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MILJØMÆRKER 
& MILJØLEDELSE

Hvordan dokumenterer din 
virksomhed sin indsats på 
miljøområdet? 

Deltag i dette forløb, der klæder 
dig på til at arbejde struktureret 
med bæredygtighedsindsatser.

Hvorfor miljømærker? 
At opnå et miljømærke eller en 
certificering betyder, at virksomheden 
har dokumentation for at arbejdet 
med virksomhedens eller produktets 
miljøpåvirkning er systematiseret, og 
at virksomheden har en strategi for 
miljøindsatsen.

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

Københavns Kommune, Miljønetværk Nordsjælland og Cphbusiness 
er partnere i Bæredygtig Bundlinje 2.0 og står bag dette tilbud

Læs mere på

www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje 

Som en del af projektet Bæredygtig Bundlinje 
2.0 får din virksomhed mulighed for at deltage i 
et forløb, der igangsætter eller viderefører jeres 
indsats inden for bæredygtighed. På sigt kan I 
også gå efter en blåstempling af arbejdet i form 
af et miljømærke eller et miljøledelsescertifikat.

Erfaringer har vist, at virksomheder, som 
indfører miljømærker eller miljøledelse, kan spare 
penge på bundlinjen og samtidig opnå et grønt 
image. 

Forløbet er både relevant for virksomheder, 
der har fokus på at opnå et mærke for hele 
virksomhedens miljøarbejde og for virksomheder, 
der har fokus på bæredygtige produkter. 

Læs mere om tilbuddet på næste side.

https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/arrangement/workshop-om-miljoemaerker-og-miljoeledelse/
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WORKSHOP: 
BLIV INSPIRERET OG KOM I GANG MED MILJØMÆRKER OG MILJØLEDELSE

MILJØTEKNOLOGISTUDERENDE LØSER OPGAVER I PRAKSIS

OM TILBUDDET

RÅDGIVNING OG IMPLEMENTERINGSSTØTTE

Få adgang til netværk og samarbejde
Din virksomhed tilbydes gratis medlemskab af Miljønetværk Nordsjælland 
og deres netværksgruppe for affald, ressourcer og miljøledelse.

Onsdag den 1. april, klokken 12-15, Peder Oxes Alle 2, 3400 Hillerød
Workshoppen gentages i efteråret 2020. Dato følger. 

Deltagerne opdeles i to workshops afhængig af interesse. 
1. Miljøledelse og miljømærker for virksomheden som helhed, for eksempel ISO 14001
2. Bæredygtige produkter, for eksempel Svanen eller Blomsten

Begge workshops sættes i gang med et inspirerende oplæg fra en virksomhed, der har erfaringer 
med arbejdet. Derefter arbejdes der i grupper med din virksomheds case. 

Workshoppen vil give deltageren:
• Inspiration fra andre til den videre proces
• En handlingsplan for det videre arbejde

Tilmelding senest den 25. marts 2020 via www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje/arrangement

Arbejdet med at opnå miljøledelse eller miljømærke kan hjælpes på vej af miljøteknologi-
studerende. Gennem uddannelsen får de studerende indsigt i miljøkrav, miljøledelse og energi-, 
affalds– og kemikaliehåndtering. 

Vi kan tilbyde forskellige forløb, herunder tre til fem måneders praktik og otte ugers 
projektforløb. Tilbud om studerende gælder efter først til mølle-princippet. 

Seneste tilmelding, hvis du skal have en studerende i praktik, er mandag den 2. marts 2020.

Deltager du i Bæredygtig Bundlinje 2.0, kan du få økonomisk støtte og rådgivning til at komme 
videre med dit grønne arbejde og implementere tiltag. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/arrangement/workshop-om-miljoemaerker-og-miljoeledelse/

