DIGITALISERING

Data er grundlaget for
intelligent cirkulær
omstilling i Danmark
Danmarks Miljøportal har fået en bevilling til at bygge
en national databank for cirkulær økonomi og
opfordrer til bredt samarbejde på tværs af sektorer.
Målet er at udvikle den mest fremtidssikrede løsning
allerede fra starten.

brug af bredt funderet open source-teknologi, for at
sikre, at alle kan få adgang til data.
Vi har set adskillige eksempler på succesfulde Smart
City-projekter, der desværre ikke kunne lade sig gøre
at udrulle i andre kommuner, da data har ligget i siloer
eller i formater, der er utilgængelige for andre.
Da cirkulær økonomi per definition går på tværs
af sektorer, er det helt centralt, at vi er fælles om at
bygge fundamentet. Vi skal gøre det smart fra start.
Danmarks Miljøportal leverer et fælles datafundament, så alle aktører kan digitalisere på lige fod, og så
det er lettere at skalere.

VÆR MED FRA START
Vi opfordrer alle samfundsaktører, der ønsker at være
med til at forme vores fælles cirkulære fremtid, til at
bidrage.
Pålidelig og ensartet data om ressourcestrømme på
tværs af kommuner og regioner vil eksempelvis også
gøre det muligt at etablere nye virksomheder, som
arbejder med recirkulering af ressourcer og materialer n
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TEKNIK & MILJØ

Danmark er vi allerede langt fremme, når det
gælder indsamlingen af data om vores fælles miljø.
Men hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, er
der behov for at sikre bedre adgang på tværs af de
eksisterende datakilder.
Digitalisering inden for cirkulær økonomi udvikler
sig med hastige skridt i disse år, og som led i Regeringens digitaliseringsstrategi har Danmarks Miljøportal
fået 18 millioner kroner til at udvikle en databank for
cirkulær økonomi.
Data er vigtige, for de er grundlaget for digitalisering og intelligent cirkulær omstilling i Danmark. Uden
data kan vi ikke se, hvor vi skal sætte ind, og om der
sker fremskridt i den cirkulære omstilling. Derfor er
en cirkulær databank det første essentielle skridt på
vejen mod en grønnere omstilling i Danmark.

I

FÆLLES FUNDAMENT
I Danmarks Miljøportal har vi de sidste 15 år opbygget partnerskaber bredt og på tværs af de offentlige
myndigheder og den private sektor. Vi har opbygget
løsninger i fællesskab, hvor alle bliver hørt og kan
være med.
På it-siden inkluderer det også en løbende nedbrydning af datasiloer, ensretning af dataformater, samt

• Arbejdet med databanken går i gang i løbet af
efteråret 2022, hvor Danmarks Miljøportal og en
projektgruppe udvikler grundmodellen. Første
møde i styregruppen er planlagt i september, og
visionen er at stille den første valide og aktuelle
data til rådighed allerede i løbet 2022.
• Arbejdet med at udvikle en cirkulær databank ligger i forlængelse af vores strategi om at udvide
med nye fagområder inden for cirkulær økonomi
og klimatilpasning. Vi forventer at styrke arbejdet med ofentlige-private partnerskaber i de
kommende år.
• Målet er at skabe et detaljeret og troværdigt datagrundlag, samt skabe indsigter og incitamenter hos aktørerne og derigennem forbedre den
miljømæssige og økonomiske praksis forbundet
med cirkulære tiltag samt afaldsproduktion,
-håndtering og -behandling.
• Den cirkulære databank etableres i regi af Danmarks Miljøportal i samarbejde med Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner.
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