificering.

Isak Rich-Byberg, frivillig og medlem af kernegruppen og Andrea Moreno, ejer, Petersholm 
Petersholm nær Odder er et lille community, som primært fungerer som Bed & Breakfast, hobbylandbrug og 
terapicenter. Petersholm vil fortælle om, hvordan de i 2018 har fået kortlagt deres status og udviklet en plan 
for deres bæredygtige indsats samt en ny forretningsmodel med bedre økonomi. Petersholm vil bl.a. arbejde 
med at få Den Grønne Nøgle.

Randi Kok, Adm. direktør, Tamaco A/S
Tamaco A/S i Hasselager er en fødevaregrossist, som udvikler fødevarekoncepter i samarbejde med store de
tailhandelskæder og hjælper små, bæredygtige fødevareproducenter med at komme ind på hylderne. Tamaco 
A/S vil fortælle om, hvorfor de ønsker at arbejde med cirkulær økonomi og gøre det til en stærkere del af deres 
værdigrundlag og strategi.

Henrik Nørgaard, Projektleder – cirkulær økonomi, Lifestyle & Design Cluster
Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster arbejder for at fremme innovation og bæredygtig vækst 
primært i de små og mellemstore virksomheder. Clustret har været operatør på flere udviklingsprogrammer 
inden for cirkulær økonomi i Region Midtjylland og vil fortælle om det nyeste program ”Øget Vækst gennem 
Cirkulære Forretningsmodeller i SMV’er”.

Henrik Skou Pedersen, chefkonsulent & Lise Haahr Hanneslund, virksomhedskonsulent, 
Erhvervshus Midtjylland
Erhvervshus Midtjylland har fokus på at understøtte udviklingen af din virksomhed. Vi giver dig gratis vejled
ning, netværk og viden – uanset om dine udfordringer handler om cirkulær økonomi, markedsføring, eksport, 
kapitalfremskaffelse eller noget helt andet. De er 25 virksomhedskonsulenter, der er specialiserede i at afdæk
ke dine udviklingspotentialer.


