
Bilag 1: Interview med Niklas Pedersen fra CLEAN  

Udfordringer (12:26)  

[...] En udfordring har været at i starten har vi jo ligesom skulle vi har lavet det her udbud, og 

så den ene side af det det er markedet, der skal levere løsninger, og den anden er ordregiverne 

som leverer plasten. Det tror jeg ikke vi i CLEAN som organisation var givet til at komme langt 

nok ud på markedet, kende markedet godt nok, der tror jeg vi skulle ha lavet en bedre 

markedsanalyse der for det første hvad findes i Danmark. Men også der det blev udvidet. Der 

var nogle der deltog fra Portugal og der vad nogle der deltog fra Holland og Tyskland, og det 

er jo ikke nogle vi kender. Der kan jo godt være fem virksomheder mere i Tyskland der kunne 

være relevant for os. Der kunne være det kun var den ene der har læst opslaget. Men hele det 

der samarbejde der, hade vi i Copenhagen Capacity der ligesom skulle stå for det, og udbrede 

internationelt, men det er svært, når man ikke ved hvad man vil have og få nogle andre til at 

efterspørge det internationelt. Vi holte selvfølgelig nogle markedsorienteringer, hvor vi 

inviterede alle til at komme og høre om det. Men der kunne vi godt ha brugt lidt mere 

momentum. Brugt lidt mere tid på at forklare markedet, at det vi søger  er ikke bare at i leverer 

den scanner i har i forvejen. Vi vil have jer til at gå sammen i grupper med andre virksomheder, 

og udvikle ting som gør, at jeres produkt bliver bedre end det er idag, og bedre end det vi kan 

købe lige nu. Hele den læring, forståelsesændring var ret svær at køre igennem. Jeg tror at de 

fangede det til sidst, dem der var med i udbudet, men jeg tror også at det var nogle ret dygtige 

aktører der sprang fra fordi de ikke forstod processen, eller er vant til at gøre det på en bestemt 

måde og på nogle bestemte faste udbudsbetingelser de sælger varer på. Når ikke de skal 

konkurrere på pris længere, men på hvem der skal levere den største innovationshøjde, så er det 

lige pludselig en helt anden måde de skal forstå sin egen virksomhed, sin egen organisation på. 

Jeg ved ikke hvordan man gør det bedst, men der skulle ha været eller andet mellem element 

der hvor vi ligesom skolede dem i lidt hvad vi forventede af dem, fordi det er ikke bare at 

komme med scanner 1, 2 og 3, og så vælger vi hvad for en vi bedst kan lide. Der er at kombinere 

den med andre ting som vi ikke set før, det kunne være en robotarm, de kunne være nye laser 

teknologier, der kunne være alt mulig forskelligt. Men at få skabt et bånd mellem for eksempel 

en lille udviklings enhed på DTU, og en stor Tysk genanvendelsesvirksomhed, skulle vi ha 

brugt mere tid på tror jeg.  

 

Vidensformidling ikke stærk nok mellem aktørerne? (26:01) 

[...] Det er ihvertfald noget læring der skal ske, fordi både dem der har problemet skal forstå at 

de har indflydelse på det og dem der løser problemet skal forstå at de også har indflydelse på 

processen. Det er ikke noget der er 'set', selvfølgelig er der nogle ting der er 'set', men det er 

ligesom op til debat i plast udbuddet. Et eksempel kunne være ordregiveren vil gerne have 

prisen ned på den plast der bliver genanvendt det siger de til dem der byder på opgaven. Så 

siger de fint nok, hvis vi skal gøre det så skal i ensrette jeres sorteringsordninger, fordi det giver 

ikke nogen mening at nogen sorteret med glas og metal sammen, og nogen sorterer blød plast 

og noget sorter hård plast og nogen sorteret begge dele. Hele det der gør at det bliver dyrere for 

den enkelte kommune  at få genanvendt deres plast. Så kan kommunerne sige 'okay, det er 



egentlig meget smart. Det kunne være vi allesammen skulle lave indsamlingsordninger der 

heder blød og hård plast sammen, ikke noget PVC'. På den måde kan bægge sider påvirke 

hinanden, også til at skabe mere strømlignende processer på eller anden måde. Det tænker 

kommunerne ikke over hvis de udbyder enkeltvis, så er de egentlig bare brugt to millioner på 

at lave en affaldsplan, og den har de ikke særlig lyst til at ændre, fordi nu har de brugt de her to 

millioner på det og lavet klistermærker og brochurer og ringet til alle der skulle ringes til. Men 

når det ligesom er et større hele der skal spille ind i det, så skaber det et argument for at skabe 

mere effektive processer, også fordi vi ikke er et større land end vi er, burde det for fanden være 

muligt at kunne gøre det på samme måde. [...] (27:53) 

 

 


