
ANEW ANEW laver cirkulær indpakning og 
emballage ud af affaldsressourcer fra tekstil-
industrien. Deres formål er at skabe alterna-
tiver til plast- og éngangsemballage, og 
derved reducere affald i begge sektorer. 
I Rethink Business er der arbejdet med, 
hvordan ANEW ANEW kan transformere 
deres gode idé til at etablere en forretning, 
værdikæde, partnerskaber og udvikle et 
prototype produkt, der imødekommer 
kundernes behov og samtidig bidrager til 
den cirkulære økonomi.

Faktaboks om virksomheden:
• Link til hjemmeside: ANEW ANEW
• Grundlagt/oprettet: 2021
• Primært produkt i Rethink Business: 
forretningsudvikling, etablering af 
værdikæde og prototyping af emballage 
produkt i tekstile affaldsressourcer.
• Konsulent: Alberte Laursen Rothenborg, 
Transition

Klimatal: 
ANEW ANEW reducerer miljøaftrykket ved 
at genbruge tekstiler, der ellers ville blive 
affald. 
Beregningen af deres nuværende produkt, 
fremstillet af genbrugt tekstil, vil spare 
0,09 ton CO2e for hvert emballageprodukt, 
sammenlignet med hvis det var lavet af 
jomfruelige materialer. Jo mere tekstil der 
reddes fra forbrænding, jo højere bliver 
besparelsen. Det forventes, at ANEW ANEW 
udvider produktionen med et mål om, at de 
om 2 år genbruger 500 kg tekstil om året, 
hvilket vil bidrage til en CO2-besparelse på 
9,5 ton CO2e årligt. I 2025 håber ANEW ANEW 
at kunne aftage ca. 1 ton tekstilrester årligt 
og i hjælpen til at understøtte FN’s verdens-
mål for bæredygtig udvikling.

Når ANEW ANEW’s produktkatalog bliver 
større, vil det give værdi at præsentere en 
beregning der sammenligner upcyclet 
tekstilaffald med engangsplast-emballage.
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Verdensmål
Ved at erstatte engangsemballage, fremstillet 
af plastmaterialer, indebærer ANEW ANEW’s 
produkt en designløsning, der ikke frigiver 
mikroplast, og herved understøtter Verdens-
mål 6 og 14, som skal sikre rent drikkevand og 
bæredygtig brug af havets ressourcer. 

ANEW ANEW’s mission og vision går desuden 
hånd i hånd med Verdensmål nr. 12 ‘Ansvarligt 
Forbrug og Produktion’ og særligt delmål 12.2, 
12.5 og 12.6 ved at anvende tekstilrester- og 
affald som primær ressource i produktionen. 
Forretningsmodellen understøtter vejen mod 
en cirkulær grøn omstilling og skal fremad-
rettet hjælpe til at oplyse og skubbe slutfor-
brugeren til at forlænge produkters levetid og 
reducere mængden af affald.

Forretningsmodel
Der er et klart behov og efterspørgsel for at 
erstatte konventionel engangs- og plast-
emballage og reducere mængden af affald, 
der forekommer gennem brug af engangs-
materialer. Samtidig har tekstilindustrien et 
enormt affaldsproblem. På globalt plan ender 
hele 87% som affald, der enten bliver brændt 
eller ender som ”landfill”, og mindre end 1% 
bliver genanvendt til nye tekstiler (kilde: Ellen 
MacArthur Foundation). Løsningen er ikke kun 
genanvendelse, men også genbrug – for at 
reducere affald og forlænge materialers 
levetid. 

Disse udfordringer ønskede ANEW ANEW at 
være med til at bekæmpe ved at udnytte 
tekstilrester, affald og kasserede produkter 
som ressourcer, der ellers ville gå tabt. Fokus 
lå på at designe en alternativ emballage af 
tekstil, der i første omgang skulle bruges til at 
beskytte og emballere produkter, og dernæst 
kan blive genbrugt af slutforbrugeren til andre 
formål. 

Ud fra idéen om at genbruge tekstilaffald, har 
Transition hjulpet ANEW ANEW med at ud-
vikle en prototype for emballagen fremstillet 
af brugt tekstilaffald. Deltagelsen i Rethink 

Business har derudover været med til at 
bygge grundstenene for en cirkulær forret-
ningsudvikling og upcycling af tekstile affalds-
ressourcer, ved at etablere en klar værdikæde 
samt nøglepartnere. Dette har blandt andet 
fundet sted gennem et partnerskab med 
vaskeriet Elis, der har stillet affaldsressourcer 
til rådighed samt møbeldesignvirksomheden 
Anno Studio, der ligeledes er projektdeltager 
i Rethink Business og søgte alternativer til 
konventionel engangsemballage. Videre er 
der i forløbet udviklet et ressourcehierarki og 
designkriterier til fremtidig produktudvikling 
og test af prototype.  

ANEW ANEW’s produkter vil appellere til livs-
stilsvirksomheder, der tilbyder produkter af 
højere kvalitet, og deler missionen om bære-
dygtig produktion og forbrug. Videre vil der 
være potentiale for at indsamle tekstilrester 
fra B2B-kunder, der arbejder i tekstilbranchen 
og herved styrke samarbejdet til eksisterende 
og nye samarbejdspartnere. Derved skaber 
ANEW ANEW et anvendelsesformål for tekstil-
er, der har udlevet sin første brugsfase, samt 
løser et problem for virksomheder, der søger 
alternativer til plast og engangsemballage. 



Faktaboks om projektet: 
”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb 
gennemført i 2019-2020, andet forløb 2020-2021 samt sidste forløb udelukkende for iværksættere 
2021-2022. Projektet er finansieret af EU’s Regionalfond samt Erhvervsstyrelsen.

De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2-reduktion, minimering af af-
fald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer, 
mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som 
kan læse i dette korte case format.

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt 
samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere. 
Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business. 

Læring
Rethink business har givet ANEW ANEW 
et godt netværk, kontakter, inspiration og 
forståelse for feltet og branchen. ANEW ANEW 
udtaler: 

”Vi er blevet udfordret på vores ide, koncept 
og forretning. Rethink Business har holdt os 
ved ilden og givet os et skub i den rigtige ret-
ning, og Transition har givet os redskaberne til 
at mobilisere vores proces og forretningsud-
vikling. De har været en stor faglig sparring, 
og været gode til at se vores kerneforretning 
og koncept, og hjulpet os med hvordan og i 
hvilken rækkefølge vi skulle gribe tingene an.”
- Tanja Olesen og Sunniva Løvland Byvard, 
grundlæggere ANEW ANEW

https://ldcluster.com/
https://rethinkbusiness.dk/

