Potentialer og barrierer for
grøn forretningsudvikling i danske
virksomheder
Dorte Vigsø
Erhvervsstyrelsen

Hvad laver Erhvervsstyrelsen (her)?


Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe de bedste rammer for dansk
erhvervsliv



Cirkulær økonomi skaber grobund for nye forretningsmuligheder i
danske virksomheder og reducerer virksomhedernes ressourceforbrug.
Det forbedrer konkurrenceevnen samt skaber eksport og nye
arbejdspladser.



Erhvervsstyrelsen skal anspore til cirkulær forretningsudvikling og
ressourceeffektiv produktion ved at opbygge og sprede viden om nye
forretningsmuligheder



Vi tilpasse rammer fx skabe ”enklere regler” og fjerne
reguleringsmæssige barrierer bl.a. i fælles task-force med Miljø- og
Fødevareministeriet



Vi har erfaringer fra en række initiativer og analyser om cirkulær
forretningsudvikling
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Kilde: Erhvervsstyrelsen med data fra DST

Produktionsvirksomheder kan spare 21 mia.
kr. om året på materialer, svarende til 6,6 %
af det samlede danske materialeforbrug.

Cirkulær økonomi
Potentiale for dansk økonomi, 2035
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Kilde: Ellen MacArthur Foundation (2015) ”Potential for Denmark as a circular economy - a Case Study from: Delivering the
Circular Economy - a Toolkit for Policy Makers”

Barrierer for cirkulær økonomi
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Kilde: Ellen MacArthur Foundation (2015) ”Potential for Denmark as a circular economy”
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Task-force for øget ressourceeffektivitet

FOTO: BLOCKADER

Læring fra fokus på regulering





”Undersøgelsen viser, at cirkulære forretningsmodeller støder på
en række barrierer, og herunder nogle som lineære
forretningsmodeller formentlig ikke er berørt af i samme grad”.
De cirkulære forretningsmodeller støder fx på reguleringsmæssige
barrierer, fordi de:
 Anvender nye teknologier (fx ift. oparbejdning af affald)
 Bryder med gængs praksis (fx ift. indsamling af organisk
affald)
 Udvikler produkter, der ikke passer i eksisterende
produktkategorier (fx sammensatte produkter baseret på
genanvendt materiale)
 Tilbyder services, der kræver særlige registreringer eller
tilladelser fra flere myndigheder (fx ved udskiftning af
jomfruelige rå- varer med affald, eller når produkter tages
tilbage)
De cirkulære idéer falder oftere imellem forskellige myndigheders
ansvarsområder
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Lessons learnt fra initiativer



Virksomheder kan opleve barrierer forbundet med at
trænge igennem på markedet med grønne,
innovative produkter og forretningsmodeller.
 høje udgifter til udviklings- og testaktiviteter
 manglende risikovillig kapital
 tøven hos forbrugerne over for at anvende nye
produkter

Læring fra produkt- og forretningsudvikling


En gennemarbejdet business case er nødvendig – der er mange
ubekendte, der skal afklares



Tæt samarbejde og udvikling af nye forhold med værdikæden og
kunderne



Rammevilkår og omverden skal være ”parate”



En del starter med at overveje tilbagetagning af egne produkter –
men ender med at starte et andet sted



Kan lede til en større strategisk og langsigtet omstilling af
virksomheden



Der er rigtig gode vækstmuligheder at høste
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Læring fra partnerskaber

Læring fra Grøn Industrisymbiose
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