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Tid til handling 

Klimarådet vurderer i seneste rapport, at vi i dag ikke har de teknologier, der skal til for at nå 

Danmarks målsætning om at reducere drivhusgasudledningen med 70 pct. i 2030 og EUs 

målsætning om klimaneutralitet i 2050. 

 

Erfaringerne viser, at iværksættere og start-ups kan være bedre til at finde nye, radikale løs-

ninger end veletablerede virksomheder, ligesom de udfordrer selvsamme virksomheder til at 

forny sig. Derfor er det vigtigt, at iværksætterne tænkes ind i den grønne omstilling.  

 

 

Ambition 

Danmark skal gå forrest som grønt iværksætterland og skabe de bedste vilkår for iværksæt-

tere, start-ups og scale-ups. Vi skal sikre et levende, entreprenant miljø og blive endnu bedre 

til at kommercialisere viden ved at skabe et stærkere link mellem forsknings- og start-up-

verdenen. Samtidig skal investorerne – offentlige såvel som private - i højere grad turde tage 

chancer og investere i nyskabende virksomheder, der viser nye måder at gøre tingene på. 

Dette værende forskningstunge virksomheder såvel som virksomheder, der bidrager til at 

rykke forbrugernes adfærd i en grønnere retning.  Endelig skal vi muliggøre, at flere succes-

fulde, grønne start-ups vokser sig tilstrækkelig stærke til at begå sig globalt - med rødderne 

godt plantet i den danske muld. 

 

 

Om det 14. klimapartnerskab 

Det 14. klimapartnerskab er nedsat af Tommy Ahlers, og Dansk Erhverv er sekretariat for ar-

bejdet. Medlemmerne er udvalgt, så de repræsenterer hele værdikæden, dvs. iværksættere, 

forskere og investorer. 

 

Partnerskabets opgave består i at belyse, hvilke udfordringer og barrierer, iværksættere og 

start-ups står over for samt komme med konkrete og realiserbare anbefalinger til, hvordan 

der skabes bedre rammevilkår for grønne iværksættere og start-ups i Danmark. Partnerskabet 

har i sit arbejde bl.a. adresseret følgende temaer: Kapital, forskning, talent, data og indkøb. 
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iværksætteri 
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Kapital:  
Nye grønne virksomheder 
skal have bedre adgang til 
kapital 

Udvikling af nye grønne teknologier, der for alvor har potentiale til at reducere CO2-

udledninger globalt, er kapitalintensivt, og udsigterne til en mulig gevinst er lange. Det gælder 

for eksempel udvikling af nye former for brændstof, alternative energikilder, batteriteknologi, 

lagring af energi og teknologier, der ændrer vores adfærd og vaner. At investere i ny grøn 

teknologi kan sammenlignes med investeringer i life science, hvor der er behov for store, lange 

og risikovillige investeringer. Denne form for investeringer kræver, ligesom life science, et 

specialiseret investeringsteam. 

 

Visionen er, at Danmark skal være det førende land for investeringer i nye grønne start-ups.  

 

Barrierer 

Den primære barriere for investeringer i grønne iværksættere og start-ups er, at de typisk ikke 

passer ind i den klassiske venture-tankegang. De grønne forretningsideer med potentiale til 

global CO2-reduktion adskiller sig ofte fra “almindelige” tech investeringer ved, at de: 

• Er R&D tunge og anvender uafprøvede teknologier 

• Har fysiske, ikke digitale, produkter 

• Kræver store CAPEX investeringer før efterfølgende positiv drift bliver mulig 

• Har en tidsramme for kommerciel succes, som er længere end 10 år 

 

Mange grønne start-ups har vist, at deres virksomhed kan være en rentabel investeringscase, 

men disse investeringer kræver udover tålmodighed også specialiseret viden, som få mana-

gers i klassiske tech venturefonde har på nuværende tidspunkt. Samlet betyder dette, at der 

er et hul i markedet ift. investeringer i grønne virksomheder. 

 

 

 Fakta: Danmarks Grønne Fremtidsfond 
 

Der er i forbindelse med finansloven for 2020 besluttet at etablere Danmarks 

Grønne Fremtidsfond på 25 mia. kr., der skal investere i grønne løsninger og tek-

nologier. De 25 mia. kr. fordeles på eksisterende statsejede fonde: 

• Danmarks Eksportkredit (EKF): 14 mia. kr. i øget likviditet fra genforsikring 

• Danmarks Grønne Investeringsfond (DGIF): 6 mia. kr. i øget låneramme  

• Vækstfonden: 4 mia. kr. i kapitalindskud  

• Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU): 1 mia. kr. 

 

Ud af de 25 mia. kr. er det i realiteten en ganske lille del af de samlede midler, der 

reelt vil blive brugt til ventureinvesteringer. Venturekapital er den form for finan-

siering grønne iværksættervirksomheder især har behov for i de tidlige faser. 
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Anbefaling 1: Etabler Dansk Vækstkapital “Green” – en 
fokuseret grøn fund-of-funds 

Da de fleste venturefonde og deres investorer, i dag bygger deres investeringsmodel på klas-

siske tech-virksomheder, kræver det en indsats fra statens side at sætte gang i det private 

marked for grønne investeringer i Danmark.  

 

Pensionssektoren har meldt ud, at den agter at investere 350 mia. kr. frem mod 2030 i grøn 

omstilling. Hvis pensionskasserne ikke får de rette instrumenter til at investere pengene i 

danske, unoterede virksomheder, vil pengene flyde mod udlandet.  

 

Konkret bør staten give Vækstfonden mandat til at etablere en grøn fund-of-fund konstruk-

tion inspireret af Dansk Vækstkapital. Det vil skabe en struktur, der kan kanalisere kapital fra 

risikoaverse institutionelle investorer og pensionskasser ud i grønne start-ups.  

 

En grøn udgave af DVK vil sikre likviditet – og dermed incitament - til etablering af private 

venture fonde med et grønt fokus og et specialiseret management team. På den måde vil DVK 

Green være med til at opbygge kompetencer inden for grønne investeringer i private fonde, 

som på sigt kan gøre markedet for grøn venturekapital selvkørende.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Giv Vækstfonden 

mandat til at etab-

lere Dansk Vækst-

kapital (DVK) 

Green på ca. 3 mia. 

kr. i samarbejde 

med pensionskas-

ser og institutio-

nelle investorer.  

Fakta: Dansk Vækstkapital I-III 
 

Dansk Vækstkapital (DVK) er blevet et stærkt eksempel på et offentligt-privat 

partnerskab, der fungerer ved, at Vækstfonden og pensionskasserne går sammen 

om at investere i en bred vifte af fonde med fokus på små og mellemstore virksom-

heder, samt venturefonde. Disse fonde foretager herefter de egentlige investerin-

ger i (primært danske) vækstvirksomheder. Omkring 1/3 af kapitalen fra DVK er 

rettet mod ventureområdet (nye virksomheder), mens 2/3 skal gå til etablerede 

små og mellemstore virksomheder. 

 

DVK I blev stiftet med 4,1 mia. kr. fra pensionssektoren, hvor 25 pct. var indskudt 

som egenkapital og 75 pct. blev ydet som lån, der blev investeret i DVK via Vækst-

fonden.  DVK II blev stiftet med 3 mia. kr., hvor pensionssektoren og institutionelle 

investorer havde øget deres egenkapitalinvestering til 33 pct. I starten af 2020 

lykkedes det at etablere en Dansk Vækstkapital III på 1,5 mia. kr., hvor pensions-

kasser og private investorer for første gang har valgt at investere 100 pct. egenka-

pital. 
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Anbefaling 2: Juster skattekreditordningen, så den giver 
incitament til at investere i ny grøn teknologi 

Mange grønne vækstvirksomheder har store udgifter til forskning og udvikling (F&U) i begyn-

delsen af virksomhedens levetid. Samtidig går der ofte mange år, før virksomheden begynder 

at give overskud. For at sikre at start-ups har et økonomisk incitament til at investere i at 

videreudvikle deres nye grønne løsninger og teknologier, er der behov for at gøre skattekre-

ditordningen mere attraktiv.  

 

Skattekreditordningen giver mulighed for, at virksomheder kan få udbetalt skatteværdien af 

den del af deres underskud, der stammer fra udgifter til F&U på op til 25 mio. kr. Det hjælper 

virksomhederne med at få adgang til likviditet på op til 22 pct. af maksimalt 25 mio. kr. = 5,5 

mio. kr. De udbetalte beløb er ikke skattepligtige. Til gengæld kan underskuddene ikke frem-

føres til modregning i positiv indkomst i efterfølgende år. Ansøgning om udbetaling skal ind-

sendes samtidig med selvangivelsen for det pågældende år.  

 

Skattekreditten finansierer dermed fremtidige investeringer i virksomhedens forsknings- og 

udviklingsfase. Da vækstvirksomhederne er pressede på likviditet, daler incitamentet til at 

investere over 25 mio. kr. årligt i F&U, når virksomhederne ikke kan få skattekredit af investe-

ringer over dette beløb.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæv loftet for skat-

tekreditordningen 

fra 25 mio. kr. til 

100 mio. kr. 

  

Fakta: Skattekreditordningen 
 

De virksomheder, der benytter skattekreditordningen er overvejende små virksom-

heder med mindre end 10 ansatte og med beskeden eller ingen omsætning. I grup-

pen af virksomheder, der benytter skattekreditordningen, er der flest virksomhe-

der inden for videnservice (13 pct.), fremstilling (24 pct.) og information og kom-

munikation (24 pct.). Fra indførsel af ordningen i 2012 til ordningen blev evalueret 

i 2016 blev der givet 2,8 mia. kr. i kredit til godt 5.000 selskaber. 555 skattekredit-

virksomheder havde opnået overskud siden de modtog kreditterne og 133 virksom-

heder gik konkurs i perioden. 
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Forskning:  
Universiteterne skal løfte 
grønne start-ups 

I Danmark bruger staten over 20 mia. kr. årligt på forskning, som er med til at udvikle ny 

teknologi og grønne løsninger. Det er desværre under halvdelen af dansk forskning, der ender 

med at blive brugt kommercielt.  

 

Der er behov for, at vi bygger bro mellem højspecialiseret viden fra forskningsmiljøerne og 

iværksættere, der tilsammen kan skabe nye løsninger, som kan bidrage til CO2-reduktion på 

kommercielt bæredygtige vilkår. Ved at øge niveauet af viden og dermed kvaliteten af ”input” 

i danske start-ups, kan vi løfte niveauet af impact fra nye grønne forretningsmodeller. 

 

I Danmark har vi samtidig oplevet en tendens til, at forskning og udvikling  

(F&U) i erhvervslivet bliver koncentreret på færre og større virksomheder.  Det er vigtigt, at vi 

tager den udvikling alvorligt og sikrer, at vores nye og innovative virksomheder også får glæde 

af forskningsmidlerne. 

 

Visionen på dette felt er at øge output fra Danmarks investeringer i F&U ved at skabe et tæt-

tere samarbejde mellem universiteter og erhvervslivet om nye grønne løsninger. 

 

Barrierer 

Flere barrierer står i dag i vejen for at skabe samarbejde og kommercialisere nye grønne tek-

nologier.  

 

• Overførsel af IP-rettigheder fra universiteter til start-ups fungerer ikke optimalt  

Reglerne for tech-transfer gør, at langsommelige processer og høje omkostninger 

står i vejen for at skabe nye start-ups med teknologi fra danske universiteter. I dag 

kører langt de fleste universiteter med underskud på deres indsats for handel med 

IP-rettigheder. 

 

• Erhvervsledere slipper kontakten med universitetet, når de er færdiguddannede 

I dag er vejen fra universitet til erhvervsliv lineært for de fleste personer. Det forhin-

drer nye ideer i at opstå i samspil mellem teknologier fra universiteterne og kom-

merciel viden fra erhvervslivet. 
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CASE: 
 

Start-ups forsker i banebrydende      
teknologi for CO2-lagring 
 

Baseret på sidestrømme fra landbrugssektoren, udvikles der lige nu blandt danske 

iværksættere unikke metoder til lagring af CO2. Hvor man traditionelt ser CO2-lagring, 

CCS (Carbon Capture Storage), som deponering af CO2 i undergrunden, udfordres det i 

dansk iværksættermiljø ved udvikling af biomassebaserede materialer til fremstilling af 

strukturelle komponenter. Dermed udvides CO2-lagring til også at omfatte bygningsele-

menter, udstyr og forbrugsvarer, og samtidig mobiliseres jordbrugssektoren som en cen-

tral spiller i lagring af CO2 med stort potentiale. Vi har lige nu en unik chance for at blive 

globalt center for den udvikling. Ét eksempel på dette er virksomheden Pond Biomate-

rials.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anbefaling 3: Skab et IPR “Fast Track” 

De danske universiteter er fødested for mange nye iværksætteridéer og start-ups. Det tager 

dog lang tid at teste og demonstrere nye grønne teknologier og ofte har iværksættere med 

tilknytning til et universitet behov for investeringer fra private investorer i løbet af udviklings-

fasen. For at tiltrække investorer er der behov for at give dem vished omkring virksomhedens 

IP-rettigheder, og hvordan disse kan overgå fra universitetet til virksomheden. En fuld licens-

aftale er ofte tidskrævende, og det kan være vanskeligt at gennemskue detaljerne. Derfor bør 

det være muligt at lave en optionsaftale med faste rammer for overførsel af IP-rettigheder. En 

optionsaftale tidligt i virksomhedens udvikling vil gøre virksomheden mere attraktiv for po-

tentielle investorer, da det skaber sikkerhed omkring rammebetingelserne for en licensaftale, 

som kan udformes på et senere tidspunkt, når teknologien i den pågældende virksomhed er 

mere udviklet. I dag kører langt de fleste universiteter med underskud på deres indsats for 

handel med IP-rettigheder. De danske universiteter bør lade sig inspirere af udlandet ift. at 

gennemføre transparente og ens standarder for overførsel af IP-rettigheder, samtidig med at 

universiteterne bliver belønnet for at skabe succesfulde start-ups (IP-baseret eller ej). Denne 

belønning skal komme fra staten og ikke fra start-ups på kritiske tidspunkter.  

 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston har formået at skabe en succesfuld 

model for tech transfer. Man har blandt andet fået behandlingstiden forkortet, så man nu 

forhandler i uger i stedet for måneder, hvilket giver iværksætterne en hurtig proces. Samtidig 

har man indført en fast lav pris for sikkerhed til rettighederne. Det foregår via en opstarts-

option, der til en favorabel pris sikrer, at IP-rettighederne ikke går til andre, mens der testes 

og demonstreres. Derved betaler start-up-virksomheden den faste lave pris i test- og 

Skab en IPR ”Fast 

track”-ordning med 

standardiseret op-

tionsaftale til fast 

beløb på 20.000 

kr. og maks. seks 

ugers proces samt 

et kommercialise-

ringstillæg til uni-

versiteterne. 
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demonstrationsfasen, mens rettighederne i den senere salgsfase er fastlagt inden for en 

kendt ramme. Så har alle parter, inkl. iværksættere, universitet og investorer fuld synlighed 

og sikkerhed for rammerne, og detaljer forhandles færdig, når teknologien har vist sit værd. 

Det er en god model, da mange iværksættere generelt gerne vil dele det overskud, som virk-

somheden potentielt kan opnå ude i fremtiden, hvis virksomheden til gengæld kan få en lav 

pris og hurtig afgørelse for derved at komme i gang med det samme.  

 

Modellen for IPR “Fast Track” bør indeholde: 

• Standardiseret start-up optionsaftale på tværs af de danske universiteter 

• Fast beløb: 20.000 kr. og proces på maksimalt seks uger 

• En eksklusiv licens til at teste/demonstrere én IPR-familie, samt ansøge og rejse 

privat kapital 

• Ramme op til 150.000 kr. i patentudgifter, som universitetet dækker 

 

Grønt kommercialiseringstillæg 

Der er behov for en ny incitamentsstruktur for universiteter, som ikke er på bekostning af 

iværksætteren, men som stadig sikrer, at universiteterne har incitament til at skabe spin-outs 

og CO2-reducerende teknologi. Kommercialiseringstillægget skal gives til universiteterne, så-

fremt universitetet kan sandsynliggøre, at deres patentfamilier har genereret omsætning/ar-

bejdspladser i en spin-out virksomhed, der har en CO2-reducerende effekt. Universiteterne 

vil kunne få vederlag op til 10 % af virksomhedens omsætning fra staten, med et loft på f.eks. 

3,5 mio. kr. per virksomhed og 35 mio. kr. samlet om året per institution. 

 

 

Anbefaling 4: Stift et grønt iværksætterkorps 

For at løfte mere grøn teknologi ud fra universiteterne. er der behov for bedre samarbejde 

mellem de danske universiteter, start-ups og det etablerede erhvervsliv.  

 

I Danmark har vi en verdenselite, når det handler om at skabe ny grøn viden på universiteterne 

– men kun i relativt få tilfælde bliver den viden omdannet til start-ups med en kommercielt 

bæredygtig forretningsidé. Udfordringen er grundlæggende, at de forskere, der opfinder ny 

grøn teknologi på universiteterne, er eksperter på den underliggende videnskab og teknologi. 

Forskerne har dog sjældent tiden og de nødvendige forretningsfærdigheder til at kommercia-

lisere teknologien og identificere lovende markedsmuligheder.  

 

Verdenseliten inden for ny grøn viden finder vi også ude i vores danske start-ups og store 

virksomheder, der investerer knap 42 mia. kr. årligt i forskning og udvikling. I de danske virk-

somheder findes dygtige folk, der kan bidrage med viden om markedsmulighederne for nye 

grønne teknologier. For at indfri det potentiale, som forskningen på universiteterne udgør in-

denfor det grønne område, er der behov for at etablere et nyt initiativ: Grønt iværksætterkorps.  

 

Et grønt iværksætterkorps skal facilitere, at iværksættere og erfarne erhvervsfolk kommer ud 

på universiteterne og i kontakt med forskere og studerende. Korpset kan særligt gøre en for-

skel i den tidlige udviklingsfase af ny viden og teknologi, ved at bidrage med kommerciel viden 

og identificere markedsmuligheder for de nye grønne teknologier. 

Skab et grønt 

iværksætterkorps 

med en fast bevil-

ling på finansloven 

på 20 mio. Kr. år-

ligt.  
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Grønt iværksætterkorps skal forankres i Innovationsfonden med lokale innovationsenheder 

på universiteternes forskningsmiljøer. Det forventes, at initiativet kan facilitere et korps af ca. 

100 iværksættere og erhvervsledere. Der bør afsættes en fast bevilling på 20 mio. kr. årligt på 

finansloven hvor 4 mio. kr. tildeles Innovationsfonden til sekretariatsbetjening, og hvor hvert 

universitet tildeles 2 mio. kr. til at facilitere initiativet. 

 

 

 

 

 

CASE:  
 

Forskningssamarbejde med start-ups 
kan gøre en forskel for genanvendelse 
 

RePlastic producerer møbler og andre materialer i genanvendt plastik fra industrien. Det 

er med til at forhindre, at flere hundrede tons plastik om året bliver brændt af på et 

forbrændingsanlæg. Produkterne produceres på en måde, hvor materialet nemt kan 

genanvendes i andre produkter efter endt levetid. Forskning i teknologier til genanven-

delse af plastik har stor betydning for udvikling af markedet. Et tæt samarbejde mellem 

forskere og iværksættervirksomheder med markedskendskab, kan sætte gang i udvik-

ling af nye brugbare teknologier, der kan komme hurtigt på markedet. 
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Talent:  
Det skal være nemmere for 
grønne start-ups og talent at 
finde hinanden 

Start-ups med bæredygtighed og CO2-reduktion forankret i kerneforretningen er et forholds-

vist nyt fænomen. De seneste år har Danmark set en stor opblomstring af grønne start-ups 

og visionære mennesker, der gerne vil gøre en forskel for den grønne omstilling. Hvis Danmark 

skal være én af verdens førende hubs for grønt iværksætteri, så kræver det, at vi får skabt et 

centralt fællesskab, med en stærk fortælling om Danmark som grønt iværksætterland, der 

kan vække interessen for at arbejde for en grøn start-up. Denne fortælling skal også nå ud 

over landets grænser og tiltrække talenter fra hele verden. 

 

Visionen her er at øge talentmassen inden for grønt iværksætteri og gøre Danmark kendt som 

en førende hub for grønne start-ups. 

 

Barrierer 

Flere barrierer står i dag i vejen for at tiltrække talenter og skabe opmærksomhed omkring 

grønne start-ups: 

 

• Mangel på information betyder, at talenter fra universiteterne vælger store virksom-

heder frem for start-ups 

Mange talenter fra universiteterne søger mod store, velkendte virksomheder, når de 

skal finde deres første job. Det handler både om, at store virksomheder kan tilbyde 

en større jobsikkerhed, men det handler også om, at vi har en kultur i Danmark, der 

tillægger jobs i store virksomheder prestige. Der mangler information om udviklings-

mulighederne og potentialet ved i stedet at vælge et job hos en start-up. 

 

• Ungt og fragmenteret miljø for grønt iværksætteri  

Mindre organisationer, netværk og initiativer for grønt iværksætteri vinder langsomt 

frem, men grønt iværksætteri er stadig forholdsvist nyt, og miljøet er relativt frag-

menteret. Det gør det svært for interesserede at skabe kontakt til de rette virksom-

heder og personer. 
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Anbefaling 5: Etabler et community for grønne start-ups, hvor 
talent og start-ups kan mødes 

Danmark har behov for et grønt start-up-community med en platform, der kan sikre sammen-

hængskraft og vidensdeling, og som kan fungere som mødested for start-ups, mentorer og 

idéskabere, med interesse for grønt iværksætteri. 

 

Platformen skal blandt andet facilitere: 

 

• Et ambitiøst internationalt program for Climate Challenges i Danmark, som kan til-

trække talenter fra hele verden. Platformen bør facilitere Challenges, som skal be-

lønnes med signifikante soft-money præmier, f.eks. baseret på en fond, med bidrag 

fra private virksomheder, offentlige midler etc.  

• At universitetsstuderende nemmere kan få overblik over og komme i kontakt med 

grønne start-ups og vækstvirksomheder med henblik på at søge job. Det kan både 

øge vidensniveauet i etablerede grønne start-ups og sikre, at den studerende får 

erfaring med at være i en start-up-virksomhed. Mange studerende har studiejobs 

hos store virksomheder eller arbejder i ufaglærte stillinger. Et studiejob i en start-

up øger alt andet lige sandsynligheden for, at den studerende senere selv springer 

ud i iværksætteriet. 

 

Platformen skal være en seriøs international spiller, hvilket kræver et fuldtidssekretariat, 

hvorfra der bygges konkrete projekter og initiativer, såsom netværksgrupper, uddannelses-

programmer og events. Platformen skal hjælpe med at koble relevante iværksættere, start-

ups og projekter sammen.  Websitet skal have tilknyttet et nyhedsbrev og en jobportal og bl.a. 

arrangere events, der matcher impact-investorer med start-ups.   

 

Platformen bør ikke ejes af en offentlig institution. For at sikre at platformen er stærkt foran-

kret i iværksættermiljøet og tæt på de virksomheder, der skal gøre brug af platformen, bør 

midler til at bygge en platform komme i offentligt udbud, hvor en relevant privat aktør kan 

fungere som sekretariat. For at sikre kontinuitet bør der afsættes 25 mio. kr. på finansloven 

over en 5-årig periode til udvikling og facilitering af platformen. 

 

 

 

 

 

 

 

Skab et community 

for grønne start-

ups, med bevilling 

på 25 mio. kr. på fi-

nansloven over en 

5-årig periode.  
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Offentligt indkøb:  
Det offentlige indkøb skal 
være mere grønt  

Den offentlige sektor køber hvert år produkter og ydelser for over 380 mia. kr. fra private 

virksomheder, og det offentlige har dermed en unik mulighed for at flytte markedet i en grøn-

nere retning. Det offentlige har muligheden for at gå forrest og sikre, at der i højere grad ska-

bes et marked for grønne løsninger og samtidig sikre bedre vilkår for grønne iværksættervirk-

somheder. Det skal ske på en måde, hvor man stadig vægter et omkostningseffektivt indkøb. 

Visionen på dette felt er, at offentligt indkøb skal bane vejen for den grønne efterspørgsel - 

på en økonomisk fornuftig måde. 

 

Barrierer 

En række barrierer står i vejen for mere grønt offentligt indkøb og samarbejde mellem det 

offentlige og grønne iværksættervirksomheder. Det drejer sig bl.a. om følgende: 

 

Kriterier for indkøb 

• “Grønt” er ikke et væsentligt kriterium for indkøb i dag. Der er ikke en klar politisk 

målsætning for grønne offentlige indkøb (f.eks. CO2-reduktion). 

• Stort fokus på anskaffelsespris frem for at se på de totale omkostninger over tid. 

Grønne løsninger er ofte dyrere i anskaffelse, men billigere på den lange bane. 

• Udbudsmaterialet er for detaljeret og efterlader ikke nok plads til innovation og nye 

løsninger. Dermed efterspørges en hurtigere hest frem for et bedre transportmiddel.  

• Krav til økonomi hos leverandør. Når det er et kriterie i et udbud, at en leverandør 

kan stille en stor sikkerhed, udelukker det især nye leverandører, som ikke har de 

samme muligheder for at stille den nødvendige sikkerhed. 

• Der mangler generelt risikovillighed og incitament til at tage chancer for medarbej-

derne i offentlige institutioner. 

 

Proces for indkøb 

• Udbudsmateriale er til tider et stykke fra virkeligheden, da det ofte laves uden input 

udefra eller markedsdialog - og laves af jurister i forvaltningen frem for fageksperter. 

• Tidshorisonten er for lang. En opstartsvirksomhed med begrænset likviditet kan ikke 

vente i 1-1,5 år på en ordre. 

• Udbudsmaterialet er komplekst og kræver derfor store investeringer at forstå og 

svare på, hvilket grønne iværksættervirksomheder har svært ved at håndtere. 

• Eksisterende indkøbsaftaler blokerer for nye små leverandører. 

• Offentlige indkøbere har behov for opkvalificering inden for grønt indkøb for at for-

stå området bedre og blive bedre klædt på til at træffe beslutninger. 

• De grønne iværksættere er typisk uerfarne på dette område og mangler viden om, 

hvordan man vinder offentlige udbud. 
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Anbefaling 6: Gør grønt indkøb til en reel prioritet 

Der skal være en politisk målsætning om, at det offentlige vil bruge sin indkøbsmuskel på en 

måde, så det offentlige indkøb på over 380 mia. kr. om året reelt er med til at skabe et marked 

for nye grønne løsninger.  

• Der skal sættes et konkret mål for, hvor stor en CO2-reduktion, der skal komme fra 

offentligt indkøb i hhv. 2030 og 2050. Udover den generelle målsætning bør der 

være specifikke mål for reduktionen i de sektorer, der i dag har det største klimaaf-

tryk. 

• Det skal sikres, at miljøpåvirkning og grøn innovation indgår som krav i offentlige 

udbud. 

• Det skal være normen, at det offentlige i højere grad stiller funktionskrav frem for at 

specificere den præcise løsning i detaljer. Dermed skabes langt mere plads til inno-

vation. 

• Der skal udvælges nogle fokusområder, hvor nye teknologier kan gøre en forskel og 

udvikle sig til reelle styrkepositioner for dansk økonomi. For disse områder kan der 

stilles særlige krav til vægtningen af miljøpåvirkning og innovation. Det kunne f.eks. 

være fødevarer og byggeri. 

 

 

 

Anbefaling 7: Skab en særordning for indkøb af grøn innovation 

Der skal være et incitament til at prøve nye grønne løsninger af i det offentlige. Det kan ske 

via en forsøgsordning, som indkøberen kan ansøge om at være en del af sammen med en 

virksomhed. Såfremt det vurderes, at der er tale om en ny grøn løsning, der har potentiale til 

at skalere, kan det pågældende indkøb blive undtaget fra de almindelige anlægs- og servicer-

ammer og få en medfinansiering på en vis procentdel op til et fastsat maksimalt beløb. Der-

med får indkøberen et stærkere incitament til at prøve en ny løsning af. Den involverede virk-

somhed vil automatisk blive tildelt f.eks. DKK 50.000, som skal dække udgifterne til sammen 

med indkøberen at indgå i en dialog og fastlægge rammerne for indkøbet. Indkøberen vil lige-

ledes få et beløb, f.eks. DKK 25.000. Denne ordning kan f.eks. administreres under Innovati-

onsfonden som en OPS-Innobooster. 

 

 

 

Fastsæt mål for 

CO2-reduktion fra 

offentlige indkøb, 

gør miljøpåvirkning 

til et krav i udbud 

og øg fokus på 

grønne funktions-

krav  

Lav en særordning 

hvor nye grønne 

løsninger undtages 

fra anlægs- og ser-

vicerammer og til-

deles økonomisk 

støtte til dækning 

af omkostninger.  



 

 

Danmark i front som grønt iværksætterland / Det 14. Klimapartnerskab 17 
 

Data:  
Data skal være ensartet og 
lettilgængeligt 

Data er altafgørende for grøn omstilling. Uden retvisende data er det umuligt at vide, hvordan 

vores adfærd og forbrug mest effektivt gøres mere klimavenligt. Offentlige data kan desuden 

være med til at skabe nye bæredygtige forretningsideer. Rigsrevisionen konkluderer, at Dan-

mark har et uindfriet potentiale i at skabe tilgængelighed til offentlige data svarende til en 

værdistigning af BNP på op til 34,4 mia. kr. 

 

Visionen på dette felt er, at Danmark skal være verdens mest klimaoplyste land. 

 

Barrierer 

Barriererne for at bruge data mere aktivt i den grønne omstilling vedrører både eksistensen 

og tilgængeligheden af data.   

 

• Der er fortsat klimarelevant information, hvor vi ikke indsamler data 

Der er fortsat et stort potentiale i at indsamle ny data, som kan bruges af borgere og 

virksomheder til at foretage et oplyst valg i en grønnere retning. Det gælder f.eks. 

virksomheders rapportering til Erhvervsstyrelsen. 

 

• Meget indsamlet data kan ikke tilgås af offentligheden 

I Danmark er vi gode til at indsamle data, men meget data er endnu ikke gjort til-

gængeligt for offentligheden. Forsyningsdata er ét eksempel på data, som indsam-

les, men som ikke er tilgængeligt for offentligheden.  

 

• Svært for borgere og virksomheder at finde data om klimapåvirkning 

Det data, som vi i dag indsamler og har gjort tilgængeligt for offentligheden, er 

spredt ud på forskellige hjemmesider hos ministerier, styrelser og kommuner. Det 

gør det svært for borgere og virksomheder at udforske, hvilke data der f.eks. kan 

benyttes til at udvikle nye grønne forretningsideer. 
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CASE:  
 

Det er vigtigt med klare standarder og 
åbne API’er for offentlige data 
 

True Energy har udviklet en app til automatisk, klimavenlig og billig opladning af elbiler. 

Virksomheden er meget afhængig af, at data er så tilgængelige som muligt. Det er sær-

ligt data fra Energinet, bilproducenter og ladeboksoperatører, som benyttes til deres 

services. Data er et altafgørende råstof til at udvikle og forbedre grønne virksomheder, 

som True Energy. Der er derfor behov for nemmere adgang til data med f.eks. åbne sup-

porterede API’er. Herudover er der behov for klare, databaserede standarder for, hvor-

dan man definerer CO2-besparelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anbefaling 8: Brug data aktivt og åbent i den grønne omstilling 

Vi skal blive bedre til at indsamle klimarelevant data fra det offentlige og fra virksomheder. 

Øget adgang til data fra offentlige institutioner og fra private distributører af f.eks. vand, 

varme og affald kan være et betydningsfuldt fundament for at skabe nye bæredygtige forret-

ningsmodeller. Indrapportering af data fra private virksomheder skal ske på en måde, så vi får 

mest muligt tilgængeligt data uden at øge byrden for virksomhederne nævneværdigt.  

 

Ensartet klimarapportering til Erhvervsstyrelsen 

Når virksomheder i de kommende år skal indrapportere deres klimapåvirkning til Erhvervssty-

relsen, er det vigtigt, at det foregår ensartet og sammenligneligt. Der er samtidig behov for, at 

indrapporteringen afspejler virksomhedens reelle klimaaftryk.  Her er det vigtigt, at vi får ind-

samlet så meget data som muligt, uden at øge byrden for virksomhederne nævneværdigt. Det 

kan f.eks. gøres ved, at virksomhederne får hjælp og støtte til at lave frivillig indrapportering 

efter scope 3, som afspejler hele virksomhedens værdikæde, frem for scope 1 og 2, der kun 

afspejler virksomhedens direkte udledninger. Det bør samtidig være muligt at søge om støtte 

til livscyklusanalyser for produkter, inspireret af støtten man kunne søge hos Gate21 til kli-

maregnskab for SMV'er med Bæredygtig Bundlinje 2.0. Fremadrettet bør der desuden være 

klarere og strengere regler for, hvornår og hvordan virksomheder må markedsføre produkter 

eller sig selv som grønne. 

 

Indsaml og offentliggør mere data 

Der indsamles meget data, der endnu ikke er gjort tilgængeligt. Der er behov for at åbne op 

for data fra offentlige og private distributører, som kan bruges til grøn omstilling. Bedre ad-

gang til f.eks. anonymiseret data for affald, vand, el, fjernvarme og, transport kan være med 

til, at iværksættervirksomheder kan lave løsninger, der gør det nemmere for forbrugere at 

agere klimabevidst. Der bør desuden gennemføres en analyse af potentialet ved at udvide 

Saml alt offentlig 

data på en central 

platform og åbn op 

for flere klimarele-

vante datasæt. 
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Grunddataprogrammet med nye datasæt, med f.eks. dele af data fra Danmarks Meteorologi-

ske Institut, Danmarks Statistik samt trafikdata. Se fuld liste af relevant klimadata i boksen. 

 

En central platform, der kan skabe overblik over offentligt tilgængelige data 

Der bør etableres en central platform, der kan give et samlet overblik over tilgængeligt data. 

Konkret bør regeringen iværksætte et offentlig-privat samarbejde om en teknisk platform, der 

udstiller og opdaterer alle offentlige data, så data på kommunalt, regionalt og statsligt niveau 

bringes i spil for landets virksomheder.  

 

“Den store danske klimapåvirkningsdatabase” med beregninger af produkters klimaaftryk 

Der er behov for transparens omkring klimaaftrykket fra de mest almindelige varer og service-

ydelser, da det kan være med til at sikre, at beslutninger bliver taget på et oplyst grundlag. 

Der bør derfor udvikles en database med det gennemsnitlige klimaaftryk for de 100.000 mest 

almindelige varer og serviceydelser. Det kan både hjælpe virksomheder med at lave deres 

klimaregnskab og samtidig kan det være med til at skabe incitament for virksomheder til at 

gøre deres produkter mere klimavenlige end gennemsnittet. Databasen skal være tilgængelig 

og målrettet både virksomheder og borgere. 
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Oversigt: Behov for bedre adgang til følgende klimadata  
 

 

Energi 

• Aktuelle og historiske data for el- og varmepriser 

• Aktuelle og historiske data for kapacitetsudnyttelse af el, varme og gas 

 

Byggeri 

• Anonymiseret data fra digital måling af el, gas, vand, varme og køling 

• Bedre adgang til egne forbrugsdata 

 

Transport 

• Kortlægning og realtids data om parkeringspladser for alle byer 

• Hyppigere målinger af trafikdata ved hjælp af digitale værktøjer 

• Data fra mobilitetsvirksomheder (løbehjul, samkørsel, taxi mv.) 

• Tilgængelighed af elladere (inkl. hos virksomheder) 

 

Forurening 

• Luftforureningsdata (hyppigere og flere målinger) 

• Lydforureningsdata 

 

Affald 

• Affaldssorteringsdata 

• Kapacitetsrapportering (hvor fyldt er skraldespanden) 

 

Forbruger 

• CO2-tal på energiforbrugskvitteringer (el, varme, olie mv.) 

 

Virksomheder 

• Indsamling af grønne nøgletal for virksomheder 

• Offentliggørelse af § 99a rapportering  

 

Investeringer 

• Krav for visse investeringer/lån at virksomheden har et klimaregnskab  

• Klimaregnskab for finansielle institutioner over en vis størrelse 

 

Det offentlige 

• Energiforbrug pr. offentlig bygning og på kommuneniveau 

• CO2-forbrug og madspild i offentlige køkkener 
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Konkurrence:  
Grønne løsninger skal have 
fair kommercielle vilkår 

Det er helt afgørende for det grønne iværksætteri i Danmark, at vi har et marked, hvor det 

koster penge at forurene. Det er ganske enkelt en forudsætning for at grønne løsninger kan 

have fair kommercielle vilkår. Hvis vi lykkes med dette, kan vi åbne op for en bølge af grønt 

iværksætteri, som kan spille en væsentlig rolle for både den danske og internationale omstil-

ling.   

 

Visionen på dette felt er et marked, hvor grønne løsninger har fair kommercielle vilkår. 

 

Barrierer 
Der er i dag ikke en nævneværdig omkostning ved at forurene, og det betyder, at mange 

grønne løsninger har svært ved at konkurrere med sorte løsninger. Når markedet ikke er fair, 

går vi glip af mange nye grønne iværksættervirksomheder. De går simpelthen ikke i gang, når 

forretningsmodellen ikke kan hænge sammen kommercielt. 

 

 

CASE: 
 

Ålegræs var fortidens isolering og kunne 
meget vel blive fremtidens  
 

Iværksættervirksomheden Søuld høster ålegræs fra de danske farvande, som tørres og 

udvikles til nye produkter. I dag producerer Søuld primært akustikprodukter, men virk-

somheden arbejder på at kunne træde ind på markedet for bæredygtig isolation i den 

nærmeste fremtid. Ålegræsset er isolerende, fugtregulerende og har et minimalt CO2-

aftryk i forhold til de isoleringstyper, vi er vant til at bruge i vores huse. En type isolation, 

der, i stedet for at udlede op imod 500 kilo CO2 per ton færdigt produkt, kan lagre CO2 

i produktet - CO2 som ellers ville havne i atmosfæren. Søuld er en af de mange grønne 

iværksættervirksomheder, som ville være bedre i stand til at konkurrere med eksiste-

rende virksomheder, hvis en klimaafgift blev indført. Med en klimaafgift ville man være 

nødt til at inkludere prisen for forureningen under fremstillingen af glas- og stenuld i 

produkternes pris, hvilke vil gøre den CO2-besparende søuld mere konkurrencedygtig. 
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Anbefaling 9: Indfør en klimaafgift, så forurening koster 

 

En klimaafgift skal afspejle princippet om, at forureneren betaler, og det skal derfor være 

væsentligt dyrere at udlede CO2 og andre drivhusgasser. For at nå målet om 70 procents re-

duktion i 2030, vurderer Klimarådet, at en drivhusgas-afgift bør ligge på ca. 1.500 kroner per 

ton i 2030. Kraka har fastsat det nødvendige niveau til 1250 kr. per ton i 2030, og begge 

organisationer arbejder med en indfasning, så afgiften begynder ved et noget lavere niveau. 

Uanset skal det løbende evalueres, hvordan afgiften skal justeres frem mod 2030. For at 

undgå lækage foreslår Klimarådet et bundfradrag på 80% i visse brancher, og derudover fo-

reslår rådet, at energiafgifter reduceres, så afgiften ikke skaber øget social ulighed. 

 

Det 14. klimapartnerskab foreslår at indføre en ensartet klimaafgift som defineret af Klimarå-

det og Kraka men at tilpasse afgiften til den økonomiske situation ved at sætte startdatoen 

til 1. januar 2023. Det er forståeligt, at tidspunktet er dårligt for at implementere en ny afgift 

lige nu, men det er en stor fordel for virksomhederne at få vished allerede nu om, hvad de kan 

forvente på denne front de kommende 10 år. Rigtig mange virksomhedsledere er netop nu ved 

at revidere hele deres strategi i lyset af “next normal” post corona - og dermed træffes der 

lige nu beslutninger om rigtig store investeringer, som skal rykkes i en grønnere retning. Det 

er et misforstået hensyn at udskyde denne beslutning. Med 2,5 års varsel bør virksomhederne 

have tid til at begynde omstillingen, inden afgiften træder i kraft.  

 

Indførelsen af en klimaafgift skal ikke gøre det dyrere og mere besværligt at starte og drive 

virksomhed i Danmark generelt. Formålet er at lave en omfordeling, der fremskynder den 

grønne omstilling.  

 

Det er desuden vigtigt, at klimaafgifterne ikke bliver et provenu, som staten bliver afhængig 

af på samme måde som det er sket med bilafgifterne. Provenuet skal investeres i grønne ini-

tiativer i erhvervslivet, som kickstarter omstillingen yderligere. De otte andre anbefalinger 

ovenfor anser vi som et rigtigt godt sted at starte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indfør en ensartet 

klimaafgift i 2023, 

der gradvist stiger 

frem mod 2030 

med bundfradrag 

på 80 pct. i visse 

brancher og redu-

ceret energiafgift. 



 

 

 

Det 14. klimapartnerskab for grønt iværksætteri består af 
iværksættere, forskere og private investorer. Partnerskabet er 
nedsat af Tommy Ahlers, og Dansk Erhverv er sekretariat for 
partnerskabet.  
 
Partnerskabets opgave består i at belyse, hvilke udfordringer og 
barrierer, iværksættere og start-ups står over for samt komme 
med konkrete og realiserbare anbefalinger til, hvordan der 
skabes bedre rammevilkår for grønne iværksættere og start-ups 
i Danmark.  
 

DET 14. KLIMAPARTNERSKAB 

For grønt iværksætteri 

www.danskerhverv.dk/14klimapartnerskab 

 


