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Arbejdsstation 6

Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvordan? 

Hvem?

• Hvem er vi?

• Hvem er I?

Hvad?

• Indspil med erfaringer og værktøjer fra Rethink Business.

• Læringspunkter

Hvorfor?

• Det kan der være mange grunde til – men hvad synes Erik? - og hvad synes I?

Hvordan?

• Oplæg fra os

• Overvejelser, drøftelser, spørgsmål

• Uformelt



Kort præsentation

Erik Serritslev Jørgensen; UPCYCLING SCANDINAVIA

Lise Haahr Hanneslund: Erhvervshus Midtjylland

Hvem deltager på denne arbejdsstation? 

• Hvad finder du interessant ved FN’s Verdensmål?

• Hvilke erfaringer har du/din virksomhed?

• Hvad vil du gerne blive klogere på i dag?

• Hvad skal der til, hvis du/I skal arbejde videre med FNs Verdensmål, 
bæredygtighed, miljø, cirkulær økonomi mv. 



”Rethink Business” – ”Cirkulær økonomi”
Projekter for virksomheder

• Lifestyle & Design Cluster og Erhvervshus Midtjylland

• Rådgivertilskud til at udarbejde en ”grøn strategi”, herunder fx opsamling af data, udarbejdelse af 
ressourceprofil og forretningsmodel samt netværk med andre virksomheder. Typisk 100 rådgivertimer –
medfinansiering er egne timer. 

• Værktøj:

• Klimakompasset

• Business Model Canvas

• FNs Verdensmål

• Sommerfuglen

• Svanemærket

• Osv.

• www.rethinkbusiness.dk

• https://ldcluster.com/portfolio-item/projekt-coe-smv/

• Næste ansøgningsfrist: 11. november (og igen til foråret 2020).

• Beskrivelser af ca. 75 navngivne virksomheders erfaringer på hjemmesider.

http://www.rethinkbusiness.dk/
https://ldcluster.com/portfolio-item/projekt-coe-smv/


1. CØ er noget meget forskelligt for forskellige virksomheder

2. Ledelsen skal gå forrest

3. Lang vej til effekt og ofte lang proces uden kortsigtet økonomisk gevinst

4. Ressourcer til udvikling er en mangelvare - tid, kompetencer og økonomi 

5. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner - kan bidrage med ressourcer/viden

6. Projektdeltagelse er anledning og trigger til udvikling

7. Brug øvebane - Udforsk evt. CØ med udgangspunkt i afgrænset del af 
virksomheden (særligt de lave modenhedstrin)

8. Relationerne i værdikæden ændres - Virksomheder starter med dem selv, før 
de rækker ude i værdikæden

9. Efterspørgslen/markedet halter efter - Barriere af virksomheder på de højere 
modenhedstrin. Omvendt kan markedet også være en driver for udvikling

10.Sikring af materialestrømme - Udfordring med at sikre tilstrækkeligt pålidelige 
materialestrømme 

10 læringspunkter fra projektet 
Rethink Business



UPCYCLING SCANDINAVIA



Cirkulær økonomi – mange vinklinger

• En cirkulær økonomi er en model for forbrug og produktion, hvor produkters livscyklus 
er udvidet, primært takket være et bedre miljøvenligt design, der gør det nemmere at 
reparere, genbruge og reproducere gamle produkter, en forbedret holdbarhed, bedre 
affaldshåndtering, og nye forretningsmodeller baseret på leasing, deling, reparation og 
genbrug.

• Cirkulær økonomi handler om, at holde materialer og produkter i det økonomiske 
kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Cirkulær økonomi bryder med 
idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som 
affald.

• Cirkulær økonomi er en bæredygtig økonomisk model, der sikrer, at vi kan fortsætte 
med at tænke nyt og stort, uden at det går ud over os selv og planeten.

• Positivt fodaftryk - Udfordre den konventionelle tanke om, at vi skal reducere de 
negative konsekvenser af vores livsførelse, og se på muligheden i at skabe det positive 
fodaftryk på kloden. Altså gøre noget godt – i stedet for noget mindre dårligt.

• Den grønne omstilling er den største kommercielle mulighed vi har nu! 
(Tommy Ahlers; JP 24.08.2019)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf


Sommerfuglemodellen



Produkters livscyklus



Coop – Årsrapport 2018



Hvad kan man fx få ud af at arbejde med 
bæredygtighed/CØ/FN’s verdensmål?

• Overblik over processer, materialer, udledninger mv.

• Reducere udledninger

• Reducere omkostninger

• Ny forretningsmodel

• Bedre udnyttelse af ressourcer

• Flere/nye kunder

• Flere/nye partnerskaber og samarbejdspartnere

• Katalysator til udvikling af og i virksomheden

• Mulighed for at handle proaktivt i forhold til lovgivning, økonomi mv. 

• Reducere risici

• Støtte et godt formål

• Positiv branding/image

• Tillid fra omverdenen

• Øget medarbejderengagement

• Lettere rekruttering af nye medarbejdere…………



En del virksomheders 
”overraskende” læringspunkter

• Vi vidste ikke, at vi i forvejen gjorde så meget

• Vi skulle ikke starte ikke helt fra bunden, men var allerede på vej

• Vi blev overraskede over, hvad vi ikke havde styr på

• Materiale- og energiforbrug og omkostninger i den forbindelse

• Udledninger – vand, affald mv. og omkostninger i den forbindelse

• Indholdsstoffer i materialer og produkter

• Vi blev overraskede over, hvor engagerede vores medarbejdere er blevet

• Med at bidrage til vores planlagte arbejde med bæredygtighed

• Med at komme med helt nye forslag og handlinger

• Vi blev overraskede over, at vi nu får så mange uopfordrede jobansøgninger



Det, der er godt for én………. 
er ikke nødvendigvis godt for en anden!



Spørgsmål til overvejelse

• Hvad finder du/din virksomhed interessant ved FN’s 
Verdensmål? (Eller miljø, bæredygtighed, cirkulær økonomi mv.)

• Hvorfor er det interessant for dig/din virksomhed?

• Hvad er første/næste step?



Sådan kommer du videre….
Tilskud, projekter, værktøj mv

• Samlet overblik over de statslige tilskudspuljer https://www.statens-tilskudspuljer.dk/

• Den Grønne Fond - https://gronfond.dk/

• Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere 
investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund

• MUDP – Miljøstyrelsen - http://ecoinnovation.dk/tilskud/soeger-du-tilskud-under-mudp/

• Innovative og nytænkende projekter, der skaber arbejdspladser. Vand, klimatilpasning, cirkulær økonomi og 
genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj. (Pt. ingen 
ansøgningsfrister).

• GUDP – Landbrugsstyrelsen - https://lbst.dk/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/

• Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram yder tilskud til realisering af gode idéer, der kan styrke en ambitiøs 
forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. 

• Miljøstyrelsens oversigt over en lang række ”miljøtilskudsordninger” 
http://ecoinnovation.dk/media/181120/310117mst-fundingoversigt.pdf (ikke opdateret!)

• LIFE 2014-2020: EU-tilskud til initiativer på miljø- og klimaområdet 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm - Thomas Steen Hansen EU-konsulent +45 22 83 66 43 
tsh@centraldenmark.eu

• Rethink Business - www.rethinkbusiness.dk

• Cirkulær Økonomi for SMV’er - https://ldcluster.com/portfolio-item/projekt-coe-smv/

• Rådgivertilskud til at udarbejde en ”grøn strategi”, herunder fx opsamling af data, udarbejdelse af ressourceprofil 
og forretningsmodel samt netværk med andre virksomheder. Typisk 100 rådgivertimer – medfinansiering er egne 
timer.

https://www.statens-tilskudspuljer.dk/
https://gronfond.dk/
http://ecoinnovation.dk/tilskud/soeger-du-tilskud-under-mudp/
https://lbst.dk/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/
http://ecoinnovation.dk/media/181120/310117mst-fundingoversigt.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
mailto:tsh@centraldenmark.eu
http://www.rethinkbusiness.dk/
https://ldcluster.com/portfolio-item/projekt-coe-smv/


Sådan kommer du videre….

• https://nyeforretningsmodeller.dk/

• Nyeforretningsmodeller.dk er myndighedernes fælles indgang til dig, som arbejder med nye 
forretningsmodeller eller ny teknologi, men som er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din 
virksomhed. Vi sørger for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder, hvis du har 
spørgsmål om regler inden for:

• Data og ny teknologi

• Deleøkonomiske forretningsmodeller

• Cirkulære forretningsmodeller

• E-handel

• https://cirkvirk.dk/

• CirkulærVirksomhed.dk er Miljøstyrelsens portal med råd og vejledning til små og mellemstore 
virksomheder om at komme i gang eller videre med cirkulær økonomi.

• På portalen findes værktøjer, eksempler på cirkulære virksomheder og link til andre 
hjemmesider, der alle er med til at inspirere og udfordre virksomheder til at blive mere 
cirkulære.

https://nyeforretningsmodeller.dk/
https://cirkvirk.dk/


Sådan kommer du videre….

• Hedensted Erhverv

• Carsten Steffensen, Erhvervschef - carsten.steffensen@hedensted.dk

• Johannes Grane Larsen, Erhvervskonsulent - johannes.larsen@hedensted.dk

https://www.hedenstederhverv.dk/

• Erhvervshus Midtjylland

• Virksomheder i Region Midtjylland Vækstambitioner og vækstpotentiale.

• Udvikling – Specialiseret vejledning - ikke begrænset til miljø/bæredygtighed

• Information, sparring, match mv.

• Tilskudsmuligheder – eksterne og egne programmer (operatør).

Iværksætterprogram • Virksomhedsprogram  • Internationaliseringsprogram og fx EEN, 
Udenrigsministeriet og Digitalisering samt Rethink Business og Cirkulær Økonomi for SMV’er

• Typisk 50% tilskud til konsulentbistand – men også netværk, infomøder, 
vækstgrupper mv.

• https://erhvervshusmidtjylland.dk/

• Lise Haahr Hanneslund - lhh@erhvervshusmidtjylland.dk

mailto:carsten.steffensen@hedensted.dk
mailto:johannes.larsen@hedensted.dk
https://www.hedenstederhverv.dk/
https://erhvervshusmidtjylland.dk/
mailto:lhh@erhvervshusmidtjylland.dk

