Bæredygtig Bundlinje 2.0,

Udvikling af grønne forretningsmodeller for SMV´ere –
eksempler på tværkommunalt samarbejde
RoundBaltic, 18. marts 2021
Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe
senior projektleder i Gate 21

Gate 21 har arbejdet med
energibesparelser hos smv´er siden
2011 via fire projekter
• Carbon 20 – 119 hovedsagelig smv´er
• Styr Energien 2.0 – 45 smv´er
• Bæredygtig Bundlinje 1.0 – 27 smv´er
• Bæredygtig Bundlinje 2.0 – foreløbig 25 smv´er

Opnåede erfaringer med CO2-potentialer?

• Carbon 20 – 150 ton pr. virksomhed
• Bæredygtig Bundlinje 1.0 – 25 ton pr. virksomhed
• Bæredygtig Bundlinje 2.0 – 36,5 ton pr. virksomhed

100 timer

Op til
50.000kr i
rådgivning

Fakta om energitjekkene i BB1.0 & B2.0

Udfordringer og erfaringer
-

Vi ser, at det især er de mindre smv´er (max 50
ansatte) der mangler støtte, tid og økonomi til
dette
Vi ser, at det især er i produktionsvirksomheder
og handel, der kan opnås besparelser
Vi ser det som en nødvendighed at
energiprojekter med-drives af aktører rundt om
virksomheden, som taler samme sprog
(konsulentskræk)

-

-

Manglende forståelse for at
energibesparelser giver bedre
bundlinje også indenfor non-energy
benfits
Deres energiforbrug er lavt til, at de
”gider” arbejde med området
En prioritering i at investere i
produktion og andre driftsområder i
stedet for energi
De mangler finansieringsmuligheder
(TBT 8-9 år)
Manglende teknisk viden
Lovgivning

Hvordan mener vi, at smv´erne
kan motiveres til at identificere
og gennemføre energitiltag?
• Stop et snævert syn på energi, men tal det ind i en
større forretningsmæssig ramme som fx
Verdensmålene og italesæt I langt højere grad nonenergy benefits
• De skal have hjælp fra start til slut –også til at
ansøge puljer
• Der bør udvikles nye finansieringstilbud, som er
lette at tilgå (ENS puljen er fin, men kan for nogle
være kompliceret at tilgå)
• Flere muligheder for leasingmodeller
• Aktiv kommunal rolle overfor erhverv – kommuner
kan med fordel facilitere og iværksætte indsatser.
Det samme kan brancheorganisationer.
• Gerne højere energipriser fx øgede afgifter, så det
bliver mere økonomisk fordelagtigt at optimere
• Mere information om hvor og hvad, der kan spares
fx et fortsat fokus på viden via håndværkere

