
Forretningsidéen bag iværksættervirksom-
heden Kystland er udvikling, produktion og 
udlejning af små midlertidige container-
boliger på Samsø - indrettet med lokalt 
genbrug af nedbrudte byggematerialer fra 
nedrivninger, rester og spild fra nyt byggeri 
eller nye produkter produceret på Samsø. 
Ved at det er lokale produkter, der er skabt   
på Samsø, og ”råvarerne” allerede har været 
brugt på Samsø i lang tid, indeholder Kyst-
lands ydelser og produkter, på baggrund af 
den cirkulære fortælling, rigtig meget story-
telling, der giver en unik oplevelse for 
brugerne. 

Faktaboks om virksomheden:
• Link til hjemmeside: Kystland
• Grundlagt/oprettet: 2021
• Primært produkt i Rethink Business: 
Genbrug af træ og byggematerialer
• Konsulent: Niels Lund, Four Squares ApS

Klimatal: 
Genbrugte byggematerialer reducerer CO2 
aftrykket til omkring det halve, og det 
lokale setup reducerer desuden mængden 
af transport væsentligt. Da Kystlands DNA 

”Tiny Houses Samsø” - containerboliger fra Kystland 
bygget af nedbrudte lokale byggematerialer fra Samsø
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bygger på genbrug af nedbrudte bygge-
materialer, er der en stor og logisk sammen-
hæng til de strategiske mål om kun at bruge 
genbrugte materialer og anvende meget lidt 
procesenergi. 

Beregninger viser, at der i mængde kan 
spares mere end 30% nye materialer med 
en reduktion på ca. 50% af CO2-aftrykket. 
Den primære årsag er, at restmaterialerne 
ikke længere sendes til genanvendelse, men 
genbruges direkte med minimal forarbejd-
ning. Desuden er det muligt at bruge f.eks. 
muslingeskaller som midlertidigt funda-
ment og som isolering på samme tid. 
Det sparer 45 kg flamingo og 72 kg CO2 per 
20” container. Ift. indvendig isolering på 100 
mm giver genbrugt glasuld en besparelse på 
knap et ton CO2¬ ift. ny glasuld. Et genbrugt 
gavl-vinduesparti på ca. 150 kg, reducerer 
CO2 – aftrykket med knap 270 kg. Det er tre 
eksempler på markante reduktioner ved at 
kunne genbruge byggematerialer, der med 
de rigtige partnerskaber og brug af lidt 
mere tid ved nedrivning eller planlægning 
af byggeriet, giver store gevinster for 
klimaet.

https://www.linkedin.com/in/stig-sandholt-andersen-0a9a2766/?original_referer=&originalSubdomain=dk
http://foursquares.dk


Verdensmål
Kystland er en formålsdrevet virksomhed, der 
inddrager verdensmål 
- nr. 8 – ”Anstændige jobs og økonomisk 
vækst”, bl.a. ved at inddrage personer med 
marginal tilknytning til arbejdsmarkedet som 
værdifulde ressourcepersoner, og i sidste 
ende skabe beskæftigelse for disse.  

- nr. 11 - ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”, 
bl.a. ved at tilbyde små, billige, midlertidige 
og fleksible boliger og udfylde en stigende 
mangel på boliger. 

- nr. 12 – ”Ansvarlig forbrug og produktion”, 
bl.a. ved at fokusere på genbrug i et lokalt 
loop, der kan reducere CO2-aftrykket med op 
til 50% ift. traditionelt byggeri og reducere 
transporten til og fra øen.

- nr. 17 – ”Partnerskaber for handling”, bl.a. 
ved at inddrage lokale virksomheder som 
partnere, hvor Kystland er med til at løse 
partnernes udfordringer med bæredygtighed, 
f.eks. nedrivningsvirksomhedens udfordring 
med affald og BtB-kundernes udfordringer 
med boliger.

Forretningsmodel
Kystlands værditilbud er på linje med en 
trendy dagsorden ift. hvordan vi som menne-
sker og forbrugere bor, lever, holder ferie og 
bruger vores fritid, dvs. at leve bæredygtigt, 
forbruge minimalistisk, genbruge ressourcer 
og inddrage naturen, f.eks. være i naturen, 
udføre udendørsaktiviteter og opleve naturen 
som turist. 

Kystland kan være med til at ændre vores 
forbrugsopfattelse fra ”brug og smid væk” til 
”genbrug, minimalisme og natur” – forhåbent-
lig som nye naturlige elementer af vores hver-
dag – både inden for byggeriet og i turismen.

Kystland’s formål adresserer en stigende 
boligmangel, der i 2022 opleves markant på 
Samsø. Tiny houses er billige og fleksible 
kvadratmeter, der er hurtige at opføre og 
nemme at tilpasse til det lokale behov, uanset 
om det er til beboelse eller turismeformål.  

Genbrugte byggematerialer reducerer både 
CO2 aftrykket og mængden af transport, og 
det lokale loop er med til at skabe lokale 
arbejdspladser på Samsø - også for personer, 
der har svag tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Kystland kan ikke realiseres uden en stærk 
partnerdrevet værdikæde, dvs. partnere både 
ved sourcing af brugte byggematerialer fra 
nedrivninger og ved midlertidig udlejning på 
partnernes eksterne arealer.

Kystland viser, at det er muligt at reducere 
klimaaftrykket væsentligt med unikke og nye 
produkter og serviceydelser. Og så er der 
eksportpotentiale bag idéen, først og frem-
mest til andre danske øer og mere generelt 
til resten af Danmark, foruden potentialet for 
lokale arbejdspladser.

Se video fra Kystland her

https://www.youtube.com/watch?v=dVevu6NM_y0


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

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

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

Læring
Der er i projektdeltagelsen tænkt 360 grader 
rundt om den gode idé. Det er herigennem 
blevet klart for iværksættervirksomheden, 
at den gode idé kræver flere parallelle og 
krævende udviklingsspor, herunder en 
finansiering af opstarten. 

Desuden er der behov for en hurtig skalering 
for at virksomheden bliver økonomisk bære-
dygtig. Til at understøtte opstarten, er der 
udviklet en forretningsplan og udarbejdet 
et detaljeret budget, der beskriver opstart, 
udvikling og skalering af virksomhedens idé til 
en rentabel og bæredygtig forretning. 

www.ldcluster.com
www.rethinkbusiness.dk

