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1. Introduktion 
 

Det har i mange år været kendt, at virksomhedernes interesse for proaktivt miljøarbejde 

afhænger af, om virksomheden kan skaffe sig konkurrencemæssige fordele ved indsatsen – 

hvilket i praksis sker inden for fire indsatsområder: 

 

a) Effektivisering af produktionen med mindre ressourceforbrug og reduceret 

affaldsdannelse 

b) Begrænsning af risikoen for ikke at leve op til lovkrav og andre krav, fx internationale 

aftaler 

c) Opfyldelse af kunders krav og forventninger til virksomhedens og produktets 

miljøperformance 

d) Fremstilling af nye produkter med særlige grønne karakteristika 

 

I mange brancher fremkommer hovedparten af miljøpåvirkningerne ikke i 

produktionsfasen, men i brugsfasen og i bortskaffelsen af produkterne. Det er derfor 

afgørende, at produktdesignere og produktudviklere medtænker miljøhensyn allerede i 

produkternes designfase, så miljøforhold tænkes ind i hele produktets livscyklus både i 

forhold til materialevalg, design og konstruktion af produkterne. Det vurderes, at ca. 80% af 

et produkts miljøbelastning fastlægges i designfasen1. 

 

2. Formål 
Formålet med denne rapport er at skabe et overblik over konkrete affaldsforebyggende 

tiltag i danske SMV’er, og samtidigt identificere de drivere og barrierer virksomhederne 

oplever i arbejdet med at begrænse det råvare- og ressourceforbrug, som øger 

affaldsmængden. Derudover er rapportens formål at give konkrete forslag til, hvordan de 

identificerede drivere kan understøttes og barriererne nedbrydes. Rapporten er bygget op 

omkring følgende komponenter: 

 Notat omhandlende metoder til at styrke virksomheders motivation for 

affaldsforebyggelse 

 Notat omhandlende fordele, ulemper og muligheder ved leasing og 

tilbagetagningsordninger 

 Notat om grønne omstillingsinitiativer, der kan samordnes med affaldsforebyggelse 

 Oversigt over tilskud til affaldsforebyggende tiltag 

 Fire casebeskrivelser af SMV’ers arbejde med affaldsforebyggende tiltag 

 Tre onlineværktøjer til beregning af de produktspecifikke økonomiske konsekvenser 

ved at arbejde med affaldsforebyggende strategier – henholdsvis ’renere produktion’, 

’tilbagetagningsordninger’ og ’leasing’. 

                                                 
1 http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Gron_strategi/Baeredygtigt_forbrug_og_produktion/bedre_produkter/
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Notaterne indgår i denne rapport, mens onlineværktøjerne og casebeskrivelserne kan findes 

på www.green21.dk. 

 

 

3. Begrebsdefinitioner 

Rapportens definition af begrebet ’affaldsforebyggelse’ følger definitionen i EU’s 

Affaldsdirektiv, der beskriver affaldsforebyggelse som: 

”foranstaltninger, der træffes, inden stoffer, materialer eller produkter bliver til affald, og som 

mindsker 

a) affaldsmængden, herunder via genbrug af produkter eller forlængelse af produkternes 

levetid, 

b) de negative konsekvenser, som det producerede affald har for miljøet og menneskers 

sundhed, eller 

c) indholdet af skadelige stoffer i materialer og produkter”. (Affaldsdirektivet 

2008/98/EF, artikel 3, stk. 12) 

 

Endvidere defineres genbrug i Affaldsdirektivet som: ”enhver operation, hvor produkter 

eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til”. 

(Affaldsdirektivet 2008/98/EF, artikel 3, stk. 13). Denne definition stemmer overens med 

definitionerne brugt af Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsen 2010) samt OECD (OECD 2000). 

 

Der skelnes normalvis mellem affaldsforebyggelse og affaldsminimering. OECD’s definition 

af affaldsminimering er tiltag, der ”forebygger og/eller reducerer mængden af affald ved 

kilden; forbedrer affaldskvaliteten ved at reducere farlige stoffer og muliggøre genbrug, 

genanvendelighed samt reparation”. (OECD 2000, 37) OECD definerer genanvendelse som 

”brugen af affaldsmaterialer i produktionen af andre lignende produkter”. (OECD 2000, 37) 

 

I dette projekt skelnes der ligeledes mellem affaldsforebyggelse på den ene side og 

affaldsminimering og genanvendelse på den anden. Selvom tiltag, der minimerer affald og 

støtter op om genanvendelsesmuligheder, er vigtige i den overordnede affaldsdebat, er fokus 

i denne rapport på affaldsforebyggelsestiltag – det vil sige tiltag, der forhindrer, at det givne 

stof, materiale eller produkt ender i affaldsstrømmen. Nogle af tiltagene beskrevet i 

rapporten har også affaldsminimerende karakter, men er her først og fremmest medtaget, 

fordi de harmonerer med rapportens forståelse af begrebet affaldsforebyggelse.  

 

4. Deltagervirksomheder og metode 
Rapportens resultater er baseret på litteraturstudier og kontakt til relevante videnspersoner 

på området. De praktiske erfaringer er indhentet fra et bredt udvalg af danske SMV’er, der 

aktivt udfører affaldsforebyggende tiltag. De bedste cases er herefter blevet udbygget 

http://www.green21.dk/
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gennem telefoniske interviews med virksomhedernes miljøansvarlige. De interviewede 

virksomheder er: 

 

Baisikeli, cykelforhandler CF Møller, arkitektfirma 

David Andersen, tøjdesigner Gabriel, møbeltekstilproducent 

GH Form, støbejernsproducent  GXN, innovationsvirksomhed  

Katvig, tøjproducent KE-Fibertec, ventilationsskaktproducent 

Modulex, skilteproducent KLS Grafisk hus, trykkeri 

Troldtekt, akustikpladeproducent  

 

Den indhentede viden fra interviews er brugt i udarbejdelsen af projektets fire notater. 

Rapporten indeholder derudover en præsentation af fire udvalgte cases: Baisikeli, David 

Andersen, GH Form og Katvig.  

 

5. Værktøjer 
I projektet er der derudover udviklet tre onlineværktøjer, der kan hjælpe danske SMV’er 

med at udregne, om forskellige affaldsforebyggende forretningsmodeller kan være rentable 

at anvende på deres produkter. Onlineværktøjerne består af henholdsvis en 

beregningsmodel for leasing af produkter, for en tilbagetagningsordning af produkter samt 

for renere produktion af produkter. Værktøjerne er tænkt som inspiration for 

virksomhederne og som et konkret værktøj, der kan bruges til at vurdere den økonomiske 

effekt af forskellige metoder til affaldsforebyggelse.  

 

Onlineværktøjerne suppleres med excel-versioner, hvor virksomhederne har større 

mulighed for at bruge egne data for en række variable for dermed at kunne opnå det mest 

relevante beregningsgrundlag.   

 

Værktøjerne er under udviklingen løbende blevet testet blandt casevirksomhederne 

dernæst tilrettet i sammenhæng med virksomhedernes tilbagemeldinger. Med sigte på 

bredest mulige distribution lægges værktøjerne ind i DIs portal med grønne værktøjer til 

virksomheder  www.green21.dk. 

 

6. Notater 
Der er i projektet udarbejdet en række notater med sigte på at understøtte de offentlige 

myndigheders indsats for at understøtte affaldsforebyggelse hos SMV’er og at understøtte 

SMV’ers arbejde med affaldsforebyggelse. Notaterne beskriver metoder og initiativer til 

affaldsforebyggelse, ligeledes beskrives en række potentielle reguleringsmetoder til fremme 

af affaldsforebyggelse, og relevante tilskudsordninger oplistes. 

http://www.green21.dk/
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6.1 Metoder/virkemidler der kan fremme affaldsforebyggelse hos SMV’er 
 

Dette notat vil præsentere forskellige virkemidler til at igangsætte miljøoptimering af 

processer hos SMV’er. Det er en grundlæggende præmis for et konkurrencepræget samfund, 

at virksomheder udvikler teknologi og produkter med sigte på at øge konkurrenceevnen og 

vinde markedsandele. Der er fire overordnede bevæggrunde til, at virksomheder vælger at 

beskæftige sig proaktivt med miljøspørgsmål: 

 

a) Effektivisering af produktionen 

med mindre ressourceforbrug 

og reduceret affaldsdannelse 

b) Begrænsning af risikoen for ikke 

at leve op til lovkrav og andre 

krav, fx internationale aftaler 

c) Opfyldelse af kunders krav og 

forventninger til virksomhedens 

og produktets miljøperformance  

d) Fremstilling af nye produkter 

med særlige grønne 

karakteristika. 

 

 

Virksomheders markedsorienterede miljøindsats kan enten være produktrettet (offensiv) 

eller produktionsrettet (mere defensiv) – men altid konkurrencepræget. Når der arbejdes på 

at styrke virksomheders affaldsforebyggelse, må der derfor tages udgangspunkt i, at 

virksomhederne skal kunne finde konkurrencemæssige fordele i indsatsen – eksempelvis 

ved mindre ressourceforbrug, stabil råvareforsyning, bedre adgang til de grønne indkøbere, 

eller udvikling af helt nye produkter. For mange SMV’er er ressourcerne til at undersøge 

mulighederne for affaldsforebyggelse meget begrænsede. I interviewene peger 

virksomhederne på, at det derfor er vigtigt, at virksomhederne understøttes med de rette 

virkemidler for at få sat gang i affaldsforebyggelsen.  

 

Virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse i SMV’er 
I det følgende præsenteres et idekatalog over muligheder for at understøtte 

virksomhedernes affaldsforebyggende arbejde. Virkemidlerne er delt op i tre overordnede 

kategorier: 

- Økonomiske virkemidler 

- Regulering som virkemiddel 

- Uddannelse, information og værktøjer som virkemiddel 

 

Figur 1: Markedsorienteret miljøindsats 
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Økonomiske virkemidler 
Den nuværende økonomiske situation reducerer virksomheders motivation til grøn 

innovation, da dette kan kræve investeringer og indebære markedsusikkerhed. Det er derfor 

oplagt at se på økonomiske virkemidler til at understøtte eller motivere virksomhedernes 

arbejde med affaldsforebyggelse.  

 

Rationalet bag de økonomiske virkemidler, er at virksomhederne motiveres til at forebygge 

affaldsgenerering, men at det er op til virksomhederne selv at vurdere med hvilke metoder, 

dette kan ske mest kosteffektivt. Nogle af de økonomiske virkemidler retter sig direkte mod 

virksomhederne i form af dyrere råvarer og dermed et øget incitament til at anvende disse 

så effektivt som muligt. Andre virkemidler sigter mod at gøre produkter, der kan genbruges, 

relativt billigere, og derved forsøge at flytte kundernes forbrug over på de produkter, der er 

mest ressourceeffektive.  

 

Ressourceskat/råstofafgift 

En ressourceskat eller råstofafgift kan være med til at forebygge affald, men det empiriske 

grundlag begrænser sig til enkelte produktgrupper - såsom den danske råstofafgift på sand 

og grus. Ressourceskat/råstofafgift kendes fra en lang række europæiske lande, hvor blandt 

andet brugen af fossile brændsler ofte reguleres med en sådan (EEA 2008; Eckermann et al, 

2012). Det svenske Naturvårdsverket overvejede i 2012 at indføre en skat på den mængde 

ikke-fornybare ressourcer, som anvendes til forbrug (uanset om der er tale om materialer og 

produkter, der er produceret i eller uden for Sverige), hvilket forventes at kunne 

affaldsforebygge især plast- og kemiaffald. Dette forventes samtidig at give et incitament til 

at genanvende disse materialer (Naturvårdsverket 2012). 

 

Differentieret moms 

Differentieret moms på både reparationer og produkter med lav affaldsbelastning kan 

anvendes som virkemiddel og dermed gøre produkter med længere levetid, som kan 

repareres, kan genbruges eller er mindre affaldsintensive, billigere end alternativerne. Et 

sådant differentieret momssystem formodes at være et meget effektfuldt virkemiddel. Der er 

dog meget begrænsede empiriske data til at belyse effekten af differentieret moms (Hogg et 

al. 2011). 

 

Produktafgifter 

Produktafgifter kan være et middel til at stimulere private forbrugere og virksomheder til at 

købe produkter, der ikke genererer så meget affald. Produktafgifter er primært effektive for 

produktgrupper, hvor der er oplagte alternativer, som eksempelvis den danske produktafgift 

på engangsservice og på bæreposer af plast og papir.  

 

Pantordninger 

Kollektive pantordninger er et velkendt virkemiddel på genbrugelige drikkevareemballager i 
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Danmark. Pantordninger kan i princippet omfatte mange typer af produkter, men der er kun 

tale om affaldsforebyggelse, hvis de produkter, der indgår i pantsystemet, kan genbruges. 

Affaldsforebyggelsen var således klart mere markant, da vi i Danmark udelukkende havde 

glasflasker til øl og sodavand, end nu, hvor dåser og plastflasker dominerer billedet.  

 

Ud over pantsystemet for drikkevareemballager beskriver litteraturen muligheden for at 

indfører pantsystemer med affaldsforebyggende effekt på elektroniske produkter, hvor der 

er mulighed for at få substitueret uønskede stoffer i produkterne samt genbruge 

komponenter og opgradere enheder. Tæpper, møbler og madrasser har ligeledes været 

nævnt som områder, hvor et pantsystem kunne fremme affaldsforebyggelsen (Watkins et al 

2012; Oosterhuis et al 2009). Flere SMV’er arbejder med individuelle pantordninger for at 

sikre sig, at deres produkter bliver returneret. Disse pantordninger kunne understøttes fra 

myndighedernes side ved at stille ressourcer til rådighed og yde hjælp til opbygning af den 

nødvendige logistik og infrastruktur. 

 

Favorable lån/Risikovillig kapital 

Etablering af favorable lånemuligheder for virksomheder, der arbejder med 

affaldsforebyggelse i form af fx genbrug eller reparation af produkter, kan bidrage til at gøre 

genbrug attraktivt for flere virksomheder. En kendt barriere for SMV’er er usikkerheden ved 

at omstille fra en traditionel forretningsstrategi til en ny grøn forretningsmodel; dette vil 

kunne afbødes gennem favorable lån. Virksomheder, der ønsker at ændre deres strategi fra 

salg af produkter til leasing af produkter eller ydelser, vil ydermere ofte have brug for 

risikovillig kapital, da virksomheden i opstarten skal bære en større økonomisk byrde, i og 

med at den beholder ejerskabet af sine produkter.  

 

Frivillige aftaler 

Sektorspecifikke frivillige aftaler om affaldsforebyggelse har i nogle tilfælde vist sig effektive 

i forhold til at opnå de aftalte mål og øge offentlighedens opmærksomhed på problemet. 

Frivillige aftaler kan med fordel understøttes gennem eksempelvis finansiering, 

promovering af aktiviteterne og hjælp til opbygning af den nødvendige logistisk og 

infrastruktur. Samtidig er det velkendt, at udsigten til anden og mere bindende regulering 

kan øge interessen for at gennemføre en frivillig ordning. I eksempelvis Storbritannien har 

en frivillig aftale med aktørerne i byggebranchen medført at mængden af byggeaffald er 

faldet betragteligt. Aftalen gik ud på at få aktørerne til at underskrive en erklæring om at 

nedbringe affaldsmængder og rapportere data til WRAP.  Lignende frivillige aftaler er 

indgået med detailhandlen om reduktion af madspild og emballageaffald, hvilket har 

medført en betragtelig nedbringelse af det generede affald fra disse sektorer. (WRAP 2011a, 

WRAP2011b og WRAP 2010) 

 

Andre økonomiske virkemidler 

Andre økonomiske virkemidler, som kunne tænkes at have en affaldsforebyggende effekt, 



 

 

 

 

  9 

 

 

men hvor der endnu ikke ligger studier eller data til dokumentation, er: 

- Differentieret affaldsafgift på deponi, forbrænding og genanvendelse 

- Individuelt producentansvar 

- Subsidier – Eksempelvis kontant præmie for køb af genbrugelige produkter eller af 

produkter, der er kasseret af andre. 

- Omsættelige kvoter - eksempelvis et kvotesystem for produktionen af affald 

 

Regulering som virkemiddel 
Direkte regulering har store perspektiver for affaldsforebyggelse, hvilket fx ses tydeligt af 

EUs RoHS direktiv, som har fjernet seks farlige stoffer fra produkterne (som dermed er 

lettere at tage tilbage til genbrug eller genanvendelse), og også af Eco-Design Direktivet, som 

i den næste generation formentlig vil lægge rammer for produkters miljøperformance, 

herunder affaldsdannelsen. For mange virksomheder er myndighederne til med en oplagt 

samarbejdspartner, når der skal påbegyndes affaldsforebyggende aktiviteter. 

Virksomhederne forventer, at myndighederne er i stand til at hjælpe dem med viden og 

rådgivning, og i mange tilfælde er det offentlige også en væsentlig aftager af de grønne 

produkter. Regulering er derfor oplagt til at stimulere affaldsforebyggelsen hos SMV’er.  

 

Forbud mod kemiske stoffer og produkter 

Et direkte forbud mod særlige kemiske stoffer, som det man kender fra RoHS Direktivet, er 

et effektivt virkemiddel til at undgå uønskede stoffer i produkterne og dermed lette 

håndteringen af de udtjente produkter og samtidig mindske miljøpåvirkningen af affaldet. 

Siden RoHS Direktivets ikrafttræden i 2006 er mængden af de omhandlede skadelige stoffer 

i affaldet reduceret, og der ses ligeledes et fald i mængden af farligt affald (udgør 3 % af den 

totale affaldsmængde) (EU Kommissionen 2011). Et sådant forbud kan suppleres med en 

liste over uønskede stoffer, som reguleringen i fremtiden forventes at forbyde, for på den 

måde at opfordre producenterne til at substituere de uønskede stoffer og være på forkant 

med reguleringen. 

 

Kriterier for grønne indkøb 

Mens det danske system for offentligt grønt indkøb i vidt omfang baserer sig på frivillige 

aftaler, ser man fx i England et system, hvor der er obligatoriske grønne minimumskriterier 

for en lang række produkter. Det store volumen af offentligt indkøb gør det relevant at 

styrke det grønne offentlige indkøb, som dermed kan fungere som trækkraft for udvikling og 

markedsføring af grønne, affaldsforebyggende produkter. Initiativer som Forum for 

bæredygtige indkøb er et godt skridt på vejen til at undersøge mulighederne ved intelligent 

og grønt offentligt indkøb. Myndighedernes udbudsmateriale og indkøbsaftaler kan 

udformes, så de indeholder specifikke krav og kriterier, der fremmer affaldsforebyggelse 

både i forhold til vægt og farlighed. I Finland stilles der allerede sådanne krav til eco-design 

af elektronisk udstyr som led i den nationale affaldsplan (EU kommissionen 2012). Ligeledes 

kan krav om forlængede levetider, mulighed for reparation samt krav til andel genbrugte 
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produkter være med til at understøtte grønne indkøb som et virkemiddel til 

affaldsforebyggelse (EU Kommissionen 2012). Det er ligeledes en mulighed, at 

myndighederne i deres udbudsmateriale og indkøbsaftaler tilgodeser nye grønne 

forretningsstrategier med fokus på affaldsforebyggelse som eksempelvis leasingsystemer og 

andre lukkede kredsløb. 

 

Myndighederne kan ligeledes stille kriterier for funktionen af de indkøbte produkter. EU 

Kommissionens aftale om standardopladere til mobiltelefoner kunne udvides til andre 

produktgrupper. Ligeledes kan myndighederne stille krav til nybyggerier om materialer og 

fx design med mulighed for adskillelse.  

 

Ændrede regler 

Hvis vilkår om affaldsforebyggelse indbygges som en del af en virksomheds 

miljøgodkendelse, kan dette være med til at sætte fokus på affaldsforebyggelsen. 

Myndighederne kan eksempelvis stille krav om at virksomheden redegør for, hvordan 

ressourcerne anvendes i produktionen, og hvilke muligheder der er for at forebygge affald 

fremadrettet. I Sverige og Finland giver lovgivningen allerede mulighed for at stille sådanne 

krav (Huhtinen 2009). 

 

Regler om chipmærkning af eksempelvis elektronik vil ligeledes kunne have en positiv effekt 

på affaldsforebyggelsen. Chipmærkning vil gøre det muligt for producenterne at få deres 

egne produkter retur fra de kollektive indsamlingsordninger og dermed øge 

affaldsforebyggelseseffekten af producentansvaret. Adgang til egne produkter øger 

incitament til at designe til adskillelse, således at langt flere produkter og komponenter kan 

opdateres og genbruges. Chipmærkning af produkter vil dog kun fungere i brancher, hvor 

der findes en indsamlingsordning, der giver mulighed for sortering af produkter og 

komponenter, da denne sortering ikke er en del af den kommunale affaldshåndtering. 

 

Uddannelse, information og værktøjer  
For mange SMV’er kan affaldsforebyggelse virke abstrakt, og ændrede arbejdsrutiner i 

produktionen - f.eks. større udsortering af affaldstyper eller mere skånsom håndtering af 

råvarer - kan være vanskelige at etablere i en presset hverdag, hvor fokus er på den daglige 

drift. Der er derfor vigtigt at virksomhederne nemt og overskueligt bliver præsenteret for 

viden, information og værktøjer til det konkret affaldsforebyggende arbejde. 

 

Kommunalt tilsyn 

Kommunerne har til opgave at føre miljøtilsyn også (i et vist omfang) med SMV’er og har 

derfor en mulighed for direkte at drøfte affaldsforebyggelse med virksomhederne. 

Kommunens medarbejdere kan gøre virksomhederne opmærksomme på, hvordan de kan 

forebygge affald og foreslå nye mere effektive produktionsmetoder.  
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Støtteordninger til konsulentbistand  

Kommunernes og affaldsselskabernes erhvervsaffaldskonsulenter kan i større omfang 

hjælpe virksomhederne med at identificere muligheder for at nedbringe mængderne af 

affald. En sådan ordning vil kunne være med til at sprede best-practise blandt 

virksomhederne.  

  
Informationskampagner 

At skabe opmærksomhed omkring affaldsforebyggelse er et afgørende første skridt i at 

stimulere adfærdsændringer blandt SMV’er. Effektive oplysningskampagner fokuserer ofte 

på en specifik affaldsstrøm og tilbyder praktisk vejledning om, hvordan affaldet forebygges 

(EU kommissionen 2012). Mangel på viden om selv de lavt hængende frugter fra 

affaldsforebyggelse er en velkendt barriere i SMV’er. Informationskampagner kan derfor 

være et virksomt virkemiddel til at pege på de umiddelbare økonomiske gevinster, som langt 

de fleste virksomheder kan høste ved at strømline produktionen, udnytte ressourcerne 

optimalt og forebygge fejlproduktion og andet spild.  

 

Frivillige værktøjer 

For at støtte op om informationskampagner kan specifikke værktøjer til affaldsforebyggelse 

være et væsentligt virkemiddel. Affaldsforebyggelsen kan eksempelvis understøttes ved 

onlineportaler, hvor virksomhederne finder information og baggrundsmateriale, case-

beskrivelser fra virksomheder, der har haft succes med det affaldsforebyggende arbejde, og 

konkrete værktøjer til at beregne affaldsmængder og økonomiske potentialer ved 

affaldsforebyggelse mv. Green21 er et eksempel på en dansk online portal. Miljøstyrelsen 

har også udviklet værktøjer, der gør det muligt for virksomhederne at beregne 

affaldsøkonomien, implementere miljøledelse mv. I udlandet har blandt andet WRAP i 

Storbritannien en portal med et onlinekursus og -værktøj til affaldsforebyggelse (WRAP 

2013). 

 

Miljøledelse 

Fremme af miljøledelsessystemer og vejledning om, hvorledes de bedst implementeres, kan 

være et effektivt virkemiddel. Branchespecifikke initiativer med mere skræddersyede 

miljøledelsessystemer kan være en fordel for SMV’erne, som ofte finder ISO og EMAS 

systemerne for tunge og bureaukratiske til deres behov i forhold til affaldsforebyggelse (EU 

kommissionen 2012). 

 

Miljømærkning 

Anvendelse af miljømærker kan give virksomheder mulighed for at profilere sig overfor 

offentlige og øvrige indkøbere og samtidig medvirke til at forebygge affaldsgenerering. 

Miljømærker som EU Blomsten og Svanemærket hjælper både offentlige og private 

indkøbere med at identificere produkter, der opfylder miljømæssige kriterier, herunder 

kriterier for ressourceeffektivitet, farlige stoffer og emballagemængder (EU kommissionen 
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2012). 

 

Uddannelse 

Der er behov for en langsigtet satsning for at få livscyklustankegang ind i byggeri og 

produktdesign. Et virkemiddel kunne være obligatoriske kurser om affaldsforebyggelse på 

Ingeniør-, Arkitekt- og Designskoler. (Miljøstyrelsen 2010) 

 

Netværk og videnscentre 

At understøtte netværk og vidensudveksling på tværs af produktkæder kan ligeledes føre til 

øget affaldsforebyggelse. Netværkene skal give mulighed for, at alle aktører i produktkæden 

kan udveksle viden og erfaringer om miljøforhold og herunder kanalisere viden om 

affaldsforebyggende initiativer til design-niveauet (og omvendt). Der kan findes inspiration i 

Miljøstyrelsens nu afsluttede branchepaneler og i det miljøteknologiske partnerskab-

koncept. 

 

Informationscentre kan også støtte virksomhederne enten online, eller via telefonsupport og 

virksomhedsbesøg mv. WRAP i UK og WasteCap, som er et non-profit netværk i USA, 

tilbyder en række tjenester til at hjælpe virksomhederne med at omdanne affald til 

ressourcer (EU kommissionen 2012). 

 

Opsamling 
Den store svenske tværfaglige undersøgelse ’Hållbar avfallshantering’, der fra 2006 – 2012 

har indsamlet udviklet og evalueret ideer til forskellige virkemidler, konkluderer, at 

interessenterne generelt foretrækker de blødere virkemidler. Således blev ”Information” 

som virkemiddel eksempelvis foretrukket frem for produktafgifter, udvidet 

producentansvar eller genanvendelsescertifikater. Der var ligeledes også markant støtte til 

forslaget ”støtte til affaldsminimering i virksomheder”, mens man oplevede en betydelig 

modstand mod forslaget ”krav om affaldsminimering i virksomheder”. Dette er ikke 

overraskende, da virksomhederne dermed bevarer den fulde beslutningsdygtighed over 

deres produktion og forretningsmodel. Imidlertid viser mange undersøgelser, at de frivillige 

virkemidler har langt mindre effekt end de regulative (fx IBGE 2009, OECD 2003), hvorfor 

der kan være god grund til at kombinere midlerne til en samlet, effektiv pakke.  

  

Tabellen nedenfor opsummerer de identificerede virkemidler til affaldsforebyggelse. 

Virkemidlernes effekt er i tabellen opdelt i tre produktlivsfaser: produktdesign, 

produktionsproces og tilbagetagningsfasen. De bløde virkemidler vurderes at kunne have 

effekter i forhold til alle tre typer af affaldsforebyggelse, dog med varierende effekt. De hårde 

virkemidler - som eksempelvis forbud mod kemiske stoffer og produkter - vurderes til 

gengæld at have en stor effekt i forhold til substitution af uønskede stoffer. Der er derfor 

ræsonnement i at gøre brug af en bred kombination af de forskellige virkemidler for at skabe 

en effektiv affaldsforebyggende indsats blandt SMV’er.



 

 

Figur 2: Relationen mellem 
affaldsforebyggelse og 
virkemidler 
 

Affaldsforebyggelse i produktdesignet Affaldsforebyggelse i 
produktionsprocessen 

Affaldsforebyggelse ved 
tilbagetagning 

Kommentarer 

Materiale-
substitution 

Substitution af 
uønskede stoffer 

Forlænget levetid 
og reparerbarhed 

Reduktion af 
uønskede stoffer 

Reduceret 
spild 

Genbrug Reparation Opgradering  

Ressourceskat X X X X X X X   

Differentieret moms   X X X X X X  

Produktafgifter    X X     

Pantordninger X  XX   X X X  

Favorable lån / risikovillig 
kapital 

     X X X  

Frivillige aftaler XX X X X X X X X  

Forbud mod kemiske stoffer 
og produkter 

XX XX  X      

Grønne indkøb XX X X X X X X X Grønne indkøb understøtter 
ofte flere af de andre 
virkemidler eller strammer 
op i forhold til de krav, der er 
sat i lovgivningen. 

Kommunalt tilsyn    X X     

Støtteordninger til 
konsulentbistand 

X X X X X     

Eco-design XX X XX X X XX XX XX  
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Informationskampagner XX X X X X X X X  

Frivillige værktøjer     X X X X X Er meget afhængigt af, hvilke 
værktøjer der er til rådighed. 

Miljøledelse    X X     

Miljømærker XX X X X X X X X Miljømærker understøtter 
ofte flere af de andre 
virkemidler eller strammer 
op i forhold til de 
grænseværdier der er sat i 
lovgivningen 

Uddannelse X X X X X X X X  

Netværk og videnscentre X X X X X X X X  

 

XX stærk relation/effekt mellem virkemidlet og affaldsforebyggelse 
X mindre relation/effekt mellem virkemidlet og affaldsforebyggelse 
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6.2 Forslag til, hvordan staten kan understøtte SMV’ers tiltag til 

affaldsforebyggelse 
 

For mange SMV’er er ressourcerne til at undersøge mulighederne for affaldsforebyggelse meget 

begrænsede. Det er derfor vigtigt, at de rette rammebetingelser er på plads for at understøtte 

virksomhedernes affaldsforebyggende arbejde.  

 

Dette notat indeholder et katalog over mulige offentligt initierede tiltag, som kan understøtte 

SMV’ers arbejde med affaldsforebyggelse. Tiltagene beskrives enkeltvis og understøttes med 

udsagn fra danske SMV’er, der efterspørger de konkrete tiltag. Til grund for notatet ligger 

litteraturstudier, samtaler med relevante aktører og interviews med 12 danske SMV’er. Notatet 

lister mulige tiltag til understøttelse af affaldsforebyggelse og beskriver erfaringerne med de 

enkelte tiltag. Notatet indeholder ikke en analyse af tiltagenes effekter i forhold til 

affaldsforebyggelse i en dansk kontekst og giver derfor ikke konkrete anbefalinger til, hvilke tiltag 

der bør arbejdes videre med. 

 

Fremme af affaldsforebyggelse i SMV’er 

I det følgende præsenteres et idekatalog over miljøpolitiske styringsmidler som kan understøtte 

virksomheders affaldsforebyggende arbejde. Virkemidlerne er delt op i tre overordnede kategorier 

i sammenhæng med nyere litteratur om emnet: 

 

- Økonomiske virkemidler 

- Regulering 

- Offentlige indkøb 

- Information 

 

Der er til notatet sat særligt fokus på styringsmidler, hvormed man fra offentlig side kan 

understøtte danske SMV’ers affaldsforebyggende arbejde. 

 
Økonomiske virkemidler 
Affaldsforebyggelse kan i mange tilfælde kræve investeringer og indebære markedsusikkerhed, 

hvilket kan udgøre en barriere for særligt mindre virksomheders motivation for 

affaldsforebyggende arbejde. Det er derfor oplagt at se på, hvilke økonomiske virkemidler der kan 

understøtte eller motivere virksomhedernes arbejde med affaldsforebyggelse. 

 

Rationalet bag de økonomiske virkemidler er, at virksomhederne motiveres til at forebygge 

affaldsgenerering, men at det er op til virksomhederne selv at vurdere med hvilke metoder, dette 

kan ske mest kosteffektivt – ligesom affaldsforebyggelsen i størst omfang vil ske på de 

virksomheder, som har størst udbytte af indsatsen, hvilket er miljøøkonomisk fornuftigt. Nogle af 

de økonomiske virkemidler retter sig direkte mod virksomhederne ved at gøre råvarer dyrere (og 
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dermed øge incitamentet til at anvende disse så effektivt som muligt); andre virkemidler sigter mod 

at gøre produkter, der kan genbruges, relativt billigere (og tilstræber dermed at flytte kundernes 

forbrug over på de produkter, der er mest ressourceeffektive).  

 

Fordelene ved de økonomiske virkemidler er således, at de motiverer markedets aktører til at 

ændre adfærd i en ønsket retning på markedsvilkår. Der er dog en risiko for, at virksomhederne 

ikke agerer som forventet på de økonomiske virkemidler, ligesom det er set, at virkemidlerne bliver 

konkurrenceforvridende, hvis de introduceres lokalt, men omfatter virksomheder på et globalt 

marked. Det er med andre ord ikke altid muligt at forudse den endelige effekt af de økonomiske 

virkemidler. 

 

Afgifter og gebyrer 

En ressourceskat eller råstofafgift kan være med til at forebygge affald, men det empiriske 

grundlag begrænser sig til enkelte produktgrupper – såsom den danske råstofafgift på sand og grus, 

hvis formål er at begrænse ressourceforbruget og øge genanvendelsen af materialer i bygge- og 

anlægsbranchen. Ressourceskat/råstofafgift kendes fra en lang række europæiske lande, hvor 

blandt andet brugen af fossile brændsler ofte reguleres med en sådan (EEA 2008; Eckermann et al. 

2012). Det svenske Naturvårdsverket overvejer at indføre en skat på den mængde ikke-fornybare 

ressourcer, som anvendes til forbrug (uanset om der er tale om materialer og produkter, der er 

produceret i eller uden for Sverige), da det vil give et incitament til at genanvende materialerne. Det 

forventes især at kunne have en affaldsforebyggende effekt på plast- og kemiaffald 

(Naturvårdsverket 2012). 

En ressourceskat på udvalgte ressourcer kan i princippet være en god måde at øge incitamentet til 

affaldsforebyggelse, men da en stor del af handlen med ressourcer foregår internationalt, er det 

muligt, at en national skat vil virke konkurrenceforvridende. Desuden ligger der en udfordring i at 

sikre, at en ressourceskat på specifikke ressourcer ikke blot betyder en substitution til andre typer 

af ressourcer, der ikke er omfattet af skatten (Watkins et al. 2012). 

 

Produktafgifter kan være et middel til at stimulere private forbrugere og virksomheder til at købe 

produkter, der ikke genererer så meget affald. Produktafgifter er primært effektive for 

produktgrupper, hvor der findes oplagte alternativer, der er mindre affaldsgenererende (Hogg et al. 

2011). 

 

I Danmark har man i mange år haft emballageafgiften, der sigter mod at fremme genbrug af 

materialer samt substitution til mindre miljøbelastende materialer. Emballageafgiften er volumen- 

og vægtbaseret2, men er også delt op i produktspecifikke kategorier med afgifter på henholdsvis 

engangsservice og plastikposer. 

Der er ikke foretaget egentlige analyser af afgiftens effekt på de forskellige produkter, men i andre 

lande såsom Irland, Belgien, Italien og Sydafrika har man haft stor succes med en produktafgift på 
                                                 
2
 Den vægtbaserede emballageafgift er dog afskaffet per 1. januar 2015 
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plastikposer. Eksempelvis har man i Belgien oplevet et fald på 80% i salget af plastikposer i 

perioden 2003-2009 samt en stor substitution til genbrugsposer (Hogg et al. 2011). 

 

Med inspiration fra emballageafgiften kan et vægtbaseret gebyr på alle affaldstyper også være et 

middel, der kan bidrage til affaldsforebyggelse. Studier viser, at vægtbaserede affaldsgebyrer har en 

betydelig affaldsforebyggende effekt (Dahlén & Lagerkvist 2009). Disse studier er dog 

hovedsageligt foretaget med udgangspunkt i husholdningsaffald, hvor det viser sig, at kommuner 

med vægtbaserede gebyrer gennemsnitligt har 20% mindre husholdningsaffald pr. indbygger end 

andre kommuner. Fordelene ved et vægtbaseret gebyr er, at det synliggør omkostningerne ved 

affaldsbehandling og allokerer disse omkostninger direkte på den affaldsgenererende virksomhed. 

Samtidigt øger det incitamentet til at øge sorteringen af genanvendelige materialer. Ulemperne er 

til gengæld, at gebyret vil øge omkostningerne for SMV’erne og samtidigt kan medvirke til, at en del 

affald skaffes af vejen på ulovlig vis (Det Økonomiske Råd 2013). Eksempelvis har de kommuner, 

der har oplevet fald i affaldsmængderne som følge af et vægtbaseret gebyr, ikke kunnet 

dokumentere, at faldet i affaldsmængder er proportionelt med øget genbrug og genanvendelse, 

hvilket ellers ville have været oplagt (Dahlén & Lagerkvist 2009).  

 

En miljødifferentieret affaldsafgift på deponi og forbrænding vil kunne skabe et incitament for 

virksomhederne til at tænke innovativt i forhold til deres produkters livscyklus. Ved at tillægge en 

affaldsafgift på affald, der ikke kan genbruges, genanvendes eller komposteres, skubbes 

forbrugeren hen imod grønne produkter, hvor sådanne kvaliteter er til stede. Der findes allerede en 

affaldsforbrændingsafgift og en deponeringsafgift i Danmark, men disse er ikke indført med henblik 

på affaldsforebyggelse, men snarere for at øge genanvendelsen af affaldet.. Affaldsafgifter kan også 

have svært ved at opnå en effekt på affaldsforebyggelse, da afgiften ligger i slutningen af produktets 

livscyklus og den effekt, man ønsker at opnå, skal finde sted helt i starten af produktets livscyklus. 

Det vurderes derfor, at en affaldsafgift fungerer bedst i kombination med andre virkemidler 

(Oosterhuis et al. 2009).  

 

De forskellige former for afgifter og gebyrer har det til fælles, at virksomhederne får økonomiske 

incitamenter til at forebygge affald ved fx at optimere ressourceforbruget, designe produkterne så 

genbrug er muligt, forlænge produkternes levetid, eller mindske det pågældende produkts 

affaldsmængde. Der er derfor ræsonnement i at pålægge grønne afgifter på udvalgte produkter, 

hvor teknologien og logistikken er til stede til at mindske affaldsmængderne og lade produkterne 

indgå i en lukket livscyklus. Det er i denne sammenhæng vigtigt for et positivt resultat, at afgifterne 

afstemmes i forhold til virksomhedernes størrelse og kapacitet, så SMV’erne ikke bliver klemt i 

afgiftssystemer tiltænkt større spillere. 

 

Afgifter og gebyrer er relativt ’hårde’ virkemidler forstået på den måde, at de sigter mod at straffe 

de virksomheder, der ikke affaldsforebygger, fremfor at belønne de virksomheder der gør noget. En 

analyse af affaldshåndteringen i Sverige viste, at der blandt de involverede aktører var en klar 
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prioritering af bløde virkemidler såsom støtte til ændret adfærd fremfor krav om ændret adfærd 

(Naturvårdsverket 2012). Samtidig viser mange analyser imidlertid, at frivillige styringsmidler 

sjældent fører til opnåelse af målet (OECD 2003 mv.).  

 

 Boks 1: Virksomheder med styr på deres ressourceforbrug og affaldsgenerering får styrket 

deres konkurrenceevne igennem grønne afgifter 

Selvom ingen af de 12 interviewede virksomheder decideret efterspørger afgifter på ressourcer og 

affald inden for deres respektive produktionsområder, så vil mange af disse virksomheder alligevel 

indirekte profitere af sådanne afgifter, forudsat at de pålægges alle producenter inden for 

produktionsfeltet i samme omfang. 

 

Støbejernsproducenten GH Form, tekstilventilationsproducenten KE-Fibertec og 

akustikpladeproducenten Troldtekt, der alle arbejder med tilbagetagningsordninger og optimeret 

ressourceforbrug, vil opnå en konkurrencefordel ved øget implementering af afgifter på ressourcer 

og affald, da de i så fald vil være et skridt foran mange af deres konkurrenter. 

 

GH Form tager alle sine produkter retur til genbrug, da det i lyset af de stigende metalpriser giver 

en økonomisk fordel. Med en etableret tilbagetagningsordning og leasingmodel (begge ordninger er 

i opstartsfasen) kan GH Form sikre sig adgang til de nødvendige materialer samt tilbyde kunderne 

en merværdi i form af service og vedligehold. 

 

Økonomisk støtte og belønning 

Et økonomisk virkemiddel, der kan bruges til at fremme virksomhedernes affaldsforebyggende 

arbejde, er direkte støtteordninger, hvor der stilles kapital og anden hjælp til rådighed for 

virksomheder, der vil arbejde med affaldsforebyggelse, eller hvor der sker en subsidiering i et led i 

varekæden. I sammenligning med afgifter er støtteordninger et langt mere ’blødt’ virkemiddel.  

 

Den eksisterende danske støtteordning til kontrolleret skrotning af biler er et eksempel på denne 

type direkte støtte. Samtidigt har ordningen elementer af affaldsforebyggelse i sig, idet mange 

reservedele bliver udtaget af de skrottede biler med sigte på senere genbrug.  

 

Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller [SCP-tænketanken] foreslår 

etablering af en bæredygtighedsbank, der belønner forbrugere og virksomheder, der efterlever 

affaldshierakiet. Bæredygtighedsbanken er inspireret af de engelske og amerikanske 

”Recyclebanks” og det japanske Eco-points system, der hovedsageligt henvender sig til forbrugeren. 

Tænketanken foreslår bl.a. et system, der belønner virksomhederne, når de forebygger 

affaldsdannelse i deres produktudvikling eller produktion. Belønningen vil bestå i points, som 

virksomheden kan bruge til yderligere optimering af produktionen eller udvikling af en grøn 

forretningsmodel. Tænketanken foreslår, at det eksempelvis kunne være private virksomheder 

eller socialøkonomiske virksomheder, der driver banken. Desuden foreslås det, at projektet kan 
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påbegyndes som et pilotprojekt i et afgrænset område med mulighed for efterfølgende at gøre det 

landsdækkende (SCP-Tænketank 2013).  

 

Andre eksempler på støtteordninger, som kan have et affaldsforebyggende potentiale, er den nyligt 

afsluttede ordning Fornyelsestjek, hvor Fornyelsesfonden har givet 50 % støtte til virksomheder 

med konkrete planer for grøn fornyelse; og den lige startede ordning for Grøn omstilling, hvor der 

specifikt gives støtte til affaldsforebyggelse.  

 

Der kan med fordel gøres mere for at belønne de virksomheder, der gør det godt, og hjælpe dem 

yderligere på vej ved blandt andet at støtte finansielt op om deres projekter eller på anden måde 

understøtte successen af de eksisterende grønne produkter og ydelser. En mere åben dialog mellem 

de offentlige institutioner og erhvervslivet omkring behovet hos virksomhederne kan være med til 

at gøre de affaldsforebyggende tiltag overskuelige og endda eftertragtede hos virksomhederne. 

 

Boks 2: Virksomhederne efterspørger økonomisk belønning  

Det er ikke overraskende, at virksomhederne gerne ser en form for økonomisk støtte og belønning 

for deres affaldsforebyggende arbejde.  

 

Trykkerivirksomheden KLS Grafisk Hus argumenterer for, at belønning for det gode frem for 

omkostning ved det konventionelle er vejen frem, hvis man ikke bare ønsker at se virksomheder, 

der lever op til kravene, men virksomheder der innoverer indenfor deres brancher og går videre 

end minimumskravet. 

 

Skilteproducenten Modulex efterspørger også en belønning ved en ekstra miljøindsats. 

Virksomheden henviser blandt andet til deres samarbejde med DONG, hvor DONG gratis hjælper 

med til at optimere produktionen og spare på energiforbruget – og derved også spare på 

virksomhedens ressourcer. Disse former for økonomisk belønning har stor indflydelse på 

Modulex’s motivation for at arbejde mere fokuseret med miljø og affaldsforebyggelse. 

 

Designer David Andersen arbejder med affaldsforebyggelse i form af optimeret brug af tekstiler i 

design og produktionsfaserne. David Andersen vil gerne arbejde yderligere med 

affaldsforebyggelse, men har haft vanskeligt ved at finde støtte til denne type projekter. Det relativt 

lave salg af de grønne produkter betyder, at virksomheden ikke er i stand til selv at finansiere flere 

lignende tiltag.  

 

Økonomisk støtte kan også fremme affaldsforebyggelse i forbindelse med etableringen af 

tilbagetagningsordninger. I modsætning til pantordninger indebærer tilbagetagningsordninger 

ikke nødvendigvis et økonomisk incitament for forbrugeren til at returnere produktet. Forbrugeren 

er i højere grad motiveret af ønsket om mere bæredygtigt forbrug.  Samtidigt kan 



 

 

 

 

  20 

 

 

tilbagetagningsordninger resultere i tilbagevendende kunder og salg af nye produkter, idet flere og 

flere forbrugere sætter pris på miljøbevidste virksomheder (SCP-Tænketank 2013).  

 

Det kræver en god infrastruktur for virksomhederne at have en velfungerende 

tilbagetagningsordning, hvor kunderne nemt og enkelt kan returnere de udtjente produkter. Der 

ligger derfor en stor  logistisk og økonomisk udfordring i at få etableret en infrastruktur, hvor de 

returnerede produkter både kan modtages, håndteres og behandles. Her kan støtteordningerne 

spille en stor rolle ved at bidrage finansielt til etableringen af denne infrastruktur. 

 

Boks 3: Virksomhederne efterspørger økonomisk støtte 

Virksomheder som GXN og Katvig har et væld af gode ideer omkring affaldsforebyggelse og lukkede 

livscyklusser, men de relativt små virksomheder har ikke ressourcerne til at føre ideerne ud i livet 

på egen hånd. Et af Katvigs affaldsforebyggende initiativer har dog for nyligt opnået tildeling af 

støtte gennem Fornyelsesfonden, hvilket giver virksomheden blod på tanden til at forfølge 

affaldsforebyggelse endnu kraftigere. 

 

Hvis virksomhederne skal motiveres til at arbejde med affaldsforebyggelse, kan det være 

formålstjenlig at øge støtten til gode initiativer, idet dog risikoen for ’lykkeriddere’ og fejlslagne 

projekter skal iagttages. Hvis det gøres tydeligt, at det affaldsforebyggende arbejde resulterer i 

mervækst hos virksomheden, eksempelvis igennem besparelser eller adgang til nye markeder, vil 

det virke stærkt motiverende for andre virksomheder.  

 

Differentieret moms 

Differentieret moms kan motivere virksomhederne til at arbejde med affaldsforebyggelse og miljø 

generelt. Igennem differentieret moms på både produkter og arbejdsløn i forbindelse med 

reparationer kan produkter som fx holder længere, kan repareres, kan genbruges eller er mindre 

affaldsintensive, stilles bedre i konkurrencen end alternativerne.  

 

Differentieret moms er på globalt plan ikke et særligt udbredt virkemiddel, men studier har vist, at 

virkemidlet har store potentialer inden for affaldsforebyggelse ved at tilgodese reparationer eller 

produkter med mindre affaldsgenerering (Hogg et al. 2011). Det foreslås eksempelvis at benytte sig 

af differentieret moms på reparation af ressourcetunge produkttyper, såsom hårde hvidevarer, da 

dette vil skabe et incitament til at forlænge produktets levetid i stedet for at anskaffe sig et nyt. Der 

er efterhånden opnået så store energieffektiviseringer i hårde hvidevares brugsfase, at der ikke vil 

være væsentlige miljøforbedringer i at skifte til nyere modeller, og derfor giver det god mening i 

stedet at fokusere på ressourceforbruget og affaldsgenereringen (Hogg et al. 2011). For at kunne 

differentiere kræver det, at der fastlægges miljøkriterier, der kan bruges til at skelne mellem 

produkters affaldsgenerering. Dette kan eventuelt ske gennem en mærkningsordning eller med en 

udvidelse af de nuværende miljømærkningsordninger såsom Svanen og Blomsten.  
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Pant 

En velkendt ordningstype er de kollektive pantordninger, der i årtier har bidraget til genbrug af  

drikkevareemballager i Danmark. Den seneste måling fra Dansk Retursystem viser således, at 

systemet er meget velfungerende med en returprocent på 103 % for genpåfyldelige emballager 

(Dansk Retursystem 2011). Den samme tendens ses i Tyskland, hvor mere end 95% af alle solgte 

genpåfyldelige flasker bliver returneret (Affald & Ressourcer 2011). 

 

Pantordninger kan i princippet omfatte alle typer af produkter, men der er kun tale om 

affaldsforebyggelse, hvis produkterne i pantsystemet bliver genbrugt. Flere SMV’er arbejder 

allerede med individuelle pantordninger for at sikre sig, at deres produkter bliver returneret. Disse 

pantordninger kan understøttes fra myndighedernes side ved, at der stilles ressourcer til rådighed 

og ydes hjælp til opbygning af den nødvendige logistik og infrastruktur. En kollektiv pantordning 

kunne eksempelvis principielt set være relevant på elektroniske produkter, hvor der er mulighed 

for genbruge komponenter og opgradere enheder. En norsk rapport peger dog på, at der bør 

skelnes mellem højværdiprodukter såsom mobiltelefoner og lavværdiprodukter såsom dåser og 

flasker, da det årlige volumen er vidt forskellig på disse produkter. Der vil derfor være relativt høje 

omkostninger forbundet med et administrationssystem, hvor der ikke er stort volumen igennem. 

Returselskaberne bør desuden pålægges rapporteringspligt af indsamlede antal mobiltelefoner 

samt sparepærer. Det konkluderes samtidigt, at en pantordning for sparepærer kan indføres, men 

ikke uden fare for misbrug (Baastad 2012). 

 

Tæpper, møbler og madrasser har ligeledes været nævnt i litteraturen som områder, hvor et 

pantsystem kunne fremme affaldsforebyggelsen. Der er dog en risiko for, at et pantsystem vil kunne 

ødelægge det second-hand marked, der findes på netop disse produkttyper, hvilket potentielt kan 

begrænse produkternes levetid (Watkins et al. 2012; Oosterhuis et al. 2009).  

 

Favorable lån/Risikovillig kapital 

Små tiltag såsom affaldssortering og formindsket varme- og elforbrug kan ofte implementeres med 

få ressourcer, men den radikale innovative ændring af produktet eller produktionen, som 

affaldsforebyggelse ofte kræver, er ressourcekrævende og nødvendiggør en større indsats fra 

SMV’ernes side og som oftest også en del startkapital.  

 

Der er vigtigt, at der findes lånemuligheder målrettet SMV’er, som ofte har en størrelse og 

omsætning, der gør det vanskeligt at stille tilstrækkelig sikkerhed til at optage større banklån. Uden 

lånemuligheder skal de affaldsforebyggende og ressourceoptimerende tiltag finansieres igennem 

driften, hvilke sætter store barrierer for, hvad virksomhederne kan få udrettet.  

 

Ændringer af forretningsstrategi fra salg af produkter til leasing af produkter eller services er tiltag, 

der kræver startkapital, idet virksomheden bevarer ejerskabet af produktet og derved ikke 

indtjener den fulde salgspris som vanligt. Der er derfor brug for en vis mængde kapital for at kunne 
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etablere den nye forretningsmodel, så der kompenseres for de manglende salgsindtægter i starten 

og de øgede omkostninger i forbindelse med etableringen og driften af et transportsystem til 

returnering af produkter dækkes. Til gengæld kan man dog forvente, at antallet af producerede 

produkter kan reduceres i de tilfælde, hvor et produkt kan leases ud flere gange til forskellige 

forbrugere. Dermed er den samlede nødvendige kapital over tid ofte væsentligt lavere på trods af 

den ændrede ejerskabsstruktur (Tukker 2004). 

 

For at overkomme disse startvanskeligheder, kan man lade sig inspirere af den britiske model, hvor 

der er etableret lånemuligheder til opbygning af kapacitet til bl.a. genbrug og reparation af både 

tekstiler, møbler og elektriske apparater (WRAP 2012). 

 

SCP-Tænketanken foreslår etableringen af en ny dansk fond til grønne investeringer, som kan 

bidrage til at mobilisere privat finansiering til den grønne omstilling. Tænketanken henviser til det 

hollandske Green Funds Scheme, hvis midler er baserede på private lån med en lav rente. De 

borgere, der låner penge til fonden til en lav rente, får skattefritagelse, mens de virksomheder, der 

ønsker at søsætte miljøprojekter, kan låne midler til en tilsvarende lav rente. Fonden har siden sin 

opstart i 1995 modtaget midler fra over 250.000 borgere og bidraget til investeringer for over 8 

mia. euro. Den tabte skatteindtægt modsvares af investeringerne 1:40 (SCP-Tænketank 2013).  

 

Boks 4: Virksomhederne efterspørger lånemuligheder 

Samtlige interviewede SMV’er giver udtryk for, at den økonomiske udfordring ved 

produktionsomlægning og forretningsudvikling udgør en af de væsentligste barrierer. Adskillige 

virksomheder efterspørger lånemuligheder, der kan gøre det lettere for dem at leve op til de stadigt 

højere miljøkrav samt tage skridtet videre og udvikle deres forretningsmodeller i innovative og 

grønne retninger –til gavn for miljøet og for virksomhedernes bundlinje i form af besparelser og 

øget konkurrencevene. 

 

Virksomhederne Katvig, KLS Grafisk Hus og GXN har alle været udfordret af manglen på 

lånemuligheder eller anden form for økonomisk støtte til deres affaldsforebyggende arbejde. Ikke 

mindst for Katvig og GXN, der arbejder på at udvikle nye og innovative måder at lave og sælge 

henholdsvis børnetøj og bygninger, er det vigtigt at kunne finde risikovillig kapital, eftersom de 

ikke har andre virksomheder at læne sig op ad, og langt hen ad vejen på egen hånd skal skabe et nyt 

marked for deres produkter og ydelser. 

 

Regulering 
Direkte regulering har store perspektiver for affaldsforebyggelse, hvilket eksempelvis ses tydeligt 

af EUs RoHS direktiv, som har fjernet seks farlige stoffer fra produkterne (som dermed er lettere at 

tage tilbage til genbrug) og også af Eco-Design Direktivet, som i den næste generation formentlig vil 

lægge rammer for produkters miljøperformance, herunder affaldsdannelsen.  
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Regelstyring 

Stramning af regler er en af de mest direkte måder, hvorpå virksomheder kan motiveres til at 

forbedre deres miljøforhold. Stramning af regler kan både inkludere direkte forbud mod særlige 

stoffer, så som RoHS Direktivet, samt yderligere krav for certificeringer og mærkninger, såsom 

krav om affaldsforebyggelse for miljøgodkendelse. Med forbud mod særlige stoffer undgår man de 

uønskede stoffer i produkterne og letter dermed håndteringen af de udtjente produkter, samtidig 

med at affaldets miljøpåvirkning mindskes. Siden RoHS Direktivets ikrafttræden i 2006 er 

mængden af de omhandlede skadelige stoffer i affaldet reduceret, og der ses ligeledes et fald i 

mængden af farligt affald, der udgør 3 % af den totale affaldsmængde (EU Kommissionen 2011).  

 

Regler om chipmærkning af bestemte produktfraktioner vil ligeledes kunne have en positiv effekt 

på affaldsforebyggelsen. Chipmærkning vil gøre det muligt for producenterne at få deres egne 

produkter retur fra de kollektive indsamlingsordninger og dermed øge 

affaldsforebyggelseseffekten af producentansvaret. Adgang til egne produkter øger incitament til at 

designe til adskillelse, således at langt flere produkter og komponenter kan opdateres og 

genbruges. 

 

Teknologien til chipmærkning findes allerede, men er endnu ikke blevet fuldt implementeret. Der 

er dog flere pilotprojekter under opsejling på især elektronikområdet, hvor de såkaldte RFID-chips 

skal hjælpe elektronikproducenterne med at få deres egne affaldsfraktioner tilbage med henblik på 

genbrug (Miljøstyrelsen 2012). 

 

Forlængelse af garantiperioden fra to til fem eller syv år på relevante produktkategorier kan være 

en anden måde at motivere virksomhederne til at satse på forlængelse af deres produkters levetid 

eller genanvendelsesmuligheder. Det kan ligeledes være med til at skabe en holdningsændring 

blandt forbrugerne og skubbe indkøbstendenserne væk fra en ”køb og smid ud” kultur og hen imod 

reparation og genbrug (SCP-Tænketank 2013). Eksempelvis kunne garantiperioden i første omgang 

på forsøgsbasis blive forlænget på materialeintensive produkter.  

 

En forlængelse af garantiperioden kan eventuelt kombineres med en reduceret momsafgift, så 

afgiften differentieres alt efter længden af produktets garantiperiode. Dette vil samtidigt give et 

økonomisk grundlag for at gøre de holdbare produkter billigere, og dermed anspore forbrugerne til 

at købe produkter med længere holdbarhedstid. Kombineres det samtidigt med en nedsat 

momsafgift på reparationer, øges også virksomhedernes incitament til at sætte garantiperioden op, 

da det i så fald vil kunne betale sig at affaldsforebygge gennem produktreparationer (Hogg et al. 

2011). 

 

Ændring af kriterierne for miljøgodkendelse til at inkludere affaldsforebyggelse kan ligeledes 

være en faktor, der motiverer til at arbejde specifikt med affaldsforebyggende tiltag. Sådanne regler 

er allerede kendt fra både Finland og Sverige (Huhtinen 2009). 
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Boks 5: Virksomhederne efterspørger højere standarder og krav 

Mange af de virksomheder, der allerede arbejder med miljø og affaldsforebyggelse specifikt, 

efterspørger stadigt højere krav for miljøstandarder. Virksomheder indenfor især byggeri og tekstil 

efterspørger blandt andet skærpede miljøkrav indenfor deres brancher. 

 

Inden for byggebranchen handler det om at sikre sig en overensstemmelse mellem den pågældende 

virksomhed og byggeriets andre parter, så de affaldsforebyggende tiltag ikke forsvinder i løbet af 

byggeprocessen, men er bærende for projektet fra start til slut. Arkitektfirmaet CF Møller og 

akustikpladeproducenten Troldtekt oplever begge, at byggeriets mange parter besværliggør deres 

miljøarbejde. For CF Møller drejer det sig om, at miljøstandarderne og de valgte materialer 

overholdes i byggeprocessen, mens det for Troldtekt handler om, at deres produkter behandles på 

den korrekte måde ved ombygning eller nedrivning for at sikre deres genanvendelsesmuligheder. 

 

Indenfor tekstil er fokus på, at produkterne udtjener deres levetid. De fleste stykker tøj smides ud 

længe før, de reelt ikke kan bruges længere – eksempelvis fortæller Katvig, at deres 

børnetøjsprodukter i gennemsnit kun bruges 5-6 gange, før de smides ud. Tekstil kan holde langt 

længere end til blot at blive båret få gange, og nogle tekstilproducenter ser derfor en mening i at 

satse på en forlængelse af produkternes levetid ude hos kunden. Det gælder blandt andet 

møbeltekstilproducenten Gabriel, der har en ti-årig garanti på alle deres tekstiler. Derudover 

genanvender virksomheden gamle tekstiler i produktionen af nye, så fibrene på den måde får en 

endnu længere levetid. Gabriel foreslår, at der opstilles et krav om en fem-årig garantiperiode på 

tekstiler, for på den måde at styrke incitamentet for tekstilproducenter til at forlænge deres 

produkters levetid. Eftersom tøjproducenter lever af en konstant udskiftning af tøjet, skal der 

udtænkes en strategi for at sikre, at den forlængede levetid ikke bliver en dårlig forretning for 

virksomheden. Børnetøjsproducenten Katvig er i fuld gang med at udvikle tiltag, der kan gøre den 

høje kvalitet og forlængede levetid til en økonomisk fordel for virksomheden. Katvig arbejder 

blandt andet på at udvikle en leasingmodel og en tilbagetagningsordning for at sikre sig, at kunden 

såvel som virksomheden får så meget ud af produktet som muligt.  

 

Offentlige indkøb 

Den offentlige sektor er i stand til at drive en grøn udvikling af dansk industri, idet den offentlige 

efterspørgsel ofte overgår efterspørgslen fra det private marked i forhold til mængde og kontinuitet 

– årligt købes der ind for godt 200 mia. kr. alene i stat, kommuner og regioner (SCP-Tænketank 

2013). Det offentlige er ikke blot i stand til at skabe efterspørgsel på miljømærkede produkter, men 

kan tage skridtet videre og opstille krav til innovative kvaliteter i de pågældende produkter, 

herunder krav om affaldsforebyggelse.  

 

På trods af det store potentiale for grøn udvikling ser virkeligheden anderledes ud. Fordi grønne 

produkter og ydelser ofte er dyrere i indkøbspris end konventionelle produkter og ydelser, 
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tilsidesættes miljøkravene i indkøbsprocessen. Den dyrere indkøbspris modsvares dog ofte af en 

lavere totalomkostningspris, idet de grønne produkter holder længere, skaber mindre affald eller 

på anden vis kan indgå i et lukket kredsløb, hvor udgifter og ressourcer til affaldshåndtering 

formindskes.  

 

På trods af de langsigtede gevinster ved grønne produkter og ydelser oplever flere SMV’er, at 

offentlige indkøbere alligevel ofte vælger de konventionelle produkter og services. Problemet ligger 

bl.a. i strukturen på de offentlige budgetter: idet indkøb og drift er to adskilte budgetter i det 

offentlige, bliver der ikke på nuværende tidspunkt taget højde for forholdet mellem indkøbspris og 

levetidsomkostninger på et produkt eller en service. Indkøberne forholder sig altså i hovedreglen 

udelukkende til indkøbsprisen. 

 

For at fremme miljøarbejdet i danske SMV’er og opnå de økonomiske og miljømæssige gevinster 

ved det affaldsforebyggende arbejde, er der derfor behov for at fjerne de strukturelle barrierer, 

der forhindrer de offentlige indkøbere i at stille miljøkrav i deres udbud. SCP-Tænketanken 

kalder denne proces for et paradigmeskift indenfor offentlige indkøb og argumenterer for, at staten 

understøtter dette skift ved eksempelvis at gøre vurdering af produkters levetidsomkostning 

obligatorisk indenfor specifikke produktkategorier. Tænketanken foreslår yderligere en indsats for 

at skabe sammenhæng mellem indkøbs- og driftsbudgetter hos offentlige myndigheder (SCP-

Tænketank 2013).  

 

Der findes tiltag til styrkelsen af det grønne fokus i offentligt indkøb både på det kommunale, 

nationale og nordiske plan. Partnerskab for grønne offentlige indkøb og Forum for bæredygtige 

indkøb er begge internetportaler, der hjælper indkøbere med at opstille miljøkrav. I Partnerskab 

for grønne offentlige indkøb er Miljøministeriet gået sammen med Egedal, Herning, København, 

Odense, Sønderborg, Århus, Frederiksberg, Roskilde og Gladsaxe kommuner, samt Region 

Midtjylland, i en forpligtende aftale om at gøre en ekstra indsats for miljøet gennem kommunernes 

indkøb (Miljøstyrelsen u.d.). Partnerskabet har indtil videre opstillet krav til indkøb af fødevarer, 

transport, byggeri og anlæg, træ, børneartikler, IT, papir og tryksager samt rengøring. Krav er ved 

at blive opstillet for energi, tekstiler og medicinsk udstyr (Partnerskab u.d.). I 2010 købte landets 

98 kommuner ind for godt 85 mia. kr. (Miljøstyrelsen u.d.), og i et miljømæssigt perspektiv er der 

derfor et stort potentiale i en udvidelse af Partnerskabet til at inkludere flere kommuner.  

 

På det nordiske plan bliver der på nuværende tidspunkt ligeledes arbejdet på at styrke offentlige 

grønne og innovative indkøb. Formålet med de nordiske tiltag er at lære af hinandens best practices 

og undersøge mulighederne for en eventuel nordisk samordning på miljøkrav og offentlige indkøb. 

En offentlig efterspørgsel på grønne og innovative produkter og ydelser på nordisk plan har 

mulighed for at drive virksomhedernes grønne udvikling yderligere. Der er derfor potentiale i et 

udvidet nordisk samarbejde på grønne offentlige indkøb. 

 



 

 

 

 

  26 

 

 

Boks 6: Virksomhederne efterspørger miljøkrav i offentlige udbud  

Hos størstedelen af de 12 virksomheder spiller de offentlige institutioner en stor rolle som aftager 

af produkter. De virksomheder, der hovedsageligt sælger til de offentlige institutioner, henviser 

netop til den manglende efterspørgsel på grønne produkter som den største barriere for at få 

økonomisk gavn af deres affaldsforebyggende tiltag. Tekstilvirksomheden Gabriel har blandt andet 

oplevet, at det offentlige ikke er villige til at stille miljøkrav, der går ud over standardkravene 

(såsom ØkoTex), idet det frygtes, at tilbuddene bliver for få, og at prisen bliver for høj. For Gabriel 

betyder det, at virksomhedens miljøarbejde ikke gavner dem, når de skal byde ind på et udbud i 

offentligt regi. Den manglende korrelation mellem miljøarbejdet og et øget salg til de offentlige 

institutioner gør det naturligvis mindre attraktivt for virksomheden at bruge ressourcer på det 

affaldsforebyggende arbejde. 

 

Virksomheden Viima har ligefrem oplevet, at deres produkters innovative karakter har bevirket, at 

de ikke lever op til de i udbuddet stillede krav. Idet Viimas rengøringsmetoder overflødiggør det 

normale forbrug af sæbe og kemi til rengøring, har virksomheden oplevet at blive diskvalificeret til 

et offentligt udbud, da deres produkter faldt udenfor definitionen af rengøringsartikler i 

udbudsteksten. Manglen på et innovativt, miljømæssigt fokus og omstillingsparathed i det offentlige 

indkøb kan altså spænde ben for den grønne udvikling hos virksomhederne og på markedet 

generelt. 

 

Virksomhederne efterspørger derfor alle en stærkere miljøprioritering indenfor de offentlige 

indkøb.  

 

Virksomheden GH Form foreslår blandt andet en tredeling af udbudskriterierne, således at miljø er 

på lige fod med pris og kvalitet, eller at miljøkriteriet som mindstekrav skal tilgodeses, hvis prisen 

er den samme på to forskellige tilbud. GH Form foreslår ligeledes, at kommunernes budgetters 

tidshorisont ændres til også at inkludere produkternes ydeevne fem eller ti år frem i tiden for på 

den måde at få et perspektiv på produkternes livscyklus med i omkostningsvurderingen, så det 

bedre kan betale sig for virksomhederne at arbejde med affaldsforebyggelse. De oplever nemlig, at 

der ikke er efterspørgsel på deres grønne produkter blandt offentlige indkøbere, da disse ikke har 

nok viden om miljø eller ganske enkelt ikke prioriterer det. 

 

Statens og Kommunernes Indkøbssystem (SKI) har allerede fokus på produkternes fulde levetid for 

nogle produkttyper, bl.a. har man en total-cost-of-ownership (TCO)-beregner for computere, 

skærme og printere, men GH Form så gerne, at TCO også vandt indpas blandt andre produkttyper. 

 

Informative virkemidler 
For mange SMV’er kan affaldsforebyggelse virke abstrakt, og ændrede arbejdsrutiner i 

produktionen – eksempelvis større udsortering af affaldstyper eller mere skånsom håndtering af 

råvarer – kan være vanskelige at etablere i en presset hverdag, hvor fokus er på den daglige drift. 
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Der er derfor vigtigt, at virksomhederne nemt og overskueligt bliver præsenteret for viden, 

information og værktøjer til det konkrete affaldsforebyggende arbejde. 

 

Miljømærkning og miljøledelse 

Miljømærkning og miljøledelse er to måder, hvorpå virksomheder kan arbejde struktureret med 

miljøforbedringer og ressourceoptimering, herunder affaldsforebyggelse. Fremme af 

miljøledelsessystemer og vejledning om, hvorledes de bedst implementeres, kan være et effektivt 

virkemiddel, ligesom understøttelse af miljømærker, så som EU Blomsten og Svanemærket, 

eksempelvis gennem grønne offentlige indkøb, kan hjælpe virksomhederne på vej. 

Miljømærkningen kan samtidigt være et middel til at synliggøre fordele ved produkterne overfor 

kunder og offentlige indkøbere. 

 

Idet mærkningerne er kundens umiddelbart eneste vej til en vurdering af det pågældende produkts 

miljøprofil, vil det være hensigtsmæssigt i et miljøperspektiv at skærpe eller udvide kravene til 

også at forholde sig til produktets miljøpåvirkning igennem dets levetid samt mulighed for genbrug 

og genanvendelse. I denne forbindelse er det dog vigtigt at forholde sig til, hvilke miljøkrav der er 

realistiske for SMV’er at efterleve, og i hvilken udstrækning de forskellige kriterier har en reel 

miljømæssig effekt hos virksomheden. Branchespecifikke initiativer med skræddersyede 

miljøledelsessystemer og miljømærkninger kan være en fordel for SMV’erne, som ofte finder de 

overordnede systemer for tunge og bureaukratiske til deres behov (EU Kommissionen 2012). 

 

Boks 7: Virksomhederne efterspørger krav om mærkning samt vejledning herom 

Indenfor tekstilbranchen efterspørger flere virksomheder et decideret krav om miljømærkning af 

tekstilerne, så forbrugeren er i stand til at tage en beslutning baseret på miljøkriterier. Designer 

David Andersen og børnetøjsproducenten Katvig arbejder begge med økologiske fibre samt andre 

innovative tiltag til affaldsforebyggelse, såsom fuld udnyttelse af stoffet og leasing af tøjet, men 

dette er svært at synliggøre overfor kunden. 

 

Hos Katvig ser man gerne en mærkning af tøjet i stil med fødevareindustriens Ø-mærke eller 

energimærkningen indenfor blandt andet hårde hvidevarer. Katvig argumenterer for, at de færreste 

forbrugere ville købe en beklædningsgenstand mærket med D, hvis der ved siden af hang en 

lignende beklædningsgenstand mærket med A++.  

 

David Andersen er ligeledes interesseret i en mærkningsordning, så tøjets miljømæssige kvaliteter 

står klart for kunden, og miljøarbejdet dermed får større mulighed for at bære frugt gennem øget 

salg. Derudover ser David Andersen også gerne en mere gennemsigtig certificeringsproces bl.a. i 

forhold til økologiske tekstiler, så det bliver mere tilgængeligt for SMV’er. Generelt efterspørger 

David Andersen vejledning omkring miljøgodkendte materialer og leverandører, hvordan man 

bliver certificeret samt hvilke certificeringer, der bør benyttes til specifikke formål. 
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Rådgivning, netværk og værktøjer 

Mange SMV’er har ikke budget til at kunne investere i professionel miljøvejledning eller ansætte en 

miljøansvarlig, hvis hovedopgave er at tage sig af miljøspørgsmål. Derfor er der brug for billig eller 

gratis og lettilgængelig rådgivning, netværksmuligheder og værktøjer, så virksomhederne kan 

komme i gang uden alt for meget besvær og bureaukrati. Der er rig mulighed for, at de offentlige 

myndigheder kan gå ind og støtte SMV’erne i denne henseende. For mange virksomheder er 

myndighederne tilmed et oplagt udgangspunkt og en naturlig samarbejdspartner, når der skal 

påbegyndes affaldsforebyggende aktiviteter. Virksomhederne forventer, at myndighederne er i 

stand til at hjælpe dem med viden og rådgivning, og i mange tilfælde er de offentlige institutioner 

også en væsentlig aftager af de grønne produkter. Regulering og offentlig involvering er derfor en 

oplagt katalysator, når det kommer til at stimulere affaldsforebyggelse blandt SMV’er. 

 

Et sted, hvor myndighederne kan bidrage med information om affaldsforebyggelse, kan være i 

kombination med kommunalt tilsyn. Kommunerne har til opgave at føre miljøtilsyn (i et vist 

omfang) med SMV’er og har derfor en mulighed for direkte at drøfte affaldsforebyggelse med 

virksomhederne. Med den rette viden om affaldsforebyggelse kan kommunens medarbejdere gøre 

virksomhederne opmærksomme på, hvordan de kan forebygge affald og foreslå nye mere effektive 

produktionsmetoder.  

 

Dette arbejde kan også etableres i form af støtteordninger til konsulentbistand. Kommunernes og 

affaldsselskabernes erhvervsaffaldskonsulenter kan i højere grad bistå virksomhederne med at 

identificere muligheder for at nedbringe mængderne af affald. En sådan ordning vil samtidigt kunne 

være med til at sprede best practises blandt virksomhederne.  

 

At skabe opmærksomhed omkring affaldsforebyggelse er et afgørende første skridt for at stimulere 

adfærdsændringer blandt SMV’er. Effektive oplysningskampagner fokuserer ofte på en specifik 

affaldsstrøm og tilbyder praktisk vejledning om, hvordan affaldet forebygges (EU kommissionen 

2012). Mangel på viden om selv de lavt hængende frugter fra affaldsforebyggelse er en velkendt 

barriere blandt SMV’er. Informationskampagner kan derfor være et effektivt virkemiddel til at pege 

på de umiddelbare økonomiske gevinster, som langt de fleste virksomheder kan høste ved at 

strømline produktionen, udnytte ressourcerne optimalt og forebygge fejlproduktion og andet spild.  

 

For at støtte op om informationskampagner kan specifikke frivillige værktøjer til 

affaldsforebyggelse være et væsentligt virkemiddel. Affaldsforebyggelsen kan eksempelvis 

understøttes ved onlineportaler, hvor virksomhederne finder information og baggrundsmateriale, 

case-beskrivelser fra virksomheder, der har haft succes med det affaldsforebyggende arbejde, og 

konkrete værktøjer til at beregne affaldsmængder og økonomiske potentialer ved 

affaldsforebyggelse mv. Green21 er et eksempel på en dansk onlineportal, der tilbyder flere 

værktøjer af denne karakter og som sagtens vil kunne udvides i omfang. Miljøstyrelsen har også 

udviklet værktøjer, der gør det muligt for virksomhederne at beregne affaldsøkonomien, 
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implementere miljøledelse mv. SCP-tænketanken foreslår en intensivering af sådanne initiativer 

som Green21 for at udbrede kendskabet til grønne forretningsmodeller yderligere blandt 

virksomhederne (SCP-Tænketank 2013). 

 

I udlandet har blandt andet WRAP i Storbritannien en portal med et onlinekursus og -værktøj til 

affaldsforebyggelse (WRAP 2013). WRAP’s værktøjer kan i udgangspunktet benyttes på samtlige 

typer af produkter, men der findes også mere specifikke værktøjer, der viser hvordan 

affaldsforebyggelse indenfor tøj-, møbel- og elektronikbranchen kan bidrage til både økonomiske 

gevinster for den enkelte virksomhed og samtidigt skabe nye arbejdspladser.  

 

At understøtte netværk og vidensdeling på tværs af produktkæder kan ligeledes føre til øget 

affaldsforebyggelse. Netværkene skal give mulighed for, at alle aktører i produktkæden kan 

udveksle viden og erfaringer om miljøforhold og herunder kanalisere viden om 

affaldsforebyggende initiativer til design-niveauet (og omvendt). Der kan findes inspiration i 

Miljøstyrelsens nu afsluttede branchepaneler og i det miljøteknologiske partnership-koncept. 

Informationscentre kan også støtte virksomhederne enten online eller via telefonsupport og 

virksomhedsbesøg mv. WRAP i Storbritannien og WasteCap, som er et non-profit netværk i USA, 

tilbyder en række tjenester til at hjælpe virksomhederne med at omdanne affald til ressourcer (EU 

Kommissionen 2012). 

 

SCP-tænketanken opstiller ligeledes en række mulige tiltag til styrkelse af vidensdeling og 

netværksdannelse. Tænketanken foreslår blandt andet et partnerskab for grøn detailhandel, hvor 

detailhandlen og miljøministeriet indgår i et partnerskab for at fastlægge mål for en grøn fremtid og 

for at identificere best practices. Tænketanken foreslår yderligere etableringen af en portal med 

gratis rådgivning til virksomheder, der overvejer grønne forretningsmodeller såsom leasing (SCP-

Tænketank 2013). 

 

Der kan med fordel fokuseres mere på at udbrede SMV’ernes kendskab til mulighederne for 

affaldsforebyggelse ved at gøre viden og erfaringer tilgængelige. Derudover skal processerne 

gennemskueliggøres, så virksomhederne ikke bremses af bureaukrati, men i stedet kan få hjælp til 

at føre projekter og initiativer ud i livet.  

 

Boks 8: Virksomhederne efterspørger mere vidensdeling og vejledning 

Virksomhederne har brug for viden og vejledning til at arbejde med affaldsforebyggelse og blive 

mere bæredygtige – det gælder ikke mindst SMV’er, hvis ressourcer ofte ikke strækker sig længere 

end til den daglige drift.  

 

Samtlige interviewede virksomheder efterspørger mere vidensdeling og mulighed for vejledning og 

sparring. Især for de virksomheder, der er frontløbere i deres brancher, så som 
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børnetøjsproducenten Katvig og møbelstofproducenten Gabriel, er det vigtigt at have nogen eller 

noget at læne sig op ad. 

 

Ventilationsskaktsproducenten KE-Fibertec efterspørger specifikt mere B2B-vidensdeling, idet det 

er virksomhedens erfaring, at den bedste sparringspartner er andre virksomheder, der går 

igennem lignende udfordringer og har fundet andre løsningsmodeller. Eftersom alle 

virksomhederne er i samme situation med manglende ressourcer, skal sådanne netværk faciliteres 

– og her mener KE-Fibertec, at de offentlige myndigheder kan få en afgørende rolle at spille.  

 

Forbrugerinformation 

Skønt arbejdet med affaldsforebyggelse hovedsageligt ligger hos virksomhederne, er successen af 

dette arbejde også afhængig af forbrugernes modtagelse af de grønne produkter. Ifølge en 

evaluering af EU’s Action Plan for bæredygtigt forbrug og produktion, ligger der netop en betydelig 

barriere i forhold til borgernes viden og forbrugsmønstre. Det anbefales derfor, at der sættes flere 

ressourcer ind på at informere borgerne og påvirke forbrugsmønstrene i en bæredygtig retning 

(UNEP 2012). På trods af de relativt mange miljømærkede produkter, der er tilgængelige på 

markedet, kan det alligevel være uoverskueligt for forbrugeren at navigere rundt blandt de 

forskellige certificeringer, ligesom det ikke altid er nemt at få et overblik over, hvor de 

miljømærkede varer kan købes. Det vil derfor være givtigt for forbrugerne såvel som 

virksomhederne, at forbrugerne bliver sikret tilgængelig, troværdig og gennemsigtig information 

om, hvor man kan købe miljømærkede produkter og ydelser.  

 

Internettet er et oplagt medie, når det kommer til at kommunikere det bæredygtige budskab ud til 

forbrugerne. SCP-Tænketanken foreslår, at oplysningerne samles i en applikation til mobiltelefoner, 

så al den nødvendige information er tilgængelig, når forbrugeren står i butikken og skal gøre sine 

indkøb. Applikationen kan indeholde oplysninger om, hvilke miljømærkede produkter der kan 

købes i nærheden, deres pris samt hvilke miljøfordele de forskellige produkter har. Tænketanken 

foreslår yderligere, at informationen ligeledes gøres tilgængelig på en hjemmeside for offentlige 

indkøbere, så både det offentlige og det private vejledes til grønne indkøb. Miljømærkning Danmark 

er foreslået som igangsætter på projektet (SCP-Tænketank 2013).   

 

Boks 9: Virksomhederne efterspørger mere informerede forbrugere 

Samtlige interviewede virksomheder har oplevet det som en barriere, at forbrugerne ikke kender 

til de grønne produkter eller ikke er bekendt med de miljømæssige fordele. For virksomheden GH 

Form betyder kundernes manglende kendskab til virksomhedens Cradle2Cradle-certificering, at de 

bruger mere tid på at forklare konceptet end fordelene ved det pågældende produkt. Det har 

bevirket, at virksomheden nu ofte undlader at nævne certificeringen for alene at kunne fokusere på 

at fremhæve produktets kvaliteter. 
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Ventilationsskaktsproducenten KE-Fibertec og designer David Andersen, der begge hovedsageligt 

arbejder i tekstil, oplever det som en barriere, at forbrugerne ikke kender forskel på bæredygtige 

tekstiler og konventionelle. Hvis forbrugerne var mere oplyste om eksempelvis 

livscyklusomkostninger, ville indkøbsprisen muligvis veje mindre på vægtskålen, mens de grønne 

produkters miljøperformance ville have større indflydelse på indkøbsbeslutningerne. For disse og 

andre virksomheder tager det informerende arbejde for mange ressourcer væk fra produktion og 

produktudvikling, hvilket betyder, at den kommunikative del af virksomhedsførelsen ofte 

negligeres.  

 

Virksomhederne foreslår en mere koncentreret indsats fra statens side for at informere 

forbrugerne og påvirke deres forbrugsvaner, så virksomhederne kan koncentrere sig om at udvikle 

mere innovative og mere bæredygtige produkter.



 

 

 

 

  32 

 

 

6.3 Oversigt over tiltag til fremme af affaldsforebyggelse i SMV’er 

Navn og link til ordningen Hvilke typer projekter retter ordningen sig mod? 
Hvornår indkaldelse der 

igen for ansøgninger? 

 Nationale puljer der ikke er branchespecifikke 

Markedsmodningsfonden 
(tidligere Fornyelsesfonden) 
Erhvervsstyrelsen 
Yderligere oplysninger, ansøgningsskema og 
retningslinjer findes på: 
http://www.fornyelsesfonden.dk/aktuelt/46
9859 
 
 

Hovedtema: Formålet med Markedsmodningsfondens program "innovative grønne 
forretningsmodeller" er at styrke de små og mellemstore virksomheders bundlinje og 
konkurrenceevne gennem en grøn omstilling af deres forretningsmodel. Dette kan gøres 
ved fx at planlægge sit produkt fra vugge til vugge eller at gå fra et traditionelt salg af et 
produkt til at sælge funktionen af produktet (funktionssalg), der fører til et samlet lavere 
ressourceforbrug. Markedsmodningsfonden afsætter 10 mio. kr. til et pilotprogram, der 
støtter 5-10 små virksomheder i at undersøge, hvordan de kan omstille deres 
forretningsmodel og dermed tjene penge på at tænke grønt. Hver virksomhed kan dermed 
modtage tilskud på op til 1,5 mio. kr. under programmet. 

Støtteområder: Med tilskuddet kan virksomheden i samarbejde med relevante 
konsulenter få afklaret, om en grøn forretningsmodel kan styrke økonomien.  

Projektdeltagere: Et Sounding Board bestående af fremtrædende og erfarne 
erhvervsfolk vil bidrage med sparring gennem forløbet. Deloitte faciliterer programmet 
for Fornyelsesfonden og vil løbende rådgive de deltagende virksomheder om udvikling af 
de grønne forretningsmodeller samt sikre, at de får adgang til relevant ekstern rådgivning 
og tilskud i forbindelse hermed. 
 

 
Fornyelsesfonden er under omlægning til 
Markedsmodningsfonden og derfor er der 
ingen yderligere ansøgningsrunder i regi af 
Fornyelsesfonden.  
 
Næste ansøgningsrunde ligger i medio 
december/medio januar 2014. Derefter er 
der planlagt runder i april og august 2014. 
 
Markedsmodningsfonden har 135 mio. kr. 
årligt i 3 år til at medfinansiere små og 
mellemstore virksomheders indsats med 
at teste, afprøve og sælge deres 
nyudviklede løsninger. 

Grøn Omstillingsfond 
Erhvervsstyrelsen 
 
Yderligere oplysninger, ansøgningsskema og 
retningslinjer findes på: 
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/groen-
omstillingsfond 
 

Hovedtema: Den grønne omstillingsfond er en del af den grønne omstillingspakke, som 
regeringen og Enhedslisten afsatte i forbindelse med finansloven for 2013. Fonden skal 
bidrage til at ruste danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe økonomi. Der er 
i alt afsat 40 mio. i støttekroner i 2013. 
 
Støtteområder: Grøn Omstillingsfond skal understøtte øget ressourceeffektivisering, 
flere miljøvenlige løsninger og derudover skabe nye grønne arbejdspladser. 
 

 
Frist for indsendelse af ansøgninger til Grøn 
Omstillingsfond er fredag d. 25. oktober 
2013, kl. 12:00. 

http://www.fornyelsesfonden.dk/aktuelt/469859
http://www.fornyelsesfonden.dk/aktuelt/469859
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Navn og link til ordningen Hvilke typer projekter retter ordningen sig mod? 
Hvornår indkaldelse der 

igen for ansøgninger? 
Projektdeltagere: Fonden giver tilskud til virksomheder, organisationer og 
partnerskaber inden for ét eller flere af følgende områder: 
 Udvikling af nye forretningsmodeller 
 Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter 
 Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign 
 Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen 
 Mindre spild af fødevarer 
 

Fonden giver også tilskud til kommuner og forsyningsselskaber, der ønsker at søge om 
tilskud til projekter vedrørende markedsmodning af klimatilpasningsløsninger. 
 

Program for Grøn Teknologi 2013 
(tidligere MUDP) 
Miljøstyrelsen 
 
Yderligere oplysninger, ansøgningsskema og 
retningslinjer findes på: 
http://www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt
/IsaerForVirksomheder/Finansiering_tilskud
/Tilskudsordning_miljoeteknologi_mst.htm 
 
 

Hovedtema: Der fokuseres i programmet på seks hovedområder: Vand og 
klimatilpasning, Ressourcer og affald, Virksomheders ressourceeffektivitet, Økologisk 
byggeri, Ren luft og mindre støj samt Kemikalier. Der er i alt afsat ca. 90 mio. kr. til 
fordeling over flere ansøgningsrunder i 2013. 
 
Støtteområder: Indsatsen fokuseres på seks hovedområder: Vand og klimatilpasning, 
Ressourcer og affald, Økologisk byggeri, Ren luft og mindre støj, Kemikalier samt 
Virksomheders ressourceeffektivitet. Desuden prioriteres teknologiernes miljøpotentiale 
(tværgående) og Internationalt miljøsamarbejde om teknologiudvikling. Der kan søges 
om støtte til at:   
 udvikle, teste (afprøve) og/eller demonstrere ny miljøteknologi, 
 gennemføre tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for udvikling, test eller 

demonstration, 
 opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og behov 

 
Projektdeltagere: Private og offentlige virksomheder, organer, aktører og institutioner 
kan søge om tilskud. Ordningen er ikke på forhånd begrænset til bestemte sektorer. 
 

 
Der vil være flere ansøgningsrunder i 
2013. Derudover vil der særskilt blive 
indkaldt projektansøgninger til ét eller flere 
specifikke temaer. 
 
Program for Grøn Teknologi 2013 har den 
5. juli offentliggjort opslaget:  
Delordning om verifikation af 
miljøteknologi. 
Der kan søges frem til og med 31. oktober 
2013.    
 
Program for Grøn Teknologi 2013 har den 
15. august offentliggjort opslag om 
ansøgningsrunde indenfor: 
Økologisk Byggeri og Ressourcekredsløb 
Der er ansøgningsfrist 23. oktober 2013 
kl. 16 
 
 

http://www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt/IsaerForVirksomheder/Finansiering_tilskud/Tilskudsordning_miljoeteknologi_mst.htm
http://www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt/IsaerForVirksomheder/Finansiering_tilskud/Tilskudsordning_miljoeteknologi_mst.htm
http://www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt/IsaerForVirksomheder/Finansiering_tilskud/Tilskudsordning_miljoeteknologi_mst.htm
http://www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt/IsaerForVirksomheder/Finansiering_tilskud/ETV_delordning_juli13.htm
http://www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt/IsaerForVirksomheder/Finansiering_tilskud/ETV_delordning_juli13.htm
http://www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt/IsaerForVirksomheder/Finansiering_tilskud/PGT2013_Oekoebyg_kredsloeb_runde_aug13.htm
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Navn og link til ordningen Hvilke typer projekter retter ordningen sig mod? 
Hvornår indkaldelse der 

igen for ansøgninger? 
Videnkupon 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
 
Yderligere oplysninger, ansøgningsskema og 
retningslinjer findes på: 
http://fivu.dk/forskning-og-
innovation/tilskud-til-forskning-og-
innovation/find-danske-
tilskudsprogrammer/samspil-mellem-
erhverv-og-videninstitution/videnkupon  
 
 

Hovedtema: Det overordnede formål med videnkuponen er at styrke virksomhedernes 
brug af viden og kompetencer i videnmiljøer (GTS, universiteter mv.) gennem tilskud til 
virksomhedernes køb af innovations- og forskningsydelser fra de godkendte 
videnleverandører. Innovation og forskning inden for miljøteknologier er en blandt 
mange mulige teknologier/vidensområder. Videnkuponen er et fleksibelt instrument 
uden tematiske bindinger til fx mindre forundersøgelser, proof-of-concept studier eller til 
innovative ideer, hvor virksomheder har brug for en ekstern videnleverandør til 
validering. 
 
Støtteområder: Der findes to varianter af videnkupon:  
 En Videnkupon med en værdi på op til 100.000, der udelukkende kan anvendes af 

små virksomheder, der ikke tidligere har købt ydelser hos vidensystemet. 50 % 
tilskud.  

 Og Den Udvidede Videnkupon, der har en værdi på op til 500.000. Den kan benyttes 
til forskningsprægede opgaver. Denne kupon kan ydes til virksomheder, der fx 
tidligere har modtaget videnkupon eller har haft mindre samarbejder med 
videnmiljøerne. Flere virksomheder har mulighed for i fællesskab at udnytte en 
udvidet videnkupon. Der skal være en væsentlig virksomhedsfinansiering.  

 
Der ydes kun tilskud til videnmiljøernes arbejde. Virksomhedens betaling kan ydes i form 
af egne timer og/eller kontant betaling. 
 

 
Ordningen er med løbende ansøgning. Kun 
den almindelige (mindre) Videnkupon er 
pt. åben for ansøgning. 
 
 
 
 

Videnpiloter 
Forsknings- og innovationsstyrelsen 
 
Yderligere oplysninger, ansøgningsskema og 
retningslinjer findes på: 
http://www.fi.dk/innovation/hoejtuddanned
e-i-virksomhederne/videnpiloter  

Hovedtema: 
Projektet fungerer som et økonomisk tilskud til ansættelse af en højtuddannet 
medarbejder. Projekter inden for miljøteknologi har samme prioritet som andre 
projekter. 
 
Støtteområder: Udviklingsprojekter, der styrker en virksomheds innovation og 
vækstpotentiale. Projektet skal være nyt for virksomheden og skal vare mindst 6 mdr. Det 
kan dreje sig både om kvalitetsmæssige, teknologiske og strategiske projekter mv. Tilskud 
ydes i indtil 12 mdr. med 12.500 kr. i tilskud til medarbejderens løn pr. mdr. 
 

 
Løbende ansøgning. Midler tildeles efter 
”først til mølle”-princippet.  

http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/samspil-mellem-erhverv-og-videninstitution/videnkupon
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/samspil-mellem-erhverv-og-videninstitution/videnkupon
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/samspil-mellem-erhverv-og-videninstitution/videnkupon
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/samspil-mellem-erhverv-og-videninstitution/videnkupon
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/samspil-mellem-erhverv-og-videninstitution/videnkupon
http://www.fi.dk/innovation/hoejtuddannede-i-virksomhederne/videnpiloter
http://www.fi.dk/innovation/hoejtuddannede-i-virksomhederne/videnpiloter
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Projektdeltagere: Mindre private virksomheder.  
 
Vigtige krav: Ansøgeren skal være en privat virksomhed med fra 2 – 100 ansatte, hvoraf 
højest 5 eller 2/3 af virksomhedens medarbejdere er højtuddannede (inkl. mellemlange 
videregående uddannelser). Virksomheden skal have eksisteret mindst 1 år og have en 
omsætning på mindst 1 mio. kr. og højst 50 mio. kr. pr år. Virksomheden må ikke modtage 
andet offentligt tilskud til projektet. Tilskuddet må maximalt udgøre 50 % af projektets 
omkostninger. 
 

ErhvervsPhD-ordningen 
Forsknings- og innovationsstyrelsen 
 
Yderligere oplysninger, ansøgningsskemaer 
og vejledning findes på: 
http://fivu.dk/forskning-og-
innovation/tilskud-til-forskning-og-
innovation/find-danske-
tilskudsprogrammer/hojtuddannede-i-
virksomheder/erhvervsphd/  

Hovedtemaer: Uddannelse af forskere med indsigt i erhvervsmæssige aspekter af 
forskning og udvikling. Ordningen har til formål at fremme udviklingsmulighederne for 
dansk erhvervsliv og netværket til forskningsinstitutionerne. Der findes ingen tematiske 
bindinger, hvormed projekter inden for miljøteknologi nyder samme prioritet som andre 
projekter. 
 
Støtteområder: Løntilskud til ansættelse af en erhvervsPhD-studerende til et treårigt 
erhvervsrettet forskningsprojekt. Tilskuddet andrager op til 50 %, pt. max 14.500 
kr./måned (522.000 kr. for et forløb) + evt. refusion for udgifter til udlandsophold m.m.  
 
Projektdeltagere: Private virksomheder med et væsentligt element af forsknings- og 
udviklingsaktiviteter (alle brancher og virksomhedsstørrelser). Offentlige organisationer 
kan nu også være værter for en erhvervsPhD-studerende. 
 
Vigtige krav: Ansøger skal have økonomisk og faglig mulighed for at understøtte et 
treårigt PhD-forløb. Medarbejder/ejer på kandidat-niveau, som kan virke som 
virksomhedsvejleder. Tilknytning af kvalificeret og forskningsegnet erhvervsPhD-
kandidat. 
 

 
Næste ansøgningsfrist ligger 1. Oktober 
2013 (kun for offentlig ErhversPhD). 
 
Ansøgningsfrister i 2014: 8. januar,  
5. maj og 8. September. 

 

Innovationskonsortier 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
 
Yderligere oplysninger, ansøgningsskemaer 

Hovedtema:  
Ordningen skal styrke samspillet mellem innovative virksomheder, GTS-institutter og 
forskningsinstitutioner. Parterne vælger selv temaet for deres konsortium, det kan derfor 
bl.a. være et tema inden for miljøteknologi, hvilket der findes flere eksempler på. 

 
Der indkaldes normalt ansøgninger ca. én 
gang årligt.  
 

http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/hojtuddannede-i-virksomheder/erhvervsphd/
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/hojtuddannede-i-virksomheder/erhvervsphd/
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/hojtuddannede-i-virksomheder/erhvervsphd/
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/hojtuddannede-i-virksomheder/erhvervsphd/
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/hojtuddannede-i-virksomheder/erhvervsphd/
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og vejledning findes på: 
http://fivu.dk/forskning-og-
innovation/tilskud-til-forskning-og-
innovation/find-danske-
tilskudsprogrammer/samspil-mellem-
erhverv-og-
videninstitution/innovationskonsortier  

Konsortiet skal have både kommercielle, teknologiske samt formidlingsmæssige 
potentialer.  
 
Støtteområder: Et innovationskonsortium skal bestå af mindst to virksomheder, en 
forskningsinstitution og en almennyttig rådgivnings- og videnspredningspart. Herudover 
kan konsortiet inddrage en lang række andre parter efter eget valg.  
Virksomhederne kan ikke opnå medfinansiering til egne aktiviteter; men 
virksomhedernes indsats betyder, at konsortiets videndeltagere kan udvikle viden af 
særlig relevans for de deltagende virksomheder. 
 

Den næste indkaldelse kommer i 2014. 
 

Nationale ikke-branchespecifikke lån 

Vækstfonden 
Yderligere oplysninger, ansøgningsskemaer 
og vejledning findes på: 
http://www.vf.dk    

Hovedtemaer: 
Vækstfonden tilbyder en række finansieringsmuligheder for vækstiværksættere og 
virksomheder med særlige kapitalbehov og et godt vækstpotentiale. Vækstfonden yder 
ikke decideret tilskud men har andre finansieringstilbud og servicetilbud. 
 
Der er fem hovedtyper at finansieringstilbud: 
1. Vækstlån til etablerede virksomheder med vækstplaner, der ikke kan stille nok 

sikkerhed for et lån i banken – finansiering på mere end 2 mio. kr.  
2. Ansvarlige lån til vækst i sunde etablerede virksomheder. Lånene, der er på mellem 3 

og 10 mio. kr., skal samtidig gøre det lettere at opnå yderligere finansiering fra 
pengeinstitutter eller andre långivere.  

3. Vækstkaution for lån, leasing, factoring og garantier på op til 2 mio. kr.  
4. Vækstgaranti til etablerede virksomheder med vækstplaner, der ikke kan stille nok 

sikkerhed for en garanti eller en leasingaftale på almindelig vis i et garantiinstitut 
eller hos et leasingselskab.  

5. VF Venture. Egenkapital på 5-25 mio. kr. til unge virksomheder med mulighed for 
betydelig vækst.  
 

Der er i forbindelse med Finanslov 2013 afsat en yderligere ramme på 50 millioner 

 
Henvendelse sker løbende. 
 
Henvendelse til egen bank vedr. lån og 
kaution. 
 
For venturekapital: Henvendelse til 
Vækstfonden eller til de forskellige fonde 
evt. i samarbejde med det regionale 
væksthus eller et af innovationsmiljøerne. 
 
 

http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/samspil-mellem-erhverv-og-videninstitution/innovationskonsortier
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/samspil-mellem-erhverv-og-videninstitution/innovationskonsortier
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/samspil-mellem-erhverv-og-videninstitution/innovationskonsortier
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/samspil-mellem-erhverv-og-videninstitution/innovationskonsortier
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/samspil-mellem-erhverv-og-videninstitution/innovationskonsortier
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/samspil-mellem-erhverv-og-videninstitution/innovationskonsortier
http://www.vf.dk/
http://www.vf.dk/For%20virksomheder/Vaekstlaan
http://www.vf.dk/For%20virksomheder/Vaekstlaan
http://www.vf.dk/For%20virksomheder/Vaekstgaranti
http://www.vf.dk/For%20virksomheder/Vaekstgaranti
http://www.vf.dk/For%20virksomheder/Vaekstgaranti
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kroner til grønne omstillingslån til ressourceeffektivisering i virksomhederne under 
Vækstfonden.  
 
Lånene gives til virksomheder, der fremmer teknologier eller processer, der arbejder med 
affaldsforebyggelse, mere specifikt i form at genbrug og genanvendelse af restprodukter, 
der indgår som råvarer i en ny proces eller produktion. Formålet med omstillingslånene 
er at skabe bedre vilkår for SMV’ers finansiering af nye forretningsmodeller, der kan 
bidrage til en øget ressourcegenanvendelse og ressourceeffektivitet. 
 
Hovedparten af Vækstfondens kapital er venturemidler, som investeres gennem fonde. En 
del af disse retter sig specifikt mod miljøteknologi (Cleantech). Se oversigten på 
Vækstfondens hjemmeside over de forskellige fondsmuligheder.  
 

Nationale branchespecifikke puljer 

GUDP – Grønt Udviklings- og 
demonstrationsprogram 
NaturErhvervstyrelsen 
 
Yderligere oplysninger, ansøgningsskemaer 
og vejledning findes på: 
http://2.naturerhverv.fvm.dk/gudp.aspx?ID=
58163 
  
 
 

Hovedtema: Formålet med GUDP er at yde tilskud til projekter, der bidrager til en 
konkurrence- og bæredygtig fødevare- og non-food produktion. 
Der kan herunder ydes tilskud til klima-, energi- og miljøprojekter inden for fødevare-, 
jordbrugs-, fiskeri og akvakulturområdet. Det forudsættes, at der udvikles klare 
erhvervspotentialer i støttede projekter. 
 
Støtteområder: Udviklings- og demonstrationsprojekter og forskningsprojekter som 
forarbejde til demonstration. EU’s regelsæt for tilskud. Hvert års temaer fastlægges i en 
handlingsplan, der er udmøntning af programmets strategiplan. Der støttes små projekter 
0,5- 3 mio. kr. og større projekter – over 3 mio. kr.  
 
Projektdeltagere: Aktører inden for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og 
akvakultursektoren, herunder relevante aktører i værdikæderne (fx udstyrsproducenter, 
leverandører af hjælpestoffer mv.) 
 
Vigtige krav: Der lægges vægt på tværdisciplinært samarbejde samt samarbejde med 

 
Der indkaldes normalt ansøgninger ca. to 
gange årligt.  
 
Næste indkaldelse forventes offentliggjort 
primo 2014. 

http://2.naturerhverv.fvm.dk/gudp.aspx?ID=58163
http://2.naturerhverv.fvm.dk/gudp.aspx?ID=58163
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videninstitutioner. Der er varierende betingelser og tilskudsvilkår for forskellige typer 
projekter.  
 

TEST – Din bæredygtige løsning til 
Byggeriet 
 
Yderligere oplysninger og 
ansøgningsvejledning hos RealDania 
http://www.test-din-baeredygtige-
loesning.dk/Pages/default.aspx 
  

Hovedtema: Støtte til markedsmodning af bæredygtige løsninger indenfor byggeri, der 
teknisk set er færdigudviklede eller tæt på færdige, men mangler godkendelser og 
dokumentation. 
 
Støtteområder: Støtte til bæredygtige løsninger i miljømæssig forstand, der vedrører 
bygninger (byggesektoren). Støtten kan gives til afprøvning af prototyper, godkendelser, 
tests og dokumentation samt afprøvning på konkrete byggesager. Støtten er målrettet 
selve ideen, ved f.eks. afprøvning på konkrete byggesager støttes således kun 
ekstraomkostninger ved projektering og indbygning - ikke selve byggeriet. 
 
Projektdeltagere: Ansøgere er ”ejere” af de tekniske løsninger, der ønskes 
kommercialiseret. Virksomhed bag ansøgningen skal være i stand til og ville tage idéen 
videre udover den konkrete byggesag. 
 
Vigtige krav: Ud over at være miljømæssig relevant og bæredygtig skal løsninger, der 
ønskes støtte til være modne til videreudvikling – TEST fokuserer på at udnytte de idéer, 
der findes i dag. Løsningerne skal være skalerbare, altså ikke blot anvendelige i et enkelt 
byggeri. De skal endvidere være kommercielt forankrede. TEST har en særlig forenklet 
ansøgningsprocedure, hvor ansøgningen indledes med en kort skriftlig beskrivelse af 
projektet, der efterfølgende uddybes mundtligt. 
 

 
Næste ansøgningsfrist er 27. November 
2013. 

Regionale puljer der ikke er branchespecifikke 

Vækstforum Region Hovedstaden 
 
http://www.regionh.dk/vaekstforum/Menu   

Der er udarbejdet en regional udviklingsplan for 2012, en erhvervsudviklingsstrategi for 
2011-2013 samt et supplerende idekatalog. Miljø og energieffektivisering er et 
gennemgående tema heri. Således indeholder idekataloget temaer som ”klimasmarte 
løsninger”, ”grøn vækst” og ”energiforbedringer”. Tilskudsmidler udbydes under disse 
prioriteter efter nærmere retningslinjer. 

Regionens udviklingsmidler: 
Ansøgninger kan indsendes løbende.  
 
EU strukturfondsmidler: 
Næste ansøgningsfrist er endnu ikke 

http://www.test-din-baeredygtige-loesning.dk/Pages/default.aspx
http://www.test-din-baeredygtige-loesning.dk/Pages/default.aspx
http://www.regionh.dk/vaekstforum/Menu
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offentliggjort.  

Vækstforum Region Hovedstaden – 
Bornholm 
 
http://www.brk.dk/Bornholms-
Vaekstforum/midler/Sider/forside.aspx 
  

Erhvervsudviklingsstrategien identificerer bl.a. ”Bornholm som grøn test-ø” som et af fire 
strategiske udviklingsområder. Her satses der bl.a. på udviklingen af eksisterende energi-
testfaciliteter men også udvikling af miljøteknologi. Der kan også søges om tilskud til 
natur- og miljøprojekter under Bornholms Grøn Vækst-program på 17,7 mio. kr. for 2012 
og 2013.  

Næste ansøgningsfrist er 30. September 
2013. 
 
Grøn Vækst-program: Næste 
ansøgningsfrist er endnu ikke offentliggjort. 

Vækstforum Region Sjælland 
 
http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/til
skud/Sider/default.aspx 
 
 
 

Ud fra Handlingsplanen for 2013-2014 forventes Vækstforum Sjælland i 2013 at 
igangsætte aktiviteter inden for bl.a. temaerne ”Cleantech og grøn vækst” og ”Fødevarer”. 
Under ”Cleantech og grøn vækst” fremhæves muligheder indenfor: 
 Copenhagen Cleantech Cluster – vækst og værdi i Region Sjælland. 
 Mindre CO 2 – mere værdi i regionens SMV’er  
 Fra test og demonstration til ny cleantechproduktion 
 Stærkere kompetencer til vindindustriens underleverandører 

 
Ud over det hidtidige regionalfondsprogram administrerer regionen også det særlige 
tilskud fra landdistriktsmidlerne. I region Sjælland hedder denne indsats 
”Sjællandsprogrammet”. Her støttes bl.a. miljøindsats i relation til fødevaresektoren samt 
i mikrovirksomheder i udkantsområder/lokalt, hvis denne er jobskabende. 
 

 
Regionale udviklingsmidler: 
Der er i øjeblikket ingen ansøgningsfrister 
til de regionale udviklingsmidler 
 
Sjællandsprogrammet: 
Næste ansøgningsfrist er endnu ikke 
offentliggjort.  

Vækstforum Region Syddanmark 
 
http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk  

Region Syddanmark har vedtaget en handlingsplan 2012/2013. Der er ikke prioriteret 
miljøaktiviteter specifikt, men miljø/bæredygtighed er en tværgående prioritering. Der er 
specifikke indsatser vedr. bl.a. energieffektivitet og off shore-området. 
 
Det skal bemærkes, at virksomheder kun kan modtage direkte tilskud, hvis de er 
beliggende i yderområder eller hvis de indgår i et netværk. Hvis disse private 
virksomheder skal være støttemodtagere, skal de derfor deltage i et netværk bestående af 
minimum fem ikke interesseforbundne parter. 

Næste ansøgningsfrist er 30. September 
2013.  
 
Ansøgningsfrisk til Syddansk Vækstforums 
pulje til kommercialisering af offentlig 
privat innovation er 22. november 2013. 
 

Vækstforum Region Midtjylland 
 
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3

Region Midtjylland har en såkaldt ”megasatsning” på energi- og miljøområdet, der er et af 
otte indsatsområder for erhvervsudviklingsstrategien. Der lægges særligt vægt på 
følgende fokusområder: erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi, vind og 

 
Der er løbende ansøgning af projektidéer 
på miljø- og energiområdet. 

http://www.brk.dk/Bornholms-Vaekstforum/midler/Sider/forside.aspx
http://www.brk.dk/Bornholms-Vaekstforum/midler/Sider/forside.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/tilskud/Sider/default.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/tilskud/Sider/default.aspx
http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum
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%a6kstforum  
 
CleantechMidt: 
http://www.cleantekmidt.dk/page.asp?pagei
d=692&pagename=Nyt+initiativ 
 

fjernvarmesektoren samt udviklings- og demonstrationsprogram for cleantech. 
 
Vækstforum støtter aktiviteter og projekter, der medvirker til at styrke udviklingen af 
Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion..  
 
Der er også en række tværgående virksomhedsudviklingsaktiviteter, der støtter 
miljøaktiviteter mv. Der kan specifikt henvises til konsulentprogrammet CleantechMidt. 
 

 
Sekretariatet orienterer om forskellige 
former for tilbud til virksomhedsudvikling 

Vækstforum Region Nordjylland 

 
http://www.rn.dk/RegionalUdvikling/Vaekst
forum/Ansoegning   

Region Nordjylland har en erhvervsstrategi med handlingsplan dækkende perioden 2010 
til 2014. Energi spiller en central rolle, og regionen har desuden en del 
virksomhedsrettede tilbud, hvor miljøaspekter kan indgå. 
 
Der er forskellige procedurer for forskellige puljer, og afhængigt at ansøgningens 
størrelse. Projekter skelnes der mellem store projekter med budgetter over 500.000 kr. 
og små projekter med budgetter under 500.000 kr.  
 

Små ansøgninger på under 500.000 kr.:  
Løbende ansøgningsfrist. 
 
Større ansøgninger på over 500 mio. Kr.:  
Ansøgningsfrister tre gange årligt. Frister 
for 2014 er endnu ikke offentliggjort. 

Nordiske puljer 

Nordisk innovationscenter 
 
Yderligere oplysninger, ansøgningsskemaer 
og vejledning findes på: 
http://www.nordicinnovation.org /  
 
Toppforskningsinitiativet: 
http://www.toppforskningsinitiativet.org/no  

Hovedtema: Nordisk Innovationscenter er et nordisk samarbejde inden for forsknings- og 
udviklingsprojekter med deltagere fra mindst tre nordiske lande inden for særlige 
fokusområder. Blandt områderne er: Sunde valg, bæredygtig renovering, miljøteknologi 
og innovations-politikker. 
 
Støtteområder: Projekter inden for fokusområderne. Op til 50 % støtte til 
projektomkostninger. 
 
Projektdeltagere: Virksomheder og institutioner, som har projekter, der falder inden for 
fokusområderne. 
 
Vigtige krav: Til nordiske projekter skal der være deltagere fra mindst tre og helst fem 
nordiske lande. Egenfinansieringen skal være mindst 50 % og projekttiden højst 36 mdr. 

 
De nordiske initiativer er ramme om meget 
forskellige udbud/ muligheder. 
Interesserede kan følge udbudsmuligheder 
på det anførte link til Nordisk 
Innovationscenter: Ingen aktuelle 
indkaldelser. 
 
Toppforskningsinitiativet: 
Collaboration Projects Green Growth in an 
Era of Climate Change: Ingen aktuelle 
indkaldelser. 
 

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum
http://www.cleantekmidt.dk/page.asp?pageid=692&pagename=Nyt+initiativ
http://www.cleantekmidt.dk/page.asp?pageid=692&pagename=Nyt+initiativ
http://www.rn.dk/RegionalUdvikling/Vaekstforum/Ansoegning
http://www.rn.dk/RegionalUdvikling/Vaekstforum/Ansoegning
http://www.nordicinnovation.org/
http://www.toppforskningsinitiativet.org/no


 

 

 

 

  41 

 

 

Navn og link til ordningen Hvilke typer projekter retter ordningen sig mod? 
Hvornår indkaldelse der 

igen for ansøgninger? 
Ved deltagelse i internationale projekter gælder diverse regler. Se det enkelte call.  
 
Inden for miljø-, energi- og klimaområdet er desuden etableret det nordiske 
Toppforskningsinitiativ. Virksomheder forventes inddraget; men der er primært tale 
om en offentlig forskningssatsning.  
 

 

NOPEF 
Den nordiske projekteksportfond 
 
Yderligere oplysninger, ansøgningsskemaer 
og vejledning findes på: 
http://www.nopef.com/pages/se/framsida.p
hp  

Hovedtema: Medfinansiering af forstudier til internationalisering samt projekteksport.  
 
Støtteområder: Støtte i form af rentefri lån ydes dels til forstudieomkostninger ved 
etablering af virksomhed i udlandet (40% støtte) og dels til projekteksport (også 40%). 
Også her er det primært forstudier og beslutningsgrundlag, der støttes. I disse år har 
projekter inden for klima og luft, hav og kystzoner, biologisk mangfoldighed samt 
bæredygtigt forbrug og produktion særlig prioritet. Støttes gives til initiativer i lande 
uden for EU og EFTA samt Bulgarien og Rumænien. 
 
Projektdeltagere: Ordningen er rettet mod virksomheder med færre end 500 ansatte og 
mindre end 100 mio. euro i omsætning. 
 
Vigtige krav: Ansøger skal have ressourcer og erfaringer til at gennemføre 
hovedprojektet. Ved projekteksport skal der være en navngiven kunde. Virksomheder 
kan samarbejde om et projekt ved etablering i udlandet 
 

Ingen faste frister. Løbende henvendelse 

Europæiske puljer 

LIFE +  
EU program 
 
Yderligere oplysninger, ansøgningsskemaer 
og vejledning findes på: 
http://ec.europa.eu/environment/life/fundin
g/lifeplus.htm  
 

Hovedtemaer: Innovative demonstrationsprojekter inden for stort set alle områder 
inden for miljø og klima, herunder prioriterede danske miljø- og klimaområder. 
 
Støtteområder: Støtter demonstrationsaktiviteter, der er i tråd med EU’s miljø- og 
klimapolitikker, indenfor flg. hovedområder: Natur- og biodversitet, miljøpolitik og 
governance, samt information og kommunikation. Støtter bl.a. medarbejdertid, 
demonstrationsudstyr o.a. omkostninger i forbindelse med demonstration og 
videnspredning. Der gives 30-50 % tilskud. Typisk projektstørrelse: ca. 10 – 20 mio. kr. 

 
Et årligt call. 2014-call er endnu ikke 
offentliggjort. 
 
Miljøstyrelsens projektservice yder  
vejledning.  
 
 

http://www.nopef.com/pages/se/framsida.php
http://www.nopef.com/pages/se/framsida.php
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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Navn og link til ordningen Hvilke typer projekter retter ordningen sig mod? 
Hvornår indkaldelse der 

igen for ansøgninger? 
Se også yderligere dansk information på 
www.ecoinnovation.dk  
 

 
Projektdeltagere: Kræver kun ansøgeren – danske og/eller internationale 
samarbejdspartnere vil dog som regel være en fordel.  
 
Vigtige krav: Høj miljømæssig relevans og i tråd med EU’s politikker. Resultater skal 
have betydelig europæisk relevans. Forsknings- og udviklingsarbejdet skal allerede være 
udført. Nyhedsværdi og veldokumenteret potentiel miljøeffekt. Projekter kan have et 
kommercielt aspekt; men de kan også være af mere rammeskabende /almennyttig 
karakter. Demonstrationer kan både være fysiske løsninger og mere 
organisatoriske/systemmæssige tiltag. Aktivt formidlingsarbejde, gerne sammen med 
myndigheder. Bemærk, at markedsmodningsprojekter inden for LIFE+-temaerne 
henvises til CIP-Eco-innovation programmet. 
 

CIP Eco-innovation 
EU-program 
 
Yderligere oplysninger, ansøgningsskemaer 
og vejledning findes på: 
http://ec.europa.eu/environment/eco-
innovation/getting-funds/index_en.htm 
 
 
 

Hovedtemaer: Program til markedsmodning af miljøbeskyttende produkter, processer 
og services. Støtter aktiviteter, som sigter på at overvinde erkendte markedsbarrierer for 
at bringe produktet/systemet/processen på markedet. Projekter indkaldes inden for 
brede tematiske prioriteter, typisk omkring: Genanvendelse af materialer; materialer til 
bygge- og anlægssektor; nærings- og nydelsesmiddelindustrien; vand; grønne indkøb og 
bæredygtige erhverv mv. 
 
Støtteområder: Støtter bl.a. medarbejdertid, demonstrationsudstyr o.a. omkostninger i 
forbindelse med markedsmodning. Der gives 40-60 % tilskud. Typisk projektstørrelse: 10 
– 18 mio. kr. 
 
Projektdeltagere: Kræver kun ansøgeren – danske og internationale 
samarbejdspartnere vil ofte være en fordel. Der lægges vægt på, at mindre deltagere 
spiller en central rolle som deltagere og/eller som involveret målgruppe. 
 
Vigtige krav: Høj miljømæssig relevans samt teknisk/faglig og ledelsesmæssig kvalitet. 
Forsknings- og udviklingsarbejdet skal være udført og løsningen 
dokumenteret/sandsynliggjort. Klart og dokumenterbart erhvervsmæssigt potentiale i EU 
skal foreligge.  

 
Et årligt call. 2014-call endnu ikke 
offentliggjort.  
 
 
Miljøstyrelsens projektservice yder 
vejledning.  

http://www.ecoinnovation.dk/
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/index_en.htm
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Navn og link til ordningen Hvilke typer projekter retter ordningen sig mod? 
Hvornår indkaldelse der 

igen for ansøgninger? 
 

Eurostars 
EU- og Eureka-program 
 
Yderligere oplysninger samt 
ansøgningsskema og vejledning: 
http://www.eurostars-eureka.eu 
 
 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen er dansk 
kontaktpunkt: 
http://www.fi.dk/viden-og-
politik/anvendelse-af-viden/vejviser-til-
privat-forskning-og-innovation/tal-om-
innovation/internationale-
projekter/eurostars/eurostars  
 
 
 

Hovedtemaer: Program til støtte for udvikling af forskningsintensive SMV’ers 
forretningsideer, som kræver forskning og udvikling. Omhandler internationalt, 
markedsnært innovationssamarbejde mellem forsknings- og innovationsaktive 
virksomheder med stort vækstpotentiale. Programmet har ingen tematiske bindinger, 
dvs. projekter inden for miljøteknologi har samme prioritet som andre projekter. 
 
Støtteområder: Samarbejdsprojekter mellem forskningsaktive små og mellemstore 
virksomheder indbyrdes eller mellem disse virksomheder og videninstitutioner fra  
mindst to Eurostars-medlemslande. Projektet skal være forsknings- og 
innovationsorienteret og resultere i et produkt, som kan markedsføres senest 2 år efter 
projektets afslutning. Tilskud til danske virksomheder: Op til 50 % af projektudgift. 
Tilskud til danske videninstitutioner og GTS-institutter: Op til 75 % såfremt dansk mindre 
virksomhed deltager. 
 
Projektdeltagere: Små og mellemstore virksomheder, hvor 10 % af de ansatte er 
beskæftiget med forskning/udvikling, eller hvor 10 % af omsætningen anvendes til 
forskning/udvikling. Andre virksomheder kan deltage, men får ikke tilskud. Derudover 
videninstitutioner og GTS-institutter. 
 
Vigtige krav: Ansøgeren skal være en forsknings-/udviklingsaktiv lille eller mellemstor 
virksomhed hjemmehørende i et Eurostars-land, og projektdeltagerne skal komme fra 
mindst to forskellige Eurostars-lande.  Projektet skal sigte mod at udvikle et 
produkt/proces/service, der kan markedsføres senest to år efter projektafslutning. 
Projektvarigheden er højst 3 år. Deltagende forskningsaktive virksomhed(er) skal afholde 
mindst 50 % af de samlede projektomkostninger, men ingen deltager eller land må 
afholde mere end 75 % af omkostningerne. Der lægges vægt på innovationshøjde og 
kommercielt potentiale samt projektimplementering. 
 

 
Ansøgningsfrister for 2014 er endnu ikke 
offentliggjort. 
 
  
 

EU’s 7. rammeprogram 
Delprogrammet Capacities. 
Forskning for små og mellemstore 

Hovedtemaer: Alle teknologi- og videnområder relevante for små og mellemstore 
virksomheder kan opnå støtte. Projekterne skal udspringe af konkrete videns- og 
forskningsbehov hos de ansøgende virksomheder og projektresultaterne skal kunne 

 
Ingen calls i 2013; men et call forventes 
tidligt i 2014  

http://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.fi.dk/viden-og-politik/anvendelse-af-viden/vejviser-til-privat-forskning-og-innovation/tal-om-innovation/internationale-projekter/eurostars/eurostars
http://www.fi.dk/viden-og-politik/anvendelse-af-viden/vejviser-til-privat-forskning-og-innovation/tal-om-innovation/internationale-projekter/eurostars/eurostars
http://www.fi.dk/viden-og-politik/anvendelse-af-viden/vejviser-til-privat-forskning-og-innovation/tal-om-innovation/internationale-projekter/eurostars/eurostars
http://www.fi.dk/viden-og-politik/anvendelse-af-viden/vejviser-til-privat-forskning-og-innovation/tal-om-innovation/internationale-projekter/eurostars/eurostars
http://www.fi.dk/viden-og-politik/anvendelse-af-viden/vejviser-til-privat-forskning-og-innovation/tal-om-innovation/internationale-projekter/eurostars/eurostars
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Navn og link til ordningen Hvilke typer projekter retter ordningen sig mod? 
Hvornår indkaldelse der 

igen for ansøgninger? 
virksomheder samt sammenslutninger af 
SMV’er- 
 
Dansk information: 
http://fivu.dk/forskning-og-
innovation/tilskud-til-forskning-og-
innovation/eu-og-internationale-
programmer/eu-rammeprogram  

anvendes og have et klart kommercielt potentiale efterfølgende for de involverede 
virksomheder. Mange projekter inden for energi og miljø har tidligere opnået støtte. 
 
Støtteområder: Der ydes primært tilskud til finansiering (i form af køb) af eksternt 
forsknings- og udviklingsarbejde, hvor resultaterne tilhører virksomhederne. 
Virksomhederne kan selv i mindre omfang få medfinansieret egne timer og omkostninger 
til implementering og praktisk demonstration. Der gælder forskellige tilskudssatser, 
typisk er et samlet tilskud på ca. 60-70 %. 
 
Vigtige krav: Resultaterne skal kunne nyttiggøres af de deltagende virksomheder og 
bidrage til kommerciel og beskæftigelsesmæssig fremgang i disse. Projekterne skal være 
virksomhedsdrevne. 
 

 
 

EUopSTART – Støtte til ansøgere til 
internationale programmer 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
 
Yderligere oplysninger, ansøgningsskemaer 
og vejledning findes på: 
http://www.fi.dk/tilskud/forsknings-og-
innovationsprogrammer/euopstart/generelt-
om-euopstart  
 

Hovedtema: EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners 
forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske og internationale 
programmer, herunder særligt i EU's syvende rammeprogram.   
 
Støtteområder: Medfinansiering af omkostninger (medgået tid og udgifter, fx til rejser og 
ekstern konsulentbistand) i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger om støtte fra 
internationale programmer. EUopSTART kan ligeledes medfinansiere ansøgeres udgifter 
til kontraktforhandlinger efter positivt støttetilsagn fra EU. 50 procent af udgifterne 
dækkes. Maksimalt støttebeløb: 150.000 kr. 
 
Projektdeltagere: Ansøgningsberettigede i de forskellige programmer. Både 
virksomheder og offentlige deltagere er støtteberettigede. 
 

 
Løbende ansøgninger. 

Ikke-tilskudsbaserede initiativer 

De fem regionale Væksthuse 
Erhvervsstyrelsen 
 

De fem regionale Væksthuse blev oprettet i 2007 med henblik på at skabe et stærkt 
erhvervsfremmesystem i Danmark til gavn for iværksættere og virksomheder. 
Væksthusenes opgaver består blandt andet i at hjælpe med problemafklaring, 

 

http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-programmer/eu-rammeprogram
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-programmer/eu-rammeprogram
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-programmer/eu-rammeprogram
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-programmer/eu-rammeprogram
http://www.fi.dk/tilskud/forsknings-og-innovationsprogrammer/euopstart/generelt-om-euopstart
http://www.fi.dk/tilskud/forsknings-og-innovationsprogrammer/euopstart/generelt-om-euopstart
http://www.fi.dk/tilskud/forsknings-og-innovationsprogrammer/euopstart/generelt-om-euopstart
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Navn og link til ordningen Hvilke typer projekter retter ordningen sig mod? 
Hvornår indkaldelse der 

igen for ansøgninger? 
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/vaeksthus
ene 
 

kortlægning samt henvisning til private eller offentlige tilbud. Væksthusene huser 
specialister med forskellig baggrund og kompetencer og kan give specialiseret rådgivning 
til SMV’er på en lang række områder. 
 

Grønt iværksætterhus 
Erhvervsstyrelsen 

I finansloven er der afsat 15 millioner kroner for 2013 til etablering af et grønt 
iværksætterhus, der specifikt skal medvirke til, at virksomheder kan løse de udfordringer, 
der kan opstå i forbindelse med bæredygtig produktion. Iværksætterhuset skal dermed 
understøtte projekter med særligt fokus på udvikling af grønne løsninger, herunder 
lukkede materialeloops der ligger helt i tråd med affaldsforebyggelse. 
 

 

Rethink Business 
Region Midtjylland 
http://rethinkbusiness.dk 
 

I projektet Rethink Business findes der hjælp at hente for SMV’er, der ønsker bistand til 
udarbejdelse af en handlingsplan for omstilling til cirkulær økonomi. Her tilbydes der 
gratis konsulentbistand med henblik på affalds- og ressourceminimering og forretnings- 
og vækstoptimering. Som udgangspunkt er den gratis rådgivning forbeholdt SMV’er i 
Region Midtjylland, men virksomheder fra resten af landet kan også komme i betragtning. 
 

 

Grøn Industrisymbiose 
Erhvervsstyrelsen 
 
Yderligere oplysninger, ansøgningsskema og 
retningslinjer findes på: 
http://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/ 
 

I forbindelse med Finanslov 2013 er der afsat 10 millioner kroner til udbredelse af 
industrielle symbioser om genanvendelse, hvilket også kan samordnes med 
affaldsforebyggelse. Formålet er at danne partnerskaber mellem virksomheder, der 
ønsker at indgå i symbioser om genanvendelse af f.eks. affald, vand eller energi med andre 
virksomheder. Konkret betyder dette, at der bliver skabt et industrielt dating site for 
virksomheder, der har affaldsressourcer i overskud og virksomheder, der ønsker at 
benytte disse ressourcer. Der bliver afholdt en række workshops, hvor virksomheder kan 
få rådgivning og en særlig taskforce kan hjælpe med at skaffe mulige match med andre 
virksomheder. Midlerne i finansloven er kun afsat til opstart af projekt og site samt 
vejledning, så SMV’er skal selv stå for de udgifter, der kan være forbundet med at etablere 
en industriel symbiose. 
 

 

Grøn eksport 
Erhvervsstyrelsen 

Der er i Finanslov 2013 afsat 3,5 millioner kroner til at styrke indsatsen for grøn eksport. 
I dette ligger blandt andet en grøn SMV-indsats, der har til hensigt at styrke udvikling og 
salg af grønne løsningsmodeller i udlandet. Affaldsforebyggende forretningsmodeller vil 

 

http://www.erhvervsstyrelsen.dk/vaeksthusene
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/vaeksthusene
http://rethinkbusiness.dk/
http://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/


 

 

 

 

  46 

 

 

Navn og link til ordningen Hvilke typer projekter retter ordningen sig mod? 
Hvornår indkaldelse der 

igen for ansøgninger? 
kunne samordnes med dette initiativ, der konkret består i rådgivning samt eksport- og 
miljøfaglig ekspertise. 
 

Affaldsforebyggende arbejde Derudover findes der flere onlineværktøjer f.eks. ”Affaldsøkonomi” på Miljøstyrelsens 
hjemmeside, der kan hjælpe virksomheder i gang med det miljøforbedrende arbejde. 
Hovedparten af tilgængelige danske værktøjer er samlet på green21.dk, hvorfor 
værktøjerne udarbejdet i dette projekt også placeres på denne portal.  
 

 



 

 

6.4 Initiativer til grøn omstilling, der kan indeholde 

affaldsforebyggelse 
      

Redegørelsen har til formål at uddybe projektets oversigt over tilskud til 

affaldsforebyggende tiltag (se kapitel 6.3) med beskrivelser af de mest relevante 

initiativer i forhold til danske SMV’ers affaldsforebyggende tiltag. Notatet redegør 

desuden for eksisterende ikke-tilskudsbaserede omstillingsinitiativer, som danske 

SMV’er potentielt kan gøre brug af for at komme i gang med det 

affaldsforebyggende arbejde. 

 

I forbindelse med projektet har flere af de kontaktede virksomheder givet udtryk 

for, at det er vanskeligt at finde såvel finansiering som viden til at komme i gang 

med affaldsforebyggende tiltag – derfor er begge disse aspekter inddraget i 

redegørelsen.  

 

Initiativerne er i notatet opdelt iht. geografi og dækningsfelt: 

 

1) Nationale, ikke-branchespecifikke puljer  

2) Nationale, ikke-branchespecifikke lån 

3) Nationale, branchespecifikke puljer 

4) Regionale, ikke-branchespecifikke puljer  

5) Nordiske puljer 

6) Europæiske puljer 

7) Ikke-tilskudsbaserede initiativer 

 

Nationale, ikke-branchespecifikke tilskudspuljer  

De ikke-branchespecifikke nationale puljer er de mest relevante i et bredt 

perspektiv, da alle SMV’er har mulighed for at søge disse midler uanset karakteren 

af det affaldsforebyggende tiltag.  

 

Erhvervsstyrelsens Grøn Omstillingsfond og Markedsmodningsfonden (tidligere 

Fornyelsesfonden) råder over henholdsvis 40 og 135 mio. kr. om året til nye, 

grønne forretningsmodeller med fokus på virksomhedernes konkurrenceevne. 

Virksomhederne kan arbejde med fx ressourceeffektivisering og 

produktinnovation med fokus på produktets livscyklus fra vugge til vugge. Der kan 

også arbejdes med en omlægning af forretningsmodellen til funktionssalg med 

mindre ressourceforbrug og mindre affaldsdannelse til følge. Disse fonde vil være 

oplagte at søge tilskud i for virksomheder, der ønsker at komme i gang med en 

affaldsforebyggende forretningsmodel.  

 

Miljøstyrelsens Tilskudsordning til Grøn teknologi giver mulighed for at ansøge om 

midler til udvikling af miljøteknologier, der kan være affaldsforebyggende. Der er 

her afsat ca. 90 millioner kroner i støttemidler for 2013, der udbydes i flere 

ansøgningsrunder.  
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Miljøstyrelsens Program for Grøn Teknologi 2013 (tidl. MUDP) skal skabe vækst og 

nye jobmuligheder i danske virksomheder. Dette skal bl.a. ske ved at give tilskud til 

projekter, der kan levere reelle miljøforbedringer og samtidigt styrke danske 

virksomheders grønne konkurrenceevne. Der udbydes midler indenfor områderne 

ressourcer og affald samt virksomheders ressourceeffektivitet.  Man kan læse om 

ordningen på www.ecoinnovation.dk, der løbende bliver opdateret. 

 

Udover disse puljer er der mulighed for at ansøge ordningerne i Styrelsen for 

Forskning og Innovations vidensystem, hvor Videnpilot-, Videnkupon- og 

ErhvervsPhD-ordningerne kan hjælpe til at styrke SMV’ernes brug af viden og 

kompetencer gennem innovation og forskning. Ordningerne kan være et middel til 

at overkomme nogle af de vidensbarrierer, SMV’erne  støder på i arbejdet med 

affaldsforebyggende forretningsmodeller. Ordningerne fungerer som økonomiske 

tilskud uden tematiske bindinger og kan derfor ansøges af alle typer SMV’er uanset 

branche. Ordningen for Innovationskonsortier kan desuden støtte udveksling af 

viden og erfaringer om affaldsforebyggelse mellem virksomheder og andre 

aktører. Der kan dog i denne ordning ikke opnås direkte medfinansiering til 

virksomhedernes egne aktiviteter, men den viden, der skabes i konsortier, kan 

potentielt have både kommercielle og teknologiske gevinster for de involverede 

virksomheder. 

 

Nationale, ikke-branchespecifikke lån  

Vækstfonden tilbyder finansieringsmuligheder for vækstiværksættere og 

virksomheder med særlige kapitalbehov, og kan tilbyde långivning til 

virksomheder, som vil arbejde med fx leasingordninger. Disse ordninger kan kun 

etableres på et solidt økonomisk grundlag, og der vil derfor ofte være et behov for 

at låne penge i opstartsfasen. Fonden giver ikke direkte tilskud, men kan med lån 

hjælpe SMV’er til lettere at opnå finansiering fra pengeinstitutter og andre 

långivere. 

 

Der er afsat midler til en særlig grøn låneordning med en ramme på 50 millioner 

kroner i Finanslov 2013. Lånene gives til virksomheder, der fremmer teknologier 

eller processer, der arbejder med affaldsforebyggelse, mere specifikt i form at 

genbrug og genanvendelse af restprodukter, der indgår som råvarer i en ny proces 

eller produktion. Formålet med omstillingslånene er at skabe bedre vilkår for 

SMV’ers finansiering af nye forretningsmodeller, der kan bidrage til en øget 

ressourcegenanvendelse og ressourceeffektivitet. Disse omstillingslån kan have en 

stor effekt i de tilfælde, hvor manglende startkapital står i vejen for en omstilling af 

virksomhedernes forretningsmodeller. 

 

 

http://www.ecoinnovation.dk/
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Nationale branchespecifikke puljer 

To puljer giver mulighed for støtte inden for udvalgte brancher:  

 

NaturErhvervstyrelsens Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) 

henvender sig specifikt til virksomheder, der søger tilskud til bæredygtige 

projekter inden for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet med klare 

erhvervspotentialer. Der kan herunder søges tilskud til projekter, der har til sigte 

at forebygge affald inden for de specifikke brancher. 

 

Realdanias TEST-ordning giver støtte til markedsmodning af bæredygtige 

løsninger inden for byggeriet. Virksomheder kan ansøge, såfremt de ønsker at 

kommercialisere skalerbare løsninger til byggeriet. Virksomheder, der udvikler 

genbrugelige eller genanvendelige byggematerialer, kan anvende TEST-ordningen 

til at hjælpe disse produkter ind på markedet, evt. ved at søge om støtte ift. de 

ekstraomkostninger, der kan opstå, hvis det nye produkt er dyrere end 

konventionelle byggematerialer. 

 

Regionale, ikke-branchespecifikke puljer 

Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland 

har puljer med fokus på miljø og udvikling af miljøteknologi. Overordnet set er 

puljerne dog ikke specifikt rettet mod affaldsforebyggelse, men har mere fokus på 

energieffektivisering og begrænsning af C02-udledninger. Der er dog mulighed for 

at ansøge om midler til øvrige miljøprojekter herunder affaldsforebyggelse og 

ressourceeffektivisering.  

 

Også Region Syddanmark har en pulje til understøttelse af virksomheders 

miljøtiltag, men et direkte tilskud kan kun opnås, hvis virksomheden er beliggende 

i regionens yderområder eller indgår i et netværk bestående af minimum fem 

parter, der ikke er interesseforbundne.  

 

Nordiske puljer 

I Nordisk Ministerråds pulje Nordic Innovation gives der tilskud til innovative 

projekter med fokus på udvikling af nye produkter, services, processer og 

markeder. Støtte gives kun til projekter, der indeholder deltagere fra minimum tre 

nordiske lande, og som samtidig har en egenfinansiering på minimum 50 %. Langt 

fra alle SMV’er har et internationalt netværk, og der kan derfor være et behov for, 

at der fra offentlig side bidrages til at skabe et samarbejde på tværs af 

landegrænserne. 

 

Den nordiske projekteksportfond (NOPEF) tilbyder 40 % medfinansiering til 

internationalisering og projekteksport. Medfinansieringen sker i form af rentefri 

lån og gives kun til initiativer uden for EU, EFTA samt Bulgarien og Rumænien. 
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Ordningen henvender sig til virksomheder med mindre end 500 ansatte og mindre 

end 100 mio. euro i omsætning. I disse år har projekter om bæredygtigt forbrug og 

produktion særlig prioritet, hvilket kan øge chancerne for at opnå tilskud til 

SMV’ers projekteksport af nye grønne forretningsmodeller og bæredygtige 

produkter. 

 

Europæiske puljer 

CIP Eco-innovation programmet sigter mod markedsmodning af miljøbeskyttende 

produkter, processer og services. I dette program gives der direkte tilskud til at 

overkomme barrierer for at bringe et nyt produkt på markedet. Programmet har 

blandt andet fokus på genanvendelse af materialer og kan derfor fint samordnes 

med affaldsforebyggelse, hvis der samtidigt kan påvises et erhvervsmæssigt 

potentiale. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår der kan ansøges i 2013, men dette 

forventes offentliggjort i maj.  

 

Delprogrammet Capacities under EU’s 7. rammeprogram giver tilskud til projekter, 

der har potentiale til at forbedre konkurrenceevnen for en større gruppe SMV’er 

og føre til kommerciel fremgang. Der ydes primært tilskud til finansiering af 

eksternt forsknings- og udviklingsarbejde. Programmet fokuserer på projekter, der 

kan sikre en beskæftigelsesmæssig fremgang, hvilket fx kan gælde returordninger 

og leasingordninger, som typisk kræver yderligere arbejdskraft i de involverede 

virksomheder. Der er mulighed for at ansøge om tilskud på 150.000 kr. til at 

udarbejde ansøgninger til EU’s 7. rammeprogram i EUopSTART-ordningen under 

Styrelsen for Forskning og Innovation. 

 

EU-programmet LIFE+ giver gode muligheder for projekter med fokus på 

affaldsforebyggelse, da der gives støtte til projekter med høj miljømæssig relevans 

inden for alle områder af miljø og klima. LIFE+ støtter med op til 50 % i tilskud, 

oftest til projekter i størrelsesordenen 10-20 millioner kroner, hvilket kan være en 

stor mundfuld for mange SMV’er. Konkrete markedsmodningsprojekter støttes 

ikke i LIFE+, men skal i stedet ansøges under CIP Eco-innovation programmet. 

 

EU’s Eurostars-program yder tilskud til støtte af forskningsintensive SMV’ers 

udvikling af forretningsmodeller. Der er ingen tematiske bindinger i programmet, 

så affaldsforebyggende tiltag har samme prioritet som andre projekter. 

Programmet sigter hovedsagelig mod virksomheder med et stort vækstpotentiale, 

der arbejder forsknings- og innovationsorienteret. Netop forskningsdelen er et 

vigtigt parameter og kun SMV’er, hvor minimum 10 % af de ansatte/omsætningen 

befinder sig inden for forskning eller udvikling, kan ansøge om tilskud.  

 

Ikke-tilskudsbaserede initiativer 
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En række andre initiativer kan bidrage ved at levere vejledning og viden og 

dermed afhjælpe nogle af de kendte barrierer for den forebyggende indsats. 

 

De fem regionale væksthuse er stiftet af kommunerne med henblik på at vejlede og 

rådgive mindre virksomheder, hvor der er et vækstpotentiale. Væksthusenes 

hjælper med problemafklaring, kortlægning samt henvisning til private eller 

offentlige tilbud. Væksthusene kan rådgive om en lang række emner, herunder 

miljøspørgsmål, og det er oplagt at ruste væksthusene til også at kunne rådgive om 

affaldsforebyggelse, såfremt disse kompetencer ikke allerede findes i de enkelte 

væksthuse. Dette har i øvrigt været et element i projektet Green21.  

 

Der er afsat 15 millioner kroner i finansloven for 2013 til etablering af et grønt 

iværksætterhus, der specifikt skal medvirke til, at virksomheder kan løse de 

udfordringer, der kan opstå i forbindelse med bæredygtig produktion. 

Iværksætterhuset skal dermed understøtte projekter med særligt fokus på 

udvikling af grønne løsninger, herunder lukkede materialeloops der ligger helt i 

tråd med affaldsforebyggelse. Det grønne iværksætterhus vil bl.a. tilbyde 

acceleratorforløb, rådgivning, kompetenceudvikling, metoder og værktøjer for i alt 

100 iværksættere. Herudover tilbydes der adgang til finansiering gennem 

samarbejde med investorer. 

 

Derudover findes der i projektet Rethink Business hjælp at hente for SMV’er, der 

ønsker bistand til udarbejdelse af en handlingsplan for omstilling til cirkulær 

økonomi. Her tilbydes der gratis konsulentbistand med henblik på affalds- og 

ressourceminimering og forretnings- og vækstoptimering. Som udgangspunkt er 

den gratis rådgivning forbeholdt SMV’er i Region Midtjylland, men virksomheder 

fra resten af landet kan også komme i betragtning.  

 

I forbindelse med Finanslov 2013 er der afsat 10 millioner kroner til udbredelse af 

industrielle symbioser og danne kommercielle partnerskaber mellem 

virksomheder. Initiativet administreres af Erhvervsstyrelsen under navnet Grøn 

Industrisymbiose. Der er primært fokus på vand, energi og genanvendelse af affald. 

Konkret betyder dette, at der bliver skabt et industrielt ”dating site” for 

virksomheder, der har affaldsressourcer i overskud og virksomheder, der ønsker 

at benytte disse ressourcer. Erhvervsstyrelsen har netop lanceret en hjemmeside 

herom, se www.groenomstilling.dk. Der vil blive afholdt en række workshops, hvor 

virksomheder kan få rådgivning, og en særlig taskforce kan hjælpe med at matche 

virksomheder, der kan få gavn af hinanden. Midlerne i finansloven kan dække 

projekt og vejledning, så SMV’erne skal selv stå for de udgifter, der kan være 

forbundet med at etablere en industriel symbiose. 

 

http://www.groenomstilling.dk/
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I Finanslov 2013 er yderligere afsat 3,5 millioner kroner til at styrke indsatsen for 

grøn eksport. I dette ligger der muligheder for rådgivning samt eksport- og 

miljøfaglig ekspertise med sigte på at styrke SMV’ers udvikling og salg af grønne 

løsningsmodeller i udlandet. 

 

Endelig findes der flere onlineværktøjer, der kan hjælpe virksomheder i gang med 

det affaldsforebyggende arbejde – her kan særligt portalen green21.dk, som er 

etableret af Miljøstyrelsen, Dansk Industri, Green Cross Denmark og Aalborg 

Universitet, nævnes som samlingspunkt for relevante værktøjer.  

 

Opsummering 

Undersøgelsen har vist, at der findes en række ordninger og initiativer, der kan 

støtte SMV’ers affaldsforebyggende arbejde. I mange tilfælde kan SMV’ernes 

finansielle barrierer måske blot skyldes, at initiativerne og mulighederne for at 

opnå finansiel støtte ikke er synliggjort tydeligt overfor virksomhederne. 

Derudover kan støtte til udvikling af projekterne og ansøgning til gennemførelsen 

udgøre en barriere hos SMV’er, der ikke har erfaring med disse processer. Her kan 

de iværksatte initiativer, såsom EUopSTART der har til formål at hjælpe i 

opstartsfasen med projektansøgninger, spille en vigtig rolle.  

 
 

6.5 Produkt-Service Systemer og tilbagetagningsordninger 
 

Fremtidsorienterede virksomhedsstrategier til grøn omstilling kobler 

virksomhedernes miljøarbejde med forbedret konkurrenceevne og indarbejder 

dermed det grønne som en del af virksomhedens forretningsstrategi. 

 

I dette notat fokuseres på to strategier, der i et affaldsforebyggende perspektiv kan 

bidrage til danske SMV’ers miljøindsats, henholdsvis Produkt-Service Systemer og 

tilbagetagningsordninger. Notatet har til formål at analysere mulighederne samt 

de økonomiske og miljømæssige fordele og ulemper ved disse to strategier og 

dermed bidrage til en afklaring af, hvordan strategierne kan bidrage til 

affaldsforebyggelse i danske SMV’er. 

 

Produkt-Service Systemer 
Produkt-Service Systemer (PSS) kan defineres som en kombination af fysiske 

produkter og immaterielle services, der tilsammen opfylder bestemte kundebehov 

(Tischner & Vezzoli 2002)3. De senere år har stadig flere forskere peget på PSS som 

en god model til at udvikle virksomheders konkurrenceevne på en mere 

bæredygtig måde end ved blot at sælge et produkt, der udelukkende konkurrerer 

                                                 
3
 Af hensyn til læsevenligheden er der som udgangspunkt kun indsat henvisninger til litteraturen første 

gang, den enkelte reference er anvendt. 
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på pris (Tukker 2004).  

 

PSS bliver som begreb ofte brugt som synonym for leasingordninger, men begrebet 

omfatter reelt en stribe tilgange kendetegnet af forskellige kombinationer af 

produkter og services. Som udgangspunkt kan PSS opdeles i tre overordnede 

strategier med fokus på henholdsvis produkt, brugsfase og funktion: 

 

 Produktfokuseret PSS4, hvor forretningsmodellerne hovedsageligt er 

rettet mod salg af produkter, som også omfatter ekstra services såsom 

vejledning om brug, vedligehold, reservedels- eller levetidsgaranti og evt. 

tilbagetagning af produktet5. 

 Brugsfokuseret PSS6, hvor virksomheden leaser et produkt til kunden, 

typisk for et fast beløb. Når kunden ikke længere ønsker at anvende 

produktet, leveres det tilbage til virksomheden, som så enten kan genbruge 

produktet ved at lease det til en ny kunde, genbruge komponenter eller 

genanvende materialerne til produktion af nye produkter. 

 Funktionsfokuseret PSS7, hvor virksomheden i en leasingaftale leverer en 

ydelse til kunden svarende til produktets funktion, inklusiv tilhørende 

tjenesteydelser såsom vedligehold og reparationer samt i nogle tilfælde 

produktets ressourceforbrug. 

 

Den overordnede forskel på de tre strategier, er graden af fokus på produktet som 

det bærende i strategien. Mens det produktfokuserede PSS har produktet i 

centrum for købet, er der i et brugsfokuseret PSS ikke tale om et egentligt 

produktkøb, da virksomheden bevarer ejerskabet over produktet. I et 

funktionsfokuseret PSS er produktet sekundært, da kunder alene køber produktets 

funktion, sådan som producenten vælger at tilbyde denne. Dette svarer 

eksempelvis til i produktfokuseret PSS at kunden køber en vaskemaskine, hvor 

kunden i brugsfokuseret PSS i stedet ville leje vaskemaskinen. I funktionsfokuseret 

PSS er der hverken tale om køb eller leje af vaskemaskinen, men i stedet køber 

kunden den funktion, der hedder ’vask af tøj’. Det er således op til virksomheden at 

levere denne ydelse på den mest kosteffektive måde.  

 

Affaldsforebyggende effekter 

Den affaldsforebyggende effekt af de forskellige typer af PSS varierer fra type til 

type.  

                                                 
4
 Et eksempel på en produktfokuseret PSS finder vi hos den danske brændeovnsproducent Morsø, som i 

tillæg til deres brændeovne også tilbyde kunderne rådgivning om korrekt optænding. 
5
 Denne tilgang tillægges begrænset opmærksomhed i dette afsnit (idet tilbagetagning behandles i afsnit 

2).  
6
 Et eksempel på brugsfokuseret PSS er leasing af biler og lignende leasingsystemer. 

7
 Et eksempel på en funktionsfokuseret PSS er danske Viima der leverer rengøringsservice til deres 

kunder i stedet for at levere et produkt.  
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Som udgangspunkt har et produktfokuseret PSS det mindste potentiale for 

affaldsforebyggelse af de tre varianter. De fleste produktfokuserede PSS fører ikke 

til designændringer, der muliggør længere levetid eller genbrug af produktet, idet 

virksomheden ikke har et tydeligt incitament til at inddrage de fulde 

livscyklusomkostninger i designet, eftersom produktejerskabet afgives ved salget 

til forbrugeren. I nogle tilfælde indeholder et produktfokuseret PSS dog services 

såsom en tilbagetagningsordning, hvilket kan give et incitament til at 

produktdesigne med henblik på genbrug eller intern genanvendelse, når produktet 

returneres. Servicedelen i produktfokuserede PSS består oftest i vejledning om 

brug og vedligehold af produktet, hvilket kan være affaldsforebyggende, hvis 

denne service bidrager til en forlænget produktlevetid eller lavere forbrug af 

hjælpestoffer i driften. I nogle tilfælde indeholder produktfokuseret PSS også en 

reservedelsgaranti, så beskadigede eller ødelagte dele kan udskiftes gratis af 

producenten og produktets levetid dermed forlænges hos kunden. 

 

Ved både brugs- og funktionsfokuseret PSS fastholder producenten ejerskabet 

over produktet og de indlejrede ressourcer og har derfor et kraftigt incitament til 

at sikre en god kvalitet, lang levetid og mulig genbrug/genanvendelse af produktet 

og dets materialer. Begge typer af PSS vil derfor ofte resultere i, at der stilles 

miljømæssige krav til hele produktkæden, således at levetiden bliver så lang som 

mulig, og så produktet desuden kan adskilles i komponenter til genbrug eller kan 

opdeles i så rene fraktioner som muligt efter endt brug med sigte på 

genanvendelse. Samtidigt giver begge PSS-strategier fordele i form af korrekt brug 

af produktet samt bedre vedligeholdelse, ligesom produktet kan effektiviseres eller 

genbruges i nye produkter, når det tages retur (Mont 2004).  

 

Virksomhedens specialviden om produktet vil 

desuden blive optimalt udnyttet i kraft af, at 

virksomheden står for vedligeholdelse og 

reparation af produktet. Dette sikrer optimal 

produktperformance og minimalt 

ressourceforbrug, ligesom produktets stand 

ved afslutningen af leasingaftalen vil være den 

bedste mulige. Samtidigt giver det også 

virksomheden mulighed for at forbedre 

produktet løbende, eksempelvis at udskifte 

dele af produktet til nye mere energieffektive dele, og dermed bedst muligt sikre, 

at produktet altid lever op til de højeste standarder i brug og som returprodukt 

(Pongpech 2006). 

 

Det funktionsfokuserede PSS har i princippet det højeste potentiale for 

Katvig sælger børnetøj af høj 
kvalitet, og med en lang levetid. 
Det er dog sjældent, at tøjet 
udlever sin levetid, idet børn 
hurtigt vokser ud af deres tøj. 
Derfor er Katvig i gang med at 
etablere et leasingsystem, hvor 
kunden kan sende tøjet retur, når 
det er blevet for småt og i bytte 
modtage en ny pakke tøj af en 
større størrelse.  
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affaldsforebyggelse, da strategien giver producenten incitament til at levere den 

givne funktion på den mest omkostnings- og ressourceeffektive måde 

(producenten betaler selv forbrug af hjælpestoffer samt slitage), hvilket potentielt 

kan føre til radikale innovationer i produktdesignet. 

 

Miljømæssige risici 

Der er dog også et par miljømæssige faldgruber forbundet med PSS, som delvist 

eller helt kan opveje ovennævnte miljømæssige muligheder.  

 

Først og fremmest vil mange af de positive effekter ved PSS være reduceret i de 

tilfælde, hvor det ikke er producenten, som udbyder et PSS, men derimod et ekstra 

mellemled mellem producenten og kunden – en leasingvirksomhed. I disse tilfælde 

vil producenten ikke have de samme incitamenter til at designe produkter med 

henblik på produkternes fulde livscyklus, idet producenten ikke har ejerskab over 

produktet i hverken brugs- eller slutfasen. 

 

Den ændrede ejerskabsstruktur, der er central i flere PSS-strategier, udgør også i 

sig selv en udfordring for PSS-ordningerne. Når kunden leaser (og ikke køber) 

produktet, kan det frygtes, at kunden ikke behandler produktet efter forskrifterne, 

hvilket kan forkorte produktets samlede levetid og dermed øge affaldsmængden. 

Samtidigt har evalueringer af forskellige leasingbaserede PSS vist, at ordningerne 

ligefrem kan føre til kortere livstid for produkterne, da forbrugerne konstant 

forventer at få adgang til de nyeste produkter på markedet (White et al. 1999). 

 

Endelig vil der i forbindelse med leasede produkter ofte være en del ekstra 

transport forbundet med ordningen, hvor emissionerne fra transporten skal tælles 

med i det samlede miljømæssige regnskab. 

 

Samlet miljøbillede 

Overordnet vurderes det dog, at PSS-ordninger bredt set vil føre til 

miljøforbedringer i kraft af bedre ressourceudnyttelse (højere kvalitet, korrekt 

drift, forbedret vedligehold) og mindre affaldsdannelse (længere levetider, bedre 

reparationsmuligheder, design til adskillelse). PSS er ligeledes en interessant måde 

at promovere et mere direkte individuelt producentansvar, da det udtjente 

produkt i de fleste tilfælde ender hos producenten (eller leasingudbyderen) igen, 

sådan at denne bliver ansvarlig for den videre behandling af det udtjente produkt.  

 

Økonomiske effekter 

Hvor virksomheder med konventionelle forretningsmodeller ofte fokuserer på 

salgsvolumen frem for kvalitet og holdbarhed, giver brugs- og funktionsfokuserede 

PSS strategier derimod et fælles incitament for virksomheder og kunder til at lave 

holdbare produkter og dermed begrænse ressourceforbruget og affaldsmængden.  
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Særligt spændende er de økonomiske perspektiver ved funktionsfokuseret PSS, 

hvor virksomhedens strategi er ændret fra salg af produkter til salg af de 

tjenesteydelser, som produktet yder. Her bliver virksomhedens konkurrenceevne 

ikke kun afgjort af salgspriser, men også af produkternes performance hos kunden 

samt produkternes værdi, når disse kommer retur fra kunden. Afhængigt af aftalen 

mellem virksomheden og kunden vil virksomheden derfor have direkte 

incitamenter til at fremstille produkter, der har et minimalt ressourceforbrug 

under drift samt øget levetid og holdbarhed. Jo længere levetid produktet har, des 

færre producerede emner behøver virksomheden at fremstille, og jo bedre 

holdbarhed, des mindre vedligeholdelsesomkostninger (Kanda & Nakagami 2006). 

 

Samtidig betyder produktejerskabet, at producenten i et leasingsystem bærer en 

økonomisk risiko, da producenten ofte vil have produktet ude hos kunden, mens 

det endnu ikke er fuldt ud betalt. Der er derfor brug for en vis mængde kapital for 

at kunne etablere et PSS, hvor leasing indgår – til at kompensere for de manglende 

salgsindtægter i starten og til at dække de øgede omkostninger i forbindelse med 

etableringen og driften af et transportsystem til returnering af de leasede 

produkter. Til gengæld kan man dog forvente, at antallet af producerede produkter 

kan reduceres i de tilfælde, hvor et produkt kan leases ud flere gange til forskellige 

forbrugere. Dermed er den samlede nødvendige kapital over tid ofte væsentligt 

lavere på trods af den ændrede ejerskabsstruktur (Tukker 2004). 

 

Det er ikke givet, at en PSS-ordning er en fordel i økonomisk forstand. En 

afgørende faktor er logistikken, hvor eksempelvis transporten kan gøre et leaset 

produkt dyrere (Tischner & Vezzoli 2002). Flere analyser af PSS har desuden 

fastslået, at forretningsmodellen ikke altid viser sig at være bæredygtig, ligesom 

mange formålsdesignede PSS-ordninger enten har slået fejl eller kæmper en hård 

kamp for at bevare sin eksistens på markedet (Tukker 2004). 

 

Gennemførlighed 

Produktfokuseret PSS er tydeligt den mindst radikale form for PSS og dermed også 

den strategi, der er nemmest at gennemføre for virksomheder, der i forvejen har 

fokus på salg af produkter. Det er til gengæld også det PSS med mindst 

affaldsforebyggende potentiale.  

 

Brugsfokuseret PSS er velkendt på flere markeder, blandt andet er leasing af biler 

og IT-udstyr steget markant, og tendensen forventes af fortsætte. Instituttet for 

Fremtidsforskning forudser, at forbrugere i fremtiden vil være mere fokuserede på 

adgangen til produktet end i at eje produkterne. Denne tendens kan allerede ses i 

den digitale verden, hvor forskellige tjenester giver adgang til musik, film og bøger. 

Det forventes, at denne udvikling i forbrugsmønstre også vil bevæge sig over til at 
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gælde de fysiske produkter (Instituttet for Fremtidsforskning 2013). De 

brugsfokuserede leasingordninger vil i lighed med funktionssalg skabe en større 

samhørighed mellem producent og kunde og medføre både større loyalitet og 

bedre langtidsplanlægning af forretningen. Det manglende ejerskab over 

produktet kan dog forringe kundetilfredsheden inden for nogle produktgrupper fx 

biler (Kanda & Nakagami 2006).  

 

En af de store udfordringer for brugs- og 

funktionsorienteret PSS er at vænne forbrugere 

og virksomhedere til at foretrække en service 

eller et leaset produkt frem for ejerskabet af et 

fysisk produkt. Dette vanskeliggøres af, at 

traditionelle forretningsmodeller ensidigt taler 

for mere salg, ligesom reklamer i mange årtier 

har promoveret individualismen og det 

luksuriøse i at have materielle værdier (UNEP 

2002). 

 

Flere erfaringer har vist, at leasing oftest fungerer bedst i de tilfælde, hvor 

produkterne har en kort levetid eller der sker en udvikling, der gør, at produkterne 

hurtigt bliver utidssvarende. Samtidigt viser erfaringer, at prisforskellen mellem at 

lease og købe et produkt skal være relativt stor, før det er interessant for en 

potentiel kunde at lease produktet frem for at købe det. Billige produkter egner sig 

simpelthen ikke til leasing (Fishbein et al. 2000). Derfor er potentialet for leasing 

højere, hvis produktets pris og kvalitet ligger i den høje ende af skalaen, da der 

dermed vil være et potentielt stort spænd mellem anskaffelsesprisen og lejeprisen.  

 

Funktionsfokuseret PSS er potentielt en attraktiv strategi, da driftsomkostningerne 

kan være meget lave, hvis systemet er veletableret. Det kan dog til gengæld være 

betydelige omkostninger for virksomheder i forbindelse med overgangen fra salg 

af produkter til salg af funktioner. Der er desuden relativ stor usikkerhed og risiko 

forbundet med funktionsorienterede PSS-ordninger, da det ved salget af en 

funktion kan være vanskeligt at forudsige og kontrollere de risici og usikkerheder, 

der tidligere var forbrugerens problem. Kan man som virksomhed ikke kontrollere 

disse risici, bør man afholde sig fra denne strategi (Tukker 2004).  

 

Erfaringer fra SMV’er 

Børnetøjsfirmaet Katvig er ved at udarbejde en ny forretningsmodel – et 

funktionsfokuseret PSS – hvor der satses på leasing af miljøvenligt børnetøj af høj 

kvalitet. Systemet bygger på den erfaring, at særligt tøj til de helt små børn bliver 

for småt langt hurtigere, end tøjet slides. Systemet er derfor opbygget sådan, at 

kunden modtager en pakke med tøj, som modsvarer barnets aktuelle alder og 

GH Form har udformet en 
leasingmodel, hvor kommuner i 
stedet for at købe parkudstyret 
kan leje det af GH form. Når 
kommunen ikke længere ønsker 
at anvende de pågældende 
produkter, henter GH Form det 
brugte vej- og parkudstyr for 
derefter at skille det ad og lave 
det om til nye produkter.  
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størrelse, og som kan returneres, når tøjet er blevet for småt. Til erstatning for det 

returnerede tøj modtager kunden så en ny pakke tøj i passende størrelse. Tøjet vil 

være en blanding af nye produkter og genbrugte produkter. Katvig kan med denne 

forretningsmodel genbruge tøjet og leje det ud til flere kunder, hvilket forlænger 

produktets levetid. Katvig modtager støtte fra Fornyelsesfonden til at udforske 

modellen, og netop denne form for finansiel understøttelse af leasing som 

forretningsmodel kan være nødvendig, hvis der skal oparbejdes viden og kapacitet 

på området.  

 

Baisikeli er et godt eksempel på de økonomiske problemer, der kan være 

forbundet med at etablere et affaldsminimerende brugsfokuseret PSS-

leasingsystem. Baisikeli er en lille virksomhed, der forsøger sig med at udleje 

kasserede, men renoverede kvalitetscykler, men virksomheden har oplevet 

væsentlige barrierer i forhold til at skabe en rentabel forretningsmodel. Baisikeli 

indsamler kasserede cykler fra blandt andet forsikringsselskaber, istandsætter 

dem og udlejer dem derefter til turister i Danmark samt til danske virksomheder. 

Efter brug forlænges cyklernes levetid endnu en gang ved, at de sendes til Afrika, 

hvor Baisikeli uddanner cykelmekanikere til at ombygge cyklerne, så de kan 

bruges til praktiske formål, fx i forbindelse med ambulancetransport. 

Leasingsystemet er udfordret af de mange arbejdstimer, som det kræver at finde 

reservedele og istandsætte de gamle cykler til udlejning. Derfor overvejer man nu 

at købe helt nye cykler til udlejning i stedet. Disse cykler skal dog alle være af 

samme slags, så man fortsat vil kunne genbruge reservedele. 

 

Også GH Form, som udvikler, producerer og markedsfører gade- og parkudstyr, 

ønsker at teste en brugsfokuseret PSS-leasingmodel, hvor virksomheden indsamle 

udslidte produkter og enten reparerer/genbruger dem eller støber dem om til nye 

produkter. GH Form har imidlertid endnu ikke haft held med denne 

forretningsform, da kommunerne ikke har vist interesse for modellen. Dette kan 

skyldes den lange levetid på GH Forms produkter, fx lygtepæle i støbejern, der 

typisk står 10-15 år og i nogle tilfælde op mod 50 år hos kommunerne. Selvom 

leasingmodellen giver besparelser for kommunerne, kan der være en modstand 

mod at lease produkter, der har så lang en levetid og ikke kræver væsentligt 

vedligehold.  

 

Som udgangspunkt er det oplagt, at kommuner og andre offentlige institutioner 

gennem grønne indkøb kan understøtte og udbrede markedet for leasingbaserede 

PSS-ordninger og dermed forbedre ressourceudnyttelsen. I forvejen er mange 

grønne indkøb baseret på længevarende kontrakter med forskellige former for 

service inkluderet, så PSS er allerede en del af de offentlige grønne indkøb. 

Udfordringen for såvel virksomhed som kommune er at få denne type aftale til at 

passe ind i kommunens normale indkøbs- og driftsbudgetter og -procedurer. 
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En anden mindre virksomhed, der har forsøgt sig med leasing i Danmark uden 

held, er Excellent Systems, der sælger handikapudstyr, fx ramper til kørestole. 

Virksomheden har succes med et brugsfokuseret PSS-leasingsystem hos 

kommuner i andre lande, men hos de danske kommuner, der var udset som 

hjemlige pilotprojekter, ønskede man ikke at indgå leasingaftaler – uanset at disse 

potentielt vil kunne bidrage til fleksibilitet og hurtighed i sagsbehandlingen samt 

give økonomiske besparelser i kommunerne. Excellent Systems peger selv på, at 

årsagen kan være deres allerede velfungerende tilbagetagningsordning, hvor 

kommunerne uden beregning kan tilbagesende alle produkter til genbrug, ligesom 

kommunerne også får rabatter på nye produkter i forbindelse med returnering. 

Det vil dog være en væsentlig fordel for virksomheden i at udleje på 

hjemmemarkedet, da man her har lavere transportomkostninger og god kontrol 

med produkterne, hvor det på de udenlandske markeder er en lokal forhandler 

eller agent, der står for den daglige drift af leasingsystemet. Excellent Systems kan 

genbruge materialet fra sine produkter 100 % og har derfor en stor interesse i at få 

produkterne retur, hvilket gør leasing til en oplagt forretningsmodel. Anslået 

sparer virksomheden i 2012 75.000 kr. på at genbruge materialer fra returnerede 

produkter, og denne besparelse kan øges betydeligt, hvis virksomheden med et 

leasingsystem kan sikre sig, at de får produkterne retur.  

 
Tilbagetagningsordninger 
Tilbagetagningsordninger kan indgå som et element i et produktfokuseret PSS, 

men ordningerne vil i dette notat blive beskrevet som en selvstændig strategi, da 

de rummer andre optioner end de fleste PSS-ordninger, hvor virksomhederne 

leaser produktet ud og bevarer ejerskabet over produkterne. 

 

Tilbagetagningsordninger kan have interesse for mange virksomheder, idet 

udtjente produkter, komponenter og materialer i mange tilfælde kan genbruges og 

dermed reducere virksomhedens ressourceforbrug og produktionsomkostninger. 

Tilbagetagningsordninger optræder typisk i sammenhæng med det udvidede 

producentansvar (Extended Producer Responsibility - EPR), der er et princip til 

miljøforbedringer i et produkts livscyklus gennem udvidelse af producentens 

ansvar til at gælde flere dele af produktets livscyklus - bl.a. ved 

tilbagetagningsordninger (Lindhqvist 2000).  

 

Der findes allerede tilbagetagningsordninger inden for flere brancher, hvor nogle 

er frivillige for virksomhederne, mens andre, fx vedrørende batterier og biler, er 

omfattet af EU-lovgivning. Hovedparten af de eksisterende 

tilbagetagningsordninger er imidlertid kollektive ordninger (fx WEEE i Danmark 

og de nordiske lande), og her har undersøgelser vist, at hovedparten af deltagerne 

er passive medlemmer af ordningen og dermed blot betaler et beløb for, at 
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kollektivordningerne kan indsamle og behandle deres produkter – de bidrager 

ikke til beslutningsprocesser eller den endelige behandling af produkterne efter 

endt brug (Aulakoski 2012). Der er således ingen væsentlig effekt på produktets 

design eller specifikke genanvendelse. Kollektivordninger egner sig således bedst 

til produkter, hvor der skal ske genanvendelse af materialerne (fx dæk), og hvor 

det afgørende er mængden af materialer, uanset producent. En undtagelse er dog 

det danske pant- og retursystem for drikkevareemballager, hvor genpåfyldelige 

emballager indsamles, rengøres og genbruges i stor stil. I 2010 havde man en 

returprocent på 106% i forhold til det solgte antal emballerede produkter det år 

(Dansk Retursystem). 

 

Med mere specialiserede produkter, hvor designet har stor betydning for 

miljøpåvirkningen i livscyklen, er der store perspektiver i, at produkterne 

tilbageføres direkte til producenten. Her er der behov for individuelt orienterede 

tilbagetagningsordninger, og det bliver relevant at undersøge muligheder for 

individuelt producentansvar (Individual Producer Responsibility - IPR). IPR er i sin 

reneste form et system, hvor produkterne tages tilbage fra forbrugeren til 

virksomhedernes egne genanvendelsesanlæg, og hvor virksomhederne betaler for 

håndtering af deres egne produkter. Med individuelle tilbagetagningsordninger vil 

virksomheden få produktejerskabet tilbage, hvilket ideelt set vil føre til mindre 

affald, da virksomheden allerede i produktets designfase vil bestræbe sig på at 

begrænse produktets miljøpåvirkninger i slutfasen (hvor den altså selv er 

ansvarlig for produktet). 

 

I det følgende vil der være fokus på IPR, da ordninger, hvor produkterne indgår i 

affaldsbehandling hos en tredje part, falder uden for definitionen af 

affaldsforebyggelse, med mindre der er tale om en kollektivordning, hvor der sker 

direkte genbrug som det eksempelvis er tilfældet med danske 

drikkevareemballager. Desuden viser undersøgelser foretaget på 

elektronikområdet, at individuelle ordninger virker bedre end kollektive 

ordninger, når det kommer at skabe forebyggende tiltag (Atasu & Subramanian 

2012). 

 

Affaldsforebyggende effekter 

Velfungerende individuelle tilbagetagningsordninger giver i lighed med leasing et 

vægtigt incitament for virksomhederne til at fokusere på produktets bortskaffelse 

allerede i designfasen med henblik på genbrug eller udnyttelse af produktets 

ressourcer efter endt brug. Tilbagetagningsordninger vil derfor ofte medføre, at 

der stilles krav til produktets miljøperformance i hele produktkæden, så produktet 

kan skilles ad og genbruges eller genanvendes på den mest omkostningseffektive 

måde efter tilbagetagning. Dette vil samtidigt føre til lavere omkostninger i 

forbindelse med affaldshåndtering for den enkelte virksomhed.  
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I sammenligning med de fleste PSS-ordninger er der ikke med individuelle 

tilbagetagningsordninger den samme garanti for, at produktet ender hos 

virksomheden efter endt brug. Da forbrugeren ejer produktet, er virksomheden 

afhængig af, at forbrugeren frivilligt returnerer 

produktet til virksomheden efter endt brug. Der 

er derfor som udgangspunkt ikke lige så vægtige 

incitamenter til stede som i PSS for at designe 

produktet til at have en lang levetid og kunne 

genbruges. Det er også kun i de tilfælde, hvor 

tilbagetagningsordningen skaber en lukket 

livscyklus, som bringer produkterne tilbage til 

producenten udenom affaldssystemet, at man 

kan tale om egentlig affaldsforebyggelse.  

 

Ønsker virksomheden bedre kontrol over sine produkter, kan den tilbyde en 

’ressourcepræmie’ eller rabat til forbrugeren, som dermed får et styrket 

incitament til at tilbagelevere produktet til den konkrete virksomhed og ikke i 

affaldssystemet.  

 

Økonomiske effekter 

I modsætning til de fleste PSS-ordninger ændrer en tilbagetagningsordning ikke på 

ejerskabet over produktet, og der er derfor ikke det samme betydelige behov for 

risikovillig startkapital for den producerende virksomhed. Dette kan være en 

afgørende faktor for mange virksomheder og særligt SMV’er. Samtidigt viser de 

undersøgte cases, at forbrugerne i flere tilfælde har svært ved at omstille sig til et 

mere radikalt leasingsystem; her kan tilbagetagningsordninger være et mere 

pragmatisk alternativ, der stadig rummer mulighed for affaldsforebyggelse. 

 

Som nævnt kan det overvejes at kompensere kunden økonomisk for 

tilbageleveringen af produktet. Dette vil give kunderne øget incitament og øge 

sandsynligheden for, at produkterne returneres. Undersøgelser viser, at det i 

mange tilfælde vil være vanskeligt at iværksætte en effektiv 

tilbagetagningsordning, såfremt der ikke er et økonomisk incitament for kunden 

(Ghoreishi et al. 2011) – skabt gennem en direkte betaling, et pantsystem eller i 

form at forskellige rabatordninger ved tilbagelevering af de udtjente produkter. 

Som minimum bør det sikres, at kundens omkostninger ved at levere produktet 

tilbage er dækket. 

 

Virksomhedens manglende produktejerskab betyder, at virksomheden er afhængig 

af kundernes vilje til at returnere det udtjente produkt. Af samme grund har 

ordningerne vist sig at være mest effektive, hvis der er en økonomisk gevinst for 

KE-Fibertec producerer 
luftkanaler lavet af 
genanvendeligt polyester. KE-
Fibertec har etableret en 
returordning, hvor kunderne 
enten modtager en procentdel af 
købsbeløbet eller får rabat på nye 
produkter i bytte for de gamle.  
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forbrugerne ved at returnere det udtjente produkt. Desværre har flere 

tilbagetagningsordninger af denne type historisk set opereret med et underskud, 

da ressourceudnyttelsen af de returnerede produkter i mange tilfælde er for lille 

og omkostningstung på grund af manglende fokus på genbrug og genanvendelse i 

design- og produktionsfasen (Klausner & Hendrickson 2000).  

 

Med den rette struktur på tilbagetagningsordningen vil en sådan kunne knytte 

producenterne tættere til deres kunder og øge kundeloyaliteten, ligesom 

brandingværdien i at have fokus på miljø og ressourceknaphed gennem disse 

ordninger ikke skal undervurderes. 

 

Gennemførlighed 

For SMV’er kræver en effektiv tilbagetagningsordning, at der etableres en 

infrastruktur, der gør det relativt nemt for kunderne at aflevere udtjente 

produkter tilbage. Der ligger dermed en stor logistisk udfordring i forbindelse med 

etableringen af en tilbagetagningsordning, da virksomhederne skal have en 

infrastruktur for både modtagelse, håndtering og behandling af de tilbagetagne 

produkter.  

 

Tilbagetagningsordninger kan være komplekse at etablere og fastholde, da det 

kræver fokus på hele produktets værdikæde for at skabe de rette incitamenter hos 

både kunder og samarbejdspartnere . Det kan især være vanskeligt for mindre 

virksomheder at etablere den nødvendige infrastruktur, der giver et velfungerende 

system. I den forbindelse er det vigtigt at informere kunderne om de praktiske 

forhold samt om de miljømæssige fordele ved, at produktet leveres tilbage - dette 

sker mest effektivt allerede i købsfasen.  

 

Erfaringer fra SMV’er 

De undersøgte cases har vist, at der kan være økonomiske gevinster for SMV’er ved 

at etablere en tilbagetagningsordning. Ikke udelukkende i relation til genbrug af 

produkter, men også i forhold til de konkurrencefordele, som fremkommer af en 

grøn profil og en tæt kunderelation. 

 

Virksomheden KE-Fibertec, der sælger tekstilbaseret ventilation og som er 

Cradle2Cradle-certificerede, har forpligtet sig til at tage ansvar for hele produktets 

livscyklus, hvilket man vil håndtere gennem en nyetableret 

tilbagetagningsordning. Da ordningen er ny, har man endnu ikke det fulde overblik 

over mængden af returnerede produkter, men selve Cradle2Cradle certificeringen 

har givet en drastisk øget efterspørgsel på firmaets produkter. Samtidigt er der 

forventninger til, at man vil kunne spare væsentligt på ressourceforbruget gennem 

tilbagetagningsordningen. 
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Virksomheden Troldtekt, som producerer akustikplader til byggebranchen, har 

oplevet de samme økonomiske fordele af en bæredygtig profil. Troldtekt er for 

nyligt blevet Cradle2Cradle-certiceret og er nu i færd med at etablere en 

tilbagetagningsordning. Da Troldtekts produkter ikke kan genbruges, er der ingen 

affaldsforebyggende effekt af deres tilbagetagningsordning. Troldtekts 

affaldsforebyggende indsats ligger i designet af deres akustikplader, hvor de ved at 

substituere uønskede stoffer har skabt et produkt, som kan indgå i det biologiske 

kredsløb.  

 

I begge virksomheders tilfælde har manglende viden og inspiration på området 

gjort det til en udfordring at komme i gang med affaldsforebyggelse . KE-Fibertec 

søgte inspiration hos tekstilvirksomheden Gabriel, der allerede havde gjort sig 

erfaringer med Cradle2Cradle. Dette har ført til et decideret samarbejde, hvor 

Gabriel har hjulpet med udviklingen af KE-Fibertecs Cradle2Cradle certificerede 

produkt.  

 

Der findes blandt SMV’er eksempler på virksomheder med ganske velfungerende 

tilbagetagningsordninger: 

 

- Excellent Systems, der producerer gulve og ramper,  giver rabat på køb af 

nye produkter ved returnering af gamle produkter. Excellent Systems 

vurderer, at de årligt sparer 75.000 kr. på denne ordning. 

- Også GH Form, der producerer gade og parkudstyr med grundelementer i 

støbejern, opererer med en tilbagetagningsordning, hvor de giver 20% af 

købsprisen tilbage til kunden ved returnering af udtjente produkter, men 

her er produkternes lange levetid en barriere for systemet.  

- Endelig påtænker Katvig, der producerer børnetøj, at etablere et 

tilbagetagningssystem i forbindelse med deres vinterkollektion. Modsat de 

andre ordninger vil denne være baseret på et pantsystem, hvor pantbeløbet 

tilbagebetales til forbrugeren, når tøjet returneres. Dermed gives der et 

direkte monetært incitament til forbrugeren til at returnere produktet efter 

endt brug. 

 

Opsamling 
Der er muligheder for affaldsforebyggelse i såvel tilbagetagningsordninger som de 

tre PSS-ordninger. Graden af affaldsforebyggende potentiale varierer, men som 

udgangspunkt indeholder de alle nogle affaldsforebyggende elementer. 

Funktionsfokuseret PSS rummer de største muligheder i forhold til 

affaldsforebyggelse, men er til gengæld den strategi, der er vanskeligst at 

gennemføre. Den nemmest gennemførlige strategi er produktfokuseret PSS, men 

her et miljøeffekterne til gengæld begrænsede, med mindre der kan etableres en 

velfungerende tilbagetagningsordning med efterfølgende genbrug.  



 

 

 

  64 

 

 

En gylden middelvej kan være brugsfokuseret PSS, der dog ikke har de samme 

affaldsforebyggende potentialer som funktionssalg, men som til gengæld vil være 

en lettere gennemførlig strategi for mange virksomheder, da der ikke kræver 

stilles de samme krav til omstilling af produktionssystemet og tilvænning hos 

kunderne.  

 

I tabel 1 på følgende side er fordele og ulemper for såvel tilbagetagningsordninger 

som de tre PSS-ordninger skematisk opstillet for at give et visuelt overblik over de 

forskellige strategiers potentiale hos danske SMV’er. 

 



 

 

Tabel 1. Fordele og ulemper 
ved de forskellige strategier 

Produktfokuseret PSS Brugsfokuseret PSS Funktionsfokuseret PSS Tilbagetagningsordninger 
Fordele Ulemper Fordele Ulemper Fordele Ulemper Fordele Ulemper 

Affaldsforebyggende 
effekter 

Forlænget 
produktlevetid. 
 
 
 
 

Manglende 
ejerskab over 
produktet. 
 
Intet fokus på 
produktets 
livscyklus. 
 
Ingen genbrug 
eller intern 
genanvendelse. 
 
 

Virksomheden 
bevarer ejerskab 
over produktet. 
 
Lukket 
produktcyklus. 
 
Genbrug og intern 
genanvendelse. 
 
 

Kortere 
produktlevetid på 
grund af 
kundeadfærd – 
manglende 
brugerejerskab 

Virksomheden 
bevarer ejerskab over 
produktet. 
 
Lukket produktcyklus. 
 
Forlænget 
produktlevetid. 
 
Genbrug og intern 
genanvendelse. 
 
Radikale innovationer 
i produktdesignet. 
 

 Fokus på 
produktets 
livscyklus. 
 
Forlænget 
produktlevetid. 
 
Fokus på genbrug 
af produkt eller 
komponenter 
samt intern 
genanvendelse. 

Manglende 
ejerskab over 
produktet. 
 
 
 
 

Økonomiske effekter Betaling af 
produktets 
fulde værdi ved 
salg. 
 
 
 
 
 

Store ressource- 
og 
affaldsbehandlin
gs-
omkostninger. 

Lavere ressource- 
og 
produktionsomkost
ninger. 
 
Kundeloyalitet. 
 
Øget 
brandingværdi. 
 
 

Behov for 
risikovillig kapital. 
 
Øgede 
transportomkostn
inger. 

Lavere ressource- og 
produktionsomkostni
nger. 
 
Kundeloyalitet. 
 
Øget brandingværdi. 

Behov for 
risikovillig kapital. 
 
Øgede 
transportomkostnin
ger. 
 
 

Lavere ressource-
omkostninger. 
 
Betaling af 
produktets fulde 
værdi ved salg. 
 
Øget 
brandingværdi. 
 

Eventuelt behov 
for pant, 
ressource-
præmie, rabat på 
næste køb eller 
lignende. 

Gennemførlighed Nemt 
gennemførligt. 
 
 
 
 

 Er allerede i nogen 
grad udbredt. 
 
 

Kræver kunde-
tilvænning. 
 
Etablering af 
infrastruktur til 
indsamling og 
genbrug. 

 Kræver en høj grad 
af kundetilvænning. 
 
Omkostningstungt 
at omstille til 
funktionssalg. 
 
Svært at kontrollere 
risici og 
usikkerheder. 

Er allerede i 
nogen grad 
udbredt. 

Etablering af 
infrastruktur til 
indsamling og 
genbrug. 
 
Usikkerhed om 
returnering af 
produkter 
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7. Cases 
Der er udarbejdet fire cases, som illustrerer diversiteten i virksomhedernes arbejde med 

affaldsforebyggelse i forhold til såvel forretningsmodeller som de konkrete problemstillinger, 

virksomhederne oplever. 

 

7.1 David Andersen 
 

Med sin Zero Waste kollektion arbejder tøjdesigneren David Andersen målrettet mod at 

mindske tøjets miljøpåvirkning og bidrage til et øget fokus på bæredygtighed i tøjindustrien. 

 

David Andersen har siden virksomhedens opstart været interesseret i at gøre produktionen mere 

bæredygtig, og i 2012 lancerede virksomheden en kollektion under navnet ”Zero Waste”. Som 

navnet indikerer, går der intet stof til spilde i produktionen. Affaldsforebyggelsen indgår allerede i 

designfasen, idet tøjets snit muliggør fuld udnyttelse af metervaren. Resttekstiler fra andre 

kollektioner inkorporeres også i ”Zero Waste” kollektionen, hvilket yderligere reducerer 

virksomhedens affaldsmængder. ”Zero Waste” kollektionen er produceret i Danmark.  

 

 

 
 

Som hovedregel bestiller David Andersen ikke nye metervarer, men opkøber restpartier fra andre 

tekstilproducenter. Dette er ikke kun tilfældet med ”Zero Waste” kollektionen, men gælder også alle 

virksomhedens øvrige kollektioner. Udover den åbenlyse miljømæssige effekt i form af mindre 

affaldsdannelse og en nedgang i produktionen af nye metervarer, medfører affaldsforebyggelsen 

også en økonomisk gevinst for virksomheden. 

 

David Andersen har oplevet en stor interesse for ”Zero Waste” kollektionen hos pressen og i 

modeverdenen generelt. 

 

Siden debuten med sin første tøjkollektion i 2007 har tøjdesigneren David Andersen designet tøj og 

sko til det danske og det internationale marked.  
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Virksomheden med hovedsæde i København har tre fuldtidsansatte samt en håndfuld elever og 

praktikanter. Omsætningen i 2012 var 5 millioner kr.  

 
7.2 Baisikeli 
 

Hos cykelforhandleren Baisikeli er affaldsforebyggelse en central del af 

forretningsgrundlaget. Virksomheden reparerer og genbruger kasserede cykler og 

forlænger dermed cyklernes levetid – først som udlejningscykler i Danmark og siden som 

bæredygtige transportmidler i Afrika. 

 

Genbrug er grundlæggende for Baisikeli, idet de udover at sælge og reparere cykler, indsamler 

kasserede cykler fra forsikringsselskaber og politi, sætter dem i stand og udlejer dem til turister i 

København. Efter endt brug i Danmark bliver cyklerne sendt til Tanzania, Mozambique og Sierra 

Leone, hvor Baisikeli uddanner cykelmekanikere til at ombygge cyklerne, så de eksempelvis kan 

bruges som ambulancecykler. Virksomheden har indtil videre sendt op mod 5.000 cykler af sted til 

Afrika. Ved at genbruge de ellers kasserede cykler forlænger Baisikeli produkternes levetid – først 

gennem udlejningen i Danmark og siden gennem videresendelsen til Afrika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baisikeli får en god økonomisk gevinst ved at genbruge og udleje cyklerne. Indkøbsprisen for de 

brugte cykler er meget lav sammenlignet med prisen for nye cykler, idet politi og 

forsikringsselskaber typisk sælger de indsamlede cykler for en brøkdel af nyprisen. De sparede 

råvareomkostninger skal så kunne modveje omkostningerne ved istandsættelsen og reservedele – 

og det ser ud til at lykkes fint. Istandsættelses- og reparationsprocessen kan dog være 

ressourcekrævende, da der er tale om gamle cykler, hvis reservedele er svære at få fat i. Baisikeli 

har oplevet, at omkostningerne ved reparation og vedligeholdelse i nogle tilfælde overstiger 

indtægterne fra udlejningen og salget.  
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Udover affaldsforebyggelsen i form af udlejning af brugte cykler i Danmark har Baisikelis arbejde 

en stor affaldsforebyggende effekt i Afrika. For hver cykel Baisikeli sender til Afrika, fortrænges 

produktionen af op mod ti cykler af en dårligere kvalitet, idet Baisikelis cykler holder op til ti gange 

længere end de cykler, der typisk sælges i Afrika. Markedet i de afrikanske lande, hvor Baisikeli 

opererer, vurderes at være fire gange så stort som det danske, og det er også i de afrikanske lande, 

at Baisikeli ser den største vækst. Baisikeli håber på at sende yderligere 3.000 cykler af sted i løbet 

af 2013. Som situationen er nu, er det dog stadig den danske udlejning af cykler, der driver 

forretningen, mens arbejdet i Afrika har karakter af filantropi. 

 

Baisikeli blev etableret i 2003 og har siden sin opstart solgt og udlejet både nye og brugte cykler. 

Virksomheden er baseret i København og har 21 ansatte. I 2012 havde Baisikeli en omsætning på 

11 millioner kr. Virksomheden har oplevet en fordobling af deres omsætning de sidste par år og 

regner i 2013 med en meromsætning på 20% i forhold til 2012.  

 

Baisikelis arbejde er muliggjort igennem et samarbejde med forsikringsselskaberne Tryg, LB-

Koncernen, Codan, Alm. Brand, DIBA, GF Forsikring, Alka og Thisted Forsikring. Med godt 100.000 

kasserede cykler årligt i Danmark og et voksende marked i Afrika er der gode fremtidsudsigter for 

virksomheden. 

 

7.3 GH Form 
 
GH Form, som laver støbejernsprodukter, arbejder på et leasingsystem, så virksomheden 

bevarer ejerskabet over deres produkter og dermed er sikret at få dem retur, når kunden 

ikke længere ønsker dem. 

  

Som en del af udviklingen af deres nye grønne forretningsmodel er støbejernsproducenten GH 

Form ved at udarbejde et leasingsystem, hvor kommuner, som er virksomhedens største kunder, i 

fremtiden skal kunne lease deres vej- og parkudstyr frem for at købe det.  

 

Med et leasingsystem bevarer GH Form ejerskabet over produkterne. Det betyder, at de kan sikre 

sig, at materialerne indgår i produktionen på ny efter endt brug hos kunden. Hvis 

støbejernsproduktet er i god stand, bliver det renset og malet for derefter at blive sendt ud til en ny 

kunde. Hvis der er større skader på produktet, bliver det smeltet om i jernstøberiet og omdannet til 

nye produkter.  
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Idet GH Form fastholder ejerskabet over produktet, har virksomheden et stort incitament til at 

højne produktets kvalitet og forlænge dets levetid. Det er i særdeleshed fordelagtigt for en 

virksomhed som GH Form, der oplever støt stigende råvarepriser. I det perspektiv bevarer 

produkterne ikke bare deres værdi i livsforløbet – faktisk stiger værdien i takt med prisstigningen 

på råvarerne. GH Form har dog skrevet denne eventuelle råvareprisstigning ind i leasingaftalen, så 

kunden vil få udbetalt differencen i råvareprisudviklingen, når produktet tages retur. 

Indkøbsreglerne i kommunerne har dog indtil videre udgjort en barriere mod at få leasingsystemet 

til at fungere. Dette på trods af at GH Form i deres leasing kontrakter af otte års varighed tilbyder 

kunden en risikofri mulighed for at ophæve leasingaftalen, at kunden får den merværdi, råvaren 

har opnået, samt at GH form står for alt vedligehold gennem hele lejeperioden. 

 

Når jernet indgår i produktionen igen og igen, spares virksomheden udgifter til indkøb af 

jomfruelige råvarer, samtidig med at miljøet skånes. Leasingmodelen sparer også kunderne for 

udgifter, idet GH Form står for vedligeholdelse og eventuel udskiftning inden for leasingperioden. 

 

GH form har også gjort sig erfaringer med tilbagetagningsordninger og har gennem de sidste par år 

tilbudt kunderne 20 % af det pågældende produkts værdi retur, hvis virksomheden kunne tage 

produktet tilbage efter endt levetid hos kunden. Skønt tilbuddet er lukrativt for kunden, er der på 

nuværende tidspunkt ingen af virksomhedens kunder, der har gjort brug af muligheden – hvilket 

virksomheden mener, særligt skyldes produkternes lange levetid. Mange af GH Forms produkter er 

ikke mere end 20 år gamle, og eftersom produkterne har en levetid på over 50 år, er produkterne 

endnu ikke modne til tilbagetagning.  

 

GH Form blev grundlagt i 1918 som et jernstøberi, men udvidede i 1990’erne deres virke til også at 
inkludere design og produktion af gade- og parkudstyr. I dag kan GH Forms produkter ses i 
gadebilledet over hele Danmark.  
 
Virksomheden har hovedsæde i Borup og har med 11 ansatte en årlig omsætning på 25 millioner 
kr. Det forventes, at omsætningen vil stige markant i løbet af de næste par år. 
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7.4 Katvig 
 

Børnetøjsproducenten Katvig er fast besluttet på at være førende indenfor bæredygtigt 

børnetøj i Danmark. Det bæredygtige arbejde handler om at forebygge affald og samtidigt 

skabe merværdi for både kunden og virksomheden. 

 

Siden sin opstart har Katvig arbejdet på at formindske tøjproduktionens negative indvirkning på 

miljø og sundhed. Katvigs arbejde har ført til en række tiltag, der forebygger affaldsdannelse både i 

produktionen og ude hos kunden. 

 

Katvigs tøj er af høj kvalitet og har en lang levetid. Tøjet slides sjældent op, før det ikke bliver brugt 

mere, da små børn hurtigt vokser ud af deres tøj. Dette er et problem både for miljøet (da der skal 

laves nyt tøj) og for kunderne (som skal ud og købe nyt tøj). Katvigs høje kvalitet gør tøjet dyrere 

end meget andet børnetøj, og Katvig risikerer derfor, at nogle potentielle kunder vil være tilbøjelige 

til at finde billigere og mindre robust børnetøj.  

 

For at mindske tøjets miljømæssige aftryk og samtidig styrke kundernes loyalitet overfor 

tøjmærket er Katvig derfor i gang med at etablere et leasingsystem, hvor kunden kan sende tøjet 

retur, når det er blevet for småt, og i bytte modtager en ny pakke tøj af en større størrelse.  

 

 
Leasingsystemet skaber et incitament for kunden til at købe Katvig tøj, idet den højere indkøbspris 

parres med muligheden for at udskifte tøjet for et lavere beløb, end hvis kunden skulle købe nyt tøj 

udenom leasingaftalen. Det åbner også op for nye kunder, der ikke før havde råd til at købe Katvigs 

tøj, da disse nu får mulighed for at lease det brugte tøj i stedet. For Katvig betyder leasingsystemet 

en mulighed for indtjening på det samme stykke tøj flere gange. Leasingsystemet skaber dermed 

merværdi for både kunden og virksomheden. Udvikling og test af leasingsystemet er støttet 

finansielt af Fornyelsesfonden. 

 

I forlængelse af ønsket om at skabe merværdi gennem tøjet er Katvig også i gang med at etablere en 

tilbagetagningsordning, hvor virksomhedens kunder modtager en pant i bytte for deres gamle 

Katvig tøj. Tøjet vil derefter blive sendt videre til Katvigs leverandør, hvor tøjet indgår i 
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produktionen af nyt tøj. Tilbagetagningsordningen vil forebygge affaldsdannelse i form af såvel 

direkte genbrug som intern genanvendelse af tekstilerne. Katvig sparer samtidigt udgifter på 

indkøb af nye tekstiler, hvilket kan bidrage til at holde prisen på Katvigs tøj nede.  

 

Udover de større tiltag har Katvig også igangsat en række mindre affaldsforebyggende projekter, 

der hovedsageligt er rettet mod at forlænge tøjets levetid ude hos kunden. Udover at opfordre 

kunderne til at behandle tøjet skånsomt, eksempelvis igennem valg af vaskemiddel, forlænger 

Katvig tøjets levetid ved at sælge lapper til reparation af tøjet samt ved at afholde ”Swap-Parties”, 

hvor Katvigs kunder indbyrdes kan bytte deres brugte Katvig tøj. Sidstnævnte tiltag er ikke direkte 

indkomstgivende for virksomheden, men det gør tøjet mere attraktivt for kunden og skaber 

dermed en loyal kundekreds.   

 

Katvig blev etableret i 2003 og er i dag en af de mest kendte producenter af bæredygtigt børnetøj i 

Danmark. Virksomheden har hovedsæde i København, har 19 ansatte og en årlig omsætning på 30 

millioner kr. Katvig indgav konkursbegæring i slutningen af september 2013. 

 

Katvigs børnetøj er produceret af økologisk bomuld, hvoraf en andel er genanvendte tekstiler fra 

egen produktion eller fra kunderne. Katvigs regntøj produceres af genanvendt polyester og 

plastikflasker. 83% af Katvigs kollektioner er tredjepartscertificerede af GOTS og OE Blended 

Standard. Målet er at få hele kollektionen certificeret. 

 

 

8. Opsamling 
Projektet har vist, at der allerede eksisterer en interesse for at arbejde affaldsforebyggende blandt 

danske SMV’er. Samtidigt er det dog også blevet tydeliggjort, at mange virksomheder har svært ved 

at komme i gang med de affaldsforebyggende tiltag. Dette skyldes både manglende viden, 

manglende økonomisk råderum og for få tydelige incitamenter. Disse barrierer er derfor blevet 

adresseret i projektet, og der er identificeret konkrete forslag til, hvordan man fra myndighedernes 

side kan bidrage til at igangsætte udviklingen mod mere affaldsforebyggelse blandt SMV’er.  

 

Det er forventningen, at projektet kan bidrage til en synliggørelse af de potentialer for 

affaldsforebyggelse, der findes i mange SMV’er, og give konkrete forslag til, hvordan der kan 

arbejdes med affaldsforebyggelse. Samtidigt er det forhåbningen, at de i projektet udarbejdede 

værktøjer kan inspirere og vejlede SMV’erne til bedre udnyttelser af ressourcerne og bidrage til 

økonomisk og ressourcemæssigt bæredygtige forretningsmodeller. 
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Bilag 1: Spørgeguide 
 

 

 Hvilke affaldsforebyggende tiltag har I gennemført? Hvilke ressourcer har været genstand 

for indsatsen? 

 Hvilke økonomiske effekter har I opnået ved tiltagene? Både i produktionen og i salget? 

(Hvordan har markedet reageret, er salget steget?) 

 Hvilke miljømæssige effekter har I opnået ved tiltagene? 

 Hvordan har I beregnet den økonomiske og markedsmæssige effekt af tiltaget? 

 Hvilke erfaringer har I gjort Jer i forbindelse med affaldsminimeringstiltag i henholdsvis 

design og produktionsfase? 

 Har I nogle erfaringer med forlængelse af levetiden på produktet? 

 Hvad har motiveret Jer til at fokusere på ressource- og affaldsminimering? 

 Har I oplevet tekniske eller organisatoriske udfordringer forbundet med tiltaget? 

 Hvilke andre specifikke barrierer har I oplevet I forbindelse med tiltaget? På hvilken måde 

har det påvirket tiltagene? (forsinkelse, decideret forhindring) 

 Hvilke samfundsmæssige forhold (regulering, politiske visioner etc.) har haft betydning for 

tiltaget? 

 Hvilke markedsmæssige trends har haft betydning til tiltager? 

 Hvad kunne bidrage til at I gjorde endnu mere?  

 Hvilke forandringer/forbedringer ser I som nødvendige for en øget grøn udvikling i dansk 

industri generelt? 

 

 
 

 

 

 

 


