
FÅ STØTTE TIL AT GØRE DIN  
VIRKSOMHED GRØNNERE  
OG MERE CIRKULÆR 

ET SKRÆDDERSYET FORLØB TIL DIN VIRKSOMHED 
 

Kommuner, vidensinstitutioner, rådgivere og brancheorganisationer står klar til at hjælpe din virksomhed 
med at indfri de cirkulære potentialer og arbejde konkret med virksomhedens forretningsmodel. Alle 
virksomheder, der deltager i projektet, bliver tilbudt et skræddersyet forløb inden for et af to spor. 

1. Det ene spor er for virksomheder, der vil arbejde med én eller flere temaspecifikke grønne indsatser for at 
optimere den nuværende forretningsmodel. Det kan for eksempel handle om at gøre logistikken grønnere, 
blive skarpere på miljøledelse, optimere emballage og reducere mængden af madspild. 

2. Det andet spor er for virksomheder, der vil gå skridtet videre og sætte virksomhedens værdikæde under 
lup. Formålet er at indfri de cirkulære potentialer i samarbejde med producenter, leverandører og kunder. 
I dette spor hjælper DTU Circular Business Lab og rådgivere med at udvikle en ny og cirkulær 
forretningsmodel til din virksomhed. 

Vores ambition er at være affaldsfri i 
2021. I Bæredygtig Bundlinje startede 
vi med at se på, hvordan vi kunne 
minimere vores emballage, og så 
stillede vi krav til vores leverandører.

Klaus Wittrup, direktør i Gasoline Grill og 
deltager i Bæredygtig Bundlinje 1.0. 

“I BÆREDYGTIG BUNDLINJE 2.0 FÅR DU
• En screening og kortlægning af virksomhedens 

potentialer for grøn og cirkulær omstilling
• Rådgivning af konsulenter, der kan hjælpe med at 

udvikle din forretning
• Adgang til netværk, viden og workshops
• Din business case, et overblik over miljøeffekter 

ved din indsats og en konkret handlingsplan
• Mulighed for at søge støtte til implementering

Specifik temaindsats

Cirkulær forretnings- 
model i værdikæden

Kortlægning af 
virksomhedens 
potentialer 

• Business case
• Miljøeffekter ved 

grønne indsatser
• Handlingsplan

Mulighed for  
investeringsstøtte

KR.

Bæredygtig Bundlinje 2.0 hjælper dig med at udvikle 
din forretningsmodel med grønne tiltag, der kan 
mærkes på bundlinjen, og som sikrer en mindre 
klimabelastning. 



HVORDAN KAN DU DELTAGE I 
BÆREDYGTIG BUNDLINJE 2.0?
• Projektet henvender sig primært til 

virksomheder i byggebranchen og 
oplevelsesbranchen, herunder hoteller, 
restauranter og cafeer. 

• For at blive en del af Bæredygtig Bundlinje 
2.0 skal din virksomhed være lille eller 
mellemstor og ligge i Region Hovedstaden. 

• Det er afgørende, at du er motiveret for 
en grøn og cirkulær forretningsudvikling 
og vil bidrage med et stort engagement.  
Undervejs i forløbet skal du åbne din dør 
for rådgivere og dele forbrugsdata fra din 
virksomhed. 

• Du kan forvente, at et virksomhedsforløb 
vil vare mellem 9 og 12 måneder og kræve 
mellem 60 og 150 timer. Det afhænger af, 
om du skal arbejde med enkelte konkrete 
indsatser eller om der skal udvikles en 
cirkulær forretningsmodel.

KONTAKT

Er du interesseret i at høre mere om projektet 
og dine muligheder for grøn og cirkulær 
forretningsudvikling, så kontakt projektleder i 
Bæredygtig Bundlinje 2.0 

Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe
lft@gate21.dk / 5369 7008

2.0

LÆS MERE
 
www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje

FN’S VERDENSMÅL I PRAKSIS
Mange virksomheder vil gerne bidrage til arbejdet med 
FN’s 17 verdensmål og mulighederne er mange.  
Men det kan være svært at vide, hvor man som 
virksomhed skal starte. I Bæredygtig Bundlinje 2.0 
tager vi fat i verdensmål #7, #12 og #17 og hjælper din 
virksomhed med konkrete indsatser i praksis. 

Det er gratis at deltage i projektet, som løber 
fra 2019 til 2022. 

PARTNERE
Projektet er et samarbejde mellem kommuner, brancheaktører og vidensinstitutioner, der vil udvikle grønne 
og cirkulære forretningsmodeller hos 80 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden.  
 
Projektets partnere er Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Gentofte Kommune, Hvidovre Kommune, 
Københavns Kommune, Rudersdal Kommune, Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup, HORESTA,  
Wonderful Copenhagen, Hotel- og Restaurantskolen, Dansk Byggeri, GI Contractor & EnergiTjenesten Øst.

Videnspartnerne er DTU, Cphbusiness og AAU. Projektet ledes af Gate 21.

http://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje/
https://em.dk/media/9743/cirkulaer-oekonomi-faktaark.pdf
https://www.verdensmaal.org/7-baeredygtig-energi
https://www.verdensmaal.org/12-ansvarligt-forbrug-og-produktion
https://www.verdensmaal.org/17-partnerskaber-for-handling

