Bilag 3 - CØ – forretningsmodeller
1. Stabil råvareforsyning
2. Affald = Ressourcer

3. Forlænget brug
4. Øget udnyttelsesgrad
5. Produkter som service
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Fokus på at skabe stabile, sikre og fornybare input til produktionen. Tage knaphed ud af ligningen
og bane vejen for effektfuld genanvendelse
Fokus på affald som ressource og på at få adgang til værdifulde overskudsmaterialer ved at linke
værdikæder sammen (industriel symbiose) eller genanvende materialer fra brugte produkter.
Helt/delvist afkoble sig det volatile råvaremarked. Få billigere råvarer og tættere kunderelation.
Fokus på at skabe indtjening flere gange på de samme indkøbte ressourcer. Genfremstilling,
reparation, renovering, opgradering og genbrug. Køb 1 gang sælg 2
Fokus på at skabe værdi ved at øge udnyttelsesgraden af eksisterende produkter mm. Bygger ofte
på digitale platforme. Ofte er brugerne både kunde og leverandører. Adgang trumfer ejerskab.
Fokus på salg af funktionaliteten fremfor selve produktet. Ofte via leasing eller pay per use.
Virksomhederne fastholder ejerskabet til produkterne og det øger incitamentet til at skabe bedre
mere levedygtige produkter. God kvalitet = god forretning

Virksomheder
Dovista
Udvikling af døre og vinduer med fokus på materialer og isætning og montering
Vestjysk Industrilakering
Kromfri overfladebehandling af stålemner
Tilbyder at pakke og afsende for de kunder de overfladebehandler for
Parktrac
Maskine til bekæmpelse af ukrudt, ingen kemikalier = minimal brug af ressourcer
Bollerup Jensen
Produkter med minimalt miljø og affaldsbelastning
Troldtekt
Cradle To Cradle certificering af en del af produkterne
Søms A/S
De anvender genbrugsfyld til en del af pudeproduktionen
Stjernholm A/S
Produkter der kan opgradere affaldsprodukters værdi i værdikæden
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8 Kloster Design
Ingen affald fra lysproduktion - alt genbruges
9 Plastprofilen
De genanvender plast i produktionen
10 Bork Kro
De mindsker madspild ved koordinering af dagens ret og selskabsmenuerne + fokus på råvareemballage
11 Agro Korn
Bruger restprodukter fra mælkeproducenter til deres produktion af foderprotein
12 Fibo Intercon
Betonblander som knuser gammelbeton/mursten og genbruger til ny beton
”Calculator” til at synliggøre investeringer, miljømæssige besparelser mv. for kunderne
13 PTI
Produktionsmaskiner til udpakning af smør/ost så det kan genbruges i human mad
14 Landia
Produkter til at opgradere affaldsproduktets værdi i værdikæden
15 Pode Plast
Genbrugsplast i produktionen
16 Højmark Group
Opgraderer spildevand fra fiskeindustrien
17 Stauning Whisky
Opgraderer værdien af deres affaldsproduktion ved at finde anvendelsesmuligheder højere i værdikæden
18 Your Global Solution
Leasing af produkter til vindmøllebranchen
19 BESRAD
Genopbygger/renoverer brugt skibselektronik
20 FH Scandinox
Opkøber gamle maskiner, ventiler og pumper som de renoverer og sælger til brugtpris med garanti.
21 Ringkøbing Flagstænger
Tager gamle flagstænger med retur når de opsætter nye
22 KVA Vind
Tilbyder også at søge tilladelser for opsætning af husstandsvindmøller
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23 Stampes elektro
Tilbyder opgradering af motorer i forbindelse med reparation (for at gøre dem mere energivenlige)
24 TN Tele netværk og IT
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Har indgået aftale med eksternt firma (energiselskab) så TN Tele kan give evt. opnået energibesparelse i rabat
ud fra deres ydelser
Hvide Sande Vodbinderi
Reparation og vedligehold af bure til fiskeopdræt
Orkla
Udlejer og servicerer slush-ice maskiner til deres produkter + eksternt varelager
GK Trådgnist
Vedligeholdelse/service på eksisterende værktøj hos deres kunder
NTD Offshore
Energioptimering af ventilatorer i maskinrum på skibe mm.
Orla Hansen
tilbyder at også at opsætte staldinventar når kunderne har købt det
Hvide Sande Skibssmedie
Ikke kun produktion. Tilbyder også service af deres produkter.
Tarm Bogtryk
Fremfor kun at konkurrerer på pris inkluderes forskellige service i tilbuddet.
Guntex
Arbejder med udvikling af patronhætter i plast, der kan nedbrydes i naturen.
Anneberg Transport
Laver rapport pr. transport til kunderne med fokus på både CO2 udslip, ankomst i forhold til aftalt for at skabe
fokus på andre værdier end blot transportprisen

34 AS Scan
Producerer elkedler, der tager overskudsstrømmen fra vindmøller og producerer styringscomputer til deres spil
og hydraulik så de energioptimeres under brug.
35 Gunnar Guldbrand A/S
Renoverer og reparerer brugt udstyr til no-dig til anlægsopgaver
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