
HVORFOR VÆRE MED?

Ved at deltage i projektet får du

• Besøg af en konsulent, der gennemgår jeres affald
• En afdækning af potentialet for nemmere og 

mere genanvendelse af affald i din virksomhed 
samt potentialet for at optimere jeres udgifter til 
affaldshåndtering

• Fri benyttelse af app, der digitaliserer jeres 
affaldshåndtering og måler effekten af mere 
genanvendelse

• En gennemgang af kontrakten med din virksomheds 
affaldsindsamler med henblik på at afdække 
potentiale for mere genanvendelse 

• Mulighed for at bidrage til udviklingen af værktøjer, 
der giver jer yderligere muligheder for at dokumentere 
genanvendelsen og bidrager til en reel genanvendelse 
af affaldet

• Deltagelse i workshop og netværk med andre 
virksomheder i projektet

HVEM KAN DELTAGE?

Små og mellemstore virksomheder med potentiale for 
mere genanvendelse af affald i Rudersdal Kommune kan 
deltage. Projektet henvender sig især til virksomheder, der 
ønsker at kunne dokumentere genanvendelsen og bidrage 
til, at affald ses som en ny ressource.  

Virksomhedernes affaldsindsamlere kan også deltage 
i projektet, da de er en vigtig del af at optimere 
affaldshåndteringen.

HVAD SKAL DER TIL?
Det er gratis at deltage i projektet. Du bidrager med din 
tid og dit engagement. Du skal regne med at bruge op til 
40 timer over cirka halvandet år afhængig af størrelsen 
af din virksomhed og dit engagement. Vi gør opmærk-
som på at der er begrænset antal pladser for deltagelse 
i projektet.

Er din virksomhed interesseret i at øge genanvendelsen 
af jeres affald, så kontakt: 

Laust Boas
72682364
boas@rudersdal.dk

INVITATION TIL SAMARBEJDE

NEM AFFALDSHÅNDTERING 
OG MERE GENANVENDELSE

Rudersdal Kommune kan hjælpe med at gøre din 
virksomhed grønnere ved at gøre affaldshåndteringen nem, 
samtidig med at alle regler for affaldssortering overholdes.

FÅ STYR PÅ GENANVENDELSE AF 
AFFALD OG BRUG DET AKTIVT I DIN 
VIRKSOMHED

Din virksomhed kan bruge dokumentationen af en øget 
genanvendelse til at få en stærkere grøn profil overfor 
kunder.  
 
Projektets formål er at optimere affaldssortering og 
øge genanvendelsen. Du får professionel hjælp til at 
komme i gang med at affaldssortere, så det lever op til 
reglerne, eller til at gøre sorteringen endnu bedre, hvis din 
virksomhed allerede er i gang. Få for eksempel hjælp til at 
se nye muligheder i jeres materialer og affald, eller til at 
optimere din aftale med affaldsindsamleren.

SCREENING TEST ANALYSE WORKSHOP
EFFEKTIV OG 

NEM AFFALDS- 
HÅNDTERING

Gennemgang af dit 
affald og afdækning 
af potentialet for 
mere og nemmere 
genanvendelse

Du tester forskellige 
værktøjer i praksis i 
din virksomhed

Hvilke værktøjer er 
mest effektive for 
dig?

Der afholdes en work-
shop med inspiration 
og netværk


