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Forord	

Cirkulær økonomi er et hot tema alle vegne - både politisk, i erhvervslivet og den offentli-
ge sektor. Og det med god grund: Cirkulær økonomi handler om at gøre væksten bære-
dygtig og gøre op med, at øget vækst indebærer et øget ressourceforbrug. Derfor kan cir-
kulær økonomi - som det også fremgår af FN's verdensmål - være et af svarene på de glo-
bale miljømæssige udfordringer, som vi står midt i. 
 
Mange regioner, kommuner og virksomheder er allerede godt i gang med at afprøve mu-
ligheder og høste erfaringer med cirkulær økonomi. Der er brug for at samle denne viden 
op og bruge den til at bringe os videre. Det gælder mindst i forhold til den store under-
skov af små og mellemstore virksomheder, som endnu ikke er kommet i gang, og som 
mangler konkret viden og værktøjer for at begynde omstillingen. 
 
På den baggrund har partnerkredsen bag denne analyse sat sig for at undersøge, hvordan 
vi kan understøtte en succesfuld omstilling til cirkulær økonomi, både i små og mellem-
store virksomheder og i regioner og kommuner. 
 
Analysen er finansieret af en partnerkreds bestående af Region Nordjylland, Region 
Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Guldborgsund 
Kommune, Københavns Kommune, Køge Kommune, Næstved Kommune, Odsherred 
Kommune, IDA og Gate 21. Nærværende analyserapport er udarbejdet af Cowi og Pluss. 
Rapportens indhold og konklusioner er alene deres. 
 
Pointer og delanalyser er blevet drøftet undervejs ved styregruppemøder og workshops. 
Endvidere har partnerkredsen været på studietur til Holland for at hente inspiration fra de 
hollandske erfaringer med cirkulær økonomi. 
 
Der skal herfra lyde en stor tak til alle, der har bidraget. Både til de virksomheder og aktø-
rer, der velvilligt har stillet op til interviews, og til partnerkredsen, der har investeret tid, 
penge og engagement i en vigtig, fælles sag. 
 
Vi håber, at analysen kan være til inspiration, ikke mindst for de statslige, regionale og 
kommunale aktører, der er med til at udforme rammerne for samfunds- og erhvervsud-
viklingen, og dermed har en særlig mulighed for at sætte turbo på den cirkulære omstilling 
i Danmark. 
 
 
 
REG LAB, juni 2019 
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1 Indledning	
Kun 9 % af verdens forbrug af materialer og energi er i dag bæredygtig1. Og det estime-
res, at det ville kræve tre kloder, hvis alle skulle leve, som vi gør i Danmark. Allerede i dag 
tager det naturen lidt over halvandet år at genopbygge, hvad verdens befolkning forbruger 
af ressourcer på ét enkelt år. Det er er en truende udvikling, som verdenssamfundet ikke 
kan sidde overhørig. 
 
Vi ser da også som konsekvens heraf, at der på europæisk og nationalt plan indføres 
skærpet regulering - bl.a. i forhold til affald og plast - som skal få virksomheder, instituti-
oner og borgere til at agere mere miljøvenligt. Og der alt mulig grund til at tro, at vi frem-
over kan forvente endnu skrappere miljøkrav samt pris- og afgiftsfastsættelser, der straffer 
miljøbelastende adfærd. 
 
Heldigvis rummer denne udvikling ikke kun trusler, men også nye muligheder og potenti-
aler for Danmark og danske virksomheder. Men det kræver at vi formår at gentænke vo-
res måde at producere og forbruge på, så den både er miljømæssig og kommerciel bære-
dygtig. Det kan vi, hvis vi transformerer den nuværende lineære økonomi til en cirkulær 
økonomi.  
 
I en cirkulær økonomi bevarer vi produkter og materialer i kredsløb og udnytter deres 
værdi så længe som muligt. Og det, der tidligere var affald, skal fungere som værdifulde 
input i nye produkter. Visionen er en økonomi, hvor alt designes til at kunne genanven-
des, produkter skal kunne skilles ad og materialerne genbruges i en form, der skaber 
samme eller mere værdi end tidligere. 
 
Udover at rumme et stort miljømæssigt potentiale er der også god økonomi i cirkulær 
økonomi - både for samfundet og for den enkelte virksomhed. Virksomheder kan reduce-
re deres omkostninger og skabe mere værdi ved at tænke cirkulært i forhold til deres res-
source- og materialeforbrug, produktdesign og forretningsmodeller. På det samfunds-
mæssige niveau har Ellen MacArthur Foundation beregnet, at en omstilling til cirkulær 
økonomi kan øge Danmarks BNP med op til 1,4 %, øge eksporten med 3-6 % og øge 
beskæftigelsen med 7.000-13.000 jobs - samtidig med at CO2-udledningen reduceres og 
ressourceforbruget mindskes.  
 
Den cirkulære tankegang er ved at brede sig verden over, og er også indarbejdet som et 
vigtigt tværgående element i FN’s verdensmål. Herhjemme lancerede regeringen sidste år 
en national strategi for cirkulær økonomi, som både adresserer den offentlige sektors og 
erhvervslivets udfordringer og potentialer. 
 
Det er nemlig afgørende, at vi både får den offentlige og private sektor med, hvis vi for 
alvor skal få succes med cirkulær økonomi i Danmark. Og der er behov for, at offentlige 
og private aktører samarbejder om at skabe de rigtige rammer og investerer i den cirkulæ-
re omstilling. 
 
Mange regioner, kommuner og virksomheder er allerede godt i gang med at afprøve mu-
ligheder og høste erfaringer med cirkulær økonomi. Der er brug for at samle denne viden 
op og bruge den til at bringe os videre. Det gælder mindst i forhold til den store under-

                                                
1 Circle Economy: The Circularity Gap Report 2019 
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skov af små og mellemstore virksomheder, som endnu ikke er kommet i gang, og som 
mangler konkret viden og værktøjer for at begynde omstillingen. 
 
Undersøgelser viser nemlig, at de danske SMV'er er generelt set endnu ikke er nået så 
langt i arbejdet med cirkulær økonomi. Kun mellem 10 og 16 % af SMV'erne arbejder i 
dag med de mere gennemgribende aspekter af cirkulær økonomi, så som cirkulære forret-
ningsmodeller, værdikæder, tilbagetagningsordninger eller design af produkter, der er 
nemme at genanvende2.  Men samtidig har over halvdelen af SMV’erne fokus på at redu-
cere brugen af materialer, spild og affald. Der er således allerede en opmærksomhed på 
nogle af aspekterne i cirkulær økonomi. 
 
Det er derfor nu, vi skal have SMV’erne i gang med den cirkulære økonomi, så de kom-
mer på forkant med de skærpede miljøkrav, og skaber konkurrencefordele på det stadigt 
voksende marked for bæredygtige produkter. 
 
Hensigten med denne analyse er at gøre os klogere på, hvordan vi kan understøtte en suc-
cesfuld cirkulær omstilling i regioner, kommuner og små og mellemstore virksomheder. 
Og komme med inspiration og anbefalinger til konkrete tiltag, der kan hjælpe dem i gang 
eller videre med deres cirkulære omstilling. 
 
Vi håber, at analysen kan være til inspiration, ikke mindst for de statslige, regionale og 
kommunale aktører, der er med til at udforme rammerne for samfunds- og erhvervsud-
viklingen, og dermed har en særlig mulighed for at sætte turbo på den cirkulære omstilling 
i Danmark. 
 
 
Nærværende rapport udgør en del af den samlede analyse, der består af følgende materia-
le: 
 
• Delrapport 1: Succesfuld cirkulær omstilling i SMV'er 
• Delrapport 2: Succesfuld erhvervsfremme inden for cirkulær økonomi 
• Delrapport 3: Succesfuld cirkulær omstilling i regioner og kommuner 
• Casekatalog med studier af 15 SMV'ers arbejde med cirkulær økonomi 
• Folder med de centrale pointer, konklusioner og anbefalinger 
• Notat om cirkulære indkøbs- og partnerskabsmodeller for kommuner og regioner 

(Gate 21) 
• Notat om det hollandske cirkulære initiativ Green Deals (REG LAB) 
 
De tre delrapporter er selvstændige rapporter, men kan med fordel læses i sammenhæng, 
da de alle tre indeholder læringspunkter, som går på tværs af analyserne.  
 
Alle rapporter og notater kan findes på www.reglab.dk  
 

  

                                                
2 Miljøstyrelsen: Cirkulær økonomi - virksomhedsundersøgelse, 2017 
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2 Sammenfatning	

2.1 Introduktion	
Erhvervsfremme i Danmark har i de seneste år haft et stigende fokus på cirkulær økono-
mi (CØ) og på, hvordan cirkulær økonomi kan være et middel til udvikling og vækst i 
små- og mellemstore virksomheder (SMV'er). 

Med Regeringens 'Strategi for cirkulær økonomi' (2018) vil der også fremover være fokus 
på CØ i virksomheder og dermed på en erhvervsfremmeindsats, der kan understøtte det-
te. Regeringens strategi fokuserer på at recirkulere materialer og produkter, udnytte deres 
værdi til fulde og minimere spildet. Regeringen afsætter 116 mio. kr. fordelt på 15 initiati-
ver, hvoraf det første initiativ eksempelvis skal fremme cirkulær forretningsudvikling i 
SMV’er. 

Formålet med denne rapport er at komme med inspiration og anbefalinger til, hvordan 
erhvervsfremmeindsatser kan understøtte SMV'er i at indfri udviklings- og vækstpotentia-
lerne i CØ. Det gør vi ved at analysere de hidtidige erfaringer og læringspunkter fra de 
igangsatte CØ-projekter og gå i dybden med 10 succesfulde CØ-projekter. Det sker med 
henblik på at uddrage konkret viden, god praksis og anbefalinger til den fremtidige CØ-
indsatser. 

Analysen fokuserer på de konkrete virkemidler, som med succes bliver anvendt i de 
igangsatte CØ-projekter. Disse virkemidler udgør en delmængde af den samlede palet af 
virkemidler, som kan anvendes på erhvervsfremmeområdet, og som blandt andet omfat-
ter innovationsindsatser, kompetenceudvikling, rådgivningsforløb, iværksætteri, klynge- 
og netværksopbygning, udvikling af nye forretningsmodeller og strategier og implemente-
ring. 

Rapporten henvender sig til policy-, strategi- og finansieringsmyndigheder, der sætter 
rammerne for erhvervsfremmeindsatsen i Danmark, samt til projektejere og operatører, 
der henholdsvis igangsætter og gennemfører erhvervsfremmeprojekter med fokus på 
SMV'er og CØ (for eksempel erhvervshuse, kommuner og klyngeorganisationer). 

2.2 Centrale	fund	
På baggrund af den dybdegående analyse af 10 succesfulde CØ-erhvervsfremmeprojekter 
udleder vi tværgående læringspunkter. De tværgående læringspunkter er sammenfattet 
herunder og giver afsæt for anbefalinger til, hvordan man i fremtiden kan udnytte er-
hvervsfremmemulighederne i CØ.  

Engagering	af	virksomhedsledelsen	understøtter	virksomhedernes	muligheder	

for	at	udvikle	deres	'cirkulære	modenhed'.		
Projektoperatørerne fremhæver, at det skaber det bedste projektgrundlag, hvis det er en 
leder, direktør eller ejer, der driver virksomhedens deltagelse i et CØ-projekt, og hvis virk-
somhedsledelsen er engageret i projektgennemførelse og resultatskabelse. Dedikerede 
medarbejdere en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for at forankre CØ i en 
virksomhed. Ledelsesforankring er derfor en vigtig indikator for, hvor godt CØ er foran-
kret i virksomheden og en vigtig indikator på virksomhedens 'cirkulære modenhed'. 
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› Anbefaling	1:	identificér	virksomhedernes	'cirkulære	modenhed'	via	et	fokus	

på,	om	og	hvordan	CØ	er	forankret	i	virksomheden. En engageret virksomheds-
ledelse er en forudsætning for at håndtere materialestrømme på nye rentable måder. 
At fokusere på, hvordan CØ er forankret i virksomheden, er en enkel og operationel 
indikation af virksomhedens 'cirkulære modenhed'. I fremtidige indsatser kan det ske 
i operatørernes indledende dialoger med virksomhederne samt i operatørernes lø-
bende projektopfølgning og dialog med projektparterne. 

Et	kommercielt	fokus	engagerer	virksomheder.		
Mange af de gennemførte CØ-projekter – og særligt de strukturfondsfinansierede – har 
haft fokus på de miljømæssige effekter. Nye CØ-projekter kan med fordel sætte mere fo-
kus på, hvordan CØ kan være et middel til at nå kommercielle mål. Det vil kunne motive-
re flere virksomhedsledere og skabe en klar kobling mellem CØ, vækst og erhvervsfrem-
me. Konkret skal CØ-projekterne derfor italesætte, hvordan CØ kan være med til at nå 
strategiske mål samt skabe konkurrencefordele, større markedsandele, lavere omkostnin-
ger, større indtægter, færre risici og i sidste ende skabe bedre indtjening for virksomhe-
derne. 

› Anbefaling	2:	motivér	virksomhedsledelsen	ved	at	sætte	fokus	på	de	kom-

mercielle	potentialer	i	CØ. Behovet for at italesætte CØ som et middel til vækst og 
til opnåelse af kommercielle mål understreges af, at engagering af virksomhedsledel-
sen er en forudsætning for, at virksomhederne kommer i gang med CØ og for, at de 
udvikler virksomhedens 'cirkulære modenhed. De lavthængende økonomiske gevin-
ster i form af reduceret materialeforbrug, kan desuden fungere som motivationsfak-
tor og døråbner over for de "skeptiske" virksomhedsledere.  

› Anbefaling	3:	opstil	indikatorer	for	vækst	i	CØ-projekter. Det er hensigtsmæs-
sigt, at CØ-projekter gør en betydelig indsats for at fremhæve, hvilke kommercielle 
potentialer CØ kan skabe. For strukturfondsfinansierede CØ-projekter kan dette 
konkret ske ved at supplere de programfastsatte indikatorer med projektspecifikke 
indikatorer, så begge hensyn tilgodeses. En indikator kan være stigning i årlig omsæt-
ning eller antal nye fuldtidsbeskæftigede, som også er indikatorer i andre vækstpro-
grammer. 

 
Virksomheder	med	meget	forskellig	'cirkulær	modenhed'	bliver	engageret	i	CØ-

projekter.		
Operatørerne tilrettelægger ikke CØ-projekterne og rekrutteringen efter virksomhedernes 
'cirkulære modenhed'. En stor del af tilpasningen til virksomhedernes 'cirkulære moden-
hed' varetages således af private konsulenter, som typisk forestår virksomhedsrådgivnin-
gen. Det stiller krav til konsulenternes CØ-kompetencer, og det efterlader rum for, at 
operatørerne allerede i projektdesignet gearer CØ-projekterne mere til de behov, som 
virksomhederne har på forskellige modenhedsniveauer. Virksomheder med en lav 'cirku-
lær modenhed' har særligt behov for viden og kompetencer om CØ samt for 'øvebane' og 
udviklingsressourcer (tid, kompetencer og økonomi), så projektdeltagelsen kan blive en 
anledning til udvikling. Virksomheder med en høj 'cirkulær modenhed' har i stedet særligt 
behov for adgang til specialiseret viden, en større efterspørgsel efter CØ-løsninger samt 
tilstrækkelige og pålidelige materialestrømme. Virksomheder med en høj 'cirkulær mo-
denhed' har således behov, der i høj grad knytter sig til strukturelle barrierer. 
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› Anbefaling	4:	målret	CØ-projekter	til	at	skabe	progression	i	

virksomhedernes	'cirkulære	modenhed'. Virksomheder, der ser CØ som en mu-
lighed, og som arbejder med CØ i det små, har andre behov end virksomheder, som 
implementerer en CØ-strategi eller en CØ-forretningsmodel.  Sæt i fremtidige CØ-
projekter derfor virksomhedernes aktuelle 'cirkulære modenhed' og behov i centrum 
og sæt mål for deres progression. Det vil skabe et bedre match mellem virksomhe-
dernes behov og CØ-projekternes virkemidler.  

› Anbefaling	5:	indtænk	dialog	med	regulerende	myndigheder. Hvis de struktu-
relle barrierer, som de cirkulært modne virksomheder oplever, skal nedbrydes, er dia-
log og feedback fra virksomhederne til de ansvarlige myndigheder for reguleringen 
vigtig. Man bør overveje, hvordan en sådan dialog og feedback kan indtænkes i frem-
tidige programmer og indsatser. Det kunne eksempelvis være gennem fastlagte dia-
logmøder, hvor relevante ministerier, herunder Miljø- og Fødevareministeriet, Er-
hvervsministeriet eller Erhvervsstyrelsen mødes med virksomhederne. 

› Anbefaling	6:	inddrag	videninstitutioner	i	rådgivningen	af	virksomheder	med	

en	høj	'cirkulær	modenhed'. Ved at operatører inddrage videninstitutioner kan 
CØ-projekter skabe adgang til en specialiseret viden, som bliver efterspurgt af virk-
somheder med en høj 'cirkulær modenhed'. Tilsvarende kan studerende bidrage til at 
løse vigtige opgave såsom kundeanalyser og potentialevurderinger. Det er derfor vig-
tigt, at der i CØ-programmer og CØ-projekter er midler til at involvere videninstitu-
tioner.  

Virksomhedernes	behov	for	viden-	og	kompetenceudvikling	er	stort.		
Det er en stor barriere for SMV'erne at få adgang til den nødvendige viden og kompeten-
cer, og SMV'erne er generelt ikke er nået særlig langt med at afdække de kompetencebe-
hov, som arbejdet med CØ indebærer for deres medarbejdere. CØ-projekterne arbejder 
så meget, som det er muligt inden for den givne ramme, med at udvikle virksomhedernes 
viden og kompetencer om CØ. Men de har sjældent mulighed for at tilbyde egentlige 
kompetenceudviklingsforløb, fordi sådanne aktiviteter typisk ikke bliver finansieret af 
programmet. Hertil kommer, at virksomhedernes behov for viden og kompetencer, som 
nævnt ovenfor, afhænger meget af deres 'cirkulære modenhed'. 

› Anbefaling	7:	inkludér	egentlige	kompetenceudviklingsforløb	i	flere	CØ-

projekter. Mange virksomheder, som er engageret i CØ-projekter, har en lav 'cirku-
lær modenhed' og har behov for viden om, hvad CØ er, og hvordan CØ kan have 
kommerciel relevans. Disse virksomheder har – udover behov for en 'øvebane' – ty-
pisk behov for kompetencer til at drive analyse- og udviklingsforløb med afsæt i CØ. 
For virksomheder med en høj 'cirkulær modenhed' er behovet for viden og kompe-
tencer mere specialiseret og knyttet til virksomhedens konkrete tilgang til CØ. Derfor 
vil det være en styrke at sammentænke forskellige program- og projekttyper og finan-
sieringskilder (f.eks. under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, strukturfonde og 
Innovationsfonden), så der er mulighed for og ressourcer til kompetenceudviklings-
forløb. 

› Anbefaling	8:	uddan	flere	konsulenter	i	CØ, så der skabes en større kritisk masse 
af rådgivere, som kan imødekomme alle de behov som virksomhederne har – uanset 
'cirkulær modenhed'. Anbefalingen skal ses i lyset af, at virksomhedsrådgivningen er 
en central del af alle CØ-projekter, og at denne rådgivning har svært ved at imøde-
komme de behov for især specialviden, som virksomhederne med en høj 'cirkulær 
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modenhed' har. En sådan uddannelse kan eksempelvis ske i regi af universiteterne 
med specialviden om CØ. 

› Anbefaling	9:	tilrettelæg	den	fremtidige	indsats,	så	den	udgør	en	pipeline	af	

CØ-virksomheder,	hvor	de	indledende	aktiviteter	kan	bruges	som	'øvebane'. 
En sammenhængende erhvervsfremmeindsats i forhold til CØ kræver en længere in-
vesteringshorisont og længere effektkæder, fordi de fleste virksomheder har en lav 
'cirkulær modenhed', og fordi vejen til effekter kan være lang. Erhvervsfremmeind-
satsen skal således investere i sammenhængende indsatser, som modner virksomhe-
derne frem mod opnåelse af de ønskede effekter. Det kræver dernæst reinvesteringer 
i virksomheder med afsæt i den forståelse, som de har opnået via videnopbygning, 
kompetenceudvikling og 'øvebaner'. 

› Anbefaling	10:	prioritér	udviklingen	af	forretningsidéer	med	effektpotentia-

ler. De idéer, der ligger lige for, er ikke altid dem med størst effektpotentialer, og de 
vedrører ofte heller ikke virksomhedens kerneforretning og forretningsmodel, men i 
stedet eksempelvis typisk affaldshåndtering og energibesparelser. Derfor er der be-
hov for mere innovation og mere nytænkning i forløbene, som COWI også anbefaler 
i temaevalueringen af 'Energi- og ressourceeffektive SMV'er'. Her fremhæver COWI 
blandt andet, at CØ-projekterne skal blive mere selektive med, hvilke virksomheder 
der deltager, og at der bliver allokeret nok ressourcer til den indledende idéudvikling. 

Projekterne	inddrager	kommuner	og	Erhvervshus	
Det styrker mulighederne for en bred virksomhedskontakt, når CØ-projekter samarbejder 
med kommuner, Erhvervshuse, brancheforeninger med videre. De har alle en tæt kontakt 
til virksomheder, som vil kunne være interesseret i CØ-projekter. En bred virksomheds-
kontakt øger den kritiske masse af interesserede virksomheder og muliggør, at CØ-
projekterne i højere grad kun engagere de virksomheder, som er motiverede, og som har 
forretningsidéer med effektpotentialer. Ved at inddrage kommuner i CØ-projekter kan 
det desuden skabe en positiv synergi mellem erhvervsfremmeprojekter og CØ-projekter i 
kommuner og regioner. 

› Anbefaling	11:	engagér	kommunale	medarbejdere	og	Erhvervshuse	i	projekt-

forløb, da de har kontakt til virksomheder, som vil kunne have gavn af at deltage i et 
CØ-projekt, men som ikke af egen drift søger deltagelse. Her er tilsynsmedarbejdere, 
erhvervskonsulenter og Erhvervshuse vigtige samarbejdspartnere for CØ-
projekterne, da de kan motivere sådanne virksomheder til at deltage. De kan desuden 
bidrage med specialviden om blandt andet vækst og miljøtekniske forhold, som kan 
være relevante for flere virksomheder. Der er i den forbindelse behov for kompeten-
ceudvikling, så flere medarbejdere i kommuner og erhvervshuse er godt klædt på til 
at sparre med virksomhederne om CØ. 
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3 Vækst	via	cirkulær	økonomi	

Danmark har gode muligheder for at indfri udviklings- og vækstpotentialer i CØ. Med en 
omstilling til CØ i 2035 kan Danmark øge BNP med op til 1,4 %, øge eksporten med 3-6 
% og øge beskæftigelsen med 7.000-13.000 jobs3. 

På virksomhedsniveau består de forretningsmæssige gevinster i, at virksomheder, der 
gennemgår en cirkulær omstilling, for eksempel kan reducere deres produktionsomkost-
ninger ved at indkøbe genanvendte og typisk billigere råvarer, anvende færre materialer, 
øge genanvendelsen, mindske affaldsmængden eller dele produktionsudstyr. Tilsvarende 
kan virksomheder skabe nye indtægtsmuligheder ved at fokusere på løsninger, der kan 
understøtte en mere effektiv ressourceanvendelse i hele værdikæden eller åbne for nye 
markeder eller nye markedssegmenter. 

Udgifterne til råvarer og forarbejdede materiale udgør mere end halvdelen af virksomhe-
dernes samlede produktionsomkostninger, hvorfor det er oplagt for virksomhederne at 
vurdere, om materialerne kan blive håndteret mere effektivt. Syddansk Universitet bereg-
nede i 2015, at den danske industri kan nedbringe materialeomkostningerne med 21 mia. 
kr. alene ved optimal brug af eksisterende teknologier4. 

Nettogevinsten ved at implementere cirkulære og ressourceeffektive tiltag i industrien i 
EU er estimeret til i gennemsnit at svare til 3-8 % af den årlige omsætning, hvor 8% om-
fatter en 100% udnyttelse af besparelsespotentialerne, og 3% omfatter en 45% udnyttel-
se5. Omstilling til CØ kan påvirke jobfunktioner og skabe nye jobs i de virksomheder, der 
har (øget) fokus på vedligehold, genbrug, genfremstilling og genanvendelse, så materialer-
ne fastholder mest mulig værdi. 

Undersøgelser peger på forhold, som kan bidrage til, at virksomhederne kommer videre 
med CØ.6 Her fremhæver SMV’erne især, at rådgivning og tilskudsordninger er afgørende 
for, at de kan komme i gang eller videre med CØ. Herudover fremhæver en forholdsvis 
stor andel af SMV’erne, at tilpasning af regler og regulering, hjælp fra brancheorganisatio-
ner og en præsentation af nye teknologier og processer vil være en stor hjælp for dem. Til 
sidst er det værd at bemærke, at særligt de mellemstore virksomheder ser efteruddannelse 
eller nyansættelser som afgørende tiltag. 
Det er således i høj grad relevant at se nærmere på, hvilken læring der kan udledes af de 
eksisterende CØ-programmer og projekter, samt på hvordan indsatsen kan styrkes og 
målrettes yderligere i forhold til SMV’ernes behov for støtte og rådgivning. 

  

                                                
3 Ellen MacArthur Foundation, Potential for Denmark as a Circular Economy, 2015, side 19 
4 Syddansk Universitet: Potentialer ved materialebesparelser i dansk industri, 2015. 
5 AMEC Environment & Infrastructure and Bio Intelligence Service, 2014 
6 Bygger på EU Kommissionen (2017). Flash Eurobarometer 456 - SMEs, resource efficiency and green markets, samt Miljøstyrelsen 
(2017). Cirkulær økonomi – Virksomhedsundersøgelse. https://mst.dk/media/139841/rapport-coe-virksomhedsundersoegelse.pdf 
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4 Cirkulær	økonomi	i	dansk	erhvervsfremme	

I dansk erhvervsfremme har CØ været på dagsordenen i en række år, og der er igangsat 
CØ-projekter, som især er finansieret af regionalfondsmidler. Indsatserne er dog stadig 
relativt nye, og det er derfor kun forholdsvis få programmer og projekter, der endnu er 
afsluttet.  

Fælles for de CØ-projekter, som denne analyser går i dybden med, er, at de har følgende 
proces for igangsættelse og gennemførelse: 

Figur 1: proces for igangsættelse og gennemførelse af de 10 CØ-projekter 

 

CØ-projekterne bliver gennemført af operatører, som typisk er en klynge- og netværksor-
ganisation, men som også kan være væksthus (nu Erhvervshuse) eller en videninstitution. 
Operatøren er projektets leder og koordinator og er ansvarlig for at rekruttere relevante 
virksomheder. Undervejs og afslutningsvist skal operatøren følge op på de gennemførte 
forløb, bl.a. via fællesforløb og dialog med virksomheder og projekts parter.  

Fælles for alle projekterne er, at de ofte involverer partnerskaber med centrale aktører i 
økosystemet. Det kan eksempelvis være videninstitutioner eller organisationer med særligt 
kendskab til CØ, som kan bidrage med den nyeste viden og løsninger til, hvordan man 
kan reducere materialeforbrug. 

   Finansiering 

•  Strukturfondsmidler via Erhvervsstyrelsen 
•  Industriens Fond, AAU 
•  Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
•  Regionale og statslige midler 

      Operatør 

•  Styrer projektet 
•  Rekrutterer virksomheder til projektet og vurderer behov 
•  Skaber sammarbejde med f.eks. videninstitutioner 
•  Indkøber private konsulenter (hvis behov / krav) 
•  Dele viden og etablere netværk 

     Rådgivere 

•  Private konsulenter (som bliver valgt af virksomhed eller operatør) 
•  Videninstitutioner (som selv kan være projektoperatør) 

   Virksomhed 

•  Typisk SMV’er 
•  Efter endt projektforløb står virksomhederne for videreudvikling 
og implementering 
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Virksomhederne møder typisk projekterne første gang, når de kontak-
tes af projektoperatøren, kommunale myndigheder, private konsulenter, væksthuse (nu 
Erhvervshuse) eller andre projektparter.  

Forløbet med SMV'erne gennemføres i strukturfondsprojekterne af private konsulenter, 
da strukturfondsbevillingerne stiller krav om konkurrenceudsættelse af rådgivningsforlø-
bet med SMV'erne. Forløbene munder typisk ud i en plan for en ny grøn og cirkulær for-
retningsmodel for SMV’en, som beskriver mulige energi- og/eller ressourcebesparelser, 
og hvordan de kan realiseres. Det er således oftest den private konsulent, der er virksom-
hedernes primære kontakt, og som gennemfører det egentlige forløb med virksomheder-
ne og dokumenterer effektpotentialet.  

Efter endt forløb videreudvikler og implementerer virksomhederne selv forretningsmo-
dellen. I nogle tilfælde vil de fortsat kunne trække på projektoperatørerne, hvis de vælger 
at blive medlem af klynge- eller netværksorganisationer. 

I strukturfondsstøttede projekter er der også mulighed for at hjælpe virksomhederne med 
at implementere den nye, grønne og cirkulære forretningsmodel, men denne aktivitet er 
det kun meget få af de hidtil bevilgede strukturfondsprojekter, der omfatter. Til gengæld 
er det ikke muligt at lave kompetenceudviklingsforløb i strukturfondsprojekterne under 
prioritetsaksen ’Energi- og ressourceeffektive SMV’er’. Det er dog muligt med støtte fra 
socialfonden (Vækstrettet kompetenceudvikling), hvor der dog endnu ikke er blevet op-
rettet projekter med dedikeret fokus på CØ.  

4 ud af 10 af de projekter vi er gået i dybden med i denne analyse, er ikke strukturfonds-
støttede projekter, og de har derfor andre krav til, hvad projekterne skal indeholde og bli-
ve målt på. I disse projekter har de private konsulenter typisk en mindre central rolle, og 
projektoperatøren rådgiver i flere tilfælde virksomhederne. Tilsvarende kan projekterne 
også have andre mål og fokusområder end strukturfondsprojekterne, som indeholder 
programfastsatte krav til projektgennemførelse og indikatorer for målopnåelse.  
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5 Erfaringer	fra	10	erhvervsfremmeprojekter	om	

CØ	

I vores analyse går vi i dybden med 10 CØ-projekter. Det sker med henblik på at uddrage 
inspiration, god praksis og konkrete anbefalinger til den fremtidige CØ-indsatser, så ud-
viklings- og vækstpotentialet kan styrkes. 

De 10 CØ-projekter er alle nylige danske erhvervsfremmeprojekter og blandt de største, 
som understøtter danske SMV’er i deres arbejde med CØ. De er blandt de indsatser i 
Danmark, som arbejder mest struktureret og omfattende med at understøtte danske 
SMV’er i at forlænge levetid, øge genbrug eller styrke mulighederne for genfremstilling og 
genanvendelse af ressourcer og materialer.  

I udvælgelsen af projekterne har vi også prioriteret, at projekterne ikke har været helt ny-
startede. Vi har udvalgt de projekter, der er kommet længst i deres projektforløb og derfor 
også har samlet flest erfaringer.  

Projekterne dækker bredt de fleste regioner. 4 af 10 projekter er nationale projekter. Pro-
jekterne har budgetter på mellem cirka 3,5 mio. DKK og knap 20 mio. DKK. Tabel 1 
viser de 10 projekter, som analysen går i dybden med. Tabellen viser også projektnavn, 
operatør, finansiering og geografisk placering.  

I bilag til denne rapport er alle 10 projekters basisoplysninger, projektindhold og vigtigste 
læringspunkter uddybende beskrevet. Bilagene indeholder således informationer, som un-
derstøtter analysen af de 10 CØ-projekter. 
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Tabel 1: De 10 CØ-projekters navn, operatør, finansiering og 
geografisk placering 

Projektnavn Operatør Finansiering Geografisk 
placering 

'Fokuseret værdikæde-
samarbejde' 

LD Cluster Strukturfondsmidler og 
regionale midler 

Region 
Midtjylland 

'Øget vækst gennem cir-
kulære forretningsmodeller 
i SMV'er' 

LD Cluster Strukturfondsmidler Nationalt 

'Bæredygtig Bundlinje' Gate 21 Strukturfondsmidler Region Ho-
vedstaden 

'Rest til Ressource' Dansk Symbiose-
center i Kalundborg 
Kommune 

Strukturfondsmidler Region Sjæl-
land 

'Grøn Industrisymbiose' Dansk Symbiose-
center i Kalundborg 
Kommune (proces-
operatør i Region 
Sjælland) 

Regionale og statslige 
midler 

Nationalt 

'Bæredygtig vækst gen-
nem energi- og ressource-
effektive SMV'er' 

NBE Norddanmark Strukturfondsmidler Region 
Nordjylland 

'Bæredygtig Produktion 
3.0' 

Aalborg Universitet Industriens Fond, AAU Nationalt 

'Bæredygtige Synergier' Det Danske Center 
for Miljøvurdering, 
AAU 

Strukturfondsmidler Region 
Nordjylland 

'Grøn vækst via grønne 
forretningsmodeller' 

Væksthus Hoved-
staden 

Strukturfondsmidler 
samt regionale midler 

Region Ho-
vedstaden 

'National Cirkulær Øko-
nomi Hub' 

LD Cluster Forsknings- og Innova-
tionsstyrelsen  

Nationalt 
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6 Analyseramme	

Vi anvender en analyseramme, der fokuserer på to dimensioner eller akser: 

1 Forankring af CØ i virksomhederne 
2 Håndtering af materialestrømme 

Analyserammen er udviklet til at vurdere SMV'ernes 'cirkulære modenhed' i delanalyse 1. 
Vi bruger delanalyse 2 til at vurdere, hvordan erhvervsfremmeprojekterne har understøt-
tet SMV'ernes forskellige 'cirkulære modenhed'. 

Fokus for den første akse er, hvordan erhvervsfremmeprojekterne har understøttet for-
ankring af CØ i SMV'erne, herunder værdigrundlag og strategiske fokus, organisering og 
ressourcer, og kompetenceudvikling. Fokus for den anden akse er, hvordan CØ-
projekterne har understøttet SMV'erne håndtering af materialestrømme i egen virksom-
hed, i andre virksomheder, hos slutbrugere eller i genanvendelsesindustrien, samt hvordan 
CØ-projekterne har understøttet redskaber og metoder, overblik og behov ift. værdikæde-
samarbejde og initiativ til værdikædesamarbejde.   

De to akser muliggør en systematisk analyse af, hvordan erhvervsfremmeprojekterne un-
derstøtter SMV'erne i at anvende CØ som middel til udvikling og vækst. De to akser ud-
gør samlet en CØ-modenhedsmodel, som skitserer fem typiske trin i virksomheders ud-
vikling og modenhed inden for CØ.  

Figur 2: CØ-modenhedsmodel 

 

Det er vigtigt at understrege, at alle virksomheder ikke nødvendigvis ønsker støtte til at 
kravle op af alle fem trin. Nogle virksomheder springer ind højt oppe, og andre søger ikke 
hele vejen mod toppen. Hvordan og hvorvidt CØ-projekterne understøtter det, analyserer 
vi i de tværgående læringspunkter.  

CØ forretningsmodel

CØ 
Innovation

CØ 
Indsats

CØ
Overblik og 
prioritering

CØ
Som mulighed

Forankring af CØ i 
virksomheden

Håndtering af materialestrømme
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7 Tværgående	læringspunkter	

Vores tværgående læringspunkter er udledt af en analyse af de 10 CØ-projekter. Analy-
sens omhandler de virkemidler, som operatørerne særligt oplever, har været succesfulde. I 
analysen har vi identificeret 8 tværgående læringspunkter, som samlet kan give inspiration 
og anbefalinger til, hvordan erhvervsfremmeprojekter kan understøtte SMV'er i at indfri 
udviklings- og vækstpotentialerne i CØ. 

Vi understøtter analysen med læringspunkterne fra delanalyse 1 samt COWIs, Pluss og 
Ouroboros rådgivningserfaringer fra andre offentlige og private CØ-projekter, herunder 
COWIs temaevaluering af regionalfondsprojekter under prioritetsakse 3 (Energi- og res-
sourceeffektive SMV’er)7.  

Læringspunkterne, som bliver uddybet i det følgende, omhandler: 

› Forankring af CØ i virksomhederne 
› Forankring i virksomhedens ledelse 
› Fokus på kommercielle potentialer 
› Understøt strategiudvikling 
› Behov for viden om CØ 

 
› Håndtering af materialestrømme 

› Krav til konsulenternes CØ-kompetencer 
› Forretningsidé før værdikædesamarbejde 
› Fællesforløb for mere ens SMV'er 
› Samarbejde med kommuner og Erhvervshuse 

Det er vigtigt at understrege, at operatørerne også gør brug af andre virkemidler i CØ-
projekterne. De læringspunkter, som vi fremhæver, er dem, som træder tydeligst frem 
som centrale for at understøtte SMV'er i at indfri udviklings- og vækstpotentialerne i CØ. 

Til hvert af læringspunkterne fremhæver vi eksempler på, hvordan en eller flere af de 10 
CØ-projekter har gjort i praksis. Disse eksempler og de 10 CØ-projekter er uddybende 
beskrevet i bilag til denne rapport.  

De 8 tværgående læringspunkterne er præsenteret i tabellen nedenfor, hvor vi har frem-
hævet, hvilke modenhedsniveauer læringspunkterne er relevante for. Det fremgår af tabel 
2, at de fleste læringspunkter er relevante for virksomheder på alle modenhedsniveauer. 
Der vil dog i flere tilfælde være forskelle i, hvordan læringspunktet konkret udmønter sig 
for henholdsvis de lavere og højere modenhedsniveauer, hvilket vil fremgå af gennem-
gangen af de enkelte punkter. 

I den følgende analyse vil der under flere af læringspunkterne fremgå, hvordan CØ-
projekterne bedst understøtter virksomheder med forskellig 'cirkulær modenhed'. Tabel-
len skaber således et forsimplet overblik, som bliver nuanceret og eksemplificeret i ud-
dybningen af læringspunkterne. 

Tabel 2: Overblik over 8 tværgående læringspunkter, samt hvilke modenhedsni-
veauer de særligt er relateret til 

                                                
7 https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/midtvejsevaluering-af-regionalfonden-og-socialfonden  
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7.1 Forankring	i	virksomhedens	ledelse	

Det skaber det bedste projektgrundlag, hvis det er en leder, direktør eller ejer, der driver 
virksomhedens deltagelse i et CØ-projekt, og hvis virksomhedsledelsen er engageret i 
projektgennemførelse og resultatskabelse. 

Flere projektoperatører fremhæver, at motiverede virksomhedsledere er nemmere at sam-
arbejde med og mere tilbøjelige til at arbejde videre med de nye idéer på egen hånd. Det 
styrker mulighederne for forankring og grundlaget for implementering og dermed resul-
tatskabelse. I dialogen med virksomhedsledelsen er det centralt også at være opmærksom 
på, hvor stor erfaring virksomhedsledelsen har med at arbejde med CØ, da det har stor 
betydning for, hvilke aktiviteter der særligt motiverer dem.  

Da mange miljø- og klimamedarbejdere har en stor interesse i CØ, er det ofte dem, der 
har et stort personligt engagement i, at virksomheden deltager i et CØ-projekt. Det kan 
gøre, at CØ-projektet bliver forankret i en stabsfunktion eller hos en enkelte ildsjæl blandt 
medarbejderne, hvilket understreger behovet for også at engagere virksomhedsledelsen 
for at CØ bliver forankret i hele virksomheden.  
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Ledelsesforankring er en vigtig indikator for, hvor godt CØ er forankret i virksomheden. 
Ledelsesforankring er dermed også en vigtig indikator for virksomhedens 'cirkulære mo-
denhed' og parathed til at håndtere materialestrømme mere effektivt. Ledelsesforankring 
er helt central uanset virksomhedens 'cirkulære modenhed'. Denne pointe understreges 
også i delanalyse 1, hvor et vigtigt læringspunkt er, at ledelsen skal gå forrest, og engage-
ment fra øverste ledelse er afgørende for at komme godt i gang og for at fortsætte virk-
somhedens udvikling op ad modenhedstrappen. 

Konklusionen er, at ledelsesmotivation og -forankring er helt centralt, og at det kan sik-
res ved at kræve ledelsesdeltagelse i CØ-projekterne. Det er vigtigt, at operatørerne afkla-
rer virksomhedsledelsens motivation og engagement for at deltage. Ledelsesforankringen 
er central uanset virksomhedens 'cirkulære modenhed'. Dog er CØ allerede forankret i 
virksomheder med en høj 'cirkulær modenhed', og vejledningen og rådgivningen af virk-
somhedsledelsen centrer sig her i stedet om eksekvering af CØ-strategien og implemente-
ring af den cirkulære forretningsmodel. 

 
7.2 Fokus	på	kommercielle	potentialer	

Det er vigtigt allerede i rekrutteringen at afklare, hvilke kommercielle potentialer CØ kan 
skabe for virksomheden. Projekterne vil herefter kunne skabe løsninger og forretnings-
ideer med et tydeligt kommercielt potentiale. Det styrker typisk virksomhedsledelsens en-
gagement i projektet. 

Uden et klart kommercielt sigte vil de fleste virksomhedsledere tabe interessen for projek-
tet, og projektet vil tabe koblingen mellem CØ og vækst. Det er væsentligt, at de kom-
mercielle perspektiver og mål fra start bliver tydeliggjort – også selvom der ofte vil være 
tale om mere langsigtede kommercielle potentialer. Lavthængende økonomiske gevinster i 
form af reduceret materialeforbrug, kan desuden fungere som motivationsfaktor og dør-
åbner over for "skeptiske" virksomhedsledere. 

Effektmålene for regionalfondsprojekter under prioritetsakse 3 (Energi- og ressourceef-
fektive SMV’er), som finansierer en betydelig del af erhvervsfremmeprojekterne om CØ, 
fokuserer dog på COⁿ-udledning, energiforbrug og materialeforbrug8; altså miljømål.  

                                                
8 Erhvervsstyrelsen har besluttet at implementere et måleværktøj, som DTU har udviklet, da det forbedrer effektmålingen. Det kom-
plicerer dog også effektmålingen, og det er således ikke længere virksomheder, men projektoperatørerne via private konsulenter eller 
universiteter, der gennemfører effektmålingerne. Den nye målemetode fokuserer stadig på CO2-udledning, energiforbrug og materiale-
 

CASE	

	

Ledelsesforankring	er	en	succesfaktor	

	
LD	Cluster	stiller	i	'Fokuseret	Værdikædesamarbejde'	krav	om,	at	en	repræsentant	fra	virksomhedsle-
delsen	deltager	i	det	første	møde.	Hvis	der	ikke	er	ledelsesopbakning	til,	at	SMV’en	deltager	i	projek-
tet,	oplever	LD	Cluster,	at	de	nye	tanker	ofte	ikke	bliver	forankret	i	virksomhedens	strategi,	og	at	de	
dermed	risikerer	at	strande.	Kravet	om	deltagelse	fra	ledelsesrepræsentanter	sender	også	et	vigtigt	
signal	til	virksomheden	om,	at	forløbet	skal	tages	seriøst.	Dette	bekræftes	eksempelvis	også	af	
Væksthus	Hovedstaden,	som	i	'Grøn	vækst	via	grønne	forretningsmodeller'	afdækker	ledelsens	lyst	
og	kompetencer	til	at	udvikle	en	grøn	forretningsmodel.	
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For projektoperatørerne, de private konsulenter og de øvrige projektpartnere skaber ef-
fektmålene for regionalfondsprojekter incitamenter til at fokusere på miljøpotentialerne i 
CØ. Det fjerner opmærksomheden fra det, som primært motiverer de fleste virksomhe-
der; økonomisk vækst.  

 

Business case-beregninger er vigtige for at mindske usikkerheden forud for ændringer af 
SMV'ernes forretningstilgange, og det er afgørende for at konkretisere potentialerne og 
motivere virksomhederne til at arbejde videre med CØ. 

 
I delanalyse 1 fremhæves det, at der er lang vej til effekt, da en cirkulær omstilling tager 
tid, og da omstillingen typisk vedrører både ændringer i produktions- og markedsforhold. 
Virksomhederne tilkendegiver, at det vanskeligt at opnå positive økonomiske effekter på 
kort sigt, men at de understreger, at markedets efterspørger stadigt mere cirkulære løsnin-
ger, og at det bliver et konkurrenceparameter på langt sigt. Det understreger, at de kom-
mercielle potentialer i CØ er centralt at fokusere på – også selvom de er langsigtede. 

COWI anbefaler i temaevalueringen af strukturfondsprojekterne også, at forløbene med 
fordel kan inddrage (potentielle) kunders behov, så det er tydeligt, hvilke kommercielle 
interesser de har i at samarbejde om et mere effektivt ressourceforbrug, da nye forret-
ningsidéer alt andet lige skal afspejle en markedsefterspørgsel. 

                                                                                                                                       
forbrug. Se 'Sådan bruges indikatorerne i regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder' (Version 5, Erhvervsstyrel-
sen, 18. februar 2019), 
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/erdf_indikatorvejledning.pdf  

CASE	

	

Dynamisk	business	case	og	fokus	på	konkrete	gevinster	
	
'Bæredygtig	Bundlinje'	har	eksempelvis	arbejdet	med	en	dynamisk	business	case	model,	der	kan	vise,	
om	forretningsidéerne	er	rentable	for	virksomhederne.	Modellen	beregner	økonomipotentialer	ved	
at	vise	omkostningerne	og	gevinsterne	ved	hvert	tiltag.	Det	belyser	også	de	væsentligste	risici,	som	
virksomheden	i	en	handlingsplan	skal	tage	højde	for.	Business	case	modellen	opstilles	overskueligt	i	
Excel,	så	virksomheden	både	kan	se	resultaterne	for	hvert	initiativ,	den	samlede	besparelse	og	forud-
sætningerne	for	business	casen.	'Bæredygtig	Bundlinje'	har	også	gode	erfaringer	med	at	et	energief-
fektiviseringstjek	kan	være	en	døråbner	til	de	skeptiske	og	umodne	SMV'er,	hvor	CØ-begrebet	kan	
være	meget	abstrakt.	Ved	at	starte	med	at	anvise	disse	virksomheder	nogle	helt	konkrete	besparelser	
oplever	'Bæredygtig	Bundlinje',	at	de	får	mulighed	for	også	at	tale	om	CØ	med	dem.	

	

Vækstmål	

	
Projektet	'Grøn	vækst	via	grønne	forretningsmodeller'	har	også	erfaret,	at	for	virksomheder,	hvor	CØ-
tankegangen	er	relativt	ny,	er	det	vigtigt	at	få	lavet	beregninger	og	analyser	af	omstillingens	kom-
mercielle	betydning	for	virksomheden.	I	projektet	opstiller	SMV'erne	desuden	fem	milepæle	over	fem	
år,	som	ligger	udover	projektperioden	på	fem	måneder,	hvor	de	skal	have	vækst	på	20%	i	minimum	tre	
af	de	fem	år	(vækst	i	enten	omsætning,	antal	medarbejdere	eller	eksport).	Indtil	videre	har	projektet	
været	en	så	stor	succes,	at	alle	SMV'erne	har	vækstet	med	mindst	20%	om	året.	
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Konklusionen er, at det er helt centralt, at CØ-projekterne fokuserer 
på kommercielle potentialer uanset virksomhedernes 'cirkulære modenhed'. I erhvervs-
fremme er CØ et middel, ikke et mål i sig selv. Ved at fokusere på, hvordan CØ kan være 
en vej til udvikling og vækst, engagerer det oftest også virksomhedsledelsen mere end, 
hvis miljøgevinsten er i centrum. De kommercielle potentialer skal derfor være styrende i 
såvel de indledende virksomhedsdialoger som i selve projektgennemførelsen. Dog er det 
sandsynligt, at virksomheder på højere modenhedsniveauer allerede har stillet skarpt på de 
kommercielle gevinster i CØ, og at det alt andet lige primært er virksomheder på lavere 
modenhedsniveauer, hvor der særligt er behov for at understøtte et fokus på de kommer-
cielle potentialer i CØ. 

 

7.3 Understøt	strategiudvikling	
Det er helt centralt at samarbejdet med virksomhederne om at sætte langsigtede mål og 
udarbejde en strategisk plan for at opnå disse mål. Det sikrer en bedre forankring af nye 
cirkulære forretningsidéer og sandsynliggør en større effektskabelse. 

Det er et vigtigt læringspunkt, at flere projektoperatører har blik for det langsigtede mål, 
og at det er vigtigt ikke udelukkende at jage kortsigtede effekter. De idéer, der ligger lige 
for, er ikke altid dem med størst effektpotentialer, og de vedrører ofte ikke virksomhe-
dens kerneforretning og forretningsmodel. Det kræver mere fokus på innovation og mere 
nytænkning i forløbene, hvilket COWI også anbefaler i temaevalueringen af 'Energi- og 
ressourceeffektive SMV'er'. Her fremhæver COWI blandt andet, at CØ-projekterne skal 
blive mere selektive med, hvilke virksomheder der deltager, og at der bliver allokeret flere 
ressourcer til den indledende idéudvikling. 

Forandring tager tid og væsentlige resultater kommer typisk først på længere sigt. Udfor-
dringen er, at der er begrænset tid til innovation og nytænkning i forløbene, og at flere 
forretningsidéer derfor fokuserer på affaldshåndtering eller energibesparelser, hvor det er 
sværere at levere materialebesparelser og vækst.  

Flere projekter har alligevel valgt at rette en stor del af forløbene fokus på dialoger med 
virksomhederne om, hvordan CØ kan blive en del af virksomhedens overordnede strate-
gi. Det gør dog potentielt også vejen til effekter lang. 

 

 

 

CASE	

	

Mål	med	et	road	map	
	
Den	strategiske	diskussion	kan	eksempelvis	struktureres	via	værktøjet	Roadmap,	som	LD	Cluster	i	
projektet	'Fokuseret	Værdikædesamarbejde'	blandt	andet	anvender.	Værktøjet	sætter	rammen	for	
en	værdifuld	dialog,	der	beskriver	den	udvikling	en	virksomhed	skal	igennem	for	at	blive	mere	cirku-
lær,	og	det	giver	en	fremadrettet	strategisk	plan,	som	virksomheden	kan	bruge	efter	endt	forløb.	De	
gode	erfaringer	med	Roadmap	er	blevet	ført	videre	i	LD	Clusters	projekt	'Øget	vækst	gennem	cirkulæ-
re	forretningsmodeller	i	SMV'er'.	
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Strategisk prioritering er en vigtig indikator for virksomhedens 'cirkulære modenhed' og 
dermed for virksomhedens parathed til at håndtere materialestrømme mere effektivt. Ikke 
mindst fordi der kan være lang vej til effekt. Pointen underbygges ligeledes af, at COWI i 
temaevalueringen anbefaler mere innovation og nytænkning i forløbene. 

En udfordring ved dette er dog, at der er mindre tid til at formulere og initiere konkrete 
tiltag hos virksomheden. Det kan medføre, at denne type forløb har sværere ved at levere 
kortsigtede COⁿ-, energi- og materialebesparelser og vækst, da forløbene omhandler den 
langsigtede strategiudvikling. Det er derfor centralt, at operatørerne afstemmer forvent-
ninger til effekternes størrelse og tidshorisont allerede i tilblivelsen af projekterne. 

Konklusionen er, at den langsigtede strategiudvikling hos SMV’erne styrker muligheder-
ne for, at virksomhederne selv arbejder videre med CØ. Det kan sandsynligvis også skabe 
større effekter på sigt. Det er således relevant at understøtte virksomhedernes strategi 
uanset virksomhedernes 'cirkulære modenhed'. Det er dog primært virksomheder på de 
lavere modenhedsniveauer, der har behov for støtte til strategiudvikling, da virksomheder 
på de højere modenhedsniveauer allerede har udviklet deres CØ-strategi. 

 
7.4 Behov	for	viden	om	CØ	

Virksomheder efterspørger viden om CØ. Delanalyse 1 viser desuden, at SMV’erne ikke 
er nået særlig langt med at afdække de kompetencebehov, som arbejdet med CØ indebæ-
rer for deres medarbejdere. 

Operatørerne oplever, at selvom der længe er blevet snakket om CØ i Danmark, er få 
SMV’er parate til at tænke deres forretningsmodel cirkulær i stedet for lineær. Flere opera-
tører oplever derfor, at det virksomhederne især har brug for, er en sparringspartner, som 
kan hjælpe dem med at forstå de grundlæggende begreber i CØ, og hvordan de selv 
kommer i gang. Det betyder, at flere virksomheder reelt indgår i projekter, hvor de først 
har behov for at forstå, hvad CØ handler om. 

CASE	

	

Justering	af	virksomhedernes	forretningsmodeller	via	strategiske	tematikker	

	
'Grøn	vækst	via	grønne	forretningsmodeller'	anvender	en	metode,	hvor	de	præsenterer	SMV'erne	for	
fem	tematikker,	som	de	kan	læne	sig	op	ad	i	udviklingen	af	deres	grønne	forretningsmodel.	Tematik-
kerne	er	1)	lukkede	kredsløb,	2)	digitalisering/automatisering,	3)	produktion	ved	efterspørgsel,	4)	ma-
teriale	forbrug,	og	5)	deleøkonomi	og	CØ.	Brugen	af	tematikkerne	kan	give	forståelse	for,	at	SMV'er-
ne	ikke	behøver	at	ændre	hele	deres	forretningsmodel,	men	at	der	kan	være	særlige	områder,	de	kan	
justere.	
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Operatørerne bruger derfor ofte meget energi på at arbejde med virk-
somhedernes mindset, og udvikling af viden og kompetencer om CØ fylder meget. Det på 
trods af, at tiden hertil er knap, da CØ-projekter sjældent indeholder egentlige kompeten-
ceudviklingsforløb. 

Det stiller betydelige krav til, hvordan projekterne effektivt kan tilføre virksomheder den 
nødvendige viden. Ligesom det stiller krav til, at operatørerne allerede i de indledende 
dialoger med virksomhederne identificerer virksomhedernes 'cirkulære modenhed', så de 
kan fastsætte den enkelte virksomheds behov for viden om CØ.  

 
Viden om CØ, og hvordan CØ kan være et middel om vækst, er centralt for såvel foran-
kring af CØ i virksomhederne såvel som virksomhedens muligheder for at håndtere mate-
rialestrømme (på nye rentable måder). I delanalyse 1 bliver virksomhederne behov for 
viden om CØ eksemplificeret i et behov for 'øvebaner' til at opbygge viden og kompeten-
cer internt i virksomheden uden at bruge for mange ressourcer.  

I delanalyse 1 bliver også fremhævet, at virksomheder med en høj 'cirkulær modenhed' 
har behov for specialiseret viden om CØ. Det kan ske via tættere samarbejder med vi-
densinstitutioner, som kan tilknytte studerende eller forskere, som har de specialiserede 
kompetencer og den viden, som disse virksomheder har behov, og som i høj grad afhæn-
ger af fokus for deres arbejde med CØ. 

 
Konklusionen er, at der er stor forskel i, hvilken CØ-viden virksomhederne efterspørger. 
Virksomheder på de lavere modenhedsniveauer har behov for at opbygge en grundlæg-
gende CØ-viden og CØ-kompetencer, der tydeliggør, hvordan CØ kan være et middel til 
nå virksomhedens mål. Virksomheder med højere 'cirkulær modenhed' har opbygget 
denne viden og disse kompetencer. Men i eksekveringen af deres CØ-strategi og imple-
mentering af deres CØ-forretningsmodel har de behov for specialiseret og mere avanceret 
viden om CØ. Det er derfor værdifuldt for dem at samarbejde med videninstitutioner. 
 

CASE	

	

Vigtigheden	af	en	grundig	indledende	dialog	om	efterspørgsel	og	behov	

	
'Bæredygtig	Produktion	3.0'	oplever,	at	det	er	umuligt	at	lave	en	one-fits-all	løsning	for	virksomhe-
derne.	Virksomhedernes	organisatoriske	forhold,	størrelse	og	tilgang	til	CØ	er	meget	forskelligt.	Det	
er	derfor	nødvendigt	med	en	grundig	indledende	dialog	og	kontakt	til	virksomhederne	for	at	afklare	
deres	efterspørgsel	og	behov.	

CASE	

	

Videninstitutioner	har	efterspurgte	kompetencer	og	ressourcer	

	
Aalborg	Universitet	(AAU)	er	operatør	på	'Bæredygtig	Produktion	3.0',	og	AAU	har	eksempelvis	kun-
net	stille	et	laboratorium	og	forskere	til	rådighed	for	at	undersøge	kemikalieniveauer	og	gennemføre	
livscyklusvurderinger.	Derudover	har	universitetets	studerende	bidraget	med	at	interviewe	virksom-
hedernes	kunder	og	lave	grundige	undersøgelser	af	virksomhedernes	potentialer	i	relation	til	CØ,	
hvilket	AAU	også	har	oplevet	som	værdifuldt	for	virksomhederne	i	projektet.	
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7.5 Krav	til	konsulenternes	CØ-kompetencer		

De fleste CØ-projekter anvender private konsulenter til at vejlede og rådgive virksomhe-
derne. For strukturfondsfinansierede projekter er det ligefrem et krav at konkurrenceud-
sætte rådgivningsopgaven. Operatørerne kravspecifikationer til konsulenternes CØ-
kompetencer får derved stigende betydning. 

Operatørerne understreger vigtigheden af, at de private konsulenter har en omfattende 
viden og erfaring med at arbejde med CØ som en driver for forretningsudvikling. Flere 
operatører oplever dog, at det kan være vanskeligt at samle et bredt felt af relevante kon-
sulenter. Det kan desuden være særligt svært at identificere konsulenter med CØ-
kompetencer i nogle regioner i Danmark.  

 
For flere af CØ-projekterne har projektoperatørerne anbefalet virksomhederne private 
konsulenter, typisk tre, som operatørerne mener er velegnede til at rådgive virksomheden. 
Herefter er det op til virksomhederne at indlede en dialog med konsulenterne og herefter 
vælge én. Nogle operatører tilbyder eksempelvis virksomhederne at vælge konsulent via 
en såkaldt rådgiverbørs, hvor konsulenternes kompetencer, tilgange og erfaringer er præ-
senteret. 

Ofte har virksomheden allerede en god kontrakt til en private konsulent, som måske lige-
frem har bidraget aktivt til rekrutteringen af virksomheden til projektet. I så fald vælger 
virksomheden typisk denne private konsulent som sin rådgiver. 

Flere projektoperatører er begyndt at indarbejde videndeling mellem konsulenter som en 
del af projektets aktiviteter. Det skaber en større fællesmængde af viden om CØ i projek-
terne og hos konsulenterne, og det kan fungere som en oplæring af de konsulenthuse, 
som stadig primært tænker i lineære forretningsmodeller. 

I lyset af, at der i projekterne er stor forskel på virksomhedernes 'cirkulære modenhed' 
stiller det ekstra store krav til konsulenterne, da de potentielt skal kunne tilpasse deres vej-
ledning og rådgivning til virksomheder med forskellig 'cirkulære modenhed'. For virk-
somheder på de lavere modenhedsniveauer er det centralt, at private konsulenter kort og 
præcist kan vejlede og rådgiver om, hvordan CØ kan være en driver for forretningsudvik-
ling og vækst. Rådgivningsbehovet for virksomheder på de højere modenhedsniveauer 
vedrører typisk dels tekniske og specialiserede forhold, som deres CØ-strategi og cirkulæ-
re forretningsmodel fokuserer på. Dels mere generel forretningsudvikling såsom optime-
ring, skalering og salg.  

CASES	

	

Balance	mellem	CØ-kompetencer	og	lokalkendskab	

	
'Bæredygtig	vækst	gennem	energi-	og	ressourceeffektive	SMV'er'	oplever,	at	mange	af	de	konsu-
lenthuse,	som	har	stor	erfaring	med	CØ,	ligger	i	København	eller	eventuelt	i	Aarhus.	Samtidig	får	de	
som	regel	god	feedback	fra	virksomheder,	når	de	bruger	lokale	konsulenter,	som	kender	til	forholde-
ne	for	SMV’erne.	Disse	to	hensyn	kan	være	svære	at	balancere.	'Øget	vækst	gennem	cirkulære	for-
retningsmodeller	i	SMV'er'	og	'National	Cirkulær	Økonomi	Hub'	har	arbejdet	med	denne	balance	ved	
at	lave	rammeaftaler	med	en	bred	vifte	af	forskellige	konsulenthuse	(i	alt	32).	På	den	måde	kan	de	
matche	virksomhedernes	meget	forskelligartede	behov	med	kompetencer,	der	passer	netop	til	dem.	
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Konklusionen er, at de private konsulenters viden om CØ ikke kun 
går på begreberne, teknikken og de miljømæssige CØ-principper. De skal også have den 
fornødne viden om det kommercielle potentiale i en cirkulær omstilling. Ligesom rådgiv-
ningen skal være tilpasset virksomhedernes 'cirkulære modenhed'. Operatørerne har der-
for en vigtig opgave med at vurdere, hvilke konsulenter der har denne viden om CØ. Vig-
tigheden understreges af, at virksomheder på de højere modenhedsniveauer har et mindre 
udbytte af projektdeltagelse. Da det oftest er den private konsulent, der er virksomheder-
nes primære kontakt, og som gennemfører det egentlige forløb med virksomheden, indi-
kerer det, at de private konsulenter i dag har svært ved at imødekomme de behov, som 
virksomheder med et højt cirkulært modenhedsniveau, har. 

 
7.6 Forretningsidé	før	værdikædesamarbejder		

Fokusér først arbejdet på virksomhedens cirkulære forretningsidé og flyt derefter fokus til 
samarbejdsmuligheder i værdikæden og mellem virksomheder.  

Flere operatører oplever, at det er helt centralt at fokusere på den enkelte virksomheds 
forretningsmuligheder, inden man søger at koble virksomheden med andre virksomheder 
eller med videninstitutioner. Det hænger sammen med, at mange virksomheder, som ikke 
har erfaring med CØ, har behov for at afklare, hvordan CØ kan være et relevant middel 
til at nå virksomhedernes mål, før andre virksomheder og videninstitutioner bliver ind-
draget i værdikædesamarbejder.  

 
Udviklingen af forretningsidéer sker typisk med afsæt i virksomhedens materialestrømme, 
som eksempelvis kan sammenfattes i ressourceprofil for virksomheden. Det danner 
grundlag for en virksomhedsvejledning og -rådgivning, hvor forretningsidéerne bliver 
konkretiseret og fokuseret. 

I takt med at forretningsidéen bliver konkretiseret og fokuseret er værdikædesamarbejder 
en naturlig vej at gå, da det oftest er nødvendigt for at realisere de såvel kommercielle 
som miljømæssige potentialer i CØ. Det hænger sammen med, at materialestrømme ved-
rører hele værdikæden, og at det kræver en fælles indsats at håndtere materialestrømme på 
en ny og mere rentabel måde. 

Det er særligt relevant at arbejde med forretningsidé før værdikædesamarbejde, når pro-
jekterne skal understøtte virksomheder med en lav 'cirkulær modenhed', mens værdikæde-
samarbejder særligt er relevant for virksomheder, der har udviklet CØ-forretningsidéer og 

CASE	

	

Samarbejde	i	flere	projekter	

		
’Fokuseret	værdikædesamarbejde'	forsøgte	at	arbejde	med	værdikæder.	Det	viste	sig	dog	vanskeligt	
at	komme	dertil	med	virksomhederne	i	dette	projekt,	fordi	virksomhederne	først	havde	behov	for	
internt	at	drøfte	forretningsmulighederne	i	CØ.	LD	Cluster,	som	er	projektoperatør,	sætter	fokus	på	
mulighederne	i	øget	værdikædesamarbejde	med	de	virksomheder,	som	er	længst	fremme	med	deres	
cirkulære	forretningsidéer.	Det	har	LD	Cluster	blandt	andet	gjort	i	projektet	'Øget	vækst	gennem	cir-
kulære	forretningsmodeller	i	SMV'er'.	I	'Bæredygtig	Bundlinje'	har	de	gjort	sig	lignende	erfaringer,	og	
de	ønsker	fremadrettet	at	arbejde	videre	med	nogle	af	de	virksomheder,	som	de	har	understøttet	i	at	
udvikle	cirkulære	forretningsidéer,	og	som	de	nu	oplever,	vil	have	værdi	af	at	deltage	i	værdikæde-
samarbejder.	En	værdi,	som	disse	virksomhederne	ikke	havde,	da	deres	forretningsidéer	ikke	var	af-
klaret.	
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dermed antageligt har en højere 'cirkulær modenhed'. I delanalyse 1 bliver det understre-
get, at relationerne i værdikæden først ændres for de virksomheder, som har en høj 'cirku-
lær modenhed'. 

Det er dog centralt, at virksomheder med en lav 'cirkulær modenhed' også er opmærk-
somme på (kommende) markedsbehov, selvom det i første omgang ikke udmønter sig i 
værdikædesamarbejder. COWI peger i temaevalueringen på behovet for i højere grad at 
arbejde med forretningsudvikling 'indefra og ud', så forretningsudviklingen bliver styret af 
markedsbehov, og virksomhedens (potentielle) kunder i højere grad bliver inddraget i ud-
vikling og test af forretningsidéer. 

Konklusionen er, at SMV'erne først er klar til at arbejde med deres værdikæder mere 
bredt, når de har været igennem et forløb, der fokuserer på deres egen forretning. Derfor 
har værdikædesamarbejder været vanskeligt at favne i flere af de projekter, der er gennem-
ført, da virksomhederne ikke er parate til at begynde at arbejde med hele deres værdikæde. 
Det bliver de dog ofte som resultat af deres deltagelse, da cirkulære forretningsidéer ty-
pisk udvikler sig i samarbejde mellem virksomheder. Det er således uanset virksomheder-
nes 'cirkulære modenhed' vores vurdering, at det er helt centralt, at forretningsidéer er 
baseret på vurderinger af værdikædens behov og kundernes efterspørgsel – også selvom 
dette først senere udmønter sig i egentlige værdikædesamarbejder, hvor virksomheder 
sammen udvikler nye cirkulære løsninger. 

 
7.7 Flere	fællesforløb	med	mere	ens	SMV'er	

Gennem projekternes fællesforløb kan SMV’erne uformelt samarbejde om nye løsninger, 
gode ideer og potentielle samarbejder imellem ligesindede, og virksomheder med et fælles 
fokus. Det kræver dog, at den kritiske masse af virksomheder er stor nok til at opnå den-
ne synergi, ligesom det kræver, at disse virksomheder ønsker sådanne fællesforløb. 

Projektoperatører, der kan rekruttere nok virksomheder, oplever, at det skaber stor værdi 
for virksomhederne at inddrage dem i fællesforløb, hvor virksomhederne har et indbyrdes 
fokus eller interesser, som de kan samarbejde om. Det kan gøres ved at gruppere virk-
somheder i eksempelvis specifikke brancher, værdikæder eller temaer, som skaber grund-
lag for videndeling gennem fællesforløb. Det har LD Cluster i 'Øget vækst gennem cirku-
lære forretningsmodeller i SMV'er' og 'Fokuseret Værdikædesamarbejde' oplevet som 
værdifuldt for virksomhederne. 

Fællesforløb med virksomheder fra samme branche, af samme størrelse og især fra sam-
me værdikæde og med samme 'cirkulære modenhedsniveau' er således en styrke. Dog er 
fællesforløb i form af værdikædesamarbejder i højere grad relevant for virksomheder med 
en relativ høj 'cirkulær modenhed', mens fællesforløb, der i højere grad fokuserer på ek-
sempelvis CØ-viden og CØ-netværk er relevant for virksomheder med en relativ lavere 
'cirkulær modenhed'. 

Konklusionen er, at virksomhederne typisk får meget ud af at møde andre lignende virk-
somheder, som også arbejder med at udvikle en grøn cirkulær forretningsmodel. Flere 
operatører oplever dog, at virksomhederne ønsker at fokusere på egne forretningsmulig-
heder, inden man søger at koble virksomheden med andre virksomheder eller med viden-
institutioner. Tilsvarende har mange et behov for viden om CØ, hvilket de potentielt også 
vil kunne opnå via fællesforløb med andre SMV'er. Det er derfor centralt for operatører-
ne at være opmærksomme på værdien af et fællesforløb, da værdikædesamarbejde typisk 
er relevante for virksomheder med en relativ høj 'cirkulær modenhed'.  
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7.8 Samarbejde	med	kommuner	og	Erhvervshuse	

Et samarbejde med kommunerne skaber kontakt til flere virksomheder, ligesom kompe-
tencerne i kommunerne kan bidrage til at understøtte CØ-projekterne. Endelig kan et 
samarbejde opbygge viden og kendskab til CØ i kommunerne. 

Flere operatører samarbejder med kommunerne om at kontakte og informere virksomhe-
der om CØ-projekter. Samarbejdet fungerer typisk bedst, når både tilsynsmedarbejdere 
(miljøtilsyn) og erhvervskonsulenter (erhvervskontor/erhvervsråd) er involveret i CØ-
projekterne. Flere operatører inviterer blandt andet tilsynsmedarbejderne med på første 

besøg hos virksomhederne. 

 
Samarbejde med kommuner øger den kritiske masse af virksomheder, der potentielt er 
interesseret i at deltage i et CØ-projekter. Mange projekter bliver nemlig målt på, hvor 
mange SMV'er der deltager. En større kritisk masse gør, at projekterne har bedre mulig-
hed for at fravælge et samarbejde med de virksomheder, hvor effektpotentialerne er be-
grænsede.  

Det er desuden en styrke, når operatørerne involverer kommunale chefer i projekterne, da 
det skaber større sandsynlighed for, at den viden om CØ, der er opbygget i projektet, og-
så anvendes efter projektets afslutning. Dog er det i samarbejdet med kommunerne – og 
især med tilsynsarbejderne – centralt at fokusere på SMV'erne udviklings- og vækstpoten-
tialerne i CØ, så fokus ikke bliver for ensidigt på miljø. 

Konklusionen er, at det kræver en aktiv indsats af projektoperatøren at få virksomheder-
ne til at indgå i CØ-forløb, og flere operatører oplever, at det er vanskeligt at finde inte-
resserede virksomheder. Her kan et samarbejde med både kommuner og Erhvervshuse 
skabe interesse for CØ-projekterne i flere virksomheder. Samarbejdet med kommuner 
kan også være frugtbart, fordi de kan bidrage til at understøtte CØ-projekterne med spe-
cialiseret og teknisk viden, hvilket særligt er interessant, når kommuner er potentielle kø-
bere af CØ-løsninger. Et sådant samarbejde kan ligeledes opbygge viden om CØ i kom-
munerne, hvilket potentielt kan skabe den positive synergi, at flere kommuner begynder 
at efterspørge cirkulære løsninger. Dermed bidrager til at løse en af de centrale strukturel-
le udfordringer, som flere virksomheder oplever.  

CASE	

	

Virksomhedskontakter	og	forankring	af	CØ	i	kommunerne	

	
'Bæredygtig	Bundlinje'	har	inddraget	tilsyns-	og	erhvervskonsulenter	til	screening	og	rekruttering	af	
virksomheder.	Ved	både	at	inddrage	teknisk	og	erhvervsfagligt	personale	fra	kommunerne	har	pro-
jektet	desuden	udnyttet	samarbejdet	på	tværs	af	administrationerne	i	kommunen.	Projektet	'Bære-
dygtig	vækst	gennem	energi-	og	ressourceeffektive	SMV'er'	inkluderer	desuden	repræsentanter	fra	
de	lokale	kommuner	i	en	tovholdergruppe,	da	det	forankrer	kommunens	rolle	som	partner	i	projek-
tet.	Generelt	har	NBE,	som	er	operatør	på	’Bæredygtig	vækst	gennem	energi-	og	ressourceeffektive	
SMV'er’,	erfaret,	at	det	tætte	samarbejde	på	tværs	af	myndigheds-	og	udviklingsarbejde	skaber	gode	
relationer	til	virksomhederne.	
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8 Anbefalinger	
De tværgående læringspunkter danner grundlag for at anbefale, hvordan erhvervsfrem-
meprojekter kan understøtte SMV'er i at indfri udviklings- og vækstpotentialerne i CØ. 

› Anbefaling	1:	identificér	virksomhedernes	'cirkulære	modenhed'	via	et	fokus	

på,	om	og	hvordan	CØ	er	forankret	i	virksomheden. En engageret virksomheds-
ledelse er en forudsætning for at håndtere materialestrømme på nye rentable måder. 
At fokusere på, hvordan CØ er forankret i virksomheden, er en enkel og operationel 
indikation af virksomhedens 'cirkulære modenhed'. I fremtidige indsatser kan det ske 
i operatørernes indledende dialoger med virksomhederne samt i operatørernes lø-
bende projektopfølgning og dialog med projektparterne. 

› Anbefaling	2:	motivér	virksomhedsledelsen	ved	at	sætte	fokus	på	de	kom-

mercielle	potentialer	i	CØ. Behovet for at italesætte CØ som et middel til vækst og 
til opnåelse af kommercielle mål understreges af, at engagering af virksomhedsledel-
sen er en forudsætning for, at virksomhederne kommer i gang med CØ og for, at de 
udvikler virksomhedens 'cirkulære modenhed. De lavthængende økonomiske gevin-
ster i form af reduceret materialeforbrug, kan desuden fungere som motivationsfak-
tor og døråbner over for de "skeptiske" virksomhedsledere.   

› Anbefaling	3:	opstil	indikatorer	for	vækst	i	CØ-projekter. Det er hensigtsmæs-
sigt, at CØ-projekter gør en betydelig indsats for at fremhæve, hvilke kommercielle 
potentialer CØ kan skabe. For strukturfondsfinansierede CØ-projekter kan dette 
konkret ske ved at supplere de programfastsatte indikatorer med projektspecifikke 
indikatorer, så begge hensyn tilgodeses. En indikator kan være stigning i årlig omsæt-
ning eller antal nye fuldtidsbeskæftigede, som også er indikatorer i andre vækstpro-
grammer. 

› Anbefaling	4:	målret	CØ-projekter	til	at	skabe	progression	i	virksomhedernes	

'cirkulære	modenhed'. Virksomheder, der ser CØ som en mulighed, og som arbej-
der med CØ i det små, har andre behov end virksomheder, som implementerer en 
CØ-strategi eller en CØ-forretningsmodel.  Sæt i fremtidige CØ-projekter derfor 
virksomhedernes aktuelle 'cirkulære modenhed' og behov i centrum og sæt mål for 
deres progression. Det vil skabe et bedre match mellem virksomhedernes behov og 
CØ-projekternes virkemidler.  

› Anbefaling	5:	indtænk	dialog	med	regulerende	myndigheder. Hvis de struktu-
relle barrierer, som de cirkulært modne virksomheder oplever, skal nedbrydes, er dia-
log og feedback fra virksomhederne til de ansvarlige myndigheder for reguleringen 
vigtig. Man bør overveje, hvordan en sådan dialog og feedback kan indtænkes i frem-
tidige programmer og indsatser. Det kunne eksempelvis være gennem fastlagte dia-
logmøder, hvor relevante ministerier, herunder Miljø- og Fødevareministeriet, Er-
hvervsministeriet eller Erhvervsstyrelsen mødes med virksomhederne. 

› Anbefaling	6:	inddrag	videninstitutioner	i	rådgivningen	af	virksomheder	med	

en	høj	'cirkulær	modenhed'. Ved at operatører inddrage videninstitutioner kan 
CØ-projekter skabe adgang til en specialiseret viden, som bliver efterspurgt af virk-
somheder med en høj 'cirkulær modenhed'. Tilsvarende kan studerende bidrage til at 
løse vigtige opgave såsom kundeanalyser og potentialevurderinger. Det er derfor vig-
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tigt, at der i CØ-programmer og CØ-projekter er midler til at in-
volvere videninstitutioner.  

› Anbefaling	7:	inkludér	egentlige	kompetenceudviklingsforløb	i	flere	CØ-

projekter. Mange virksomheder, som er engageret i CØ-projekter, har en lav 'cirku-
lær modenhed' og har behov for viden om, hvad CØ er, og hvordan CØ kan have 
kommerciel relevans. Disse virksomheder har – udover behov for en 'øvebane' – ty-
pisk behov for kompetencer til at drive analyse- og udviklingsforløb med afsæt i CØ. 
For virksomheder med en høj 'cirkulær modenhed' er behovet for viden og kompe-
tencer mere specialiseret og knyttet til virksomhedens konkrete tilgang til CØ. Derfor 
vil det være en styrke at sammentænke forskellige program- og projekttyper og finan-
sieringskilder (f.eks. under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, strukturfonde og 
Innovationsfonden), så der er mulighed for og ressourcer til kompetenceudviklings-
forløb. 

› Anbefaling	8:	uddan	flere	konsulenter	i	CØ, så der skabes en større kritisk masse 
af rådgivere, som kan imødekomme alle de behov som virksomhederne har – uanset 
'cirkulær modenhed'. Anbefalingen skal ses i lyset af, at virksomhedsrådgivningen er 
en central del af alle CØ-projekter, og at denne rådgivning har svært ved at imøde-
komme de behov for især specialviden, som virksomhederne med en høj 'cirkulær 
modenhed' har. En sådan uddannelse kan eksempelvis ske i regi af universiteterne 
med specialviden om CØ. 

› Anbefaling	9:	tilrettelæg	den	fremtidige	indsats,	så	den	udgør	en	pipeline	af	

CØ-virksomheder,	hvor	de	indledende	aktiviteter	kan	bruges	som	'øvebane'. 
En sammenhængende erhvervsfremmeindsats i forhold til CØ kræver en længere in-
vesteringshorisont og længere effektkæder, fordi de fleste virksomheder har en lav 
'cirkulær modenhed', og fordi vejen til effekter kan være lang. Erhvervsfremmeind-
satsen skal således investere i sammenhængende indsatser, som modner virksomhe-
derne frem mod opnåelse af de ønskede effekter. Det kræver dernæst reinvesteringer 
i virksomheder med afsæt i den forståelse, som de har opnået via videnopbygning, 
kompetenceudvikling og 'øvebaner'. 

› Anbefaling	10:	prioritér	udviklingen	af	forretningsidéer	med	effektpotentia-

ler. De idéer, der ligger lige for, er ikke altid dem med størst effektpotentialer, og de 
vedrører ofte heller ikke virksomhedens kerneforretning og forretningsmodel, men i 
stedet eksempelvis typisk affaldshåndtering og energibesparelser. Derfor er der be-
hov for mere innovation og mere nytænkning i forløbene, som COWI også anbefaler 
i temaevalueringen af 'Energi- og ressourceeffektive SMV'er'. Her fremhæver COWI 
blandt andet, at CØ-projekterne skal blive mere selektive med, hvilke virksomheder 
der deltager, og at der bliver allokeret nok ressourcer til den indledende idéudvikling. 

› Anbefaling	11:	engagér	kommunale	medarbejdere	og	Erhvervshuse	i	projekt-

forløb, da de har kontakt til virksomheder, som vil kunne have gavn af at deltage i et 
CØ-projekt, men som ikke af egen drift søger deltagelse. Her er tilsynsmedarbejdere, 
erhvervskonsulenter og Erhvervshuse vigtige samarbejdspartnere for CØ-
projekterne, da de kan motivere sådanne virksomheder til at deltage. De kan desuden 
bidrage med specialviden om blandt andet vækst og miljøtekniske forhold, som kan 
være relevante for flere virksomheder. Der er i den forbindelse behov for kompeten-
ceudvikling, så flere medarbejdere i kommuner og erhvervshuse er godt klædt på til 
at sparre med virksomhederne om CØ. 
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Bilag:	Casesamling	–	uddybende	om	de	10	

cases	

Fokuseret Værdikædesamarbejde - Design for optimal ressourceanvendelse9  

 Formål: At hjælpe SMV'er med at udvikle grønne forretningsmodel-
ler og indtænke øvrige virksomheder i forretningsmodellens værdi-
kæde for at skabe mindre energi og materialeforbrug. 
Operatør: LD Cluster 
Partnere: Væksthus Midtjylland og otte private konsulentteams som 
rådgivere. 
Region: Midtjylland (RM) 
Målgruppe: SMV'er i Region Midtjylland 
Antal virksomheder: Gennemførelse af to hold (hhv. 16 og 21 virk-
somheder); i alt 37 
Budget: 7.500.000 kr. 
Finansiering: Strukturfondsmidler og regionale midler 
Periode: 3 år, 26.01.2016 - 31.12.2018 
Kontaktperson: Frank Engelbrecht, frank@ldcluster.com  

Projektindhold:  
Et projektforløb har fire faser fordelt over 8 måneder pr. hold, som virksomhederne føres 
igennem:  

1) Screening af virksomheder til forløbet: I denne fase udpeges i alt 80 omstillingsparate 
SMV'er udpeges, og heraf inddrages 40 SMV'er til forløbet med målet om at mindst 30 
SMV'er gennemfører forløbet. SMV'en vælger her en konsulent ud fra en liste/katalog 
hos operatøren over kvalificerede CØ-konsulenter  

2) Virksomhedernes ressourceprofil: I fase 2 får SMV'erne besøg af den valgte konsulent. 
Klimakompasset præsenteres og scope 1 udfyldes. Konsulenten står efterfølgende for et 
interview med SMV'en, og operatøren faciliterer en opstartsworkshop (kickoff) med del-
tagelse fra alle projektets parter.  

3) Udvikling af nye grønne forretningsmodeller og værdikædepartnerskaber: Designtænk-
ning anvendes til at drive et tværfagligt innovationsforløb. Forretningsmodelen udvikles i 
form af en Business Model Canvas og evt. et Designbrief. Der tages herefter kontakt til 
relevante samarbejdspartnere til forskellige funktioner i værdikæden. Sideløbende deltager 
virksomhederne i workshops med værdikæde-matchmaking for at skabe basis for fremti-
dige partnerskaber.  

4) Læringsevaluering og udbredelse af viden: I løbet af de tre projektår følges aktiviteterne 
mhp. dokumentation af indsatsen, læring og virksomhedernes udbytte. Viden formidles 
og udbredes via website, konferencer og udstilling. 

Vigtigste læringspunkter: 
Erfaringerne i Fokuseret Værdikædesamarbejde er, at det er afgørende for et CØ-projekts 

                                                
9 Beskrivelsen er baseret på data fra Regional Udvikling 
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/projektliste?Version=1&Indsatsomraade=Udvikle%20og%20genn.f.%20gr%C3%B8nne%20fo
rr.model. Se også rethinkbusiness.dk 
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succes, at ledelsesrepræsentanter engagerer sig i virksomhedsforløbene. LD Cluster har 
derfor haft succes med at stille krav om, at en repræsentant fra virksomhedsledelsen del-
tager i det første møde. Hvis ikke der er ledelsesopbakning til, at SMV’en deltager i pro-
jektet, oplever LD Cluster, at de nye tanker ofte ikke bliver forankret i virksomhedens 
strategi, og at nye initiativer risikerer at strande. Kravet om ledelsesdeltagelse sender også 
et signal til virksomheden om, at forløbet skal tages seriøst. 

LD Cluster har i forløbet lagt vægt på dialoger om SMV'ernes overordnede strategi for at 
sikre bedre forankring af nye cirkulære forretningsmodeller og herved langsigtede effek-
ter. De har i den strategiske diskussion taget udgangspunkt i værktøjet Roadmap. Værktøjet 
sætter rammen for en værdifuld dialog, der beskriver den udvikling en virksomhed skal 
igennem for at blive mere cirkulær, og det giver en langsigtet fremadrettet plan, som virk-
somheden kan bruge efter endt forløb.  

Roadmappet har været brugt i flere af LD Clusters projekter til at skabe en struktur for for-
løbene, hvor fokus er på den langsigtede, strategiske udvikling af virksomhederne i ret-
ning mod mere cirkulære forretningsmodeller. LD Cluster har dels selv introduceret værk-
tøjet overfor virksomhederne og har desuden sikret, at de tilknyttede rådgivere har benyt-
tet værktøjet til at skabe struktur for deres forløb. Dermed bliver Roadmap et gennemgå-
ende værktøj til at hjælpe virksomhederne med at lægge en fremadrettet plan for deres 
udvikling mod en mere cirkulær forretningsmodel. De gode erfaringer med Roadmap er 
blevet ført videre i LD Clusters projekt, 'Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodel-
ler i SMV'er'. 

Desuden er erfaringen fra projektet, at fællesforløb for SMV'erne bibringer dem stor vær-
di, selvom det kan være udfordrende at få virksomhederne til at sætte den nødvendige tid 
af til fællesaktiviteter. Gennem fællesforløbene kan SMV'erne uformelt samarbejde om 
nye løsninger, gode ideer og potentielle samarbejder imellem ligesindede, og virksomhe-
der med et fælles fokus. Selvom LD Cluster med gode intentioner forsøgte at arbejde 
med værdikæder, viste det sig vanskeligt at komme dertil med virksomhederne i dette pro-
jekt. Det var strengt nødvendigt, at SMV'erne først havde styr på egen cirkulære forret-
ningsidé. Derfor har man i projektet forsøgt at sætte fokus på mulighederne for øget vær-
dikædesamarbejde med de virksomheder, som er længst fremme med deres cirkulære for-
retningsidéer. LD Cluster har blandt andet i projektet 'Øget vækst gennem cirkulære for-
retningsmodeller i SMV'er' arbejdet videre med at identificere virksomheder, som er 
modne nok til at fokusere på værdikædesamarbejder med andre virksomheder.  
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Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er10  

 

Formål: At hjælpe SMV'er med udvikling og implementering af cirkulære 
forretningsmodeller. 
Operatør: Lifestyle & Design Cluster (LD Cluster) 
Partnere: Erhvervshus Hovedstadsregionen, Erhvervshus Midtjylland, 
Fonden Plast Center Danmark, Trekantområdet Danmark, Videnscenter 
for Fødevareudvikling, UCN act2learn, DHI og private konsulenter til eks-
tern rådgivning. 
Region: Nationalt 
Målgruppe: SMV'er primært inden for byggeri, plast & emballage, fødeva-
rer & landbrug, træ, tekstil & møbler, og elektronik. 
Antal virksomheder: Per hold 20-25 SMV'er til udviklingsfasen (i alt 81 
SMV’er), 5-10 SMV’er til implementeringsfasen (20-40 SMV’er i alt) 
Budget: 37.274.586 kr. 
Finansiering: Strukturfondsmidler 
Periode: 3.5 år, 28.02.2018 – 31.07.2021 
Kontaktperson: Vestdanmark: Henrik Nørgaard, henrik@ldcluster.com 
og Østdanmark: Kim Hjerrild, kim@ldcluster.com  

Projektindhold: 
Projektet består af fire runder, hvor virksomheder i hver runde kan søge om 1) 100.000 kr. i til-
skud til udvikling af en strategi for en cirkulær forretningsmodel, og 2) 10-30 % i investerings-
støtte til (dele af) en cirkulær forretningsmodel.  
 
Projektet har seks aktiviteter, som virksomhederne føres igennem; 1) Opsøgende arbejde og 
projektmodning, hvor i alt 400 SMV'er kontaktes for at tale om deres muligheder for CØ med 
støtte fra projektet 2) Ansøgnings- og vurderingsprocessen; 3) Udvikling af cirkulære for-
retningsmodeller. Til denne fase kan 20-25 virksomheder per hold opnå op til 100.000 kr. i 
støtte til aflønning af en CØ-konsulent; 4) Implementering af cirkulære forretningsmodel-
ler, hvor virksomheder kan få 10-30% i støtte til en investering der samlet beløber sig til 500.000 
kr. Det kan bl.a. være til maskiner og udstyr. Mellem 5-10 virksomheder per hold kan modtage 
støtte; 5) Etablering og facilitering af netværk, hvor SMV'erne inviteres til kollektive netværk 
og temaworkshops, både i fem netværksgrupper fordelt på branche og fagligt fokus, men også 
workshops for hele holdet; 6) Formidling og kommunikation mhp. dokumentation, læring og 
opgørelse af udbytte, samt fokus på at udbrede viden via partner- og styregruppen, på website, 
konferencer og workshops. 
 
Vigtigste læringspunkter: 
Projektet har i sin første fase haft stor succes med at rekruttere SMV’er til det første af i alt 4 
hold og har modtaget 70 ansøgninger. Langt størstedelen af ansøgerne havde et særdeles højt 
ambitionsniveau for projektet og dem selv. Det har dog også betydet, at mange relevante ansø-
gere er blevet valgt fra. De er blevet henvist til andre relevante projekter eller bedt om at søge 
igen til de kommende forløb. Rekrutteringen er blandt andet blevet styrket ved at samarbejde 
med de private konsulenter, som er tilknyttet projektet. Konsulenterne har rakt ud til relevante 
SMV’er og opfordret dem til at ansøge om deltagelse i projektet. Konsulenterne har på den må-
de bidraget med interessante og interesserede virksomheder til projektet. Det har resulteret i, at 
minimum halvdelen af de rekrutterede virksomheder har haft kontakt til en konsulent, før de 
har indsendt deres ansøgning, hvilket samlet set har skabt en større interesse for CØ hos virk-

                                                
10 Beskrivelsen er baseret på data fra Regional Udvikling 
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/projektliste?Version=1&Indsatsomraade=Udvikle%20og%20genn.f.%20gr%C3%B8nne%20fo
rr.model 
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somhederne.  
 
En anden erfaring, som projektet har gjort sig, i forhold til inddragelse af konsulenter, gælder 
balancen mellem at anvende lokale konsulenter samtidig med, at de mest erfarne konsulenthuse 
ofte ligger i København eller Aarhus. LD Cluster har således lavet et offentligt udbud, som inte-
resserede konsulenter kunne søge, hvilket har resulteret i en liste bestående af 32 forhåndsgod-
kendte CØ-konsulenter i projektet. Den brede vifte af forhåndsgodkendte konsulenter har gjort, 
at de i projektet kan matche virksomhedernes meget forskelligartede behov med kompetencer, 
der passer netop til dem.  
 
I 'Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV'er' har LD Cluster også succes med 
at anvende værktøjet Roadmap, en erfaring de har trukket på efter gennemførelsen af deres pro-
jekt Fokuseret Værdikædesamarbejde (læs mere om værktøjet i casebeskrivelsen for Fokuseret 
Værdikædesamarbejde). Værktøjet Roadmap har stor værdi som det indledende arbejde i projek-
tet og skaber sammenhæng med den næste leverance i projektet, nemlig udviklingen af en cirku-
lær forretningsmodel. Denne struktur er udviklet i løbende med sparring mellem konsulenter, 
virksomheder, partnere, Erhvervsstyrelsen og egne erfaringer fra tidligere CØ-projekter, herun-
der særligt Fokuseret Værdikædesamarbejde. 
 
Derudover har LD Cluster erfaret, at det har stor værdi for CØ-projekter at lade virksomheder 
indgå i fællesforløb. LD Cluster har målrettet arbejdet med at indarbejde fællesforløb med vi-
dendeling mellem SMV’er og planlægger også, at fællesforløb skal være en central del af aktivite-
terne i dette og kommende projekter. Fællesforløbene giver SMV'erne mulighed for uformelt at 
samarbejde om nye løsninger, gode ideer og potentielle samarbejder imellem ligesindede og 
virksomheder med et fælles fokus. Desuden er det planen, at forløbene, blandt andet gennem 
fællesaktiviteter, skal udvikle sig til egentlige værdikædesamarbejder både under og efter forlø-
bet. 
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Bæredygtig Bundlinje11  

 

 

Formål: At gennemføre energi- og ressourceeffektiviseringer i SMV'er, 
som del af deres fremadrettede konkurrence- og vækstpotentiale. 
Operatør: Gate 21 
Partnere: Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter, Københavns Kom-
mune, DTU, Allerød Kommune, samt private konsulentvirksomheder, 
som eksterne rådgivere 
Region: Region Hovedstaden 
Målgruppe: SMV'er i Region Hovedstaden. 
Antal virksomheder: 100  
Budget: 26.508.492 kr. 
Finansiering: Strukturfondsmidler 
Periode: 3.5 år, 01.10.2015 – 30.04.2019 
Kontaktperson: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, liselot-
te.schmidt.kallesoe@gate21.dk 

Projektindhold: 
Projektets forløbe med virksomheder følger fem faser; 1) Den første kontakt til virksomhe-
derne, hvor virksomheder i regionen kortlægges for at komme frem til potentielle deltagere, og 
der tages kontakt til de mest relevante; 2) Analyse af potentialer, hvor virksomhederne vurde-
res ud fra potentiale for energi- og ressourcebesparelser, samt bæredygtighed og motivation for 
deltagelse; 3) Workshops og netværk, hvor virksomhederne har mulighed for at møde hinan-
den, og arbejde med specifikke emner som er relevante for deres udvikling; 4) Udvikling af 
grønne forretningsmodeller, hvor SMV'ernes behov og muligheder afdækkes ift. udarbejdelse 
af den grønne forretningsmodel. Virksomhederne tilføres viden om mulige metoder, tekniske 
løsninger og processer, som kan anvendes i udviklingen af grønne forretningsmodeller, de delta-
gende SMV'er/netværk af virksomheder bestemmer, hvilken forretningside de vil arbejde med, 
og de tilknyttes konsulenter til at understøtte udarbejdelsen af denne. 5) Måling af effekt, hvor 
den grønne forretningsmodel opsummeres ved at der laves effektmåling og vidensopsamling på 
baggrund af de opstillede forretningsmodeller.  

Vigtigste læringspunkter: 
Bæredygtig Bundlinje 1.0 har arbejdet med at foregribe sandsynligheden for at en ny forretning-
side er rentabel, ved at arbejde med en dynamisk business case model. I den nye grønne forret-
ningsmodel beregnes økonomipotentialer ved at illustrere omkostningerne og gevinsterne ved 
hvert tiltag. Konkret indgår følgende økonomiske beregningsparametre i modellen: Implemente-
ringsomkostninger, Driftsomkostninger (og -besparelser), Indtægter, Forventede økonomiske 
gevinster (nettonutidsværdi og intern rente) og Forventet tilbagebetalingstid. Derudover indgår 
de miljømæssige potentialer beregnet i form af CO2-reduktioner også i business case modellen. 
Modellen vil, udover at vise om initiativet er rentabelt, også identificere, hvilke faktorer og for-
udsætninger der er væsentlige for løsningen. Hermed vil den belyse de væsentligste risici ved 
tiltaget, og man vil i handlingsplanen kunne tage højde for få disse risikoafdækket. Den nye 
grønne forretningsmodel baseres på data fra virksomheden, der beskriver de omkostninger og 
indtægter, der er forbundet med løsningen. I de tilfælde, hvor virksomheden ikke selv kan skaffe 
data, baseres modellen på erfaringspriser samt offentligt tilgængelige data. Beregningerne bag 
den grønne forretningsmodel opstilles i Excel, hvor virksomheden har mulighed for at se hvilke 
økonomiske og miljømæssige besparelser den grønne forretningsmodel medfører, og har mulig-

                                                
11 Beskrivelsen er baseret på data fra Regional Udvikling 
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/projektliste?Version=1&Indsatsomraade=Udvikle%20og%20genn.f.%20gr%C3%B8nne%20fo
rr.model 
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hed for at ændre på en række centrale forudsætninger for modellen. 

I forløbene har Bæredygtig Bundlinje 1.0 desuden erfaret, at det virksomhederne bliver engage-
ret og i en grøn omstilling, hvis de har en sparringspartner, som kan hjælpe dem i gang med en 
mere grøn forretningsmodel. Processen forløber bedst ved at lade virksomheden starte i et 
”hjørne” af virksomheden fx via et energitjek for derefter at folde den cirkulære tankegang mere 
og mere ud. Et energieffektiviseringstjek kan være en døråbner til de skeptiske og umodne 
SMV'er, hvor CØ-begrebet kan være meget abstrakt. Ved at starte med at anvise disse virksom-
heder nogle helt konkrete besparelser oplever 'Bæredygtig Bundlinje', at de får mulighed for også 
at tale om CØ med dem. 

Virksomhederne har typisk ingen medarbejder der arbejder 100 % med miljø og derfor er res-
sourcer og tid en mangelvarer og taler for det vigtige i sparringspartnere som fx en kommune. 
Det er vigtigt at virksomheden selv påtager sig ansvaret for deres grønne omstilling. Som spar-
ringspartner er det til gengæld vigtigt at tage dialog med virksomheden om hele deres forretning. 
Der er mange forhold, som er afgørende for, om virksomhederne kommer i gang med en mere 
grøn forretningsmodel, og derfor kan forløbene med virksomhederne også komme til at handle 
om fx branding, kundepleje, centrale partnerskaber med videre.  

Udover at sandsynliggøre de kommercielle potentialer, har det i projektet været givtigt at anven-
de kommunale tilsyns- og erhvervsmedarbejdere i rekrutteringen af virksomheder. Det har givet 
en rigtig god effekt at møde virksomhederne gennem kommunens medarbejdere, og det har væ-
ret værdifuldt både at inddrage kommunens erhvervsmedarbejdere og miljømedarbejdere. Såle-
des er kommunerne blevet inddraget som projektpartnere, idet de har været ansvarlige for at 
rekruttere til og gennemføre hver deres del af projektforløbene.  

Bæredygtig Bundlinje 1.0 har dertil gjort sig en fremadrettet erfaring. Efterhånden som de afslut-
ter forløbet med SMV'erne har de oplevet, at nogle af SMV'erne, efter at have modtaget støtte 
til at udvikle cirkulære forretningsidéer, nu vil have værdi i at deltage i værdikædesamarbejder. 
En værdi, som disse virksomhederne ikke havde, da deres forretningsidéer ikke var afklaret. 
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Rest til Ressource - Grønne forretningsmodeller for SMV'er12  

 Formål: At udarbejde individuelle og skræddersyede grønne- og symbiose-
forretningsmodeller ud fra den enkelte SMV's potentiale for energi- og res-
sourceeffektiviseringer, samt at udarbejde strategi- og handlingsplaner her-
til. 
Operatør: Dansk Symbiosecenter 
Partnere: Danmarks Tekniske Universitet, Kalundborg, Odsherred, Guld-
borgsund, Køge, Slagelse og Holbæk kommuner.  
Region: Region Sjælland 
Målgruppe: Små- og mellemstore produktionsvirksomheder. 
Antal virksomheder: Udarbejdelse af individuelle, tekniske udviklingspla-
ner for 50 SMV'er, og udarbejdelse af grønne forretningsplaner for de 40 
Budget: 11.545.637 kr. 
Finansiering: Strukturfondsmidler 
Periode: 3 år, 01.07.2015 - 30.06.2018 
Kontaktperson: Thomas Nielsen, thomas.nielsen@kalundborg.dk 

Projektindhold: 
Projektet er opdelt i seks faser: 1) Screening for potentiale og motivation hos 100 SMV'er. I 
den forbindelse er der blevet udviklet et screeningværktøj i samarbejde med DTU og seks 
kommuner, som er blevet anvendt til systematisk screening. Screeningerne blev lavet sammen 
med miljømedarbejdere fra kommunerne; 2) Udvikling, der fokuserer på optimering af res-
sourceanvendelsen og sker i forløb, der er skræddersyede til den enkelte SMV. Virksomhederne 
tilknyttes konsulenter efter eget valg (der blev dog udført et udbud på opgaven); 3) Netværk, 
hvor virksomhederne forankres i lokale, industrielle symbiosenetværk for at skabe kontinuerlig 
overførsel af viden, adgang til teknologi, innovationspotentiale og lokal vækst; 4) Grønne for-
retningsmodeller, hvor det bl.a. beskrives hvad SMV'ernes vigtigste ressourcer er, og hvor de 
bruger flest penge, for at identificere de væsentligste forretningsmuligheder i en cirkulær omstil-
ling for SMV'en; 5) Formidling, hvor udviklingsplaner, strategi- og handleplaner skal formidles 
bredt som inspiration til andre virksomheder; 6) Projektledelse. 

Vigtigste læringspunkter: 
I rekrutteringsfasen af projektet har Dansk Symbiosecenter erfaret, at branchekendskab har væ-
ret essentielt. Dette har gjort dem i stand til at vide, hvor der var et rekrutteringspotentiale – og-
så i brancher som ikke var lige til, såsom hotel og restaurationsbranchen. På den måde fremhæ-
ves det, at branchekendskab kan være et springbræt til rekruttering. Derudover har de oplevet, at 
kendskab til projektet blev spredt mund-til-mund, hvilket skabte nyt grundlag for rekruttering.  
 
Rest til Ressource udviklede derudover værktøjer til at få budskabet om symbiose ud til virk-
somheder via kommunerne. Kommunernes miljømedarbejdere har taget del i denne udvikling. 
Det har været givtigt at have et så tæt samarbejde med kommunerne i projektet. Således beskri-
ver Dansk Symbiosecenter, at den største succes i projektet er det mindset, som medarbejderne i 
kommunerne og i de deltagende virksomheder har fået ind under huden ved at arbejde med CØ 
i projektet. Det var vigtigt at have kommuner med i udarbejdelsen af værktøjerne. Oplevelsen er, 
at det har været med til at vende myndigheden fra en, der kun kommer med påbud, kontrol og 
bøder til at være en rådgivende og sparrende instans. Erfaringen er, at virksomhederne gennem 
den nye dialog med kommunens miljømedarbejdere, oplever myndigheder og det offentlige som 

                                                
12 Beskrivelsen er baseret på data fra Regional Udvikling 
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/projektliste?Version=1&Indsatsomraade=Udvikle%20og%20genn.f.%20gr%C3%B8nne%20fo
rr.model 
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havende en sparringsfunktion i stedet for en "kontrolfunktion" i forhold til virksomhedernes 
ressourceforbrug. 

 
Grøn Industrisymbiose13  

 Formål: At kortlægge potentialet for at etablere konkrete industrisymbio-
ser i Danmark, så danske virksomheder kan opnå økonomiske gevinster 
ved bedre udnyttelse af overskuds ressourcer. 
Operatør: Erhvervsstyrelsen og Regionerne 
Partnere: NIRAS, den nationale task force under Erhvervsstyrelsen, Grøn 
Omstillingsfond, regionerne, Dansk Symbiosecenter, andre tekniske ek-
sperter og rådgivere 
Region: Nationalt 
Målgruppe: Bredt rettet mod virksomheder i forskellig størrelse landet 
over. 
Antal virksomheder: Ressourcetjek hos 700+ virksomheder, 170 symbio-
sematch på landsplan. 
Budget: Tilsagn om medfinansiering til rådgivning for i alt ca. 10.000.000 
kr.14 
Finansiering: Regionale og statslige midler 
Periode: 2 år, 2013-2015 
Kontaktperson: Repræsentant for task forcen Thomas Nielsen, tho-
mas.nielsen@kalundborg.dk. 

Projektindhold: 
En national "task force" blev etableret i samarbejde med Grøn Omstillingsfond, de fem regioner 
og Bornholms regionskommune og tekniske eksperter for at tilbyde virksomheder gratis res-
sourcetjek. Taskforcen foretog besøg hos de deltagende virksomheder. På besøgene blev der 
gennemgået mulighederne for at udveksle og udnytte energi, vand og materialer, der udgør en 
rest eller et biprodukt fra produktionen. Virksomhederne gennemgik aktivt interne ressource-
strømme og procedurer for affaldshåndtering. Derved var der fokus på mulighederne for enten 
at afsætte eller modtage ressourcerester, og taskforcen kunne i den forbindelse hjælpe med at 
finde relevante samarbejdspartnere til at udveksle ressourcer med på tværs af brancher. De virk-
somheder som ønskede at etablere et symbiosesamarbejde kunne søge tilskud til teknisk og fi-
nansiel rådgivning for at kunne implementere dette. 

Vigtigste læringspunkter: 
I forbindelse med screening af virksomheder, har Grøn Industrisymbiose haft stor værdi af den 
etablerede task force, hvor et bredt udsnit af kompetencer er repræsenteret. Det har givet særlig 
stor værdi, at task-forcen omfattede eksperter, som havde en stor viden om forskellige danske 
industrier. Det betød, at dialogen med virksomheden kunne blive meget konkret, eksempelvis 
omkring materialevalg. Samtidig er der gennem screeningen af de 700 virksomheder sket en stor 
vidensopbygning i task forcen, og repræsentationen af mange forskellige kompetencer som kun-
ne byde ind med hver deres perspektiv på optimeret materialeforbrug, gjorde at task forcen har 
kunne skabe stor værdi i projektet.  

En vigtig erfaring i forhold til at gennemføre CØ-projekter har været, at det er essentielt at have 
meget kontakt til virksomhederne ved at være mest muligt ude hos dem. Det giver projektholdet 

                                                
13 Beskrivelsen er baseret på data fra Grøn Omstilling https://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/industrisymbioser 
14 Grøn Omstillingsfond 2015, Resultater og erfaringer fra Grøn Omstillingsfond 2013-2015, side 11 
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en mulighed for at se og blive opmærksom på virksomhedens konkrete vaner, og hvor der er 
mulighed for at ændre ting. Ligeledes har Grøn Industrisymbiose erfaret, at det er vigtigt at ska-
be en kobling mellem teori og praksis indenfor cirkulær økonomi. Gennem tæt dialog med virk-
somhederne har projektet været med at skabe en forståelse for, hvordan materialer kan levetids-
forlænges, genbruges, genfremstilles eller genanvendes i praksis. Det sker gennem dialog med 
den enkelte virksomhed om deres særlige muligheder og udfordringer.  
Dertil har erfaringen været, at det var vigtigt, at projektet kan hjælpe virksomhederne med at få 
beregnet, hvor meget en cirkulær omstilling ville betyde for virksomhederne i kroner og øre. Det 
er projektets erfaring, at det er afgørende for virksomhederne, at der ikke udelukkende fokuseres 
på materialer og COⁿ besparelser i dialogen med dem. Det, der motiverer virksomhederne til at 
lave en omstilling, er økonomien. Det er derfor afgørende, at dialogen med virksomhederne 
centrerer sig om, hvad der kan spares og tjenes ved at omstille virksomheden til en cirkulær for-
retningsmodel. 
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Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV'er15  

 

Formål: At opnå mere energi- og ressourceeffektive SMV'er i Nordjylland, 
og heraf opnå konkurrencemæssige fordele for den enkelte virksomhed 
Operatør: Operatør er Norddanmark 
Partnerne: Aalborg Kommune, Eniig Energi, Aalborg Universitet, Hjør-
ring Kommune, Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Jam-
merbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø 
Kommune, Rebild Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerlands 
Kommune. 
Region: Region Nordjylland, samt private konsulenter til ekstern rådgiv-
ning. 
Målgruppe: SMV'er i Nordjylland. 
Antal virksomheder: 100 deltagende SMV’er, hvoraf 65 får mulighed for 
at udvikle en ny grøn forretningsmodel 
Budget: 22.771.430 kr. 
Finansiering: Strukturfondsmidler 
Periode: 4.5 år, 01.01.2016 - 30.06.2020 
Kontaktperson: Niels Martin Frandsen, niels.frandsen@aalborg.dk 

Projektindhold:  
Projektet har fire hovedaktiviteter: 1) Identifikation af potentiale og rekruttering af SMV’er 
med potentiale for effektivisering og analyse af forventet potentiale; 2) Energi- og ressource-
potentiale på SMV’er, hvor der gennemføres screeninger på 100 SMV'er og i samarbejde med 
nøglemedarbejdere i virksomheden skabes overblik over potentialerne. Der udvikles en ressour-
ceplan; 3) Grønne forretningsmodeller. Der udarbejdes individuelle grønne forretningsmodel-
ler i 65 SMV'er. Udarbejdelsen understøttes med en tilknyttet konsulent efter eget valg; 4) 
Kompetenceløft via netværk og videndeling, hvor der afklares behov for tilførsel af viden 
med fokus på energi- og ressourceeffektivitet. Netværket sikrer videndeling og erfaringsudveks-
ling blandt SMV'er i Nordjylland. 

Vigtigste læringspunkter: 
Projektet har haft gode erfaringer med at bruge et bredt hold af aktører i deres screeninger af 
SMV’er. Det har været en fordel både at have eksperter med bl.a. fra Aalborg Universitet og 
Eniig Energi, samt repræsentanter fra projektet og fra kommunen og erhvervscentre som kan 
følge op på virksomhedens udvikling dels på den korte sigt i forbindelse med projektdeltagelsen, 
og dels på længere sigt, efter virksomhedens forløb er afsluttet. Desuden har den brede sam-
mensætning af kompetencer i screeningsteamet bidraget med mange forskelligartede input til, 
hvordan virksomheden bedst kan få en mere grøn forretningsmodel.  

Involveringen af kommunernes medarbejdere bl.a. i forbindelse med screening af virksomhe-
derne har desuden været med til at skabe et kompetenceløft og ændre fokus i kommunernes til-
synsopgave. NBE oplever, at kommunerne gennem deres involvering i projektet har fået en 
større forståelse for, hvad cirkulær økonomi er, og har taget mere ejerskab for at udbrede tan-
kerne hos kommunens virksomheder. I den forbindelse har det været centralt, at projektet har 
fundet opbakning fra de nordjyske borgmestre via Business Region North Denmark, samt at 
samtlige nordjyske kommunale miljøchefer har prioriteret og afsat ressourcer til at fremme ar-
bejdet med en fælles regional grøn omstilling. Prioriteringen har medført, at langt de fleste af de 

                                                
15 Beskrivelsen er baseret på data fra Regional Udvikling 
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/projektliste?Version=1&Indsatsomraade=Udvikle%20og%20genn.f.%20gr%C3%B8nne%20fo
rr.model  
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deltagende kommuner har sikret, at den læring, de har opnået i forbindelse med projektet, også 
er blevet forankret i den måde kommunen løser sine opgaver på. Dertil er oplevelsen, at det har 
resulteret i, at kommunerne i langt højere grad har de konkrete kompetencer, som det kræver at 
italesætte cirkulær økonomi og bæredygtighed blandt de nordjyske virksomheder.  

Gennem en nedsat tovholdergruppe, på tværs af NBE, kommuner og erhvervscentre, sikres der 
løbende vidensdeling, gennem 4-5 årlige fællesmøder med faste temaer, samt fællesmails med 
fokus på erfaringsudveksling, fx fokusområder ved særlige brancher, eller lignende.   

NBE erfarer dertil gennem projektet, at der fortsat er kæmpe potentialer blandt SMV’erne, for 
dels at energi- og ressourceoptimere, og i særdeleshed at indtænke cirkulær økonomi, som en del 
af virksomhedens kerneforretning. Særligt i forhold til ressourcer, er der behov for at understøt-
te virksomhederne med andre øjne på virksomhedens drift. Her er den fælles opkvalificering og 
mangefacetterede indsigt i erhvervslivet en værdifuld kilde til at fremme grøn omstilling, når den 
bliver kombineret med de lokale sagsbehandlere og erhvervskonsulenters kendskab til de lokale 
virksomheder. Generelt har NBE erfaret, at det tætte samarbejde på tværs af myndigheds- og 
udviklingsarbejde, skaber bedre relationer med virksomhederne end ved klassiske myndigheds-
arbejde alene, som nogle virksomheder fortsat oplever som blot en løftet pegefinger.  

Projektet har samtidig erfaret, at det kan være tidskrævende at samle et bredt felt at konsulenter 
med omfattende viden og erfaring med at arbejde med CØ. De oplever, at mange af konsulent-
husene, som har stor erfaring med CØ, ligger i København eller eventuelt i Aarhus. Samtidig får 
de som regel god feedback fra virksomheder på at bruge lokale konsulenter, som kender til for-
holdene for SMV’er i regionen. Disse to hensyn kan være svære at balancere. 
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Bæredygtig Produktion 3.016  

 

Formål: At bistå danske virksomheder i omstilling til en mere bæredygtig 
produktion ved at styrke deres innovative kompetencer, erfarings- og vi-
densdeling, og at undersøge, om en cirkulær forretningsstrategi kan medfø-
re mere ressourceeffektiv produktion og mindre miljøbelastende produkter. 
Operatør: Aalborg Universitet (AAU) 
Partnere: Gate 21 og NBE Norddanmark 
Region: Nationalt 
Målgruppe: Danske produktionsvirksomheder 
Antal virksomheder: 20 virksomheder  
Budget: 5.000.000+ kr. 
Finansiering: Industriens Fond, AAU 
Periode: 3 år, 2015-2018 
Kontaktperson: Arne Remmen, ar@plan.aau.dk  

Projektindhold: 
Gennemførelse af 20 "demonstrationsprojekter" med virksomheder fra forskellige brancher, 
geografi, produktkæde- og produkttype, marked og størrelse. Aktiviteterne er; 1) Udvikling af 
forretningsstrategi for Bæredygtig Produktion. Der gennemføres en kortlægning af virk-
somheden i livscyklusperspektiv, og virksomhedens konkurrencemæssige position analyseres via 
"Five Forces" modellen med fokus på bæredygtighedsaspektet. På baggrund heraf udvikles en 
forretningsstrategi og handlingsplaner til interne og eksterne dialog- og strategiprocesser. Som 
led i udformningen af handlingsplanen etableres der dialoger med miljøorganisationer og miljø-
myndigheder, da virksomhedernes miljøtiltag ofte kan udsættes for kritik af disse eller støde på 
barrierer i form af kvalitetskrav- og standarder; 2) Implementering af forretningsstrategi og 
handlingsplan, som faciliteres af forskerne, hvor der etableres et samarbejde med leverandører 
og kunder og videre dialog med myndigheder inden for miljø, kvalitet mv., samt affaldsselska-
ber. Dertil afholdes åbne og lukkede workshops på tværs af virksomheder og andre aktører, 
samt statusmøder om handlingsplanen hver halve år, hvor denne kan revideres; 3) Udvikling af 
inspirationsmaterialer og metodevejledninger til rådgivning af og dialog med virksomheder, 
samt strategier til hvordan erfaringerne kan integreres i ingeniøruddannelser og erhvervsøkono-
miske uddannelser; 4) Evaluering af hvert demonstrationsprojekt med fokus på effekter ift. 
miljø, økonomi og innovation; 5) Train-the-trainers workshops for brancheforeninger, vækst-
fora, kommuner, affaldsselskaber på baggrund af case-rapporter. 

Vigtigste læringspunkter: 
I Bæredygtig Produktion 3.0 er erfaringen, at det er umuligt at lave en one-fits-all løsning for 
virksomheder, der ønsker at arbejde med CØ. Virksomhedernes organisatoriske forhold, størrel-
se og tilgang til CØ er meget forskellig. Det er derfor nødvendigt med en grundig indledende 
dialog og kontakt til virksomhederne for at afklare deres efterspørgsel og behov. En god indle-
dende kontakt har været en nødvendig måde "at stikke fingeren i jorden" hos virksomhederne 
for at forstå, hvad der er relevant for den enkelte virksomhed. Det handler om helt konkrete 
dialoger om, hvad der ligger i CØ for den specifikke virksomhed og dermed, hvad der passer til 
virksomheden. Derudover fremhæver Aalborg Universitet, at forretningsperspektivet i CØ er 
med til at sikre virksomhedernes engagement, og at virksomhederne kan opnå markeds- og 
konkurrencefordele ved at arbejde med deres materialer og produkter fra et andet perspektiv. 
Dette gælder ikke kun, når det omhandler miljø og teknik, men også i relation til økonomi, og i 
forhold til at indsatsen skaber langsigtede effekter.  

                                                
16 Beskrivelsen er baseret på projektbeskrivelsen for Bæredygtig Produktion 3.0 
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Dertil har der været positive følger af, at Bæredygtig Produktion 3.0 har været drevet af et uni-
versitet. Operatøren har været i stand til at hjælpe virksomhederne med den vidensafdækning, 
som de netop har brug for, fordi CØ er et nyt felt. Eksempelvis har universitetet kunnet stille et 
laboratorium og forskere til rådighed for at undersøge kemikalieniveauet i brugte læderjakker 
produceret af Better World Fashion. Virksomheden ønskede at få en livscyklusvurdering og op-
nå miljømærket. Det var ikke var muligt, da de anvendte genanvendt læder fra brugte læderjak-
ker, og man dermed ikke kendte læderets oprindelse. I den forbindelse var Aalborg Universitet 
også med til at rejse problemstillingen til miljømærkesekretariatet og kunne dokumentere, at 
kemikalieniveauet var så lavt, at det burde være muligt at få miljømærket. I et andet tilfælde har 
Aalborg Universitet også været i dialog med Aalborg kommune om, hvordan de kunne lave cir-
kulære indkøb. Det førte til et udbud fra kommunen med fokus på cirkulær økonomi og bære-
dygtige læringsmiljøer. Højer Møbler vand udbuddet med et fokus på "læringsmiljøer" frem for 
blot fysiske produkter i form af skolemøbler. Dertil kan nævnes virksomheden Environment 
Solutions, der producerer mobile dæmninger til at forhindre oversvømmelser, og samarbejdede 
med forskere og studerende om at udvikle en ny forretningsmodel baseret på udlejning og for-
længet produktlevetid. Dermed har projektet haft succes ved at hjælpe virksomhederne med at 
imødekomme og arbejde med både strukturelle barrierer og forretningsmæssige muligheder. 

Derudover er erfaringen, at der i vid udstrækning har været koblet studerende til virksomheder-
ne, hvilket har været muligt med et universitet som operatør. De studerende har eksempelvis 
indgået ved at interviewe virksomhedernes kunder og lave grundige undersøgelser af virksom-
hedernes potentialer i relation til cirkulær økonomi. Muligheden for at tilkoble studerende har 
altså været med til at skabe værdi for virksomhederne i projektet. 
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Bæredygtige Synergier17  

 Formål: At forbedre konkurrenceevnen blandt SMV'er ved at udvikle grøn-
ne forretningsmodeller til at øge energi- og ressourceeffektiviteten i virksom-
hederne gennem faciliteret industriel symbiose. 
Operatør: Det Danske Center for Miljøvurdering 
Partnere: Aalborg Havn, Aalborg Kommune 
Region: Nordjylland 
Målgruppe: SMV'er i Aalborg Øst. 
Antal virksomheder: Mindst 25 virksomheder 
Budget: 7.717.260 kr. 
Finansiering: Strukturfondsmidler 
Periode: Næsten 3 år, 02.03.2017 - 31.12.2019 
Kontaktperson: Lone Kørnøv, lonek@plan.aau.dk 

Projektindhold: 
Aktiviteter i projektet omfatter: 1) Kortlægning af potentialet for energi- og ressourcebe-
sparelser på et ’meta-niveau’ for alle SMV'er i området, som en systemisk tilgang til at pege på 
industrielle symbioser på tværs af virksomheden; 2) Rekruttering af virksomheder til at ind-
gå i industrisymbioser, som sker på baggrund af førnævnte kortlægning; 3) Matchmaking af 
de deltagende SMV'er, hvor deres forretningssamarbejde understøttes gennem etablering af 
symbiosegrupper. Udover eksisterende SMV'er vil projektet have fokus på at tiltrække nye 
SMV’er, der kan muliggøre eller øge potentialerne for energi- og ressourcebesparelser i området; 
4) Udviklingen af forretningsmodeller, som lægger vægt på realiserbarhed for virksomheder-
ne i området. 

Vigtigste læringspunkter: 
Projektet har fundet det nødvendigt at sikre et godt branchekendskab for at kunne matche virk-
somheder til at indgå i CØ forløb. Det skyldes, at jo mere projektoperatører kender til virksom-
hederne i deres "lokalområde", desto bedre ved de, hvilke virksomheder/brancher de potentielt 
kan afsætte restressourcer til. 
 
Dertil har Bæredygtige Synergier haft succes med at fokusere på balancen mellem den strategi-
ske udvikling af nye forretningsmodeller og rådgivning om håndtering af materialestrømme. 
Aalborg Universitet har begge hatte på i forløbene, og er altså både rådgive virksomhederne om 
det tekniske og om det strategiske. Projektet adskiller sig fra mange af de øvrige ved, at dialogen 
om håndtering af materialestrømme ikke er varetaget af konsulenter, men af projektoperatøren 
selv. Det er i den forbindelse Aalborg Universitets erfaring, at den dobbelte faglighed er et vig-
tigt grundlag for at kunne arbejde med CØ. Det er vigtigt at kunne hjælpe virksomhederne med 
både den tekniske og den strategiske del af en omstilling til en mere cirkulær forretningsmodel, 
og operatøren skal derfor have kompetencer inden for begge områder, for at kunne give værdi 
for virksomhederne. 
 
Derudover fremhæver Aalborg Universitet, at projektets største succes ligger i det samlede 
"setup". Bæredygtige Synergier er blevet til i et unikt samarbejde bl.a. mellem AAU og Aalborg 
Havn, hvor sidstnævnte har finansieret en stor del af projektet sammen med ERF. Når et uni-
versitet fungerer som projektoperatør, skaber det bedre mulighed for at trække på nyeste forsk-
ning, f.eks. inden for materialer og genanvendelse, og forløbene har derfor mulighed for at blive 

                                                
17 Beskrivelsen er baseret på data fra Regional Udvikling 
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/projektliste?Version=1&Indsatsomraade=Udvikle%20og%20genn.f.%20gr%C3%B8nne%20fo
rr.model 
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mere forskningsinformerede end ellers. Dette vurderer projektet selv har givet et løft til projek-
tet, da cirkulær økonomi endnu er et relativt nyt område, som der løbende opstår ny viden in-
denfor.  
Erfaringen fra projektet er dertil, at det er helt centralt at foretage en integreret bæredygtigheds-
vurdering i udviklingen af de grønne forretningsmodeller for cirkulær økonomi. Dette for at sik-
re, at de modeller, der udvikles og gennemføres af virksomhederne, reelt er bæredygtige. Denne 
’trykprøvning’ af bæredygtighed er ligeledes hilst meget velkommen af virksomhederne. 
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Grøn vækst via grønne forretningsmodeller18  

 

Formål: At udvikle grønne forretningsmodeller for SMV'er 
Operatør: Copenhagen Business Hub 
Partnere: Private konsulenter til ekstern rådgivning 
Region: Region Hovedstaden 
Målgruppe: SMV'er med firmaadresse i Region Hovedstaden, som har et 
uudnyttet vækstpotentiale i voksende grønne markeder. 
Antal virksomheder: Ni virksomheder per hold, som kører 6 måneders 
forløb (i alt 24 SMV’er) 
Budget: 14.000.000 kr. 
Finansiering: Strukturfondsmidler samt regionale midler 
Periode: Fra 2015 
Kontaktperson: Robert Schmidt, rks@ehhs.dk 

Projektindhold:  
Projektet sammensætter fokuserede kollektive forløb og én-til-én rådgivning, som bygger på de 
bedste erfaringer fra tilsvarende projekter om at udvikle grønne forretningsmodeller. Selve pro-
grammet består af; 1) Intensivt rådgivningsforløb, hvor SMV'erne kan indkøbe eksterne råd-
givningsydelser, som f.eks. materialestrømanalyser, markedsanalyser, sikring af rettigheder, certi-
ficering, etc.; 2) Netværksdannelse mellem de deltagende virksomheder; 3) Adgang til spar-
ring med succesfulde serieiværksættere kaldet et "Soundingboard". 4) Workshops med fokus 
på salg, eksekvering og kommunikation. SMV'erne skal betale 50.000 kr. for deltagelse, men 
modtager et tilskud på 180.000 til at indkøbe eksternkonsulenthjælp. 

Vigtigste læringspunkter: 
Projektet har erfaret, at for virksomheder, hvor CØ-tankegangen er relativt ny, er det vigtigt at 
få lavet konkrete beregninger og analyser på, hvad omstillingen kommercielt ville kunne betyde 
for virksomheden. Copenhagen Business Hub oplever, at det her er godt at kunne henvise til 
ekstern rådgivning og give midler til at få lavet disse beregninger. I projektet opstiller SMV'erne 
desuden fem milepæle over fem år, som ligger udover projektperioden, hvor de skal vækste 20% 
i minimum tre af de fem år (vækst i enten omsætning, antal medarbejdere eller eksport), hvilket 
er et vigtigt kommercielt fokus. Projektoperatøren indkøber med midler fra projektet ekstern 
rådgivning til at verificere milepælene. Efter projektperioden har virksomheden både udarbejdet 
en forretningsmodel med en ny vækstplan og en handleplan, der sikrer eksekvering af vækstpla-
nen på et lavpraktisk niveau. Indtil videre har projektet været en så stor succes, at alle SMV'erne 
har vækstet med mindst 20% hvert år. 

Projektet understøtter virksomhedernes strategiudvikling ved at anvende en metode, hvor 
SMV'erne præsenteres for fem tematikker. Disse tematikker kan SMV'erne læne sig op ad i ud-
viklingen af deres grønne forretningsmodel. Tematikkerne er 1) lukkede kredsløb, 2) digitalise-
ring/automatisering, 3) produktion ved efterspørgsel, 4) materiale forbrug, og 5) deleøkonomi 
og cirkulærøkonomi. Brugen af tematikkerne kan give forståelse for, at SMV'erne ikke behøver 
at ændre hele deres forretningsmodel, men at der kan være særlige områder, de kan justere. 
SMV'erne opfordres til at fokusere på de tematikker, hvor de ser muligheder for virksomheden i 
at arbejde med deres forretningsmodel. 

Derudover oplever Copenhagen Business Hub, at en vigtig succesfaktor i et CØ-projekt styret 
af det offentlige er, ikke at være for bureaukratiske og "offentlig-institution"-agtige i kommuni-
kationen med SMV'erne. I rekrutteringen af virksomhederne oplever de, at nogle SMV'erne 
                                                
18 Beskrivelsen er baseret på data fra Copenhagen Business Hub https://ehhs.dk/groen_vaekst_1 
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møder dem med en modstand, fordi de som erhvervshus er en del af det offentlige. De ser 
kommunen, som nogle der kontrollerer, stiller krav og opkræver gebyrer. Derfor afskriver nogle 
at mødes med dem. I kommunikationen med virksomheden sørger Copenhagen Business Hub 
derfor for at vise, at de tænker i forretningsmuligheder og kommercielt potentiale. De tænker 
derfor også over at have nogle kompetencer i deres eget team, der udstråler drive og et ønske 
om forandring, så SMV'erne oplever disse udstrålinger fra første møde. På den måde får SMV'-
erne indtryk af, at erhvervshuset vil gøre, hvad de kan for at hjælpe. I feedback fra SMV'erne har 
de blandt andet fået at vide: "I er det mindst offentlige, vi har mødt fra det offentlige". 
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National Cirkulær Økonomi Hub19  
 Formål: At forbedre anvendelsen af de store mængder af værdifulde res-

sourcer i husholdningsaffald/plast, det organiske affald, elektronikaffaldet 
samt tekstil, træ, bygge- og anlægsaffaldet. 
Operatør: LD Cluster 
Partnere: InnoBYG, Dansk Materiale Netværk, Food Network, Inbiom 
samt Innovationsnetværk for Miljøteknologi og 5 kommuner (Skanderborg 
og Århus kommuner), Region Hovedstaden 
Region: Nationalt 
Målgruppe: Projektet er ikke udelukkende rettet mod SMV'er, men er ge-
nerelt målrettet følgende fire områder: Tøj, Tekstil & Træ, Bygge & Anlæg, 
Plast & Emballage, Landbrug & Fødevarer 
Antal virksomheder: 100 virksomheder 
Budget: 4.216.000 kr. 
Finansiering: Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
Periode: 2 år, 01.01.2017 – 31.12.2018 
Kontaktperson: Isabella Holmgaard, isabella@ldcluster.com  

Projektindhold:  
National Cirkulær Økonomi Hub begyndte primo 2017 og afsluttedes ultimo 2018. I projektets 
levetid har seks forskellige innovationsnetværk i form af InnoBYG, INBIOM, Innovationsnet-
værk for Miljøteknologi, CLEAN, FoodNetwork og Lifestyle & Design Cluster samarbejdet, 
hvoraf sidstnævnte har fungeret som tovholder. De to GTS’er er Dansk Materiale Netværk og 
Teknologisk Institut. 
Fire forskellige indsatsområder har været på dagsordenen i form af Tøj, Tekstil og Træ, Bygge 
og Anlæg, Plast og Emballage samt Fødevarer og Landbrug. Det har afstedkommet flere for-
skellige samarbejder på tværs af sektorer, men også samarbejder mellem offentlige myndigheder 
og private virksomheder.  
 
Projektet indeholdt overordnet fire aktiviteter:  
1) Igangsættelse af OPI-projekter med tværgående fokus. Et af disse projekter var implemente-
ring af cirkulær økonomi i uddannelser, hvor VIA University College indgik i partnerskab med 
CØ Hubben og et andet var kickstart af initiativer inden for cirkulær økonomi på Smukfest. 
 
2) Udvikling af certificeringsordning for virksomheder med nul-spild. I et samarbejde mellem 
CLEAN og Teknologisk Institut blev de første skridt til en ”nul-spild” certificeringsordning i 
den private sektor taget. Til CØ Hubs afslutningskonference blev der faciliteret en paneldebat 
med flere af de mest relevante aktører, herunder, Dansk Erhverv, Miljømærkning Danmark, 
Vugge til Vugge ApS samt relevante virksomheder.  
 
3) Afholdelse af Design for Recycling seminar. Under projektet blev der afholdt et design for 
recycling seminar (Design til adskillelse), hvor første del var et seminar og anden del bestod af 4 
workshops inden for hver af de fire spor under CØ Hubben. Seminarerne involverede virksom-
heder, videnspersoner, designere, produktudviklere, affaldsindsamlere og –oparbejdere i en fæl-
les idéudvikling ift. produktudvikling og design.   
 
4) Status-konference med en afsluttende international paneldebat. Som afslutning på projektet, 
afholdt CØ Hub i samarbejde med Dansk Erhverv en statuskonference på Børsen i København. 
På dagen blev projektets resultater formidlet til samarbejdspartnere, offentlige myndigheder, in-
teresseorganisationer, virksomheder m.fl.  
Dagen bestod af et formiddags- og eftermiddagsprogram, hvor formiddagens fokus var på de 

                                                
19 Beskrivelsen er baseret på data fra LD Cluster https://ldcluster.com/portfolio-item/nationale-cirkulaer-oekonomi-hub/  
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resultater der var genereret under CØ Hubben, mens der om eftermiddagen var et internationalt 
fokus, med paneldebattører fra Finland, Holland og Sverige. På sigt er det ønsket, at arbejdet fra 
CØ Hubben danner basis for et internationalt samarbejde, og her vil vi særligt bygge videre på 
erfaringerne fra Holland, med målet om at blive værter for det næste Circular Hotspot.  
 
Vigtigste læringspunkter: 
Da National CØ Hub startede op, var det en udfordring at rekruttere SMV’er til projektet. Un-
dervejs har projektet dog erfaret, at det afgørende for rekrutteringen er at tilbuddet har et godt 
ry blandt virksomhederne, og at de kan fremvise interessante cases med virksomheder som har 
fået værdi ud af deres deltagelse. Derfor har det også været afgørende at få skabt de første resul-
tater, for at sikre rekrutteringen. I den forbindelse har projektet også aktivt arbejdet med at 
sprede de gode historier i deres netværk af virksomheder og aktører som møder virksomhederne 
i deres hverdag. Projektet nåede og overgik måltallet.  
 
Projektet har haft stor værdi af at kunne trække på et bredt netværk af partnere som består af 
innovationsnetværk der spænder over de fire branchespecifikke områder, som projektet fokuse-
rer på. Af denne grund har partnergruppen sammen med centrale aktører i projektets styregrup-
pe bidraget til en stærk sammensætning på tværs af brancher og specialiseringer. Denne tværfag-
lighed i netværket har skabt et godt grundlag for nytænkning i de løsninger der er blevet udvik-
let, og samtidig har de mange forskellige kompetencer sikret at der har været fagspecifik viden til 
rådighed inden for mange forskellige emner og sektorer. 
 
Projektet har givet et vigtigt bidrag til udviklingen af cirkulær økonomi i Danmark, ved at afprø-
ve en række nye løsninger, og samle erfaringer med en mere cirkulær tankegang hos forskellige 
typer af virksomheder. Disse erfaringer har dels sikret en vigtig vidensopsamling, og har samti-
dig vist hvordan de nye muligheder som cirkulær økonomi skaber, kan se ud i praksis. Det er 
projektets erfaring, at det er afgørende at kunne demonstrere, hvordan cirkulær økonomi ikke 
kun handler om at der er penge i affald, men at der er tale om en helt ny måde at tænke virk-
somheders forretningsmodeller på, som kræver et nyt mindset og en ny tilgang.  
 

 




