
Rest til Ressource sætter gang i grøn forretningsudvikling
Rest til Ressource - Grønne forretningsmodeller for SMV'er, der er et projekt i Dansk SymbioseCenter, har succes med 
at afholde workshops for små og mellemstore virksomheder, der har potentiale for at blive mere energi- og ressour-
ceeffektive. Det kan eksempelvis ske ved skabe en industriel symbiose, der reducerer indkøbs- og affaldsomkostnin-
ger, når en virksomheds rester kan bruges som en ressource i anden virksomhed.

Rest til Ressource projektet har i 2016 afholdt tre store workshops, hvor udvalgte virksomheder får kreativt input til at 
blive mere grønne og konkurrencedygtige ved at bruge færre ressourcer, men også til at udvikle en skræddersyet grøn 
forretningsmodel til deres virksomhed. Og det har været en øjenåbner for mange virksomheder.
"Vi havde lukket butikken en halv dag for at kunne være med. Men det var tiden og pengene værd at køre derop," fortæller 
Ole Larsen fra Toprens Vask i Nykøbing Falster.

Deltagerne har været særligt glade for at få nyt input og give hinanden feedback. Flere deltagere gav udtryk for, at det 
er let at stirre sig blind på en problemstilling, f.eks. når man sidder alene i virksomheden og gerne vil udnytte rester til 
noget og undgå affaldsudgifter.
"Det var godt at komme på workshoppen og tale med andre i samme situation. Det var opløftende at høre, der sker noget. 
At der er nogen, der arbejder med det, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken, men bare kan kontakte dem," fortæller 
Jesper Birch Olsen, Technical Manager hos KISO, der også hørte, at andre deltagere var meget tilfredse: "De sagde, at 
det var noget af det bedste, de havde været med til." 

Forud for en workshop er virksomhederne blevet screenet og udvalgt, fordi de har potentiale og motivation for at 
blive mere energi- og ressourceeffektive. På workshoppen bliver virksomhederne interviewet med udgangspunkt i en 
screeningsrapport, der indeholder konkret viden om virksomheden og potentialet ved at ændre arbejdsgange, bruge 
færre ressourcer eller skabe nye grønne produkter eller forretningsområder.

Rest til Ressource er finansieret af EU's regionalfond og de deltagende projektpartnere. Ud over Dansk SymbioseCen-
ter indgår Danmarks Tekniske Universitet og de seks kommuner Køge, Guldborgsund, Slagelse, Odsherred, Holbæk og 
Kalundborg.

Yderligere oplysninger fås hos projektleder Nina Alkærsig Jensen, Dansk SymbioseCenter på mobil 24 90 46 45 og 
mail nina.jensen@kalundborg.dk

”De sagde, at det var noget af det bed-
ste, de havde været med til,”  fortæller 
en af deltagerne i workshoppen afholdt 
af projektet ”Rest til Ressource”.
I projektet kan små og mellemsto-
re virksomheder i seks kommuner 
deltage og få støtte og rådgivning til 
at bruge færre ressourcer, mindre vand 
eller energi - og får afklaret om de kan 
indgå i en industriel symbiose.


