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Background

• DTU/CBS – Msc Industrial engineering & Business

Personal sustainability footprint

• Superfos A/S

• Louis Poulsen Lighting A/S

• DISA Industries A/S

• Kommunekemi A/S (Destruction of pollutants)

• RGS Nordic A/S (Recycling of resources)

More than 20 years in serving 
the global linear industry…

HVEM ER JEG? //

Automotive

Road construction

Packaging

Consumer products

Resource 

consumption
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• 35 kontorer og anlæg i Norden

• 250 dedikerede medarbejdere

• omsætning på ~1 mia DKK

• København/Kolding/Gøteborg/Stockholm

Nordisk miljøvirksomhed og 
markedsleder med…

HVEM ER VI? //
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I RGS Nordic arbejder vi på at give vores børn en 
verden, hvor Jordens ressourcer renses og 
genbruges

Vi er specialister i

behandling af forurenet jord og grundvand

behandling af industrispildevand

genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

På mission for miljøet

HVEM ER VI? //
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• behandler og videredisponerer vi mere end 1,5 mio. 
tons jord fra vores anlæg

• upcycler og genanvender vi mere end 1,7 mio. tons 
bygge- og anlægsaffald

• renser vi 500.000 tons industrispildevand

• renser vi jord og grundvand direkte i naturen (in-
situ). Mere end 300 oprensningsprojekter udført

Målet er at gøre cirkulær økonomi til en god 
forretning for vores kunder

Hvert år…

HVAD GØR VI? //
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Et paradigmeskifte
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• Samfundets tolerance overfor forurening går 
mod nul

• Miljølovgivningen bliver kun strammere 

• Et øget samfundsmæssigt og politisk ønske 
om højere genanvendelse af ressourcer 

• Et marked for genanvendelse af ressourcer 
er i sin vorden i flere brancher

• En fantastisk mulighed for Dansk Byggeri & 
Industri, men hvordan gør vi ?

Vi oplever et paradigme skifte er 
i gang i vores branche 

Strategi//
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• Fra passiv affaldsmodtager i byggebranchen til 
partnerskaber på tværs af værdikæden

• Partnerskaber med nedrivere, entreprenører, 
byggefirmaer og byggemateriale 
producenterne

• Øget samarbejde med både myndigheder og 
politikere

• Styr på kvalitet og forurening i vore 
sekundære ressourcer

• Tilførsel af nye kompetencer i huset

Vore strategiske valg

Strategi//
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Exempler på cirkulære
projekter
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Varekatalog med sekundære

råstoffer udviklet
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Lessons learned
- Sporbarhed i affaldsstrømme
- Nye samarbejdsmønstre i værdikæden
- Opdatering af standarder og byggereglement påkrævet
- Forretningsmodellen er endnu for usikker:

- økonomisk incitament skal tilskynde genanvendelse
- investor og bygherre opbakning skal øges
- myndighedstilsyn skal styrkes



Læs mere på:

www.rgsnordic.com
www.linkedin.com/company/94864/

TAK for jeres tid

http://www.rgsnordic.com/
http://www.linkedin.com/company/94864/

