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Standardernes rolle i forhold til
data og cirkulær økonomi

Standarder bidrager til en grøn fremtid
Standarder bidrager til den grønne og bæredygtige omstilling ved at:
•

sikre fælles målemetoder og tilgange, så der bliver skabt
enighed om, hvornår noget reelt er bæredygtigt

•

styre udviklingen i en bæredygtig retning og udvikle
det brede marked

•

stille krav til bl.a. sikkerhed, kvalitet, sporbarhed og
bæredygtighed.

•

skabe et fælles sprog, der kan skalere de grønne
løsninger.

•

give virksomheder og organisationer konkrete redskaber til
at dokumentere, at de rent faktisk gør en grøn forskel og
til at dokumentere produkter og løsningers grønne effekt

Erhvervslivets
behov

Input fra workshop om data og
cirkulær økonomi
•

En fælles forståelse af de vigtigste begreber, herunder
"cirkulær økonomi" på tværs af Europa og globalt set

•

Øget datakvalitet i alle led i værdikæden

•

Bedre datasammenhæng – der er for mange forskellige
formater og systemer

•

Øget tillid, fortrolighed og persondatabeskyttelse er en
nødvendig forudsætning for datadeling

•

Bedre mulighed for at kunne dokumentere arbejdet med
cirkulær økonomi

•

Flere use cases og stærkere business cases

Standarder – data
Der udvikles mange standarder, der har relation til data i regi af
de officielle standardiseringsorganisationer som ISO og CEN:
Standarder for:
• Kommunikation og udveksling af data
• Datahåndtering og -opbevaring
• Interoperabilitet
• Databasesprog
• Big data
• mm.
Der udvikles også branche- og teknologispecifikke standarder.

Standarder – cirkulær økonomi
Der er nedsat en komité (ISO/TC 323) på internationalt niveau,
der har til formål at udvikle standarder inden for cirkulær økonomi,
der kan bidrage til bæredygtig udvikling.

Der arbejdes blandt andet på en standard i snitfladen mellem
Cirkulær økonomi: Circular Economy — Product Circularity Data
Sheet”
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