Fra grøn idé til grøn forretning
Efter flere års recession er det tid til vækst – vækst på det grønne
område, hvor Danmark traditionelt har været i førerfeltet. Vi skal
skabe nye arbejdspladser og nye virksomheder. Derfor har regerin
gen etableret Det Grønne Iværksætterhus, som skal bistå med at
gøre vejen fra grøn idé til grøn forretning kortere. Midlet er målret
tede ydelser inden for produkt- og forretningsudvikling
Henrik Poulsen

Grøn vækst har siden 2009, hvor FN afholdt
sin klimakonference i København, været på
den internationale dagsorden. Barack Obama
taler om det, ligeså gør diverse politiske fora
såsom G8, G20, FN, EU, APEC og OECD. I
Danmark taler vi ikke kun om det; regeringen
har bevilget midler til Grøn Omstilling, der er
sat i verden for at understøtte øget ressource
effektivisering og flere miljøvenlige løsninger
samt skabe nye grønne arbejdspladser.
Et af tiltagene i Grøn Omstilling er Det
Grønne Iværksætterhus, som er klar til at
løfte den grønne idé til grøn forretning og
skabe nye arbejdspladser. Og der er masser af
idéer til grøn vækst. Vi har i mange år hørt, at
vi ikke er innovative nok, at der ikke er nok
iværksættere i Danmark, og at vilkårene er for
stramme. Men efter bare fire måneders eksi
stens har Det Grønne Iværksætterhus mere
end 70 interesserede iværksættere og start
ups.
I maj 2011 offentliggjorde OECD deres
første strategi for grøn vækst for medlems
landene. I ”Towards Green Growth” definerer
OECD grøn vækst som: ”Green growth is
about fostering economic growth and devel
opment while ensuring that natural assets
continue to provide the resources and envi
ronmental services on which our well-being
relies. It is also about fostering investment
and innovation which will underpin sustained
growth and give rise to new economic oppor
tunities.”
Der er næppe mange, der er uenige i, at
økonomisk vækst er en nødvendighed for at
sikre os velfærd og velstand i Danmark frem

over. Med øget pres på naturressourcer og
stigende efterspørgsel efter fødevarer, energi
og vand er der behov for, at væksten opbyg
ger frem for nedbryder. Der er kort sagt brug
for en grøn og bæredygtig vækst uden øget
ressource- og energiforbrug.

Hvad er grønt?
Det grønne område er stort og bredt og er et
af de områder, Danmark skal leve af i fremti
den. I beskrivelsen af Grøn Omstilling skriver
Erhvervsstyrelsen: ”Grøn omstilling kan
betyde mange ting. Det kan være intern res
sourceoptimering i ens virksomhed gennem
anvendelse af nye grønne forretningsmodel
ler, færdigudvikling af innovative grønne
produkter eller serviceydelser, eller indgåelse
i en industriel symbiose med én eller flere
andre virksomheder.”
De mere end 70 iværksættere og startups,

Det Grønne Iværksætterhus på nuværende
tidspunkt er i kontakt med arbejder stort set
inden for hele spektret af det grønne område.
Af figur 1 fremgår de områder, virksomhed
erne dækker. Eksempelvis er der iværksættere
inden for jord og vand, der falder i fire hoved
grupper:
• Drikkevand, eksempelvis detektion af
urenheder
• Spildevand, rensning og reduktion
• Klimasikring, eksempelvis varsling af sky
brud, højvandslukke mm
• Miljøfremmede stoffer, eksempelvis natur
lig oprensning af olie- og kemikalieudslip
På jordområdet arbejder en virksomhed
med et naturligt produkt til olie- og kemika
lieopsamling. Når virksomheder i dag normalt
benytter kattegrus eller lignende til at rense
olie- og kemikaliespild op fra gulve, skal

Tabel 1. Oversigt over de fagområder, iværksætterne dækker efter fire måneder.

Energi

Det Grønne Iværksætterhus
Miljø

Grøn energi
• Hydro- og bølgeenergi
• Vindenergi
• Solenergi
• Bioenergi
• Jordvarme

Materialer
• Byggematerialer
• Nanoteknologi
• Biologisk baserede materialer
• Design
• Tekstiler

Energieffektivisering
• Belysning
• Bygninger
• Transport

Vand og jord
• Drikke- og spildevand
• Klimasikring
• Miljøfremmede stoffer

Intelligente energisystemer
• Smart grid
• Fjernvarme

Cradle to cradle
• Affald
• Genbrug

Energilagring
• Brændselsceller
• Batterier

Luft
• Partikelfiltre
• Luftforurening
• Ventilation
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Grøn forretning
pelt at montere for lægmand og forventes på
markedet i 2014, når VA-godkendelse er på
plads.

Iværksætterens ønskeliste

Figur 2. Det Grønne Iværksætterhus’ prototypeværksted er udstyret med det nyeste indenfor digital fremstillingsteknologi

BOKS
Grønomstilling.dk dækker over
en række initiativer under Erhvervsstyrelsen, hvor virksomheder kan få hjælp til en grøn
omlægning af deres forretning.
Initiativerne er:
• Grøn Omstillingsfond
• Grøn Industrisymbiose
• Grønt Iværksætterhus
kattegruset efterfølgende behandles som far
ligt kemisk affald. Kattegrus kan erstattes af et
100% fornybart materiale i form af ganske al
mindeligt varmebehandlet tørv, der opsuger,
indkapsler og naturligt nedbryder olie og
kemikalier.
En anden virksomhed inden for jordområ
det arbejder med genanvendelse af noget så
dagligdags som blyanter. Virksomheden er
blandt de ti nominerede til GreenTech Award
2014, og dens produkt er bl.a. en blyant, der,
når den er brugt, kan blive til krydderurter el
ler blomster. Blyanten er 100% nedbrydelig og
har en kapsel med frø i stedet for viskelæder.
Når man ikke længere vil bruge blyanten,
planter man den i jord med spidsen opad.
Efter et døgn er kapslen opløst, og ti små øko
logiske frø er nu sået i jorden og bliver efter
tre til fire uger til krydderurter.
Inden for drikke- og spildevandsområdet
arbejder flere startups på metoder til detek
tion af forureninger eller rensning. Derudover
sidder vinderen af Børsens vandiværksætter
pris i Det Grønne Iværksætterhus. Virksom
heden har udviklet nanoteknikken Tubeflow,
som er en coating, der kopierer vandinsekters
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overflade, som har en ekstremt lav friktion i
vand. Coatingen skal ligge inde i vandrør og
kan ud over at sikre bedre gennemløb også
bekæmpe bakterier og nedsætte tilsmudsnin
gen af varmeoverførende flader.
På klimasikringsområdet arbejder bl.a. en
virksomhed med et helt nyt og simpelt kon
cept til højvandslukke, der bryder med den
traditionelle tankegang omkring højvandsluk
ker. Hvor de traditionelle VA-godkendte høj
vandslukker er meget omkostningstunge og
skal monteres af en autoriseret kloakmester,
er den nyudviklede højvandslukke mobil og
kan anbringes af lægfolk i rensebrønde, spule
brønde, inspektionsbrønde, samlebrønde
m.m. Det nyudviklede højvandslukke er sim

Hverdagen som iværksætter er hård, men
vejen dertil kan vi gøre lettere, så fremtidens
iværksætter ikke bare er på rette spor, men
også har den rigtige retning på det rigtige
tidspunkt. Iværksætteri er ikke en teoretisk
øvelse, eller noget man kan læse sig til. Iværk
sætteri lærer man bedst ved at bygge videre
på andre iværksætteres erfaringer, stole på sig
selv og sit produkt og prøve sig frem.
En undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen viser,
at en af årsagerne til, at så få danskere er
iværksættere, er manglende selvtillid og troen
på, at man besidder de rette færdigheder til at
starte egen virksomhed. Det bliver bakket op
af en analyse fra DEA og Erhvervsstyrelsen,
der viser, at succesfulde iværksættere er kend
etegnede ved at være mere ambitiøse, kon
kurrencemindede og risikovillige. Endvidere
viser analysen, at iværksættere vægter uafhæn
gigheden højt.
Iværksættere stiller altså store krav til sig
selv og deres omgivelser. Iværksætternes
medspillere skal være ligeså ambitiøse og
konkurrencemindede som dem selv og
tilbyde dem lige det, de efterspørger. Men
hvad er det så, iværksættere efterspørger?
Kapital er øverst på listen for størstedelen
af alle iværksættere, da kapital kan gøre vejen
fra idé til marked kortere. Men ser vi bort fra
kapital er udviklings-, test- og demonstrations
faciliteter noget af det mest efterspurgte. Ad
gang til prototypeværksted og relevante

Figur 3. Det Grønne Iværksætterhus er placeret blandt grønne marker tæt på DTU Risø
Campus
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Figur 4. Det Grønne Iværksætterhus bistår iværksættere med såvel produkt- som forretningsudvikling

grønne test- og demonstrationsfaciliteter er af
afgørende betydning for danske cleantechvirksomheders udviklingsarbejde. Eksempel
vis viste en undersøgelse foretaget af Oxford
Research – i 2011 for Copenhagen Cleantech
Cluster – at test og demonstration af produk
ter eller koncepter sammen med produktud
vikling er den højest prioriterede opgave over
de næste tre måneder.
Ligeledes viser en brugerundersøgelse fore
taget af Det Grønne Iværksætterhus, at ad
gang til prototypeværksted, test- og demon
strationsfaciliteter er af afgørende betydning
for udvikling af iværksætteres virksomheder.
Det Grønne Iværksætterhus’ prototypeværk
stedet (figur 2), mobile FabLab samt den nære
adgang til DTU Risø Campus (figur 3) giver
netop adgang til faciliteter med mulighed for
at gennemføre nødvendige forsøg samt teste
og demonstrere virksomhedernes grønne tek
nologi eller produkt.

Vi skal satse stort
Fremtiden er helt sikkert i den grønne væksts
tegn. Miljøbevidstheden er stadigt voksende,
tiden er til det og den nødvendige viden er

til stede. Der er behov for grøn vækst, hvis
jorden skal efterlades i bedre stand end vi
modtog den, hvis vi skal ud af recessions ef
terdønninger, hvis vi skal skabe økonomisk
bæredygtige virksomheder. Set med nationale
øjne har vi hele fødekæden klar fra forsk
ning til potentielle investorer, så vi kan få det
forspring, der er nødvendig for at klare den
hårde internationale konkurrence.
Via en forholdsvis stringent energi- og mil
jøpolitik har erhvervslivet fokuseret på res
sourcebesparelser, miljøbelastning m.m. Dan
mark har derfor opbygget en unik position
inden for grøn teknologi, der kan levere
vækst, beskæftigelse, forsyningssikkerhed og
klimaforbedringer på én gang. Vi har teknolo
gierne, vi har den nødvendige viden, vi har
verdens førende forskere, og vi har en unik
række af virksomheder, der har skabt vækst
og beskæftigelse ved at sælge grønne løsnin
ger på verdensmarkedet. Men hvis vi fortsat
skal tro på grøn teknologi som vækstmotor
for Danmark, skal vi turde satse og satse stort,
langsigtet og vedholdende. Det er den styrke
position, vi skal leve af – og som skal skabe
velfærden i fremtiden.

BOKS
Det Grønne Iværksætterhus tilbyder en bred pallette inden for
produkt- og forretningsudvikling,
figur 4. Bag Det Grønne Iværksætterhus står et konsortie med
Scion DTU som leadpartner, der
står for udvikling og drift af huset, i et stærkt partnerskab med
DTU, Accelerace, Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, Væksthus Sjælland
og Væksthus Hovedstadsregionen. Det Grønne Iværksætterhus bistår iværksættere med
produkt- og forretningsudvikling.

Henrik Poulsen er leder af Det Grønne Iværksætterhus og
har med en baggrund som civilingeniør og HD(O) arbej
det med såvel produkt- som forretningsudvikling i mere
end 20 år inden for energi- og miljøområdet.
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