
 

Fakta  

Baggrund 
• Regeringen og Enhedslisten afsatte midler til en række grønne initia-

tiver i forbindelse med Finansloven for 2013 via aftalen om: 
”Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om fi-
nansloven for 2013”. 

• I aftalen er der afsat en pulje til ”initiativer i 2013, der understøtter 
bedre udnyttelse af nye markedsmuligheder og eksisterende grønne 
styrkepositioner.” Herunder blev der afsat 10 mio. kr. til udbredelsen 
af industrielle symbioser.  

• Initiativet understøttes af hjemmesiden www.groenomstilling.dk, 
hvor man også kan læse om Grøn Omstillingsfond og Grønt Iværk-
sætterhus. 

• Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for at implementere Grøn Omstillings-
fond, Grønt Iværksætterhus samt initiativet ”Mindre spild gennem in-
dustriel symbiose”.  

 
Hvem står bag task forcen?  
Task forcen er nedsat i samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og regio-
nerne. Task forcen består af regionalt udpegede eksperter med teknisk 
faglig viden og forretningsmæssig forståelse. 
 
Hvad er et ressourcetjek? 
Et ressourcetjek er en gennemgang og vurdering af en virksomheds an-
vendelse og bortskaffelse af ressourcer i form af materialer som fx plast 
og metal eller i form af spildevand og overskudsvarme. 
 
Hvorfor skal virksomheder lave industrisymbioser? 
De kan spare penge på bortskaffelse af affald: Hvis virksomhedernes af-
fald kan anvendes i andre virksomheder, kan de spare afgifter på fx bort-
skaffelse til forbrænding eller deponi. 
 
Sælge affaldet: Virksomhederne kan tjene penge på at sælge affald til an-
dre virksomheders produktion. Ved at sortere mere og bedre og finde de 
rette aftagere, kan restprodukterne afsættes til en højere pris. 
 
Spare omkostninger til råstoffer: De materialer og råstoffer, som virk-
somhederne bruger i deres produktion, kan købes billigere, hvis de kan 
aftage det som et restprodukt fra en eller flere andre virksomheder, der al-
ternativt ville have smidt det ud. 
 
Spare på energi- eller vandregningen: Smartere udnyttelse af varme eller 
vand sammen med nabovirksomheden kan i mange tilfælde sænke energi- 
og vandregningen. 
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Få en grønnere profil: Ved at medvirke til mere og bedre genanvendelse 
gennem en industrisymbiose kan virksomhederne styrke deres grønne 
profil.  
 
Hvorfor er grønne industrisymbioser vigtige for Danmark? 
• Virksomheder kan skabe gensidig værdi ved at samarbejde om udnyt-

telse af spildprodukter, som der ellers er omkostninger forbundet med 
at bortskaffe. Dette bidrager til øget ressourceeffektivitet og genan-
vendelse.  

 
• Erfaringer viser, at genanvendelse af ressourcer i en grøn industri-

symbiose medfører et lavere økologisk fodaftryk i form af mindre 
samlet ressourceforbrug og CO2-udledning, og kan fastholde produk-
tionsarbejdspladser i Danmark og styrke konkurrenceevnen. 


