
FIND NYE VEJE TIL EN 
GRØNNERE BUNDLINJE

Bæredygtig Bundlinje og din kommune giver hjælp 
til at gøre din virksomhed grønnere gennem  
eksempelvis at udvikle produkter, der undgår  
affald, at genanvende ressourcer eller spare på 
materialer eller energi i din virksomhed. 

FÅ GRATIS HJÆLP TIL EN GRØN FORRETNINGSPLAN MED TILTAG, DER GÅR  
DIREKTE PÅ BUNDLINJEN OG GIVER DIN VIRKSOMHED EN GRØNNERE PROFIL

SMIDER DU MATERIALER UD AF VINDUET?
Nej vel? Men en undersøgelse viser alligevel, at  
danske produktionsvirksomheder kan spare 
gennemsnitligt 6 procent årligt på materialer.  
 
6 procent ud af vinduet - eller direkte på bundlinjen?

Syddansk Universitet, 2014.

ER DIT AFFALD MÅSKE NOGET VÆRD?
130-410 millioner kroner årligt! Så stort er poten-
tialet for at genanvende affald i samtlige bran-
cher i hovedstadsregionen. De største potentialer 
ligger i at udnytte genanvendte materialer bedre, 
samt i højere grad at genanvende affald, der i 
dag brændes.

Region Hovedstaden, 2013.

Når din virksomhed deltager i Bæredygtig  
Bundlinje, vil du få glæde af:

• En gennemgang af din virksomheds produkter 
og processer. 

• En afdækning af din virksomheds grønne  
potentialer.  

• Adgang til skræddersyet viden, workshops  
og netværk med andre virksomheder. 

• Konsulenthjælp til at udvikle en grøn forret-
ningsplan med miljømæssige og økonomiske 
gevinster.  

• Værktøjer til at måle på effekterne af din  
virksomheds grønne forretningsplan.

HVAD ER UDBYTTET FOR DIN VIRKSOMHED?

>>

Din virksomhed får et gratis forløb, der munder ud 
i en grøn forretningsplan. En grøn forretningsplan, 
der kan forbedre din virksomheds energi- og 
ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og derved 
bundlinje.

ALLERØD KOMMUNE



HVAD KAN EN GRØN FORRETNINGSPLAN HANDLE OM?
Den grønne forretningsplan i Bæredygtig Bundlinje tager fat i de tiltag, som har størst potentiale for at 
give gevinst for din virksomhed. Det kan eksempelvis handle om: 

ENERGI- OG MATERIALEBESPARELSER 
Din virksomheds potentiale for at udnytte råmaterialer og halvfabrikata i produktionen 
bedre og spare på energien.

INDUSTRIEL SYMBIOSE
Din virksomheds restprodukter eller affald kan eventuelt bruges som ressource hos en  
anden virksomhed. Det kan handle om eksempelvis at udnytte overskudsvarme eller 
genanvende restprodukter.

CIRKULÆR PRODUKTUDVIKLING OG -DESIGN
Din virksomheds potentiale for at retænke produkter og services, så de skaber mindre 
affald og er mere ressourceeffektive. Det kan for eksempel ske ved at genanvende materi-
aler, designe produkter med lang levetid, som kan repareres eller skilles ad og genbruges.  
På den måde kan virksomhedens produkter indgå i det økonomiske kredsløb igen og igen.

HVEM KAN DELTAGE I BÆREDYGTIG BUNDLINJE?
Små og mellemstore virksomheder med potentiale for materiale- og energibesparelser i  
Region Hovedstaden kan deltage i Bæredygtig Bundlinje. Det er gratis at deltage. 

HVAD SKAL DIN VIRKSOMHED BIDRAGE MED?
• Engagement og motivation
• Tid –  cirka 90 timer i hele forløbet, som forventes at vare højst 6 måneder. 

HVORDAN DELTAGER DIN VIRKSOMHED?
Tilmeld din virksomhed ved at kontakte: Pernille Enevoldsen, projektleder, Allerød Kommune
      pene@alleroed.dk
      48 10 02 61

Første forløb starter den 1. april - tilmeld dig nu.
Andet forløb starter den 29. august 2016 - tilmeld dig inden den 15. august 2016. 

Der er kun 15 pladser i din kommune – så skynd dig. 

PROJEKTETS PARTNERE
Københavns Kommune, Fredensborg Kommune, Allerød Kommune, Frederikssund Erhverv, Danmarks 
Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet (AAU København) og Gate 21. 100 små og mellemstore 
virksomheder i Region Hovedstaden vil få assistance til at udvikle grønne forretningsplaner i projektet. 

Læs mere om Bæredygtig Bundlinje på www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje
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