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Bilag 1. Kommissorium for Advisory Board for cirkulær økonomi
Regeringen nedsætter et Advisory Board, der skal udarbejde anbefalinger til,
hvordan dansk erhvervslivs omstilling til en cirkulær økonomi mest
hensigtsmæssigt kan understøttes.
Baggrund

Regeringen ønsker at skabe rammebetingelser der understøtter, at danske
virksomheder, forbrugere og offentlige institutioner kan realisere de potentielle
økonomiske og miljømæssige gevinster ved cirkulær økonomi.
I en cirkulær økonomi recirkuleres materialer og produkter med det mindst mulige
værditab. Mange danske og udenlandske virksomheder arbejder allerede
systematisk med cirkulær økonomi, fordi der er et betydeligt økonomisk potentiale
i bedre produktdesign, ressourceeffektiv produktion, nye forretningsmodeller og
øget genanvendelse. Flere analyser peger på, at der fortsat er et stort uudnyttet
potentiale i virksomhedernes arbejde med cirkulær økonomi, særligt i de små og
mellemstore virksomheder.
Dagsordenen om cirkulær økonomi bygger naturligt videre på Strategi for
affaldshåndtering og Strategi for affaldsforebyggelse fra hhv. 2013 og 2015.
Arbejdet skal ses i forbindelse med regeringens arbejde med ”Danmark i vækst”.
Derudover pågår der arbejde i Virksomhedsforum for enklere regler, regeringens
Taskforce for øget ressourceeffektivitet, Det Nationale Bioøkonomipanel samt en
række andre politikområder. Desuden har Europa-Kommissionen i december
2015 fremlagt en pakke for cirkulær økonomi. Pakken består dels af en
handlingsplan og dels af en revision af seks affaldsdirektiver, der vil skulle
færdigforhandles over de kommende år.
For at bidrage til at Danmark står stærkt i den internationale konkurrence og får
tilstrækkeligt gode betingelser for at realisere de økonomiske og miljømæssige
potentialer, er det centralt, at staten på en intelligent måde understøtter
virksomhedernes arbejde med at udnytte potentialerne ved en omstilling til en
mere cirkulær økonomi.
Med henblik på at sikre den størst mulige sammenhæng mellem dansk
erhvervslivs behov og de offentlige rammebetingelser på området nedsætter
regeringen derfor et Advisory Board for cirkulær økonomi.
Advisory Boardets opgaver

Advisory Boardet har til opgave at:
- Udarbejde en vision for, hvordan dansk erhvervsliv kan omstille til en mere
cirkulær økonomi, herunder erhvervslivets egne målsætninger for dansk
erhvervslivs omstilling frem mod 2030.
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Udarbejde anbefalinger til konkrete indsatser, som kan styrke omstillingen til
en mere cirkulær økonomi, herunder også indsatser som erhvervslivet selv kan
iværksætte. Anbefalingerne skal samlet set udarbejdes med henblik på at
understøtte både erhvervs- og samfundsøkonomiske gevinster. Disse indsatser
kan fx udarbejdes inden for overskrifterne:






Regler der fremmer cirkulær økonomi
Bedre
understøttelse
af
cirkulær
produktdesign
og
produktionsprocesser
Forbrug der bidrager til en cirkulær økonomi
Bedre rammer for udnyttelse af værdi gennem genbrug, genanvendelse
og kaskadeudnyttelse
Cirkulære forretningsmodeller, markeder og finansiering

Opfølgning på anbefalingerne gennemføres inden for eksisterende statsfinansielle
rammer.
Organisering

Advisory Board sammensættes af personer med indsigt i cirkulær økonomi,
lovende teknologier, samspil mellem regulering og innovativ erhvervsudvikling
samt i incitamenter, der fremmer innovation og udbredelse af cirkulær økonomi i
danske virksomheder, herunder investeringssektoren.
Advisory Board består af 12 erhvervsledere, herunder evt. ledere fra
investeringssektoren. Miljø- og Fødevareministeren og Erhvervs- og
Vækstministeren udpeger formand og medlemmer af Advisory Board.
Medlemmerne af Advisory Board deltager i egenskab af egen person og
repræsenterer dermed hverken virksomheden eller organisationer.
Advisory Board mødes som udgangspunkt tre gange i løbet af 2. halvdel af 2016
og skal aflevere sine anbefalinger til regeringen primo 2017.
Sekretariatsbetjening

Advisory Board sekretariatsbetjenes af Miljø- og Fødevareministeriet samt
Erhvervs- og Vækstministeriet og finansieres af Miljø- og Fødevareministeriet
(formand). Sekretariatet indhenter bidrag fra Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet, Skatteministeriet, Transport- og Bygningsministeriet og andre
relevante ressortministerier.

