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Juryens innstilling til formannskapet 
Nordre Follo kommunes grønne bærekraftsfond for næringslivet 
 
 
TILSKUDD FORESLÅS TILDELT FØLGENDE 11 SØKERE (ALFABETISK): 
 
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Aljana 
Org.nr. 924040327 

Bærekraftig møteplass 
med grønn profil på 
Bøndenes hus - fra jord til 
bord og tilbake jord 

1400 Ski 01.11.2021 

31.12.2022 

580 000 400 000 

Juryens innstilling: 
     

Prosjektet skal utvikle et møtested med grønn profil på Bøndenes hus i Ski, og har dermed en sterk lokal 
forankring i Nordre Follo. Prosjektet – en helårsdrevet kafé med servering av kortreist mat – har særlig 
effekt på den sosiale og miljømessige bærekraftsdimensjonen. Prosjektet skal bidra til å integrere flere 
kvinner i arbeidslivet. Kunnskapsbygging og -utveksling, integrering, økt velferd og bedre helse er 
forventede effekter. Miljøeffekten omfatter kortreiste produkter, dyrevelferd og bærekraftig produksjon 
(som juryen mener kan forsterkes ytterligere med et enda større søkelys på klimavennlige matprodukter). 
Prosjektet tilfører kommunen et bærekraftig og samfunnsnyttig lokalt tiltak, og synes gjennomførbart 
såfremt egenkapitalen er sikret, hvilket søker bekrefter at er tilfelle. 
        

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

BeeFolque 
Kollektivet 
Org.nr. 925882526 

Grønn helårsdrevet 
gårdsbutikk på Bøndenes 
hus, med salg av kortreiste 
kvalitetsprodukter og 
tilgang på områder for 
selvdyrking og selvplukk av 
grønnsaker 

1400 Ski 01.11.2021 

31.12.2022 

630 000 400 000 

Juryens innstilling: 
     

Prosjektet tar mål av seg å danne grunnlag for etablering av flere helårs og sesongbaserte gårdsbutikker i 
Folloregionen. Prosjektet gir innbyggerne mulighet til å handle kortreiste produkter til en konkurransedyktig 
pris, samtidig som det skal øke vår bevissthet om viktigheten av bier og pollinerende insekter for 
matproduksjon og økosystemene. Prosjektet har en uttalt sosial og økonomisk effekt, gjennom å fremme 
sysselsetting (flere grønne arbeidsplasser i Nordre Follo), inkludering, integrering og samarbeid på tvers av 
sektorer. Juryen mener at en viktig suksessfaktor vil være markedsføring av tiltaket for å sikre etterspørsel 
og lønnsomhet på sikt.        

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

CleanCup AS 
Org.nr. 920254926 

Produsere og lansere 
verdens første norsk-
produserte menskopp 

1410 Kolbotn 01.11.2021 

01.05.2022 

500 000 500 000 

Juryens innstilling: 
 

  

   

Merkevaren har allerede inntatt en posisjon i det norske markedet, og det synes å være et potensiale for å 
styrke denne posisjonen ytterligere. Produktet er i utgangspunktet tuftet på bærekraft, som et gjenbrukbart 
alternativ til de tradisjonelle engangsproduktene. FNs bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon 
er særlig relevant med bakgrunn i avfallsreduksjonen som oppnås. Søker viser god innsikt i målgruppen, 
produktutvikling og øvrig markedsmiks, og mener å kunne tilby målgruppen et norskprodusert og mer 
miljøvennlig alternativ til samme pris som en menskopp produsert i eksempelvis Kina. Juryen anerkjenner 
viktigheten av finansiering og rådgivning for å lykkes med den neste vekstfasen, og håper at prosjektet på 
sikt også gir økt sysselsettingseffekt i Nordre Follo.     
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Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Johnsen Chemicals 
AS 
Org.nr. 995929074 

  

Reduksjon av 
luftforurensning ved bruk 
av forbrenningskatalysator  

1414 Trollåsen 01.10.2021 

30.06.2022 

500 000 350 000 

Juryens innstilling: 
     

Prosjektet er innrettet særlig for å bidra til bærekraftsmål 13 (stoppe klimaendringene) gjennom mer 
effektiv forbrenning. Reduksjon i helsefarlige utslipp fra forbrenning av kull, biomasse og søppel vil gi 
forbedret luftkvalitet og mindre forsuring og overgjødning (bærekraftsmål 15 – livet på land). Det søkes om 
tilskudd for å gjennomføre en 30 dagers test av virksomhetens forbrenningskatalysator i Indonesia. Juryen 
vurderer at demonstrasjon av teknologien er nødvendig for å kunne skalere opp virksomheten og inngå 
langsiktige kontrakter med kraftprodusenter i flere kontinenter. Miljøeffekten som oppnås er potensielt stor 
(10 prosent redusert energibehov for samme mengde kraft). Utover bidraget til globalt miljøvern, synes den 
lokale effekten for Nordre Follo foreløpig liten (f.eks. arbeidsplasser). 

      
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Kenson AS 
Org.nr. 914776929 

Økt fokus på kontorhelse 
skaper et bærekraftig 
samfunn nasjonalt og 
internasjonalt 

1423 Ski 01.09.2021 

31.12.2022 

500 000 500 000 

Juryens innstilling: 
     

Prosjektet skal bidra til helhetlige ergonomiske produktløsninger til mennesker som jobber på kontor og 
hjemmekontor i Norge, Norden, og etter hvert også globalt. Prosjektet søker også å omstille produksjonen 
fra Kina til Norge. Prosjektet knytter seg særlig til bærekraftsmålene som fremmer god helse og miljømessig 
bærekraft, og til de indirekte sosiale og økonomiske effektene av riktige ergonomiske kontorløsninger, som 
lavere sykefravær. Juryen bemerker søkers vekstambisjon og strategiske markedstilnærming, med antatt 
betydelig potensiale også for økt lokal verdiskapning og nye arbeidsplasser i Nordre Follo kommune.     
      

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Klingelberg 
Products AS 
Org.nr. 924321385 

  

Plastgjenvinning - mot nye 
mål 

1415 Oppegård 01.11.2021 

31.10.2022 

500 000 350 000 

Juryens innstilling: 
     

Prosjektet knyttes til varemerket ExtinCa, en ny og fornybar type plast som vil bidra til redusert forsøpling, 
mindre matsvinn og økt gjenvinning. Dette er store trusler mot miljøet i dag, og prosjektet synes å kunne ha 
en betydelig effekt på bærekraftsmålene som angår livet i havet og livet på land, så vel som ansvarlig 
forbruk og produksjon. Juryen ser verdien av å støtte utviklingen av nødvendige prototyper, slik at 
teknologien kan tilbys markedet nasjonalt og internasjonalt. Den lokale effekten i Nordre Follo synes 
foreløpig lav, men kan øke gjennom tilskudd fra fondet. 
      

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Ole Kristen Karlsrud 
Org.nr. 969098520 

  

Karlsrud Gård 1425 Ski 15.11.2021 

31.12.2022 

500 000 300 000 

Juryens innstilling: 
     

Det søkes om tilskudd til å etablere utsalg av egenprodusert storfekjøtt, gjennom en gårdsbutikk ved 
Karlsrud Gård i Ski, salg til restauranter og egen nettside. I prosjektet inngår et "grønt omsorgstilbud" til 
målgrupper som kan få en helseeffekt av gårdsaktiviteter og nærvær av dyr. Miljøeffekten knyttes til  
kortreist matproduksjon, dyrevelferd og reduksjon av matsvinn. Juryen legger vekt på at prosjektet fremmer 
lokal handel og tilfører en ny lokal attraksjon, stimulerer til flere lokale arbeidsplasser, og også legger opp til  
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et undervisningsopplegg for skoleelever. Fra et miljøperspektiv, bemerkes det at storfekjøtt er blant 
matproduktene med størst klimafotavtrykk, knyttet til metanutslipp, vann- og landarealbruk. Økt 
kjøttkonsumpsjon har negativ påvirkning på miljøet. Samtidig kan det ha en positiv effekt hvis 
lokalprodusert kjøtt erstatter importert kjøtt.        

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

ReTyre AS 
Org.nr. 915027121 

Automatisert og 
kontinuerlig produksjon av 
dekk i TPU som eliminerer 
bruk av gummi, gir 82% 
reduksjon i CO2 og 2000% 
økt effektivitet 

1400 Ski 01.11.2021 

31.03.2022 

700 000 700 000 

Juryens innstilling: 
     

Søker produserer dekk til en rekke formål – fra sykkel til rullestoler og barnevogner – på en måte som 
eliminerer bruk av gummi, og som dermed gir omfattende miljøbesparelser sammenlignet med 
konvensjonell produksjon. Prosjektet omhandler finansiering til opprettelsen av et pilotanlegg på Drømtorp i 
Ski - en omstilling/videreutvikling for virksomheten. Søker har utviklet og patentert en støpemetode for å 
produsere sirkulære dekk i flate støpeformer, slik at produktet i ettertid kan "brettes ut" til et normalt 
sirkulært dekk. Det er denne teknologien som skal igangsettes gjennom blant annet tilvirking av prototyper 
og teknisk design. Juryen bemerker den særdeles høye miljøeffekten som TPU-teknologien gjør mulig, 
samtidig som teknologien i seg selv er innovativ og bærekraftig. Juryen anerkjenner også den økonomiske 
effekten knyttet til lokal verdiskapning og arbeidsplasser i kommunen.  
      

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Scandi Energy AS 
Org.nr. 993561193 

  

S3 Vakuum Trommel 
Tørke - lansering 

1405 Langhus 01.12.2021 

31.12.2022 

600 000 500 000 

Juryens innstilling: 
     

Prosjektet omhandler en helt ny teknologi for slambehandling som søker har fått rettighetene til, og som 
virksomheten nå søker om støtte til å markedsføre mot B2B-markedet. Søknaden beskriver i særlig grad den 
miljømessige effekten for livet i havet, med en betydelig utslippsreduksjon, samt relevansen for eksempelvis 
landbasert fiskeoppdrett. Det legges opp til et samarbeid med Nordre Follo Renseanlegg. Det grønne 
bærekraftsfondet er ment å fremme innovasjon, omstilling, samarbeid og lokal sysselsetting, og her mener 
juryen at et eventuelt tilskudd vil bidra til å oppnå flere av disse målene, samtidig som miljøeffekten er 
potensielt stor og langsiktig.          

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Time2Discover AS 
Org.nr. 925474746 

«Den forsvunne Diamant» 
- Bærekraftig teknologisk 
løsning for å lære og 
motivere barn og voksne i 
å ta vare på naturen ved å 
delta i «Søppeljakt». 

1414 Trollåsen 01.11.2021 

01.12.2022 

500 000 500 000 

Juryens innstilling: 
     

Søker skal skape miljøbevissthet og naturglede hos målgruppen gjennom utvikling av teknologi, spill og 
interaktive opplevelser. Prosjektet treffer bredt på tvers av de miljømessige og sosiale 
bærekraftsdimensjonene, og i mindre grad på den økonomiske dimensjonen. Holdningsendring og bedre 
folkehelse er blant uttalte effekter. Juryen bemerker at prosjektet er godt i gang, men at finansiering 
behøves for å utvikle programvaren ytterligere. Det foreligger også en omfattende plan for testaktiviteter 
og markedsføring. Den lokale og regionale effekten synes å være god, også når det gjelder lokal 
sysselsetting. Juryen mener at prosjektet fremstår kreativt, nytenkende og skalerbart. 
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Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Utafor Boksen 
Nordre Follo 
Org.nr. 923850171 

Miljøtaxi: Bærekraftig 
transporttilbud i Nordre 
Follo - sysselsetting som 
både hjelper miljøet og 
letter eldrebølgen 

1400 Ski 01.12.2021 

30.11.2022 

500 000 400 000 

Juryens innstilling: 
     

Utafor Boksen søker å være en brobygger mellom eldre i Nordre Follo som bor hjemme, og tjenestene i 
kommunen. Det søkes om finansiering til et pilotprosjekt som er under testing. Her leveres det næringsrik 
mat hjem til eldre, og seniorer kjøres til og fra dagtilbud/trening. Effektene som beskrives knyttes både til 
målgruppen seniorer (økt livskvalitet), til menneskene som arbeider for Utafor Boksen (økt inkludering og 
sysselsetting), og til besparelsene for kommunen og samfunnet. Miljøhensyn er innlemmet i prosjektet, som 
kjøring med el-biler. Juryen oppfatter at tiltaket innebærer et innovativt tilbud til eldre, og at det har en 
betydelig sosial og samfunnsøkonomisk bærekraftseffekt.   

            

TILSKUDD TILDELES IKKE FØLGENDE 12 SØKERE (ALFABETISK):          

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Alfa + Omega AS 
Org.nr. 951726087 

  

Ny metode for lokalisering 
av landminer 

1412 Sofiemyr 01.12.2021 

01.12.2022 

800 000 0 

Juryens innstilling: 
 

  

 

 
Prosjektet beskriver en metode som hjelper Norsk Folkehjelp med å lokalisere landminer. Det fremgår ikke 
at selskapet selv bidrar med utvikling av teknologien, men fungerer som et salgs-/mellomledd. Søknaden 
besvarer ikke hvordan prosjektet bidrar til bærekraftig utvikling i Nordre Follo. Finansieringsoversikten 
forutsetter svært store tilskudd fra andre støttegivere (Innovasjon Norge eller Norsk Folkehjelp) som ennå 
ikke synes innvilget. Søknaden gir ikke tilstrekkelig grunnlag for tilskudd fra fondet.   

  

 

 
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

BLK Rådgivning & 
Rettshjelp 
Org.nr. 898537412 

  

StainAble 1418 Kolbotn 02.01.2022
30.06.2022 

500 000 0 

Juryens innstilling: 
     

Innstilling separat (unntatt offentlighet). 
  

 

      

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Creeps Norway 
Kjersti Helene 
Glestad 
Org.nr. 990903859 

 

Levere selskapsartikler til 
små og mellomstore 
selskaper etter en 
bærekraftig modell 

1410 Kolbotn 22.10.2021
01.07.2022 

500 000 0 

Juryens innstilling:      

Prosjektideen er å levere selskapsartikler til små og mellomstore selskaper etter en bærekraftig modell. 
Bærekraftseffekten ved å leie selskapsartikler fremfor å eie (delingsøkonomi) argumenteres det godt for, 
men juryen mener søknaden ville vært styrket dersom modellen som det vises til, ble forklart også ut ifra 
andre hensyn, og mer helhetlig. Eksempelvis utgjør innkjøp av nye varer den vesentligste delen av beløpet 
det søkes om, men søknaden gir ingen informasjon om hvordan bærekraft vektlegges i innkjøpene eller 
øvrige ledd i verdikjeden.  
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Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Ireda AS  
Org.nr. 897179822 
  

Nanotech bunnstoff for 
båter og skip 

1412 Sofiemyr 01.12.2021 

31.08.2022 

500 000 0 

Juryens innstilling: 
     

Søker beskriver miljøeffekten av nanotech-teknologien, men prosjektbeskrivelsen og økonomi- og 
finansieringsplanen gir ikke juryen tilstrekkelig forståelse for, og innsikt i, hva som tenkes gjennomført av 
selskapet med et eventuelt tilskudd. Søknadsbesvarelsen gir ikke grunnlag for å kunne bevilge tilskudd.        

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Kolbotn Klær AS 
Org.nr. 986465812 
 

Mot en bærekraftig 
fremtid 

1410 Kolbotn 22.10.2021 

01.01.2025 

500 000 0 

Juryens innstilling:      

Søker er bevisst miljøutfordringene knyttet til produksjon av klær og sko, og viktigheten av bærekraft i 
leverandørkjeden - samt å kommunisere dette til stadig mer bevisste kunder. Bedriften har en viktig rolle 
som lokal arbeidsgiver og tjenestetilbyder, og viser godt samfunnsansvar. Juryen mener at prosjektideen 
ikke knyttes til et konkret mål eller utviklingstiltak, utover dreining av driften i mer bærekraftig retning, 
hvilket også gjenspeiles i søknadens kostnads- og finansieringsplan.  
      
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Losol AS 
Org.nr. 914103339 
 

Bruket - Gjenbruk av 
sykler og tre 

1410 Kolbotn 01.12.2021 

01.12.2022 

385 000 0 

Juryens innstilling: 
     

Søknaden retter fokus mot bærekraftstiltak som gjenbruk og avfallsreduksjon gjennom å tilby reparasjon av 
sykler og møbler, samt opplæring i vedlikehold av syker. Møteplassen som er tenkt etablert gir også effekt 
på den sosiale bærekraftsdimensjonen. Juryen synes visjonen, bærekraftstanken og den potensielle lokale 
verdien fremstår interessant, men mener det er uklart hvordan inntekter skal genereres over tid for å sikre 
prosjektets levedyktighet, og også hvordan søker skal lykkes med å skape etterspørsel i et marked der deler 
av tjenesten (sykkelreparasjon) allerede tilbys.        

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Moving Mamas AS 
Org.nr. 915808778 

Søm som virkemiddel for 
ombruk- og 
redesignprodukter 

0102 Oslo 30.01.2022 

30.11.2022 

500 000 0 

Juryens innstilling: 
     

Søker belyser miljøutfordringer i klesindustrien og løfter frem miljøeffekten av ombruk og redesign. 
Prosjektet skisserer et innovativt samarbeid med eiendoms- og byggenæringene for å redusere bruk-og-
kast. Søkers virksomhet er tuftet på å inkludere innvandrerkvinner, hvilket også gir flere effekter på den 
sosiale bærekraftsdimensjonen. Et av fondets grunnleggende kriterier er at søker skal høre hjemme i 
kommunen. Denne søkeren er registrert i Oslo, men har virksomhet (systue) i Ski. Dersom juryen likevel skal 
kunne vurdere tilskudd til virksomheten, menes det at den lokale effekten for Nordre Follo bør fremkomme 
av søknaden i større grad. Juryen vurderer at søknaden ikke gir tilstrekkelig grunnlag for støtte. 
      
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Renergi AS 
Org.nr. 884220572 
 

Ozon som 
forbrenningskatalysator 

1412 Sofiemyr 15.11.2021 

31.05.2022 

400 000 0 

Juryens innstilling:      

Prosjektet retter seg mot nye kunder med en teknologi som har som mål å redusere forbruk av fossilt 
drivstoff. Det kommer frem av prosjektbeskrivelsen at målet er økt salg til nye målgrupper av et allerede 
utviklet produkt, fremfor utvikling/omstilling. Juryen mener prosjektbeskrivelsen viser liten verdi eller effekt 
av prosjektet for Nordre Follo, samt mener at økonomi- og finansieringsplanen gir få opplysninger om 
hvordan et eventuelt tilskudd fra fondet er tenkt benyttet. 



6 
 

Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Sameiet Håndverks 
& Industribygg 
Org.nr. 991737710 
 

Utbygging av solcelle 1405 Langhus 01.04.2022 

01.06.2022 

500 000 0 

Juryens innstilling:      

Prosjektet går ut på å bygge et solcelle-anlegg på taket i Håndverksveien 2, med mål om å produsere og 
benytte egen energi. Juryen er enig i at lokal fornybar strømproduksjon er et godt tiltak for å imøtekomme 
økt strømbehov i samfunnet, og at prosjektet kan gi lokal effekt på miljødimensjonen. Den økonomiske 
effekten og omfanget av prosjektet, det vil si hvor mange virksomheter som vil dra nytte av dette, mener 
juryen at søker kunne belyst og besvart i større grad. Søknaden gir ikke tilstrekkelig informasjon for å kunne 
støtte prosjektet denne gang.  

      
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Seiffert Marketing 
AS 
Org.nr. 964290458 
 

Rensing av varm frityrolje 1414 Trollåsen 01.12.2021 

01.11.2022 

1 000 000 0 

Juryens innstilling:      

Tiltaket går ut på å rense varm frityrolje ved hjelp av en spesifikk rensemaskin som firmaet selger. Prosjektet 
søker midler til å intensivere salget i tråd med økt fokus på det grønne skiftet. Juryen mener søknaden i liten 
grad besvarer spørsmålene knyttet til prosjektets bidrag til de ulike bærekraftsdimensjonene, eller hvordan 
prosjektet er tenkt gjennomført. Økonomi- og finansieringsplanen synes ikke å samsvare i særlig grad med 
prosjektmålene, illustrert ved kostnaden ved å flytte et lager. Juryen vurderer at besvarelsen ikke 
imøtekommer vilkårene for å motta tilskudd. 
      
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Små folk as 
Org.nr. 926562088 
 

Videreutvikling av Små 
folk as 

1415 Oppegård 27.08.2021 

31.12.2022 

500 000 0 

Juryens innstilling:      

Det søkes om støtte til å utvikle en konseptbutikk med fokus på bærekraft, barndom og familieliv. Søker 
ønsker å inspirere målgruppen til å ta bærekraftige valg, samt gjøre bærekraftige produkter tilgjengelige. 
Juryen mener søknaden forklarer godt bærekraft som grunntanke for konseptet, men synes ikke at den 
ambisiøse prosjektideen gjenspeiles i økonomi- og finansieringsoversikten. Fremfor kostnader utelukkende 
til ansettelse av en ekstra person, kunne tilskudd vært tenkt benyttet til relevante (markeds)aktiviteter og 
virkemidler som bidrar til å levendegjøre forretningskonseptet, formidle budskapet og "treffe" 
markedet/nye kunder. Juryen mener søknaden mangler en helhet som gir grunnlag for støtte denne gang. 
      
Bedrift Prosjekt Sted Start/slutt Søkt beløp Tilskudd 

Svartskog Kolonial 
AS 
Org.nr. 897233762 
 

Bærekraftig utvikling av 
eiendommen RA vei 172 

1420 Svartskog 21.10.2021 

01.06.2022 

500 000 0 

Juryens innstilling:      

Søker ønsker å regulere eiendommen slik at det kan bygges ny bolig på eiendommen, og slik at hele det 
eksisterende huset kan benyttes til servering og matproduksjon. Det vises til at en slik utbygging er 
avgjørende for at driften av stedet kan videreføres. Juryen mener Svartskog Kolonial er et viktig tilbud – og 
attraksjon – i Nordre Follo, men vurderer at økonomisk støtte til regulering av eiendom ikke faller inn under 
fondets kriterier, eksempelvis at det skal foreligge en nytenkende og bærekraftig prosjektidé.   
      

Sum søkt beløp/tilskudd (11 søkere)      6 010 000 4 900 000 
Sum søkt beløp/ikke tilskudd (12 søkere)   6 585 000 0 
Totalt for juryens innstilling (søkt beløp/tilskudd)  12 595 000 4 900 000 

 


