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Partnerskab hjælper  
kommuner og erhvervsliv  
i gang med grøn  
omstilling
Gentofte og Hvidovre Kommuner arbejder i projektet Bæredygtig Bundlinje med at sparke 
den grønne omstilling i gang i erhvervslivet. Projektet drives som et partnerskab, hvor 
kommuner, brancheforeninger og rådgivere går sammen om at støtte de deltagende 
virksomheder i omstillingen. Det har vist sig at være en win-win situation for både erhverv og 
kommune. Erhvervslivet får styrket sin markedsposition, mens kommunen arbejder mod at indfri 
sine kommunale klimamål og får styrket det tværgående samarbejde.

TEMA / KLIMA, ENERGI OG RESSOURCER

TEKST /  
KATRINE MUNCH 

VOLLESEN

Gate 21

L ige nu er 94 små og mellemstore virksomheder 
i gang i det EU-finansierede projekt Bæredygtig 
Bundlinje, hvor de drejes henimod det grønne. 
Målet er, at 100 virksomheder inden udgangen 

af 2018, med hjælp fra kommunen og rådgivere, 
får udviklet en grøn forretningsplan med materi-
ale- og energieffektiviseringer til følge. 

Projektet er nu i sin sidste fase, og 
erfaringerne taler sit klare sprog. 
Kommunernes arbejde med den grøn-
ne omstilling, baseret på projektets 
særlige samarbejdsmodel, er med til at 
styrke kommunens kontakt til og indsigt 
i virksomhederne. For eksempel har 
flere medarbejdere været i kontakt med 
virksomhederne og taget snakken om 
mulighederne i den grønne omstilling.

-Bæredygtig Bundlinje har været en 
øjenåbner for, hvordan et projekt kan skabe 
værdi for både lokalsamfundet og virksomheder, 
og samtidig givet os en større indsigt i og dialog med 
vores erhvervsliv, fortæller Hanne Fjorbak Rasmus-
sen, udviklingschef i Hvidovre Kommune.

Kommunen vil gerne arbejde mere med projekter, 
der fokuserer på at vejlede erhvervslivet, og valgte 
derfor at gå med i Bæredygtig Bundlinje, fordi kon-
ceptet er handlingsorienteret og enkelt for de mindre 
virksomheder. 

I Hvidovre Kommune er projektet forankret i både 
Center for Plan og Miljø og i kommunens erhvervs-
afdeling. Kommunens miljøteam besøger årligt op til 
200 virksomheder, og projektet var en mulighed for 
at åbne for en bredere dialog med flere muligheder og 
hjælpe virksomheder, der var udfordret. Miljømedar-
bejderne ville gerne tilbyde projektet til virksomheder 
for at se, om det kunne inspirere dem til at arbejde 
med grønne tiltag, der ligger udover lovgivningens 
rammer, og hvor en grøn handleplan kunne hjælpe. 
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-Vi ser det som en vigtig opgave at synliggøre mu-
ligheder for hjælp til vækst og udvikling, og her har 

Bæredygtig Bundlinje været et godt tilbud, 
der var til at gå til og gennemskue for 

virksomhederne. Det er vigtigt, at de 
tiltag, vi tilbyder virksomheder, tager 

udgangspunkt i deres konkrete og 
individuelle behov, og derfor ikke 

er et færdigt, ensartet koncept, 
der skal gælde for alle, slutter 

Hanne Fjorbak Rasmussen, 
udviklingschef i Hvidovre 
Kommune.

SAMMEN OM ET 
BÆREDYGTIGT 
GENTOFTE

For Gentofte Kommune er 
Bæredygtig Bundlinje ble-
vet inddraget som et bæ-
rende element i kommunens 

bæredygtighedsstrategi:
-Bæredygtig Bundlinje hænger 

rigtig godt sammen med vores bæredygtig-
hedsstrategi, der har fokus på at få alle med på 

vognen, og samtidig gøre det nemmere at skabe 
bæredygtighed i kommunen. Det har været vigtigt at 
have et konkret tilbud til virksomhederne, der under-
støttede vores vision og ønske om at udvikle og finde 
nye måder, hvor borgere, virksomheder og kommunen 
kan arbejde sammen mod mere bæredygtige løsnin-
ger, fortæller Liselotte Ludvigsen, afdelingsleder for 
Natur og Miljø.

I Gentofte har virksomhederne taget godt imod ind-
satsen, og kommunen har i dag fået skabt en opmærk-
somhed på grøn erhvervsudvikling og bedre udnyt-
telse af ressourcer blandt lokale virksomheder, blandt 
andet gennem Bæredygtig Bundlinje:

Projektet er støttet af 
Vækstforum Hovedstaden, 
Region Hovedstaden og 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling. 

Partnere: Københavns, Fre-
densborg, Allerød og Furesø 
Kommuner, Frederikssund 
Erhverv, Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU), Aalborg 
Universitet København og 
Gate 21. Udover de små og 
mellemstore virksomhe-
der samarbejdes også med 
Hvidovre, Rudersdal, Gentofte 
og Hørsholm Kommuner, 
Bornholms Regionskommune 
og Gribskov Erhvervscenter. 

Fakta om  
Bæredygtig Bundlinje

-Det er vigtigt for vores grønne 
tiltag, at vi har en sparringspartner 
og adgang til den rette rådgivning. 
På den måde kan vi sætte ind de 
rigtige steder, og vi får input til 
områder, som vi ikke selv havde 
fået øje på. Samarbejdet med kom-
munen har også styrket følelsen 
af, at vi sammen gør noget for 
nærmiljøet. Det er motiverende at 
mærke, at kommunen er tæt på 
os, og at de støtter og værdsæt-
ter vores indsats, fortæller Henrik 
Nielsen, direktør for Sølyst, Den 
Kongelige Skydebane. 

I Gentofte Kommune deltager i 
dag otte virksomheder, som alle 
er blevet screenet for energi- og 
materialebesparelser. Der er forelø-
bigt kortlagt energibesparelser på 
i gennemsnit 27 pct. per virksom-
hed. Men den grønne rejse er ikke 
slut, for næste skridt er en større 
indsats mod madspild. En del af 
virksomhederne fra Gentofte er 
traditionsrige restauranter som for 
eksempel Sølyst, hvor der forven-
tes at være gode besparelsespo-
tentialer at hente på større udnyt-
telse af råvarer og øget indkøb af 
sæsonbetingede varer.

MEN DER ER  
OGSÅ UDFORDRINGER  
Selvom den grønne omstilling er 
godt på vej ind i direktionslokaler-
ne hos både kommunerne og virk-
somheder, så viser projektet også, 

at det kan være vanskeligt at få de 
små og mellemstore virksomheder 
involveret i den grønne omstilling. 
Virksomhederne mangler tid og 
viden, da det er et nyt område, der 
kan være vanskeligt at sætte sig 
ind i. Hos kommunerne har det da 
også være en udfordring at finde 
virksomheder, der ville og kunne 
deltage:

-Forløbet for virksomhederne 
strækker sig typisk over et halvt 
år. Det er lang tid, hvor virksom-
heden skal være indforstået med, 
at vi kommer og kigger dem over 
skulderen. Vi har også måttet vin-
ke farvel til enkelte virksomheder 
grundet travlhed. Virksomhederne 
skal også være trygge ved at åbne 
deres virksomhed for rådgivere. 
Det kan særligt de mindre virksom-
heder godt studse over, slutter 
Liselotte Ludvigsen, afdelingsleder 
for Natur og Miljø. 

Restaurant Sølyst ser gode 
besparelsespotentialer
i større udnyttelse af råvarer 
og øget indkøb af
sæsonbetingede varer.




