
Agenda • Fyn2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid

• Uvildig sparring om bæredygtig 
forretningsudvikling

• Grøn omstilling og energioptimering (Fyn)

• Klima- og CO2 regnskab

• Medfinansiering til bæredygtig og cirkulær transformation 



Erhvervshus Fyn

Vi hjælper fynske virksomheder 
med at øge produktiviteten, 
accelerere væksten og skabe 

bæredygtig forretning

gennem en bred vifte af 
erhvervsfremmetilbud



Erhvervshusene

• Erhvervshus Fyn er et af seks 
landsdækkende Erhvervshuse.

• Hos Erhvervshusene får du 
specialiseret sparring og adgang til 
finansieringsmuligheder, der 
matcher din virksomheds behov, samt 
adgang til de nationale klynger.



Erhvervshus Fyn 
for alle

Det er gratis at benytte 
Erhvervshus Fyn, da vi er ejet 
af de fynske kommuner og 
står til rådighed for alle 
fynske virksomheder

Vores mål er vækst og 
jobskabelse på Fyn.

Vores drivkraft er viljen til at 
sætte virksomhederne i 
centrum for den fynske 
erhvervsfremmeindsats.



• Alle fynske virksomheder, der har behov for 
specialiseret sparring

• Iværksættere

• Små og mellemstore virksomheder

• Store virksomheder

• Virksomheder i Middelfart kommune hører til 
Erhvervshus Sydjylland (Sparring og Finansiering)

Hvem 
hjælper vi?



S/I Erhvervshus Fyn

Sparring

Erhvervshus Fyn P/S
(Business Region Fyn P/S)

Direktion

Udvikling

Data & Analyse

Kommunikation

Shared Service

Medfinansiering

Knudepunkt

Nationale input



Sparring

Du får sparring 
fra specialister, 
som hjælper 

dig med at øge 
produktiviteten 
og accelerere 

din vækst.

Finansiering

Du får 
adgang til 

finansierings-
muligheder, der 
passer til dine 

behov for 
vækst.

Klynger

Du får adgang 
til vores klynger, 
så du sammen 
med andre kan 
accelerere din 

vækst.

Kerneopgaver 
i Erhvervshus 
Fyn



Fokusområder

• Bæredygtig forretningsudvikling 

• Digitalisering

• Automatisering

Andre muligheder for sparring

• Finansiering

• Strategi og ledelse 

• Salg og markedsføring

• Eksport og internationalisering

• Early Warning

Det tilbyder vi sparring indenfor



Sådan hjælper vi dig



Forretningsudviklere du møder hos Erhvervshus Fyn 
har bl.a. været ansat hos:

• Damixa, Ergomat (SP Group), Fazer Food, FL 
Schmidt, Frost & Sullivan, Glud & Marstrand, 
Interacoustics, Microsoft, Nassau Door, Semco
(nu Bravida), System Standex, TDC, og 
Thermo King. 

Vores forretningsudvikler har løbende sambesøg
med Innovationsfonden, Trade Council/UM, EKF 
Danmarks Eksportkredit og Vækstfonden.

Teamet af 
forretningsudviklere
hos Erhvervshus Fyn



Private 
samarbejdspartnere 

• Private rådgivere inden for 
strategi, 
markedsanalyse, kapital m.fl.

• Business Angels Syddanmark 
• Connect Denmark 
• Dansk Eksportforening 
• Dansk Industri (DI)
• Dansk Erhverv 
• Teknologisk Institut, Force mv. 

Erhvervshus Fyn – regionalt knudepunkt
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Offentlige 
samarbejdspartnere

• Lokale erhvervskontorer
• Innovationsfonden
• Vækstfonden
• The Trade Council (UM)
• Det Syddanske EU-Kontor
• Enterprise Europe Network
• EKF Danmarks Eksportkredit
• Nopef/Nefco
• IFU
• Patent- og Varemærkestyrelsen
• Nationale erhvervsklynger
• Dansk Design Center
• Universiteter og Erhvervs- og 

professionshøjskoler
• Designskolen i Kolding

Erhvervshus Fyn
Sparring

Finansieringsmuligheder
Erhvervsklynger 

Netværk



Vores VISION er at være med til 
at skabe bæredygtig vækst i 
konkurrencedygtige, nyskabende 
fynske virksomheder

Når fynske virksomheder har det godt –
så har Fyn det godt!

”
“



Bæredygtig
udvikling på 
Fyn

Analyser og effekter | Erhvervshus Fyn (ehfyn.dk)

Nyhed | 18. mar. 2022: Flere fynske virksomheder tuner ind på 
bæredygtighed | Erhvervshus Fyn (ehfyn.dk)

Bæredygtighedsbarometer | Erhvervshus Fyn (ehfyn.dk)

https://ehfyn.dk/content/temaer/analyser/
https://ehfyn.dk/content/ydelser/flere-fynske-virksomheder-tuner-ind-paa-baeredygtighed/4ebf04d8-48ce-40fd-ac1c-0f3f77889038/
https://ehfyn.dk/content/ydelser/baeredygtighedsbarometer/a64ee883-43f6-4500-8026-967813bc1aa8/


Bæredygtig
udvikling på 
Fyn

Bæredygtighedsbarometer | Erhvervshus 
Fyn (ehfyn.dk)

https://ehfyn.dk/content/ydelser/baeredygtighedsbarometer/a64ee883-43f6-4500-8026-967813bc1aa8/


Uvildig 
sparring om 
bæredygtig 
forretnings-
udvikling

Bæredygtig virksomhed 
og grøn omstilling 



Bæredygtighed 
og Grøn 
omstilling 



Mange 
udfordringer 
og muligheder 
er i spil



Hvem stiller 
krav til   
bæredygtig 
virksomhed og 
grøn
omstilling?



Myndigheder 
og lovgivning



EU: 
Corporate
Sustainability
Reporting 
Directive
(CSRD)

ESG



EU: 
Corporate
Sustainability
Reporting 
Directive
(CSRD)

ESG

Miljøforhold (E)
Standarderne skal fastsætte de oplysninger, som virksomhederne skal 
offentliggøre om miljøforhold:

• Klimaforandringer
• Vandressourcer
• Cirkulær økonomi
• Forurening
• Biodiversitet

Sociale forhold (S)
Standarderne skal også fastsætte de oplysninger, som virksomhederne 
skal offentliggøre om sociale forhold, fx:

• Lige muligheder for alle
• Arbejdsforhold
• Respekt for menneskerettigheder

Governance (G)
Endelig skal standarderne fastsætte, hvad virksomhederne skal oplyse 
om god selskabsledelse, fx:

• Ledelsens opgaver i forhold til virksomhedens bæredygtighed
• Virksomhedsetik og -kultur
• Virksomhedens kontrol og risikostyring i forhold til 

bæredygtighedsrisici



Bæredygtigheds-
rapportering
(ESG)

ESG-nøgletal kan bruges til at måle udviklingen og fremdriften i forhold 
til virksomheders arbejde med bæredygtighed. 

Kommercielt kan det være en fordel, fordi virksomhederne kan tilbyde 
kunderne mere transparens og endda lægge fokus på nogle bestemte 
indsatsområder.



Kunder og 
leverandører



Kunder og 
leverandører



Bæredygtighed 
og
forretning 



Bæredygtighed 
og
medarbejder-
tilfredshed 



Bæredygtighed 
-

de første skridt



Bæredygtig
forretnings-
udvikling
(EH Fyn)



Uvildig 
sparring om 
bæredygtig 
forretnings-
udvikling og 
grøn
omstilling 

De ”lavt hængende frugter” (?)

• Potentiale for energioptimering (indledende screening)?

• Tilknytning af energikonsulent?

• CO2 aftryk/Klimaregnskab (Scope 1+2 og 3)?

• Kortlægning af igangværende bæredygtighedsindsats (hvor 
bæredygtige er vi)?

• Bæredygtige udfordringer og muligheder?

• Relevante data og nødvendige dokumentation?

• Ledelsesmæssige prioritering og organisatoriske forankring 
af bæredygtighedsindsats? – Behov for kompetenceløft?

• Kommunikation om igangsatte bæredygtighedsindsats (vi er i 
proces og fokuseret)? – Synlighed (og relevans)?



Uvildig 
sparring om 
bæredygtig 
forretnings-
udvikling og 
grøn
omstilling 

Strategiske indsatser (?)

• Bæredygtighed inkl. i forretningsstrategien?

• Forretningsmodellen - interaktion om fælles bæredygtigheds-
indsats i hele værdikæden

• Miljømærkning og –ledelse (certificeringer og standarder)?      
– Systematik og dokumentation?

• Bæredygtighedsprofil, -fortælling og kommunikationsstrategi?  
– Positionering?

• Nye grønne investeringer?

• Handlingsplan med bæredygtighedsfokus (og for grøn 
omstilling)?

• Kortlægning af medfinansieringsmuligheder – til rådgivning, 
investeringer og internt kompetenceløft?

• Komplementære indsatser? – Fx digitalisering (data), Eksport & 
internationalisering (Go2Market plan)? …



Hvor 
bæredygtige
er vi?

(”Bæredygtighedshjulet”)



Kom godt i 
gang med 
bæredygtig 
forretnings-
udvikling
(EH Fyn)



Kom godt i 
gang med 
bæredygtig
forretnings-
udvikling

Medarbejdere bæredygtighed | Erhvervshus Fyn (ehfyn.dk)

https://ehfyn.dk/content/temaer/baeredygtighed/ydelser/medarbejdere-baeredygtighed/6fdecda3-09c7-463a-b350-23396b98af74/


Bæredygtig 
virksomhed 
og grøn
omstilling

Hvad er din virksomheds 
næste, bedste skridt?



Finansieringsmuligheder

Du får adgang til finansieringsmuligheder, 
der passer til din virksomheds behov for 
vækst.



Kontakt
Steen Nymann Andersen

Forretningsudvikler, Sparring

Tlf. 2550 5308

E-Mail: 
stna@erhvervshusfyn.dk    

Læs mere om Erhvervshus Fyn på 

WWW.EHFYN.DK


