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Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om udmøntning af reserve til initiativer til at 

fremme grøn omstilling og beskæftigelse i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriet 

område. Reserven blev afsat på finanslov 2013, hvor der også blev indgået aftale mellem 

regeringen og Enhedslisten om ’Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne 

om finansloven for 2013’ (11.december 2012). 

 

Aftalen bidrager til den grønne omstilling ved at give virksomheder og andre aktører bedre 

mulighed for at skabe og fastholde grønne jobs i Danmark og styrke ressourceeffektiviteten 

gennem fem initiativer: 

 

1. Grøn omstillingsfond 

2. Maritim omstillingspulje  

3. Grønt iværksætterhus  

4. Alternative iværksætterforløb 

5. Økologiske iværksættere 

’Udmøntning af grønne erhvervsrettede 

initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og 

Vækstministeriets område’ 
 

Nyt kapitel 
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Tabel 1 

Udmøntning af reserve til initiativer til fremme af grøn omstilling og beskæftigelse 

i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område  

Mio. kr., 2013-priser 2013 2014 2015 2016  

Grøn omstillingsfond 13 30 28 30  

Maritim omstillingspulje  5 - - -  

Grønt iværksætterhus - -  5 5  

Forundersøgelse af alternative iværksættere 2 - - -  

 Økologiske iværksættere  5 5 5  

I alt på Erhvervs- og Vækstministeriets område  20 35 38 40  
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1. Grøn omstillingsfond 

Den grønne omstillingsfond, der blev etableret med finanslov 2013, videreføres. Der afsættes 

yderligere 13 mio. kr. i 2013, 30 mio. kr. i 2014, 28 mio. kr. i 2015 samt 30 mio. kr. i 2016 her-

til.  

 

Formålet med fonden er at ruste danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe øko-

nomi. Det skal bl.a. ske gennem fokus på produktinnovation inden for vugge-til-vugge kon-

ceptet, udvikling af nye forretningsmodeller samt fremme af bæredygtige materialer. Fonden 

retter sig mod forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter.  

 

Udmøntning 

Midlerne i den grønne omstillingsfond udmøntes gennem etablering af partnerskaber og 

pilotprojekter samt ansøgningsrunder, hvor virksomheder og andre primært kan søge inden 

for følgende temaer:  

 

 Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter. Især i projekter 

hvor hele leverandørkæden/værdikæden tages med i udviklingsprojektet. 

 

 Udvikling af nye forretningsmodeller. Her kan særligt fokuseres på nye forret-

ningsmodeller, der sikrer, at ressourcerne returneres til producenten eller forbliver i 

producentens ejerskab under brug (f.eks. pantsystemer, leasing i stedet for køb, 

etc.). 

 

 Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign. Indsatsen kan bidrage til at 

fremme udvikling og anvendelse af bæredygtige materialer, der kan reducere res-

sourceforbruget og ikke belaster miljøet ved bortskaffelse.  

 

Midlerne kan endvidere anvendes til følgende temaer: 

 

 Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen. Branchen er en af verdens 

største og mest forurenende industrier. Indsatsen skal bidrage til omstilling til mere 

miljøvenlig produktion og sikre danske virksomheder en større andel af det voksen-

de marked for bæredygtig mode.  

 

 Mindre spild af fødevarer. Fødevarespild er en af verdens store ressourceudfor-

dringer. Alene i Danmark ender ca. en tredjedel af fødevarerne som spild. Indsat-

sen kan bidrage til øget brug af restprodukter og sidestrømme i produktionen, bedre 

emballageløsninger, mindre madspild mv. 

 

 Bæredygtige biobaserede produkter baseret på non-food biomasse. En række 

dagligdagsprodukter baseres i dag på fossile råvarer, men kan i stedet baseres på 

bæredygtig biomasse som f.eks. planterester. Indsatsen under dette tema fokuse-

rer på udvikling af metoder til produktion af f.eks. plast, malervarer, olier, tekstiler, 

kosmetik, emballager og kompositter. Der må ikke bruges råvarer, der ellers kunne 

have været brugt til fødevarer. 
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Fonden skal fremover også forestå den videre indsats med at sikre mindre spild gennem 

grønne industrisymbioser, der blev etableret med den tidligere aftale. Her blev der bl.a. etab-

leret et industrielt ’dating-site’, der dannede baggrund for mulige match mellem virksomheder, 

der har ressourcer i overskud (affald) og virksomheder, som kan udnytte denne ressource. 

Efterfølgende blev der etableret en task-force i samarbejde med de regionale vækstfora. Ind-

satsen med grøn industrisymbiose skal videreføres og videreudvikles i de kommende år.  

 

Det er vigtigt, at alle fondens resultater og erfaringer formidles bredt, så nye generationer af 

iværksættere m.fl. kan drage nytte heraf.  

 

Det rådgivende udvalg, som blev etableret til Grøn omstillingsfond, fastholdes med henblik på 

at følge fondens arbejde, herunder vurdere og prioritere ansøgninger inden for de fastlagte 

temaer som grundlag for Erhvervsstyrelsens afgørelse om henholdsvis tilsagn og afslag. Ud-

valget betjenes af et mindre sekretariat i Erhvervsstyrelsen, der løbende bistår med 

formidling og etablering af partnerskaber og pilotprojekter. 

 

Medlemmerne af det rådgivende udvalg udpeges af erhvervs- og vækstministeren for 

aftaleperioden med henblik på fortsat at sikre, at udvalgsmedlemmerne har indsigt i 

ressourceeffektivitet, grøn omstilling og forretningsudvikling.  

 

Erhvervs- og vækstministeren afholder et årligt statusmøde med forligskredsen, hvor fondens 

indsatser drøftes. 

 

Bekendtgørelsen om støtte under Grøn omstillingsfond justeres ud fra ovenstående.  
 

 

2. Maritim omstillingspulje  

Der afsættes 5 mio. kr. i 2013 til en ekstra ansøgningsrunde i den maritime omstillingspulje til 

demonstrationsprojekter inden for fondens eksisterende emneområder. Fonden støtter blandt 

andet miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe. Dette vil fremadrettet ikke omfatte 

fiskefartøjer. Spørgsmålet om puljens fortsættelse efter 2013 vil kunne tages op under 

forhandlingerne om finansloven for 2014.   

 
3. Grønt iværksætterhus 

Der afsættes 5 mio. kr. i 2015 og 2016 til at videreføre aktiviteter i det grønne 

iværksætterhus, hvis nuværende indsats løber til og med 2014. Initiativet skal særligt styrke 

kompetenceudvikling af eksisterende virksomheder og deres produktions omstilling efter 

vugge-til-vugge og den cirkulære tankegang, hvor ressourcer i udtjente produkter kan indgå i 

et nyt produktionskredsløb. Spørgsmål om yderligere tilsvarende tiltag vil kunne tages op 

under forhandlingerne om finansloven for 2014.   
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4. Alternative iværksættere  

Der afsættes 2 mio. kr. til en analyse af mulighederne for at fremme iværksættere, der har et 

grønt og socialt sigte. Disse iværksættere tilbyder alternative bidrag til at løse sociale og 

samfundsmæssige udfordringer, skabe bæredygtig vækst og etablere nye virksomheder med 

forskellige produktionsformer og ejerstrukturer. Initiativet skal afdække, fx via konkrete cases, 

hvad skal der til for at realisere synergieffekterne ved samarbejder mellem fx 

socialøkonomiske virksomheder og det offentlige, herunder opgøre det samfundsmæssige 

besparelsespotentiale i konkrete samarbejder. I analysen inddrages offentlige myndigheder, 

socialøkonomiske virksomheder og relevante organisationer og fagforbund. 

 

 

5. Økologiske iværksættere  

Mange iværksættere, som arbejder med økologiske fødevarer, skaber innovation og dynamik 

ved at arbejde med nye forretningsmodeller og ved at arbejde på tværs af de traditionelle 

strukturer, for eksempel ved både at have egen fødevareforarbejdning, landbrugsproduktion 

og formidling eller turisttilbud. 

 

Derfor afsættes i alt 15 mio. kr. i 2014-2016 til at videreføre Økologisk Fødevarerådgivning, 

der ifølge Vækstteam for fødevarer med succes har formået at skabe mange nye økologiske 

produkter for få projektbaserede midler.  

 

Midlerne udmøntes med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 af lov 

om erhvervsfremme. Der gives et tilskud baseret på en resultatkontrakt mellem Erhvervs- og 

Vækstministeriet og de relevante parter. 

 

 

 

 

 


