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GRØN VÆKST: Virk-
somheder skal have 
gavn af hinandens 
skrald. Frederiks-
sund Erhverv viser 
vejen.

Af Henrik Helmer Petersen

I en verden med stigende 

fokus på miljørigtige løs-

ninger har Frederikssund 

Erhverv taget teten, når det 

kommer til at lade virksom-

heder nyde godt af hinan-

dens affald. 

En stor produktionsvirk-

somhed i Frederikssund har 

ukurante paller, som den 

store virksomhed mener, 

det er synd at smide ud. Dem 

overtager en anden indu-

strivirksomhed nu med en 

besparelse på indkøbsbud-

gettet.

Haldor Topsøe A/S i Fre-

derikssund har overskuds-

varme. Det aftager energi-

selskabet E.ON A/S nu med 

gavn for fjernvarmen i Fre-

derikssund.

Patrick Zaubitz, erhvervs-

konsulent i Frederikssund 

Erhverv, er projektleder på 

den såkaldte symbiose, Fre-

derikssund Symbiose, som 

Frederikssund Kommu-

nens teknik- og miljødirek-

tør Claus Steen Madsen og 

direktør for Frederikssund 

Erhverv Peter Bo Andersen 

tog initiativ til at starte som 

et toårigt projekt hen over 

2014 og 2015.

Frederikssund Erhverv, 

Frederikssund Kommune, 

Frederikssund Forsyning, 

Haldor Topsøe og Vestfor-

brændingen var partnere 

i det projekt. Der blev holdt 

møder og workshops med 

fi rmaer, der blev afdækket 

behov og ønsker, og der kom 

gode ideer og konkrete an-

befalinger til, hvordan er-

hvervslivet i Frederikssund 

og omegn nu og fremefter 

bliver grønnere ved at afta-

ge hinandens skrald.

Det er her, at to industri-

produktionsvirksomheder 

som et meget håndgribeligt 

resultat har indgået aftale 

om at lade den ene virksom-

hed aftage overskudspaller 

fra den anden virksomhed.   

Bæredygtig fortsættelse
 - Det arbejde fortsætter vi 

nu i projektet Bæredygtig 

Bundlinje, som regionens 

grønne kontor Gate 21 har 

det overordnede ansvar for. 

I det projekt arbejder vi sam-

men med blandt andet Alle-

rød Kommune, Fredensborg 

Kommune og Københavns 

Kommune, og Frederiks-

sund Erhvervs opgave er at 

stå for »materiale-delen«. 

Det er i tråd med det arbejde, 

vi begyndte med Symbiose 

Frederikssund. Vores op-

gave er fortsat at hjælpe fi r-

maer med at udvikle grønne 

forretningsmodeller, der 

kan reducere materiale-

forbruget og at overtage og 

drage nytte af hinandens 

materialeaffald, fortæller 

Patrick Zaubitz fra Frede-

rikssund Erhverv. 

Materialefornuft
Frederikssund Erhverv er 

i den forbindelse på udgik 

efter små og mellemstore 

virksomheder, der ønsker at 

få hjælp til at blive grønnere.

 - I Frederikssund Erhverv 

tager vi os af »materiale-de-

len« og hjælper fi rmaer med 

at spare på materialer, at 

benytte grønne og bæredyg-

tige materialer, at genbruge 

materialer og at afsætte og 

aftage materialeaffald fra 

andre virksomheder. Det 

kan betale sig både miljø-

mæssigt og økonomisk, slår 

Patrick Zaubitz fast.  

 - Danmarks tekniske Uni-

versitet DTU og Aalborg 

Universitet AAU’s campus 

i København er også part-

nere i projektet. De bistår 

projektet med den tekniske 

viden, der skal bruges til ud-

vælge virksomheder og be-

arbejde de data, vi indsam-

ler, forklarer han.

Frederikssund Erhvervs 

mission er at hjælpe 15 loka-

le virksomheder på vej på 

den måde. 

Grøn forretningsplan
Mens Frederikssund Er-

hverv tager sig af »materia-

le-delen« og det fortsatte ar-

bejde med at udbygge Sym-

biose Frederikssund, tager 

København Kommune sig af 

»energi-delen« i projekt Bæ-

redygtig Bundlinje.

Her handler det om at re-

ducere energiforbrug, at 

benytte grøn energi og også 

om at deles om og at aftage 

overskudsvarme og anden 

overskydende energi fra 

hinanden.

 - Om tre år skal vi alt i alt 

tilsammen have hjulpet 100 

virksomheder i Hovedstads-

området med at have fået en 

grøn forretningsplan. Det 

skal gerne have gjort de på-

gældende 100 virksomheder 

grønnere, og det skal være 

en inspiration for andre 

virksomheder til også at 

bliver grønnere, forklarer 

Patrick Zaubitz det overord-

nede mål med projekt Bære-

dygtig Bundlinje.       

Pilotprojekt
De første fi rmaer har meldt 

deres interesse, og ti fi rmaer 

begynder i april i et pilotpro-

jekt, der skal løfte fi rmaerne 

i grøn retning og være spyd-

spids for de resterende 90 

fi rmaer med ønske om bæ-

redygtighed på bundlinjen.

Firmaer nyder godt af hinandens affald
Frederikssund Erhverv har særlig 
fokus på at hjælpe virksomheder 
med reduktion og genanven-
delse af materialer. Herunder at 
have gavn af andre virksomhe-
ders materialeaff ald i en såkaldt 
industrisymbiose, fortæller Pa-
trick Zaubitz.  

Bæredygtig Bundlinje hed-

der det nye projekt, som Fre-

derikssund Erhverv sam-

men med Allerød Kommu-

ne, Fredensborg Kommune 

og København Kommune 

er gået med i med regionens 

grønne kontor Gate 21 som 

tovholder.

»At projektet er konkret og 

handlingsorienteret, er vig-

tigt for virksomhederne. At 

de samtidig kan se en direk-

te effekt på bundlinjen, gør 

projektet super attraktivt.«  

Sådan sagde borgmester i 

Allerød Kommune, Jørgen 

Johansen (K) i forbindelse 

med et lignende tidligere 

grønt projekt i regi af Gate 

21.

Politisk 
anerkendelse

Om tre år skal vi have 
hjulpet 100 virksom-
heder i Hovedstads-
området med at have 
fået en grøn forret-
ningsplan, forklarer 
Patrick Zaubitz et nyt 
projekts mission. 
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FAKTA

Symbiose 

Frederikssund

Industrisymbiose 

startet som et projekt 

hen over 2014 og 2015

Industrisymbiosen 

skal hjælpe virksom-

heder med drage 

nytte af hinandens 

materialeaff ald

Smider et fi rma no-

get ud, som et andet 

fi rma kan bruge, skal 

det udnyttes

Det handler om grøn 

udvikling og om øko-

nomi

Arbejdet fortsætter 

i projekt Bæredygtig 


