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Projektdeltagelse
Projektet er finansieret af Region Sjælland og 

EU’s regionalfond. Der er tale om offentlige midler, som kan gi-
ves til virksomheder, der opfylder projektets kriterier. Ethvert 
forløb påbegyndes med at ansøgervirksomheden godkendes 
som støtteberettiget, hvilket kræver at virksomheden er en lil-
le/mellemstor virksomhed, og at de ikke har modtaget mere 
end 200.000 Euro fra EU. 

Sparring og dokumentation
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eksterne rådgiver er færdigt, laves den sidste dokumentation. 
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der for cirkulær økonomi og industrielle symbiosesamarbejder. 
Screeningen foretages på virksomheden som en gennemgang af 
virksomhedens lokaler og fremtidige planer for forretningen. En 
vigtig del af screeningen er at finde frem til hvilke områder, der 
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de er for at føre deres besparelsespotentiale ud i livet. 



Vi skubber til den grønne  
omstilling - ved at være den

Som landsdækkende medlemsorganisation for det 
grønne Danmark ved CLEAN, hvad der virker og ikke 
mindst, hvad der kan betale sig. For CLEAN er medlem-
merne. Gennem CLEAN får Danmarks cleantech-virk-
somheder adgang til viden, netværk og projektsam-
arbejder, der forener bæredygtige og økonomiske 
interesser og omsætter grøn vækst til sorte tal på bund-
linjen.

CLEAN formidler og driver projekter og partnerska-
ber mellem private cleantech-virksomheder, offentli-
ge aktører og vidensinstitutioner. Det skaber innovative 
løsninger på udfordringer, der vedrører os alle. Virk-
somhederne og deres bundlinje er det bærende og ny-
skabende løfte til vores omverden. De motiveres ikke 
kun af tanker om, hvad der kan betale sig på et tids-
punkt, men hvad der kan betale sig nu.

Hos CLEAN insisterer vi på at få beskidte hænder i jag-
ten på en renere fremtid. Vi tror på, at en forudsætning 
for, at vi kan løfte vores samfund ind i en sikker frem-
tid, er, at vi sikrer Danmarks grønne virksomheder rige 
muligheder for rentable partnerskaber.

Vi ved, hvordan man finder frem til de rigtige løsnin-
ger.Vi ved, hvornår det grønne kan betale sig, og vi ken-
der dem, der kan få det til at ske. For dansk vækst, vi-
den og velstand.

 cleancluster.dk
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 CLEANcluster

 CLEANcluster

CLEAN Green Plan Case: Primoreels A/S Om CLEAN
Få en gratis screening -  

potentialer for øget vækst
Kan I tiltrække nye kunder ved at blive endnu mere grønne, 
og kan I nedsætte omkostningerne til drift af jeres virksom-
hed? Få en screening af jeres potentialer for optimering af 
produktionen, så jeres input og output i virksomheden bli-
ver mindre. Ved input menes – el, vand og råvarer. Ved out-
put menes – affald, spildevand, genbrug m.m.

Få støtte til en grøn forretningsplan
Hvordan skal det finansieres? Der tilbydes udover screenin-
gen 50 % i støttekroner fra EU til konsulenter. Der vil blive 
afdækket muligheder for jeres vækst med færre ressour-
cer, samt regnet på om ideerne bærer ift. en fornuftig til-
bagebetalingstid. Forretningsplanen udarbejdes af konsu-
lenter valgt af jer.
Tilbuddet gives efter først-til-mølle-princippet for op til 100 
små og mellemstore virksomheder.

Event & netværk
Virksomheder inviteres jævnligt til arrangementer, hvor i her 
kan blive inspireret af virksomheder som har øget deres 
vækst ved at tænke grønt, inspiration fra konsulenter m.fl. 
Her vil I vil også kunne skabe netværk/samarbejder med an-
dre virksomheder. Også ægtefæller er velkomne til disse ar-
rangementer, som typisk afholdes sidst på dagen.
Læs mere på: cleangreenplan.dk eller
cleancluster.dk/clean-green-plan-region-sjaelland

Virksomheden Primoreels A/S er en virksomhed som 
trykker og stanser folielåg, der forsegler mejeriproduk-
ter. Et særligt fokus har været spildmateriale fra folierul-
lerne, som er en naturlig del af fremstillingsprocessen

Gennem projektet har Primoreels fået anskueliggjort hvor 
store mængder folie, der kan spares ved en omstrukturering 
af produktionen samt ved køb af en ny trykmaskine. Udover 
at givet en række funktionelle og tryktekniske forbedringer 
har det vist sig, at en omstruktureringen vil kunne reducere 
forbruget af både folier og trykfarve – der sammen er de to 
centrale råmaterialer som virksomheden bruger. 

Besparelser fundet
Optimering af råvarer og minimering af spild hos Primo-
reels A/S ved køb af ny trykmaskine knytter sig til hurtigere 
omstilling til nye trykopgaver. En hurtigere omstilling bety-
der mindre spild af folie og trykfarve i forbindelse med ind-
køring. Desuden er trykmaskinens hastighed op til 4 gange 
hurtigere end den eksisterende og vil kraftigt reducere ti-
meomkostningerne. 
Den samlede årlige besparelse effektiviseringen er bereg-
net til at blive op imod 830.000 kr. som direkte konsekvens 
af bedre allokering af materialer og mandetimer. Tilbage-
betalingstiden på trykmaskinen vil være 12 år, men mere 
end opvejes af nye muligheder og øget kapacitet i forhold 
til øget kundeordre.
Historien er vigtig, da den illustrerer hvordan der kan opnås 
besparelser og dermed en indtjening for virksomheden, ved 
at gennemgå arbejdsgange og kigge på nyt produktionsap-
parat, som samlet set vil kunne sænke både arbejdstimer, 
råvareforbrug og spild. 

(Case udlånt af SymbioseCentret)

Projektpartnere

Finansiering
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CLEAN Green Plan Case: Primoreels A/S Om CLEAN
Få en gratis screening -  

potentialer for øget vækst
Kan I tiltrække nye kunder ved at blive endnu mere grønne, 
og kan I nedsætte omkostningerne til drift af jeres virksom-
hed? Få en screening af jeres potentialer for optimering af 
produktionen, så jeres input og output i virksomheden bli-
ver mindre. Ved input menes – el, vand og råvarer. Ved out-
put menes – affald, spildevand, genbrug m.m.

Få støtte til en grøn forretningsplan
Hvordan skal det finansieres? Der tilbydes udover screenin-
gen 50 % i støttekroner fra EU til konsulenter. Der vil blive 
afdækket muligheder for jeres vækst med færre ressour-
cer, samt regnet på om ideerne bærer ift. en fornuftig til-
bagebetalingstid. Forretningsplanen udarbejdes af konsu-
lenter valgt af jer.
Tilbuddet gives efter først-til-mølle-princippet for op til 100 
små og mellemstore virksomheder.

Event & netværk
Virksomheder inviteres jævnligt til arrangementer, hvor i her 
kan blive inspireret af virksomheder som har øget deres 
vækst ved at tænke grønt, inspiration fra konsulenter m.fl. 
Her vil I vil også kunne skabe netværk/samarbejder med an-
dre virksomheder. Også ægtefæller er velkomne til disse ar-
rangementer, som typisk afholdes sidst på dagen.
Læs mere på: cleangreenplan.dk eller
cleancluster.dk/clean-green-plan-region-sjaelland

Virksomheden Primoreels A/S er en virksomhed som 
trykker og stanser folielåg, der forsegler mejeriproduk-
ter. Et særligt fokus har været spildmateriale fra folierul-
lerne, som er en naturlig del af fremstillingsprocessen

Gennem projektet har Primoreels fået anskueliggjort hvor 
store mængder folie, der kan spares ved en omstrukturering 
af produktionen samt ved køb af en ny trykmaskine. Udover 
at givet en række funktionelle og tryktekniske forbedringer 
har det vist sig, at en omstruktureringen vil kunne reducere 
forbruget af både folier og trykfarve – der sammen er de to 
centrale råmaterialer som virksomheden bruger. 

Besparelser fundet
Optimering af råvarer og minimering af spild hos Primo-
reels A/S ved køb af ny trykmaskine knytter sig til hurtigere 
omstilling til nye trykopgaver. En hurtigere omstilling bety-
der mindre spild af folie og trykfarve i forbindelse med ind-
køring. Desuden er trykmaskinens hastighed op til 4 gange 
hurtigere end den eksisterende og vil kraftigt reducere ti-
meomkostningerne. 
Den samlede årlige besparelse effektiviseringen er bereg-
net til at blive op imod 830.000 kr. som direkte konsekvens 
af bedre allokering af materialer og mandetimer. Tilbage-
betalingstiden på trykmaskinen vil være 12 år, men mere 
end opvejes af nye muligheder og øget kapacitet i forhold 
til øget kundeordre.
Historien er vigtig, da den illustrerer hvordan der kan opnås 
besparelser og dermed en indtjening for virksomheden, ved 
at gennemgå arbejdsgange og kigge på nyt produktionsap-
parat, som samlet set vil kunne sænke både arbejdstimer, 
råvareforbrug og spild. 

(Case udlånt af SymbioseCentret)

Projektpartnere

Finansiering



Du er 5 skridt fra at tage 
hånd om vækst og udvikling 
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CLEAN Green  
Plan netværksmøde
CLEAN Green Plan afholder to årlige netværksmøder for alle 
virksomheder, som er i gang med en grøn forretningsplan. 
Se mere på cleancluster.dk

Med CLEAN Green 
Plan kan I øge jeres 
omsætning og blive 
mere konkurrence-  
og bæredygtige
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Projektdeltagelse
Projektet er finansieret af Region Sjælland og 

EU’s regionalfond. Der er tale om offentlige midler, som kan gi-
ves til virksomheder, der opfylder projektets kriterier. Ethvert 
forløb påbegyndes med at ansøgervirksomheden godkendes 
som støtteberettiget, hvilket kræver at virksomheden er en lil-
le/mellemstor virksomhed, og at de ikke har modtaget mere 
end 200.000 Euro fra EU. 

Sparring og dokumentation
Når samarbejdet mellem virksomheden og den 

eksterne rådgiver er færdigt, laves den sidste dokumentation. 
Her dokumenteres virksomhedens timeforbrug og omkostnin-
ger til den grønne forretningsplan. CLEANs konsulenter bistår 
med hjælp og rådgivning under hele processen. 

Grøn forretningsplan
Virksomheden vælger selv, hvilket tilbud på den 

grønne forretningsplan de går videre med. Lige meget hvilket 
tilbud virksomheden vælger, modtager de 50% støtte til eks-
tern rådgivning. Den grønne forretningsplan gør virksomheden 
i stand til at implementere besparelserne på en let og oversku-
elig måde, som der også vil være støtte til.

Indhentning af tilbud
Virksomheden kan frit vælge rådgiver til at udfø-

re den opgave, vi sammen formulerer under screeningen. Der 
skal indhentes minimum to sammenlignelige tilbud på opgaven 
fra eksterne rådgivere.

Screening-potentialevurdering
Foretages af professionelle konsulenter fra CLEAN, 

hvor vi sporer os ind på, hvilke muligheder virksomheden har for 
at blive mere energi- og ressourceeffektiv, undersøger mulighe-
der for cirkulær økonomi og industrielle symbiosesamarbejder. 
Screeningen foretages på virksomheden som en gennemgang af 
virksomhedens lokaler og fremtidige planer for forretningen. En 
vigtig del af screeningen er at finde frem til hvilke områder, der 
med sandsynlighed kan opnås besparelser på, hvor mange res-
sourcer virksomheden ønsker at investere, og hvor motiverede 
de er for at føre deres besparelsespotentiale ud i livet. 
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