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Indledning

Året 2022 i Ressource City har været et aktivt år med mange konkrete resultater:

Der er blevet arbejdet med fire projekter, som har støttet Næstved-virksomheder med 2 mio. kr. , afholdt 5 
arrangementer, sat 28 virksomheder i gang med klimaregnskaber, skrevet nyhedsbreve til 900 læsere, haft over 50.000 
visninger på de sociale medier og holdt oplæg om grønt iværksætteri for 1.000 gymnasieelever i Næstved. 

Vi har haft tæt dialog om konkrete muligheder for grønne tiltag og samarbejder med 55 virksomheder, hvoraf de 48 
virksomheder er fra Næstved Kommune.

Ved hjælp af projektmidler har vi fået finansieret to projektansættelser i 2022. Og med andre projektmidler har vi haft 
mulighed for at udvikle vores hjemmeside med viden og værktøjer til grøn omstilling.

I nærværende årsrapport giver vi et indblik i de væsentligste aktiviteter og resultater. God læselyst!
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Ressource Citys arbejde har i 2022 talt ind i flg. Af  FNs verdensmål:



2 mio. kr. til grøn omstilling i Næstved-
virksomheder i 2022
9 virksomheder i Næstved Kommune har med hjælp fra Ressource City fået 2 mio. kr. til grøn omstilling og 

til at søsætte grønne forretningsideer i 2022.

Hovedparten er gået direkte til virksomhedernes investering i nyt udstyr og maskiner. Udstyret understøtter 

direkte nye, grønne forretningskoncepter i den enkelte virksomhed. Derudover har en del af 

virksomhederne fået penge til rådgivning fra private rådgivningsvirksomheder.

Det er gennem de to EU-finansierede grønne erhvervsudviklingsprojekter, Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) 

og Green Change Zealand (GCZ). Ressource City har været projektpartner i de to projekter, har rekrutteret 

virksomhederne til projekterne, og har været grøn videnspartner i projekterne. 

Ressource City har hjulpet virksomhederne med at afklare, hvor der er relevant, grønt udviklingspotentiale i 

virksomhederne, og har bistået med tilskudsansøgninger. Desuden har Ressource City i GCZ-projektet 

bistået med cirkulære værdikædeanalyser samt udvikling af grøn udviklings- og forretningsplaner.

I forbindelse med GCO har Ressource City faciliteret et netværk mellem de lokale deltagervirksomheder. 

Ved netværksmøder har Ressource City sikret kompetenceudvikling af virksomhederne gennem oplæg fra 

eksterne fagpersoner om relevante emner med udgangspunkt i deltagervirksomhedernes aktuelle behov. 

Nogle af deltagervirksomhederne fra GCO er efterfølgende blevet formidlet videre til projekt SMV Grøn.

4

Værdi for virksomhederne i Næstved Kommune

Deltagervirksomheder

Projekt Green Change Zealand
BioKube A/S
Dansk Miljø & Genbrug ApS
FreezeTeq ApS
RECYCON Element ApS

Projekt Grøn Cirkulær Omstilling
Anlægsgartner Heino Vistisen A/S
Børge Jakobsen & Søn A/S
Casa Arkitekter ApS
Niels Juel Petersen A/S
XL-Byg Medings Tømmerhandel A/S

KPI Årsresultat

20 besøg hos virksomheder 30 virksomhedsbesøg

20 møder med virksomheder i RC 25 møder i RC



Vidnesbyrd fra deltagervirksomheder i Ressource Citys projekter

”Hvis ikke Ressource City havde kontaktet os, havde vi aldrig 

vidst, at projektet eksisterede, og så var vi ikke kommet med i 

denne omgang. Det økonomiske aspekt fra projektet har haft 

en stor betydning. Men også det, at der var nogen til at holde 

os i hånden i forhold til at screene virksomheden og vise 

forretningsmuligheder” 

Rasmus Sørensen, medejer af Anlægsgartner Heino Vistisen

5

Dansk Miljø & Genbrug: Træ- og plastaffald blev til forretningsguld

Dansk Miljø & Genbrug lever af at håndtere affald fra bygge- og anlægsbranchen. Fra tidligere at sende alt 
brændbart affald til forbrænding, er virksomheden nu gået i gang med at gøre en forretning ud af at sende 
affaldet i recirkulation.

Det er gennem det grønne erhvervsudviklingsprojekt, Green Change Zealand, at Dansk Miljø & Genbrug er 
kommet på sporet af den gode forretning i recirkulation af materialer.

Såvel princippet om at gøre forretning ud af genanvendelse som kontakten til plastvirksomheden og 
byggemarkedskæden er resultater af Ressource Citys direkte vejledningsarbejde i projektet.

”I projektet blev vi opmærksomme på, at der var et potentiale i træ- og plastaffald. Vi havde haft en 
fornemmelse af, at man ikke udnyttede de materialer, der kom ind, optimalt. Men det var først i 
forbindelse med en cirkulær værdikædeanalyse med Ressource City, at potentialet i affaldet for alvor blev 
klart for os”, siger afdelingschef Daniel Opiola.

Han fortæller, at projektet har åbnet virksomhedens øjne for, hvor mange muligheder der er for 
genanvendelse.

”Og vi gør ikke noget alene for vores blå øjnes skyld. Jeg tænker, vi har fået en forretningsfordel ved at 
være på forkant”, siger han.

”Den grønne forretningsplan og det dokumentationsmateriale, 

der hører med, har været nyttigt i forbindelse med at rejse ny 

kapital. Investorer og fonde efterspørger sådan noget. Vi er 

normalt meget drift. Så hvis ikke lige vi var tvunget til at gøre 

det, så havde vi nok ikke fået det gjort. Og så har det også været 

fedt at kunne sige, at vi har fået tildelt 450.000 kr. i EU-støtte, 

og dermed at der er andre, der også kan se det som en god ide og 

et bidrag til den grønne omstilling”

Annica Flade, administrerende direktør i RECYCON Element



Projekter i 2022
Ressource City er løbende involveret i forskellige grønne erhvervsudviklingsprojekter. Med projekterne formidler ressource city viden, værdi og 

vækst til virksomheder i Næstved Kommune.

Projekt Green Change Zealand

Formålet er at støtte virksomheder, der arbejder med udvikling af grønne produkter 

og services, som kan reducere affaldsmængder, energiforbrug og CO2-udledninger. 

Ressource City deltager som grøn videnspartner, og har bistået med virksomhedsforløb 

i fire Næstved-virksomheder. Ressource City har desuden udviklet et online videns- og 

værktøjsområde om grøn omstilling. Virksomhederne har gennem projektet udviklet 

grønne løsninger og forretningskoncepter. 
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Projekt Sammen skaber vi grønne iværksættere i Næstved

Formålet er at styrke to lokale ungdomsuddannelsers arbejde med grønt iværksætteri. 

Ressource City deltager som videnspartner, dels på et et-årigt talentforløb for ca. 20 

elever og dels gennem oplæg for ca. 1000 elever om iværksætteri og grønt 

iværksætteri samt arbejde med grønne forretningsideer og virksomhedsudfordringer 

fra lokale virksomheder.

Projekt Grøn Cirkulær Omstilling

Formålet er at Ressource City har deltaget som videnspartner, og har bistået med 

fem virksomhedsforløb i Næstved-virksomheder. Virksomhederne har fået 

udarbejdet en konkret plan for arbejdet med grøn omstilling med bistand fra 

private rådgivere, og har fået tilskud til udstyr og maskiner.

Projekt Klimaregnskab for håndværkervirksomheder

Formålet er at klæde håndværkervirksomheder på til at udarbejde klimaregnskaber. 

Forløbet er et tilbud til virksomheder, der har indgået kontrakt med Næstved 

Kommune om udførelse af håndværkerydelser på under 50.000 kr. Ressource City og 

Center for Ejendomme er tovholdere på projektforløbet med undervisningsbistand 

fra konsulentvirksomheden NIRAS.

Start/slut: 2022/2023

Projektpartnere: Næstved Gymnasium og HF, EUC-HTX Næstved og Remisen Næstved

Fuld projektbeskrivelse: https://ressourcecity.Dk/groenne-ivaerksaettere/

Start/slut: 2021/2023

Projektpartnere: Erhvervshus Sjælland, Kalundborg Symbiosen, Knowledge Hub Zealand, DTU, 

Copenhagen Capacity, Connect Køge, Sorø Erhverv og Slagelse Erhvervscenter.

Deltagervirksomheder: Biokube, Dansk Miljø & Genbrug, FreezetTq og RECYCON Element

Fuld projektbeskrivelse: https://ressourcecity.Dk/green-change-zealand/

Start/slut: 2022/2023

Projektpartnere: Lifestyle & Design Cluster, CLEAN – Danmarks miljøklynge, Erhvervshusene, 

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark, Gate21, Plast Center Danmark, Food & 

Bio Cluster Denmark, Dansk Industri, Dansk Design Center og DAMRC

Deltagervirksomheder: Anlægsgartner Heino Vistisen, Børge Jakobsen & Søn, Casa Arkitekter,

Niels Juul Pedersen og XL Byg Medings Tømmerhandel

Fuld projektbeskrivelse: https://ressourcecity.dk/projekt-gco/

Start/slut: 2022/2023

Projektpartnere: Center for Ejendomme, Næstved Kommune

Deltagervirksomheder: 28 håndværksvirksomheder med kontrakt med Næstved Kommune

Fuld projektbeskrivelse: https://ressourcecity.dk/projekt-klimaregnskab/

https://ressourcecity.dk/groenne-ivaerksaettere/
https://ressourcecity.dk/green-change-zealand/
https://ressourcecity.dk/projekt-gco/


Samarbejdspartnere og interessenter

Lokalt

Regionalt

Nationalt/
internationalt
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Ressource City samarbejder både lokalt, regionalt og nationalt/internationalt med henblik på at skabe grøn omstilling, der bidrager til vækst hos virksomheder i Næstved 

Kommune. På lokalt plan bringer vores viden og metoder i spil ved 1:1 kontakt med virksomheder og faciliterer matchmaking mellem potentielle samarbejdspartnere 

(kunder, leverandører, aftagere, myndigheder etc.). På regionalt plan stadfæster og opbygger vi bl.a. vores position som stærk videnspartner inden for cirkulær økonomi og 

udvider vores erfaringer gennem projektsamarbejder. Gennem nationale og internationale netværk inden for cirkulær økonomi opnår vi adgang til ny viden og metoder. På 

alle niveauer samarbejder vi om formidling af viden og metoder.

Greater Copenhagen
EU Office

Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse Gate 21

CLEAN

Symbiose
Netværk
Danmark

KL

Københavns Kommune

DTU

Copenhagen Capacity

Kommuner i Region 
Sjælland

Connect Køge 

Erhvervshus 
Sjælland

Kalundborg Symbiose

WE BUILD DENMARK

RUC

Slagelse 
ErhvervscenterRegion Sjælland

Miljøstyrelsen

CONCITO

Erhvervsstyrelsen

DAKOFA

Lifestyle &
Design Cluster

CBS

Erhvervshus 
Hovedstaden

State of Green

Hansen & Andersen Næstved
Hein Christiansen 
Tømrerfirma
Holmegaard Blik
Insta
Jørn Johansen
Knud Jensen VVS
LS Control
Maglemølle
Malermester Hans Larsen
Malermester P. E. Jensen
Niels Juul Pedersen
NK Forsyning
NOVENCO Building & Industry
NV3
Næstved Erhverv

AffaldPlus
Anlægsgartner Heino Vistisen
Ardagh Glass Holmegaard
BH Gulve
Biokube
Børge Jakobsen & Søn
CASA Arkitekter
Dansk Miljø & Genbrug
DGE Miljø- og Ingeniørfirma
ECC 
El & Teknik
EUC Sjælland
Farvemessen Drift
Frede Nielsen 
FreezeTeq
H. Nielsen & Søn
H. P. Christensen & Søn

Lokale, eksterne samarbejdspartnere i 2022

Næstved Erhvervsforening
Næstved Gulve
Næstved Gymnasium og HF
Poul Sejr Nielsen
Ragn-Sells Danmark
RECYCON Element
Reiling Glasrecycling
Remisen Næstved
Ropox
Ræbild & Walin
Scheibel El & Sikring
Sydsjællands Gulvafslibning 
Toms Kloakservice
V.Jørgensen VVS 
XL Byg Meding
ZBC
Zealand

Interne samarbejdspartnere i 2022

Næstved Byråd
Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og 
Friluftsturismeudvalget

Direktionen 
Center for Teknik og Miljø
Center for Ejendomme 
Center for Politik og Udvikling

Center for Dagtilbud og Skole
Center for Kultur og 
Borgerservice
Center for Koncernservice
Næstved Sociale Virksomhed



Nyhedsbreve i 2022
Loyale følgere, høj åbningsrate

Med 10 nyhedsbreve i 2022 er vi kommet ud til de målgrupper, som 
interesserer sig for Ressource Citys arbejde, vores arrangementstilbud og 
vores resultater. Og gennem nyhedsbrevene skaber vi opmærksomhed om 
det materiale, vi har liggende på vores hjemmeside. Godt 900 personer 
modtager Ressource Citys nyhedsbrev.

Vores modtagere af nyhedsbrevet er loyale og interesseret i, hvad vi har at 
fortælle. Det kan vi se på, hvor mange procent af modtagerne, der åbner 
vores nyhedsbreve og klikker sig videre til vores hjemmeside gennem link i 
nyhedsbrevene. I 2022 var det 39,3 % af alle udsendte nyhedsbreve, der 
blev åbnet.

Til sammenligning så ligger den gennemsnitlige åbningsprocent for 
nyhedsbreve i danske nonprofitorganisationer på 25,5%. Den 
gennemsnitlige åbningsprocent på alle nyhedsbreve i Danmark, fx også fra 
virksomheder, medier osv., er på 11,0%.

Eksponering og medier
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KPI Årsresultat

4 oplæg for 

skoleklasser/uddannelser

20+ oplæg for 

skoleklasser/uddannelser

3 oplæg ved eksterne 

arrangementer uden for 

Næstved Kommune

3 oplæg ved eksterne 

arrangementer uden for 

Næstved Kommune

Ressource City har 685 følgere på 
LinkedIn og 657 følgere på Facebook. Vi 
er til stede på sociale medier for at

• dele inspiration, cases og værktøjer 
og tips om nye tilskudsordninger mv.

• markedsføre vores tilbud og 
arrangementer

• synliggøre vores indsatser og 
resultater bredt

I 2022 er vi nået ud til flere mennesker 
med vores budskaber, vi har fået flere 
reaktioner i form af likes, delinger og 
kommentarer, og flere klikker på de link, 
vi deler. 

766

1955

1300

2665

2021 2022

Udvikling i interaktioner på sociale medier

Reaktioner, likes, delinger, kommentarer

Klik på links, fotos etc.

46259

51674

2021 2022

Udvikling i visninger af
opslag på sociale medier

Sociale medier i 2022
Stigning i visninger, følgere og interaktioner



Ressource Citys hjemmeside:
Hjertet for vores kommunikation
Ressource Citys hjemmeside er hjertet i vores kommunikation udadtil. Det er Ressource Citys 
visitkort i den digitale verden. Og her ligger de nyheder, artikler, arrangementsomtaler og 
tilmeldingsformularer, som vi gennem vores sociale medier og nyhedsbreve linker til.

Antallet af besøg på hjemmesiden har været støt stigende de seneste år. Det vidner om, at 
indholdet på hjemmesiden er stadigt mere attraktivt og taler ind i en efterspørgsel efter information 
om grøn omstilling og cirkulær økonomi. 

Takket være ressourcer fra projektet Green Change Zealand har vi haft mulighed for at
udvikle et nyt område på hjemmesiden med viden, værktøjer og inspirationscases,
som virksomheder kan bruge til at komme i gang eller komme videre i deres grønne
omstillingsproces.
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Eksponering og medier

4109

7858 9031

2020 2021 2022

Udvikling i besøg på 
hjemmesiden

Nyt indhold på hjemmesiden i 2022

• 8 nyheder på  hjemmesiden

• 5 virksomhedscases

• 11 nye sider med viden og 

værktøjer om grøn omstilling for 

virksomheder



Konference om cirkulær økonomi 2022

Danske virksomheder bliver mødt med øgede grønne og cirkulære krav og 

forventninger fra kunder, medarbejdere, investorer og myndigheder. Hvordan kan 

virksomhederne håndtere dem? Det handlede Ressource Citys konference 2022 om.

Talere:

❖ Jakob Riis, adm. Direktør, Falck A/S og fhv. formand for Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse

❖ Michael Zöllner, CEO, Danmarks Grønne Investeringsfond

❖ Kristian Fribo, bæredygtighedschef, STARK

❖ Katrine Lee Larsen, CEO og grundlægger, Copenhagen Cartel

Omtale af konference: https://ressourcecity.dk/saadan-haandterer-virksomheder-de-gronne-krav/

Arrangementer og gæster
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Netværksarrangementer i 2022

• 6 virksomheder præsenterede deres grønne forretningside, et produkt 

eller en service ved grøn businessdating 2022.

• Arrangement om materialer i det bæredygtige byggeri og de nye 

klimakrav i bygningsreglementet i 2023.

Afviklet i samarbejde med Næstved Erhverv, WE BUILD DENMARK og 

Zealand.

• Virksomhedsbesøg hos Ragn-Sells i Næstved med fokus på bæredygtig 

affaldshåndtering.

• Studietur med besøg hos robotvirksomheder og robotmesse for 

industri og bygge/anlægsvirksomheder. Fokus på at udnytte nutidens 

og fremtidens robotter til materialeeffektiv produktion.

Afviklet i samarbejde med Næstved Erhverv og WE BUILD DENMARK.

Meget tilfreds 75%

Tilfreds 25%

Meget utilfreds 0%

Lidt utilfreds 0%

Lidt tilfreds 0%

Samlet tilfredshed med arrangementer

KPI for 2022 Årsresultat
3 netværksarrangementer 4 netværksarrangementer

Konference om cirkulær økonomi 2022 Konference om cirkulær økonomi 2022

60 virksomheder til Ressource Citys konference 

og netværksarrangementer

88 virksomheder har deltaget i Ressource Citys 

konference og netværksarrangementer

700 gæster 930 gæster

I høj grad 
37%

I nogen grad 
48%

I mindre 
grad 11%

Slet ikke 0%

I ringe grad 0%

I denne grad kan arrangementet hjælpe 
min virksomhed

Deltagerevaluering 2022

https://ressourcecity.dk/saadan-haandterer-virksomheder-de-gronne-krav/
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