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INTRODUKTION OG FORMÅL 
Formålet med det regionale roundtable et at samle nøgleaktører til en dialog omkring 
finansiering af energieffektivitet i bygninger og erhverv i Region Midt. Eventen vil afsætte tid til 
diskussion i emne-sessioner og der vil være fokus på at facilitere konkrete handlinger på det 
regionale niveau i samspil med nationale rammer og initiativer, herunder initiativer fra den 
finansielle sektor. 

RoundBaltic-projektet skal med baggrund i EU-initiativet ”Smart Finance for Smart Buildings” øge 
adgangen til privat finansiering af energieffektivitet og integrerede vedvarende energikilder. Dette 
initiativ har fokus på EU’s tre finansieringssøjler. 

 Bedre brug af offentlige midler til at øge adgangen til privat finansiering 

 Aggregeringer/sammenlægning af projekter og standardiseret projektudviklings-assistance i 
relation hertil 

 Risikostyring: Afdækning af de forskellige risici, der er forbundet med finansiering 

Europa-Kommissionen har siden slutningen af 2016 udrullet tilgangen til interessenter på 
internationalt og nationalt plan igennem initiativet ”Sustainable Energy Investment Forums”. 
Dette initiativ har i perioden 2016 – 2019 gennemført mere end 30 events i 15 medlemsstater, og 
vil i perioden 2019 – 2023 gennemføre en ny serie af events i 10 medlemsstater.  

Disse events har samlet nøgleaktører indenfor finans- og energieffektivitetssektoren med henblik 
på videns- og erfaringsdeling samt igangsætning af konkrete tiltag i de forskellige EU-lande. 
Information omkring afholdte og planlagte events kan findes på SEI Forums hjemmesiden. 

I Danmark køres SEI Forums initiativet videre i Horizon 2020 projektet RoundBaltic, der vil 
gennemføre nationale og regionale roundtables i Danmark, Polen og Letland og som opfølgning 
på de tidligere SEI Forums roundtables der blev afholdt i disse tre lande.  

Det første nationale RoundBaltic roundtable i Danmark blev afholdt den 17 - 18 marts 2021 med 
interessenter fra både energisektoren og den finansielle sektor. Rapportering fra dette 
arrangement kan findes via dette link.   

I Danmark gennemføres RoundBaltic projektet af EC Network og GATE21 samt Region Midt og 
Region Syddanmark. EC Network assisterer også EU på gennemførelsen af SEI Forums initiativet 
(2016 – 2023). 

  

https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-energy-investment-forums_en
https://roundbaltic.eu/da/nationalt-roundtable-no-1-dk/


 

ROUNDTABLE OMKRING FINANSIERING AF ENERGIEFFEKTIVITET I REGION MIDT 2 

 

AGENDA  
 

ONSDAG, DEN 3. NOVEMBER 2021, 09:30 – 16:00 
 
 

09:00 Registrering og morgenkaffe 

09:30 Velkomst Ved Region Midt 

Rolf Johnsen, Kontorchef, Region Midt 

09:35 Plenum Del 1: Introduktion 

09:35 Introduktion til Sustainable Energy Investment Forums og RoundBaltic, herunder 
relaterede initiativer fra finanssektoren  

Kaj Leonhart Petersen og Nils Daugaard, EC Network 

09:45 DK2020 processen i Region Midt - Status og udfordringer  

Lisa Gerschefski, Projektleder, Region Midt 

10:05 Implementering af klima-og energiplaner i Region Midt 

Michael Kristensen. Projektkoordinator, Samsø Energi Akademi 

10:25 Hvad sker der på EU-fronten i forhold til støttemuligheder  

Thomas Steen Hansen, EU-Specialkonsulent, Central Denmark EU Office 

10:45 Udfordringer i energispareindsatsen set fra leverandørsiden  

Carsten Essler Helmer, Konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne 

11:05 Pause 

11:20 Finanssektorens grønne taksonomi i forhold til kommunal erhvervsfremme  

Lars Nautrup, Projektleder, Ringkøbing Skjern Kommune 

11:40 ECSMV-projektet – Status og udfordringer  

Henrik Westerby, Projektleder, Ringkøbing Skjern Kommune 

12:00 Involvering af private investorer i energirenoveringer 

Henrik Bielefeldt, Projektudvikler, SUSTAIN 

12:20 Introduktion til emnesessioner  

12:30 Frokost 
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13:30 

 

Emnesessioner del 1: Indflyvning 

 

 Opvarmning fra moderatorer til eftermiddagens diskussion 
 Indledende betragtninger og kommentarer fra deltagere 

Arbejdsgruppe 1: Boliger  

Moderator: Lea Munkholm, Specialkonsulent, Region Midtjylland 

Rapporteur: Emil Teistrup Borup, Region Midtjylland 

Arbejdsgruppe 2: SMV-sektoren 

Moderator: Erik Gudbjerg, Direktør, Yourenergy 

Rapporteur: Kenneth Konrad Knudsen, Udviklingskonsulent, Ringkøbing Skjern 
Kommune 

14:00 Emnesessioner Del 2: Diskussion 

15:15 Kaffepause 

15:30 Plenum Del 2: Fremlæggelse af anbefalinger fra arbejdsgrupperne 

16:00 Slut på eventen 
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EMNE-SESSIONER 

Deltagerne vil efter den første plenum-session blive inddelt i to arbejdsgrupper:  

• Arbejdsgruppe 1: Boliger  

• Arbejdsgruppe 2: SMV-sektoren 

Disse sessioner har til formål at identificere konkrete tiltag og opfølgningsmuligheder inden for 
hvert af de to emner. Diskussionen i arbejdsgrupperne vil være fokuseret omkring udvalgte 
nøglespørgsmål og vil have en moderator samt en rapporteur, der vil være med til at uddrage de 
vigtigste konklusioner. 

Nøglespørgsmålene er angivet i nedenstående notat for begge sessioner og med relevant 
baggrundsbeskrivelse. 
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ARBEJDSGRUPPE 1: BOLIGER 
Moderator: Lea Munkholm, Specialkonsulent, Region Midtjylland 

Rapporteur: Emil Teistrup Borup, Region Midtjylland 

Sessionen vil bygge videre på konklusionerne fra det sidste nationale SEI Forums Roundtable i maj 
2019, samt det nationale RoundBaltic Roundtable i marts 2021. Dette vil indebære en diskussion 
og identifikation af mulige tiltag i forhold til behov og udfordringer omkring organisering af et 
samarbejde mellem kommuner og andre aktører som en primær drivkraft i at skabe dynamik i 
energirenoveringer, herunder motivere boligejere og skabe adgang til finansiering via privat 
kapital. 

Et tværkommunalt samarbejde kan bibringe nogle fordele i form af deling af ressourcer og 
kapacitet, udveksling af erfaringer, standardisering af processer og projektdokumentation m.v.   

Sessionen vil i udgangspunktet se på alle forbrugssegmenter (en-families huse, etageboliger o.s.v.) 
og vil relatere til eksisterende initiativer, herunder den mulige udbygning af fjernvarmeområdet i 
forhold til konvertering af gasområder til fjernvarme. 

 

NØGLESPØRGSMÅL 
1. Er der behov for et samarbejde mellem kommuner og andre stakeholders i regionen m.h.p. 

at øge volumen og kvalitet af energirenoveringer? Hvordan kan dette organiseres eller 
igangsættes? Hvilke opgaver er vigtige og hvilke aktører skal indgå og med hvilken rolle?   

2. Hvordan optimeres samspillet med den finansielle sektor, og i forhold til de initiativer 
sektoren allerede har på banen omkring rådgivning af deres kunder. Kan der opbygges 
partnerskaber i forhold til en regional platform?   

3. Hvordan optimeres samspillet med det nationale niveau i forhold til strategier, tilskudspuljer, 
kampagner og værktøjer (herunder standardisering)? 

 

ETABLERING AF EN TVÆRKOMMUNAL SAMARBEJDSSTRUKTUR 
En hovedkonklusion fra det nationale roundtable er muligheden af at etablere såkaldte ”one-stop-
shops” der kan assistere boligejerne gennem hele deres projektrejse fra motivering til 
implementering. 

Omdrejningspunktet i one-stop-shops (OSS) er at kunne rumme diversiteten blandt boligejerne og 
udfordringen er at skabe momentum med de forskellige barrierer taget i betragtning. En OSS skal 
således skabe en hensigtsmæssig kontaktflade til boligejerne og sørge for tilknytning af de aktører 
og værktøjer der kan sikre den ønskede volumen og kvalitet af energirenoveringer.  

Fra EU-side anbefales det dog at bruge begrebet ”Integrated Home Renovation Services”, når talen 
er på boliger. Brugen af one-stop-shop begrebet er endnu ikke harmoniseret, og det bruges 

https://roundbaltic.eu/da/nationalt-roundtable-no-1-dk/
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almindeligvis til at henvise til en bred vifte af meget forskellige tilgange, og er ikke kun begrænset 
til boliger. 

En nyligt offentliggjort notat fra EU (Milin C., Bullier A., 2021): “Towards large-scale roll out of 
"integrated home renovation services" in Europe” diskuterer konceptet omkring ”Integrated 
Home Renovation Services”, der i stigende grad anvendes på tværs af Europa, og især med støtte 
fra EU-programmer. 

Integrated Integreret har en todelt betydning: 

1. Integrering af forskellige tjenester / ydelser i et pakketilbud til boligejere, 
m.h.p. at skabe tillid og forenkle renoveringsprocessen 

2. Tilgangen skal være godt integreret i sin kontekst og bør således bedst 
muligt udnytte hvad der er lokalt og nationalt tilgængeligt, især m.h.t. 
offentlige støtteordninger og lokale og nationale aktører (samt være 
integreret i den lokale klimaplanproces) 

Home Private boliger (en-families huse, etageboliger) 

Renovation Renovering af eksisterende bygninger 

Et særligt fokus på lavenergirenovering, enten renovering af alle mulige tiltag på 
en gang eller i det mindste i en planlagt iscenesat tilgang, der kan følges op på 

Services Typen og karakteren af de løsninger og ydelser der stilles til rådighed 

 

KONKLUSIONER FRA DET NATIONALE ROUNDTABLE 
Ud over behovet for etablering af en ”one-stop-shop” lignende struktur blev nedenstående 
punkter fremhævet som vigtige på det national roundtable i marts 2021. 

Motivering af boligejere 
Der er brug for at gøre det så synligt som muligt for boligejerne hvilke gevinster der kan opnås og 
at de bliver ’håndholdt’ i processen.  

Hvad der skal til for at motivere kan differentieres geografisk og i forhold til boligsegmenter, så 
man ex. kan have tilbud tilegnet boliger med familier, ligesom der kan differentieres mellem en 
individuel og fælles tilgang. Ligeledes kan der laves fælles kampagnemateriale med mulighed for 
lokale tilretninger.  

Rådgivning af boligejere 
Der er ofte brug for personlig rådgivning og at gøre det enkelt og trygt for boligejerne at finde 
frem til den rigtige renoveringsløsning.  

Der er efterhånden gode redskaber såsom forskellige beregnere adopteret af de finansielle 
aktører, der kan understøtte processen. Dog er der stadig brug for at kvalificere rådgivningen og 
herunder klæde bankrådgivere på i samspil med øvrige aktører omkring rådgivning.  
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Et relateret diskussionspunkt var omkring energimærket. Der ligger en opgave i at få 
energimærket mere udbredt og aktiveret for boligejeren.  

Finansielle aspekter 
Et vig�gt diskussionspunkt var at kundemødet i banken er et oplagt touchpoint, hvor boligejeren 
kan gøres opmærksom på muligheden for at energirenovere på en mo�verende måde.  

Der er brug for et boost for at udvikle dete område. Indlæg og diskussioner angav et behov for en 
personlig og proak�v indsats, hvilket kræver ressourcer. EU ELENA programmet har vist sig 
effek�vt �l at generere investeringer på andre områder og kunne ansøges, herunder i regi af ”one-
stop-shops”. Ligeledes kunne en god mulighed være et gå e�er etablering af en dansk ordning 
e�er samme principper som ELENA. 

Samspil med den finansielle sektor 
Repræsentanterne fra den finansielle sektor viste stor interesse for at øge engagementet og der 
blev præsenteret en række eksempler på konkrete initiativer.  

Udfordringen herfra er at optimere hvordan finanssektorens tilbud kan komme i spil overfor 
boligejerne i interaktion med kampagner, energitjek og hvad der ellers skal til for at aktivere 
energirenoveringer og gerne kombineret med at fremme installation af varmepumper. 
RoundBaltic kan hjælpe med at teste modeller i sammenhæng med etablering af tværkommunale 
samarbejdsstrukturer i koordination med andre initiativer og projekter.  

Der er brug for at udvikle flere modeller til finansiering af boligrenoveringer. Der blev præsenteret 
en abonnementsordning som en mulighed, der kan videreudvikles. Endvidere er der brug for 
risikovillig kapital for at aktivere dette marked og et forslag er at afsøge om Den Grønne 
Investeringsfond kan bidrage med dette.   

Rammebetingelser og energimærke 
Der er brug for statslig regulering og støtteordninger til at sikre det nødvendige boost af markedet 
for energirenoveringer af de private boliger. Sessionen har vist at banksektoren er klar til at følge 
op og sikre omsætningen af støtteordninger i rådgivning af og långivning til boligejere. At styrke 
strukturerne for at nå ud til boligejerne via etablering af regionale platforme kan yderligere styrke 
dynamikken på området.  

Som led i at styrke de regulatoriske rammer er det vigtigt at sikre et så effektivt og 
handlingsorienteret energimærke som muligt. Der er allerede en dialog mellem Energistyrelsen 
og Finans Danmark, som der kan følges op på i det videre arbejde under RoundBaltic og relaterede 
initiativer og projekter.  

OPFØLGNING AF INITIATIVER I REGION MIDT 
I Region Midt er der etableret et stærkt partnerskab mellem Region Midtjylland og KKR 
Midtjylland, der gennem DK2020 Midt sekretariatet giver kommunerne rådgivning og sparring til 
at udvikle en ambitiøs, lokal klimahandlingsplan med udgangspunkt i C40’s standard for 
klimaplanlægning: The Climate Action Planning Framework’ (CAPF). 

https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm
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I forbindelse med denne proces er der etableret et samarbejde mellem alle regionens 19 
kommuner omkring udvikling af klimaplanerne. Der er behov for opfølgning af dette i forhold til 
implementering af de forskellige tiltag. Et af initiativerne i relation hertil er et projekt hvor 
regionen i samarbejde med Samsø Energiakademi vil stille Samsøs erfaringer med 
implementering af klima- og energihandlingsplaner til rådighed for alle kommuner i regionen.  

På Samsø arbejdes der på mange fronter på at implementere Samsøs nye Masterplan - Fossil Fri 
Ø 2030. Dette gøres i et forsat samarbejde mellem Samsø Energiakademi, Kommunen og øens 
indbyggere. Her har DK 2020 processen med Samsøs Klimahandlingsplan leveret viden og 
dokumentation til at fortsætte dialogen med lokalbefolkningen og træffe beslutninger på et oplyst 
grundlag. I planerne arbejdes der også med bæredygtig udvikling af finansieringsmodeller og 
cirkulær økonomi, ud over boliger, infrastruktur, energi, vand, miljø systemer, affaldshåndtering, 
økologi, biodiversitet og lysforurening. 

Et andet eksempel på et tværkommunalt samarbejde er regionens ELENA projekt, REFER-CDR, der 
indtil slutningen af 2021 har leveret projektudviklingsassistance til grønne fjernvarmeprojekter.  
Investeringerne i REFER-CDR-projektet har været finansieret via Kommunekredit som ikke kan 
finansiere de relaterede energirenoveringer i boliger. Der er derfor et behov for at tiltrække 
finansiering fra private finansielle aktører, herunder banker, pensionsselskaber. leasingselskaber 
m.v.  

Et nyt tværkommunalt samarbejde kan fokusere på at koordinere og harmonisere metoder for 
motivering af boligejere til at energirenovere og assistere dem med den nødvendige 
projektudvikling og -dokumentation i forhold til de krav den finansielle sektor stiller. Dette kan ses 
i forhold til boliger i og uden for fjernvarmeområdet, og det vil i den sammenhæng også være 
relevant at inkludere boliger der konverteres fra naturgas til fjernvarme. Projektudvikling ift. 
udvikling i fjernvarmesystemet kan også indregnes, men bør ses i sammenhæng med 
energibesparelser hos slutbrugerne, og også i forhold til eventuel støtte fra ELENA og EU PDA-
projekter. 

M.h.t. brugere uden for fjernvarmeområdet er det relevant at kigge på udbredelse af 
varmepumpeløsninger i samspil med energibesparelser i bygninger. Her kan der være brug for 
supplerende finansieringstilbud der matcher udfordringerne i landdistrikterne. 

Skal energirenoveringerne ses i forhold til 2050 målsætningen (og DK2020 processen) er det 
relevant med en helhedsorienteret tilgang, der indregner det samlede energisparepotentiale i 
boligerne og i forhold til den fremtidige energiforsyning, fremtidige smarte hjem inklusive 
infrastruktur til elbiler, strategisk energiplanlægning og kommuneplanlægning. 

Der er en del tiltag i gang på nationalt niveau såsom en række tilskudspuljer plus en række 
kampagner og værktøjer. Det er vigtigt at koordinere med disse tiltag både i relation til feedback 
omkring virkninger og behov men også i forhold til i hvilken udstrækning de nationale tiltag kan 
danne rammer om regionale/kommunale tiltag for eksempel omkring værktøjer og 
standardisering. Samtidig er der en række initiativer i gang fra den finansielle sektor, som også 
tilbyder rådgivning via konsulenter og beregnere m.v. Det er også vigtigt at koordinere disse 
initiativer med behov og initiativer på det regionale og lokale niveau.   
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ARBEJDSGRUPPE 2: ERHVERV / SMV-SEKTOREN 
Moderator: Erik Gudbjerg, Direktør, Yourenergy 

Rapporteur: Kenneth Konrad Knudsen, Udviklingskonsulent, Ringkøbing Skjern Kommune 

Sessionen vil bygge videre på konklusionerne fra det sidste nationale SEI Forums Roundtable i maj 
2019 samt det nationale RoundBaltic Roundtable i marts 2021, herunder diskutere og identificere 
konkrete tiltag i forhold til at organisere et samarbejde mellem kommuner og andre aktører 
omkring facilitering af energibesparende tiltag i SMVerne, herunder private finansielle aktører. 

Gennemgående er der brug for at gøre det så synligt som muligt for SMVerne hvilke gevinster der 
kan opnås. Der er brug for et mere holistisk approach, der også indregner sidegevinster ved 
energibesparelser, herunder business drivers, samt det stigende krav om bæredygtighed. I 
relation hertil er der generelt brug for kompetenceopbygning blandt SMVerne og deres revisorer, 
hos de lokale kommuner samt hos de rådgivere og banker der skal assistere SMVerne.  

Sessionen vil tage udgangspunkt i eksisterende initiativer, herunder ECSMV-projektet, der fødte 
ind til diskussionen og konklusionerne på det nationale RoundBaltic Roundtable i marts 2021. 

NØGLESPØRGSMÅL 

1. Hvordan kan det igangværende tværkommunale samarbejde omkring SMV-sektoren 
styrkes? Er der behov for involvering af flere relevante aktører langs værdikæden, herunder 
fra den finansielle sektor?  

2. Hvad er det videre behov i forhold til udvikling af en holistisk forretningsmodel, der kan 
assistere SMVerne på deres projektrejse og samtidig danne grundlag for finansiering via 
private finansielle aktører? Hvilke initiativer kan igangsættes regionalt / nationalt i forhold 
til modeludvikling og kompetenceopbygning (SMVerne, revisorer, kommuner, rådgivere og 
banker). 

3. Hvordan kan der harmoniseres med de initiativer der er under udvikling fra den finansielle 
sektor i forhold til SMVere? Hvor vigtig er den grønne taksonomi i forhold til SMVernes 
behov for finansiering?  Kan der etableres lokale / tværkommunale partnerskaber med 
finansielle aktører omkring en holistisk forretningsmodel? 

4. Hvordan kan det tværkommunale samarbejde, der er udviklet gennem ECSMV projektet 
bæres ind i en fremadrettet udvikling?  

KONKLUSIONER FRA DET NATIONALE ROUNDTABLE OMKRING TVÆRKOMMUNALE 

SAMARBEJDER 

Et tværkommunalt samarbejde blev generelt fremhævet som fordelagtigt i forhold til at assistere 
SMVerne i forbindelse med planlægning og gennemførelse af energieffektiviseringstiltag. Ideelt 
set kan dette fungere som en ”one-stop-shop”, der guider SMVerne gennem hele værdikæden fra 
screening til idriftsættelse og monitorering. 

https://roundbaltic.eu/da/nationalt-roundtable-no-1-dk/
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Et eksempel på et tværkommunalt samarbejde i regionen er ECSMV projektet, der er indarbejdet 
i sporet ”Grøn Vækst” i KKR Midtjyllands Klimahandlingsplan (se beskrivelse nedenfor). 

Den nære kontakt mellem kommunerne og SMVerne er vigtigt i forhold til at motivere SMVerne. 
SMVerne tænker lokalt og motiveres af lokale initiativer. Kommunerne har et stort kendskab til 
det lokale erhvervsliv og har en generel interesse i at styrke dette og bevare lokale arbejdspladser. 

For at kunne fungere mest effektivt er der brug for en løbende assistance til virksomhederne 
gennem en fast proceskonsulent, der kan vejlede dem gennem hele værdikæden i samarbejde 
med leverandører af serviceydelser og produkter og som også kan assistere omkring 
implementering af de identificerede besparelsestiltag, herunder i dialogen med finansielle 
aktører. 

Det tværkommunale samarbejde vil også bibringe nogle fordele i form af deling af ressourcer og 
kapacitet, udveksling af erfaringer, standardisering af processer og projektdokumentation m.v. 
Standardisering blev fremhævet som et vigtigt punkt i forhold til SMVere. 

Generelt vil der være brug for udvikling af kompetencer blandt rådgivere og kommuner i relation 
til at assistere virksomhederne i forhold til et holistisk approach, der ud over energibesparelser 
også indtænker cirkularitet og sidegevinster ved energibesparelser (herunder business drivers). 

Der er brug for at udvikle finansieringsmodeller der kan sikre den fremtidige drift af 
tværkommunale samarbejder / one-stop-shops. Dette kan for eksempel være et miks af offentlige 
midler og bidrag fra de forskellige aktører der er involveret gennem hele værdikæden.  

Generelt set er der brug for involvering af en bred kreds af aktører omkring projekterne både 
m.h.t. rådgivning og vejledning men også m.h.t. videns-opsamling, udveksling af erfaringer m.v. 
der samlet set kan hjælpe SMVerne gennem projektforløbene på den mest hensigtsmæssige 
måde. 

FINANSIELLE ASPEKTER 
På det nationale roundtable fremhævede de deltagende banker, at den traditionelle 
kreditvurdering er den vigtigste faktor når SMVere ansøger om lån til energieffektivisering. 
Kreditvurderingen vil dog blive set i sammenhæng med det foreslåede projekt, herunder 
projektets indflydelse på virksomhedens cash flow. Det sidste kræver en god 
projektdokumentation. 

Som det er erfaret på de tidligere roundtables og i de forskellige projekter er der angiveligt et 
større antal mindre virksomheder, der har svært ved at opnå finansiering i den private finansielle 
sektor. Der kan derfor være behov for at bruge statslige midler og fonde til at supplere lån i den 
private sektor med statslige garantiformer. Dette kan evt. kombineres med standardisering af 
løsninger og procedurer i forhold til finansielle instrumentet såsom f.eks. garantifonde. 

Generelt kræver realiseringen af potentialerne et vidensgrundlag, der oftest ikke er til rådighed 
hos SMVerne, deres revisorer samt finansielle institutioner. Revisorer blev, som ved det tidligere 
roundtable fremhævet som en vigtig aktør i beslutningsprocessen. De har et detaljeret kendskab 
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til virksomhedernes økonomi, der kan komme bankerne til gode, men mangler generelt viden 
omkring de økonomiske effekter af bæredygtige og energimæssige tiltag i virksomhederne. Der 
blev nævnt et initiativ i Aarhus Kommune, der har afholdt kurser for revisorer og 
økonomimedarbejdere og desuden for bestyrelsesmedlemmer. Der blev også refereret til et 
tidligere projekt, der har udarbejdet en energihåndbog for revisorer. 

Endvidere blev det pointeret, at de generelle krav til grøn omstilling i stigende grad vil influere 
bankernes udlånspolitik i forbindelse med finansiering af energieffektviseringstiltag i SMVere. Det 
er vigtigt, at virksomhederne generelt har veludviklede strategiplaner, og som også indtænker 
bæredygtighed.  

Den grønne taksonomiordning indført af EU tager et afgørende skridt mod bæredygtighed i hele 
Europa. Mange virksomheder inddrager bæredygtighed som en væsentlig parameter i deres 
produktudvikling, i valg af materialer, transport osv. Med den nye taksonomi ønsker EU at skabe 
et sammenligneligt grundlag for bæredygtige aktiviteter gennem fælles sprog og definitioner på 
tværs af brancher og virksomheder. Taksonomien skal gøre det nemmere at identificere ”grønne 
virksomheder” og dermed også gøre det nemmere at udvikle grønne investeringsprodukter og 
kanalisere pengene i en bæredygtig retning. Finans Danmark arbejder på en grøn taksonomi der 
skal gælde for udlån. 

Fra juli 2022 skal store virksomheder i udvalgte brancher rapportere på baggrund af fælles grønne 
standarder fra EU. Det kan dog være relevant for SMVerne at tilpasse sig taksonomiordningen hvis 
de indgår i værdikæden for andre virksomheder der er omfattet af ordningen. Endvidere kan en 
”grøn” profil være et aktiv i forhold til deres generelle konkurrencesituation og finansiering af 
grønne investeringer. 

I GTLE-projektet (Grøn Taksonomi i Lokal Erhvervsfremme) afsøger Ringkøbing-Skjern Kommune 
og Erhvervsråd sammen med Halmstad Universitet, hvilke muligheder, der er for små og 
mellemstore virksomheder i at forholde sig til taksonomien, når de arbejder med grønne 
forretningsmodeller.” 

ECSMV-PROJEKTET I REGION MIDTJYLLAND 
ECSMV projektet - Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland" - har 
sigte på at øge energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen blandt små og mellemstore 
virksomheder i Region Midtjylland. ”ECSMV” er indarbejdet i sporet ”Grøn Vækst” i KKR 
Midtjyllands Klimahandlingsplan. Det er KKR’s styregruppe for erhvervsfremme, der har ansvaret 
for at følge projekter og tiltag under sporet ”Grøn Vækst”.  

Projektet omhandler alle kommuner i regionen og ledes af Ringkøbing-Skjern, Skive og Aarhus 
Kommuner. Ringkøbing-Skjern har projektlederrollen. Hver kommune deltager med en lokal 
kontaktperson og en eller flere udførende screeningsagenter. Projektet er støttet af Region 
Midtjylland, Erhvervsstyrelsen og EU's fond for Regional udvikling. 

Virksomheder, der deltager i projektet, kan modtage op til 57.375 kr. i tilskud til rådgivning til 
udvikling af en grøn forretningsmodel, der anviser konkrete potentialer for energi- og 

https://ecsmv.dk/
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materialebesparelser og for CO2-reduktion i virksomheden og i dens værdikæder. Efterfølgende 
kan virksomheder, der har udviklet en grøn forretningsmodel, modtage op til 200.000 kroner i 
investeringstilskud (max. 32% af investeringssummen). Rådgivningsarbejdet udføres af præ-
kvalificerede konsulenter. I alt 10 konsulentfirmaer og ca. 60 rådgivere er tilknyttet projektet. 

Som sådan er ECSMV er konkret eksempel på et organiseret tværkommunalt samarbejde omkring 
fremme af energieffektivisering i SMVere. 

En af projektets udfordringer er relateret til rådgivningen af virksomhederne, der generelt har 
mere fokus på energibesparelser end sidegevinster (Non energy benefits), herunder hvordan de 
kan blive bæredygtige. Dette bunder til dels i processen omkring inddragelse af screeningsagenter 
og rådgivere, der skal have større fokus på andet end at identificere energibesparelser hos 
virksomhederne, og således har et behov for at få udviklet kompetencer i relation hertil. 

Konkrete fordele er en effektiv mobilisering af virksomheder, herunder den lokale 1:1 dialog med 
virksomhederne, og en opbygning af fælles viden og erfaringer via netværkssamarbejdet. 

Projektets screeningskoncept, der bygger på at aktører med kendskab til det lokale erhvervsliv 
tager dialog med virksomhederne, har vist sig at give flere virksomheder et forøget potentiale for 
at udvikle grønne forretningsmodeller end forventet. 

Samarbejdet har været effektivt i forhold til at motivere SMVerne og realisere deres potentiale for 
energibesparelser. Samtidig er et sådant samarbejde forbundet med omkostningseffektivitet via 
sparede transaktionsomkostninger relateret til den harmoniserede og standardiserede 
kommunale tilgang. 

ECSMV-projektet er at betragte som en model for lokal forankring af grøn omstilling i SMV- 
segmentet. Der er en ambition om at forankre platformen, således at det samarbejde og den 
erfaring der er opbygget under projektet, kan leve videre efter projektets afslutning. Blandt alle 
deltagende kommuner er der høje ambitioner om at udvikle et mere grønt erhvervsliv.   
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