
AFFALD ELLER 
RESSOURCER?

Det er dyrt at komme af med 
virksomhedsaffald. Det kan også 
være, at det I anser for at være 
affald i stedet kan bruges som en 
ressource af andre virksomheder 
eller recirkuleres på anden vis. 

Jo bedre overblik I har over de 
forskellige fraktioner og over 
jeres muligheder for genbrug og 
genanvendelse, jo større chance er 
der for, at I kan spare penge.

Projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0 sætter fokus på affald. Som virksomhed kan I få et 
skræddersyet forløb, der tager udgangspunkt i jeres behov. I kan deltage i alle tilbud eller plukke 
det ud, som er mest relevant. Tilbuddene arrangeres af Cphbusiness og Miljønetværk Nordsjælland 
og det er gratis at deltage.  

Som virksomhed ønsker vi

Projekt med 
studerende

Studerende i praktik

Workshop 2

Case 
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Læs mere om de forskellige tilbud på næste side. 

Kontakt:
Thomas A. Christensen 
thoach@kk.dk / 6020 0588
Københavns Kommune

Læs mere om projektet:
www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling2.0

http://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje


NETVÆRK
Netværksgruppe
To gange årligt
Alle deltagere i projektet 
Bæredygtig Bundlinje 2.0 
tilbydes medlemskab af 
Miljønetværk Nordsjællands 
Erfa-gruppe: Affald, ressourcer 
og miljøledelse. Gruppens 
dagsorden sættes af deltagerne. 
Miljønetværk Nordsjælland står 
for det praktiske.

Markedsdag
Efteråret 2021
Du kan deltage i et 
arrangement med andre parter 
i affaldskæden, for eksempel 
transportører, kommuner og 
virksomheder, der arbejder 
med særlige løsninger til 
sortering, behandling, design, 
kommunikation og andet. 
Forud for dagen melder du en 
problemstilling ind. Formålet 
er, at du kan få feedback og 
konkrete løsningsforslag.

Medlem af Miljønetværk 
Nordsjælland
Du kan blive medlem af 
Miljønetværk Nordsjælland. 
Medlemsskabet er gratis og 
rækker ud over projektperioden. 
Det betyder, at du kan udveksle 
viden med andre, deltage i 
inspirationsmøder og fortsætte 
i netværksgruppen om affald, 
ressourcer og miljøledelse.

WORKSHOPS 
Workshop 1: Ressourcer, affald og genanvendelse
Onsdag d. 26. februar 2020, kl. 12-15
Peder Oxes Allé 2, 3400 Hillerød

Åbent for alle interesserede virksomheder.

Tilmelding senest 19. februar på hjemmesiden.

Denne workshop er for medarbejdere, som skal 
arbejde i praksis med affaldshåndtering og 
cirkulær genanvendelse. Workshoppen kan med 
fordel suppleres med en studerende i praktik eller 
projekt. 

Efter workshoppen har du 
• En forståelse for principper bag 

affaldshåndtering i EU – og hvordan det spiller 
sammen med cirkulær økonomi. 

• Viden om, hvad man skal være opmærksom 
på ved håndtering, sortering og behandling af 
affald.

• Kompetencer, der gør dig i stand til at udvikle 
og gennemføre målrettede løsninger inden for 
affald og genanvendelse. 

Workshop 2: Fokus på genbrug og genanvendelse
Onsdag d. 15. april 2020, kl. 12-15
Peder Oxes Allé 2, 3400 Hillerød

Forbeholdt virksomheder, der deltager i projektet.

Tilmelding senest 8. april på hjemmesiden. 
Obs! Tilmelding 15. marts, hvis der ønskes forløb 
med studerende. 

Denne workshop er for virksomheder, der ønsker 
at udforske mulighederne i cirkulær økonomi og 
hvordan det kan implementeres i virksomhedens 
eksisterende forretningsmodel. 
Efter workshoppen har du:
• Viden om genbrug og genanvendelse af 

ressourcer og om hvordan du fremmer 
cirkulation af disse i din virksomhed.

• Forslag til hvad du kan gøre for at flytte dine 
ressourcer højere op i affaldshierarkiet.

• Kompetencer, der gør dig i stand til at arbejde 
videre med implementering af cirkulære 
principper i din forretningsmodel.

Workshoppen kan med fordel suppleres med 
en case-competition, hvor de studerende kan 
kortlægge mulighederne for genanvendelse af 
specifikke affaldsfraktioner som din virksomhed 
ønsker at arbejde videre med.

FORLØB MED STUDERENDE
Projekt og praktik
Projektperioder, forår og efterår 2020: Uge 14 - 23 og uge 45 - uge 2.
Praktikperioder, forår og efterår 2020: 1. februar - 30. april og 15. august – 15. november.

Miljøteknolog-studerende har indsigt i miljøkrav, miljøledelse, energi-, affalds – og kemikaliehåndtering. 
De studerende har en projektperiode på otte uger og et praktikforløb på tre til fem måneder, hvor de i 
samarbejde med virksomheder løser specifikke opgaver. 
Typiske opgaver vil være at:
• Kortlægge affaldstyper, der med fordel kan frasorteres til genanvendelse
• Planlægge en organisering af jeres frasorterede fraktioner, så det bliver en integreret del af 

hverdagen
• Give input til affaldsminimering og forebyggelse
Til alle opgaver, er der tilknyttet en projektkonsulent. 

Case competition – den problematiske fraktion
Hvis din virksomhed har en specifik fraktion, som I gerne ville have forslag til, hvordan I kommer af med, 
så skyd den videre til os. De studerende vil arbejde i grupper på jeres case, og gruppen med den bedste 
løsning vil efterfølgende præsentere den for jeres virksomhed.

https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/arrangement/workshop-1-ressourcer-affald-og-genanvendelse/
https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/arrangement/workshop-2-fokus-paa-genbrug-genanvendelse/

