
Velkommen til læringsopsamling- og afslutningskonference
Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceanvendelse
bytorvHORSENS – 28.november 2018



Formiddagsprogram

10.00-10.20: Velkomst /v. projektlederne Frank Engelbrecht og Henriette 
Melchiorsen samt direktør Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster 

10.20-10.40: Centerchef Pernille Perigaard og forretningsudvikler Anne Poulsen fra 
virksomheden trÆls sætter rammen/scenen med visioner for bytorvHORSENS’ 
byhave på taget samt tanker om CØ-shoppingcenter.

Blok#1 (primært for virksomheder men også gerne konsulenter)
10.40-11.00: Virksomhedscase: Status og resultater fra hold2-forløbet v. direktør 
Kurt Braarup Vestergaard, Tripplex

11.00-11.10: Kort pause/ bio-break 

11.10-11.40. Summen ved bordene med udgangspunkt i de på forhånd udsendte 
spørgsmål. Fokus er her på hvor virksomhederne er lige nu/status, udfordringer samt 
fremtid mht. værdikædesamarbejde enten igangsat eller ønsker til det.

11.40-12.00: Opsamling af pointer fra bordene samt plenumdebat med 
repræsentanter fra Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland samt Lifestyle & Design 
Cluster.

12.00-12.15: Power boost-peptalk om CØ-initiativer ved forretningsudvikler Anne 
Poulsen, trÆls samt Merete Valbak, Hedensted Kommune

12.15-13.00: Frokostsandwich og networking



https://www.youtube.com/watch?v=Nsej-qtoPhE

https://www.youtube.com/watch?v=Nsej-qtoPhE


Kort pause power pee/ bio break 



Spørgsmål
• Hvad har vi igangsat nu/hvad har vi af

planer om at igangsætte nu? (med 
udgangspunkter i forretningsmodel
/spor/fokus i casen)

• Hvilke udfordringer ser I pt. i det?

• Hvad har I brug for af eksterne
input/hjælp? (viden, 
værdikædesamarbejdspartnere etc.)



Frokost
start kl 13 igen



Eftermiddagssprogram

Blok#2 (både for konsulenter og virksomheder)

13.00-14.00: Læring, vidensdeling og erfaringsudveksling i projektet, 
indledning v. projektlederne Henriette Melchiorsen (hold1) og Frank 
Engelbrecht (hold2) samt læringskonsulent Stefan Brendstrup, PLUSS+ 
efterfulgt af diskussion ved bordene. Fokus på læring i projektet fra 
start til slut.

14.00-14.45: Opsamling pointer fra bordene samt plenumdebat med 
repræsentanter fra PLUSS+, Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland 
samt Lifestyle & Design Cluster. Kaffe og kage serveres undervejs

14.45: Kort introduktion om nye projekter og fremtidige muligheder 
ved operatørteamet.

15.00: Tak for i dag efterfulgt af uformel networking.
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værdikæde samarbejde

netværk

resourceprofil

forretningsmodel

Workshops og læring 



Cirkulær økonomi:
- et holistisk-økonomisk mind-set

”Bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder 
de nuværende behov, uden at bringe fremtidige 
generationers muligheder for at opfylde deres 
behov i fare.” (‘Brundtland rapporten’ (Our
Common Future, 1987)





Use & Operation
Reuse & Share  

Manufacture 
Remanufacture 

Take Back   

Inputs & Resources 

Sell & Resell

Recycle & Repurpose 

Restore & 
Re-process   

Sourcing

Repair, Renewal & Maintenance     

Disassembly

Externalities 

(RE)Design



CIRKULÆR ØKONOMI 
SOM DRIVER FOR 

FORRETNINGSUDVIKLING

Hold 1 – rejsekortet



Hold 2 – Tubberware-modellen

Fase 1: 
Screening
2-3 timers møde
i virksomheden 

Fase 2 + 3: 
Ressourceprofil, grøn 
forretningsmodel og 
værdikædematch

Opsamling 
(cases og 
klimakompas)

Infoseminar 30. 
nov. 2017 Herning 

Udvælgelse af 
virksomheder + 
kick off 06 feb. 
2018 

2 midtvejs 
workshops hhv. 11. 
april og  15. august 

Afslutningskonference 
Uge 48 2018/ 28.11



610 små og mellemstore virksomheder
Epinion for Miljøstyrelsen Juni 2017

29 % af virksomhederne har hørt om 
begrebet cirkulær økonomi. Til 
sammenligning viste en tilsvarende 
undersøgelse fra Fortum, at kun 9 % af 
de adspurgte danske virksomheder i 
2016 kendte til begrebet cirkulær 
økonomi. 

56 % af virksomhederne har 
allerede i dag fokus på at 
reducere brugen af 
råstoffer/materialer, spild og 
affaldsmængder. 

88 % af virksomhederne har en positiv 
holdning til cirkulær økonomi.

51 % af virksomhederne mener ikke, at 
de ved nok om cirkulær økonomi

53 % mener, at der 
ligger et 
forretningsmæssigt 
potentiale i cirkulær 
økonomi. 

36% tror, at det vil medføre 
ressourceoptimering. 

42% af virksomhederne tror, at 
virksomheder generelt kan opnå 
reduktion af miljøbelastning ved at 
anvende cirkulær økonomi. 

40% tror, at anvendelse af cirkulær 
økonomi generelt vil ruste 
virksomheder bedre til fremtiden. 

24 % af de 88 % der er positive over for 
CØ grunder det med at cirkulær 
økonomi har økonomisk potentiale for 
virksomheden.



Fokuseret værdikædesamarbejde –
Centrale evalueringsresultater

Afslutningskonference

bytorvHORSENS 28.11.2018



Forbedret kapacitet til at 
arbejde med CØ?
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Fastholdelse af udviklingen 1 år 
efter
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• Vigtigt at skelne mellem
• Produktionsvirksomheder – fokus på at lære CØ

• ”Grønne” virksomheder – fokus på forretningsudvikling

• Godt råd: Hold fokus på et lille område

• Certificering kan fungere som mål, der fastholder fokus –
men det har høje omkostninger

• Code of Conduct som måde at stille krav til leverandører

• Nogle er kommet ”for tidligt” med. Er for uafklarede til at 
kunne bringe CØ i anvendelse

• Nogle har (fortsat) ikke ressourcer til at gøre noget ved 
det



Spørgsmål
• Hvad lærte vi primært ved at deltage i

dette projekt? (om fx cirkulær økonomi, 
om selve virksomheden, nye muligheder
for grøn omstilling/ 
forretningsmodeller)

• Hvad har projektet hovedsagelig
inspireret os til eller flyttet os hen til?

• Har erfaringerne med brug af
Klimakompasset og nyttigheden af
angivelse af indikatortal i projektet
(CO2, energi og materialeforbrug) 
været givtige?



FASE 1: Udvikling af en cirkulær forretningsmodel
Få 100.000kr. Til udvikling af en ny cirkulær 
forretningsmodel
6 måneders fokuseret indsats
Ansøgningsfrist Hold 1: 7. december 2018

FASE 2: Implementering af en cirkulær forretningsmodel
Få op til 20% i støtte til implementering af en cirkulær 
forretningsmodel
Køb af bl.a. maskiner, knowhow, licenser
Ansøgningsfrist Hold 1: 7. december 2018

Kontakt:
Henrik Nørgaard (Vest DK): henrik@ldcluster.com
Kim Hjerrild (Øst DK)): kim@ldcluster.com

CØ SMV
Øget vækst gennem cirkulære 
forretningsmodeller i SMV’er

mailto:henrik@ldcluster.com
mailto:kim@ldcluster.com


Rethink Business 4
Cirkulær Forretningsudvikling (RB4 CF)
2019

• Regionalfondsprojekt (Midtjylland)
• Fokus på design, FNs 17

verdensmål, ressourceeffektivitet og
udvikling af grønne forretningsmodeller

• Målgruppe: SMVere + iværksættere og                           
(værdikæde) netværk

• Mere info primo 2019 fra: frank@ldcluster.com

mailto:frank@ldcluster.com


Væksthus Midtjylland 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/projektliste?maxResults=12&Indsa
tsomraade=Udvikle+og+genn.f.+gr%C3%B8nne+forr.model

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/projektliste?maxResults=12&Indsatsomraade=Udvikle+og+genn.f.+gr%C3%B8nne+forr.model


Forskellige former for 
(med)finansiering 

www.gronfond.dk
Jens Koch: jko@gronfond.dk

www.merkur.dk
Jan Klarbæk: jk@merkur.dk

http://www.gronfond.dk/
mailto:jko@gronfond.dk
http://www.merkur.dk/
mailto:jk@merkur.dk


Tilskudsordninger – miljø mv. – hvad og hvor?

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

Den Grønne Fond - https://gronfond.dk/
Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til 
formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske 
samfund

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

Men vi hjælper også gerne med andet ☺
Vejledning, information, sparring, match mv.
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http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
tel:+45 22 83 66 43
mailto:tsh@centraldenmark.eu
https://gronfond.dk/
https://www.statens-tilskudspuljer.dk/


Tilskudsordninger – miljø mv. – hvad og hvor?

MUDP - Miljøstyrelsen
http://ecoinnovation.dk/tilskud/soeger-du-tilskud-under-mudp/
Innovative og nytænkende projekter, der skaber arbejdspladser.
Vand, klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, 
renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj.

Information om ansøgningsmuligheder under MUDP i 2019 forventes at komme på 
hjemmesiden i januar 2019.

GUDP – Miljøstyrelsen 
https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groent-udviklings-og-
demonstrationsprogram-gudp/
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram er et erhvervsudviklings-støtteprogram, 

der søger at skabe større grøn bæredygtighed i den danske fødevaresektor ved at løse 
nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor. 

Miljøstyrelsens oversigt over en lang række ”miljøtilskudsordninger”
http://ecoinnovation.dk/media/181120/310117mst-fundingoversigt.pdf

.
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http://ecoinnovation.dk/tilskud/soeger-du-tilskud-under-mudp/
https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/
http://ecoinnovation.dk/media/181120/310117mst-fundingoversigt.pdf


Tilskudsordninger – miljø mv. – hvad og hvor?
Væksthus Midtjylland
Virksomheder i Region Midtjylland
Vækstambitioner og vækstpotentiale.
Udviklingstiltag – ikke begrænset til miljø
Typisk 50% tilskud til konsulentbistand

Fx:
• Iværksætterprogram
• Virksomhedsprogram – fokus på virksomheder, der har eksport eller ønsker eksport
• Internationalisering – diverse – fx EEN, tilskud, Udenrigsministeriet
• Produktion/procesoptimering
• Digitalisering
• Osv. 

Kontakt Henrik Skou Pedersen
Mobil: 40 30 05 90 | hsp@vhmidtjylland.dk

Kontakt Lise Haahr Hanneslund
Mobil: 30 69 13 95 | lhh@vhmidtjylland.dk
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mailto:hsp@vhmidtjylland.dk
mailto:lhh@vhmidtjylland.dk


Tak for i dag

God rejse – og på gensyn 


