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Af: Redaktionen
Flere virksomheder har fået og får øjnene op for mulighederne ved cirkulær
økonomi inden for byggeriet. Tidligere hed det genanvendelse. Dansk
Miljøforbedring i Roskilde havde fornylig besøg af erhvervsminister Brian
Mikkelsen (K) og formanden for byrådets erhvervsudvalg, Lars Lindskov (K), hvor
de to konservative politikere, hvordan indsamlet byggeaffald håndteres og gøres
klar til nye formål
Dansk Miljøforbedring A/S på Søndre Mellemvej i Roskilde havde inviteret de to
konservative politikere på besøg for at give dem og deres bagland - eksempelvis VLAKRegeringen - eksempler på grønne erhvervstiltag.
De to politikere blev vist rundt på virksomhedens område og fik et indblik i de forskellige
processer og løsninger, som virksomheden har udviklet for at kunne genanvende
byggematerialer i stedet for at sende dem i deponi på en losseplads.
Brian Mikkelsen og Lars Lindskov blev præsenteret for flere af virksomhedens mange
medarbejdere og fik et indblik i virksomhedens alsidige produktion, der blandt andet
omfatter sortering med både maskiner og håndkraft.
En stærk økonomi giver plads til miljøet
Dansk Miljøforbedring A/S, der er ejet af A/S Ikast Betonvarefabrik, Dansk Miljø Invest
ApS, KS Miljø ApS, MJ Tølløse Holding Aps og Scanmiljø Holding ApS, er siden
etableringen for tre år siden vokset markant. I regnskabsåret 2014/2015 lå
bruttofortjenesten på 3.039.000 kroner, og året efter var den vokset til 4.317.000 kroner.
Egenkapitalen var vokset fra 3.856.000 kroner til 4.578.000 kroner, mens balancen var
vokset fra 7.100.000 kroner til 13.262.000 kroner.
Virksomhedens direktør tilskriver meget af succesen en generel holdningsændring i
befolkningen og blandt virksomheder, der ser en fordel i at bidrage til en langt mere
miljøvenlig anvendelse af naturens ressourcer.
- Der er mange virksomheder, der i disse år får øjnene op for de mange økonomiske
fordele ved at tænke deres produktion ind i et mere cirkulært perspektiv, siger Dansk
Miljøforbedrings administrerende direktør John Kaldahl.
Danmark skal i front
Virksomhedens succes falder godt i tråd med erhvervsminister Brian Mikkelsens ønsker
om, at Danmark bør være bannerfører indenfor cirkulær økonomi. Ifølge ministeren
kommer cirkulær økonomi til at være et område med gode eksportmuligheder i de
kommende år.
- I dag er det teknisk muligt at nedbryde eller sortere stort set hvilket som helst produkt

- De nordiske lande vil styrke
samarbejdet på
konkurrenceområdet
- Sydvestjysk transportkoncern
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rederi
- Udvidelse af Togfonden skaber
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og derved muliggøre genbrug af næsten alle materialer, siger Brian Mikkelsen og
fortsætter:
- Dette besøg er jo et godt eksempel på, at der - med de metoder og løsninger, som
blandt andet Dansk Miljøforbedring bringer til markedet - næsten ikke er nogle grænser
for cirkulær økonomis potentiale.
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En stolt formand
Det glæder formanden for erhvervsudvalget, Lars Lindskov, at virksomheder som Dansk
Miljøforbedring er med til at gå forrest i kommunens kamp for bedre miljø.
- Det er stærkt, at Dansk Miljøforbedring er med til at skabe et fundament for et mere
bæredygtigt erhvervsliv i lige netop vores kommune, siger Lars Lindskov, der samtidig
påpeger, at man i det nye budgetforlig netop har valgt at sætte særligt fokus på grønne
tiltag og cirkulær økonomi inden for erhvervsområdet.
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