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Få et gratis rådgivningsforløb
I Bæredygtig Bundlinje 2.0 tilbyder vi nu 
virksomheder et forløb med fokus på at minimere 
affald og materialespild i byggebranchen i 
samarbejde med Lendager Group. 
Rådgivningen henvender sig primært 
til byggevirksomheder, leverandører til 
byggebranchen eller virksomheder, som står 
overfor at skulle bygge nyt eller renovere sine 
bygninger. 

Hvem er Lendager Group? 
Lendager Group er en af de førende aktører 
indenfor bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi 
i byggebranchen. Lendager Groups kompetencer 
spænder vidt - fra arkitektur og byggeledelse 
til nedrivning og materialeproduktion. De er 
eksperter i at kombinere innovation, design og 
udvikling af bæredygtige løsninger, materialer og 
strategier. 

Med et rådgivningsforløb hos Lendager Group 
er der mulighed for at finde økonomiske 
og materialemæssige materialer, nye 
forretningsmuligheder og et reduceret CO2-
aftryk. 

Som en del af rådgivningen, får du Lendager 
Group’s bog A changemaker’s guide to the future, 
der guider til cirkulær forretningsudvikling.  

Det får du ud af forløbet  
• Kortlægning af materialestrømme og 

affaldsstrømme i virksomheden og på 
byggepladserne.

• Udarbejdelse af strategi, handlingsplan og 
forslag til at reducere materialeforbrug og 
affaldsstrømme.

• Input og konkrete anbefalinger til udvikling af 
nye cirkulære produkter og tjenester.

• Rapport, der tydeliggør forløb og giver 
overblik over de økonomiske og miljømæssige 
potentialer ved tiltagene, der arbejdes 
med i forløbet. Rapporten anviser også en 
handlingsplan for det videre forløb. 

Hvad kræver det at være med? 
Rådgivningen er gratis for virksomheder, der 
deltager i Bæredygtig Bundlinje 2.0 og forløbet 
strækker sig over cirka to måneder.

Virksomheder, der deltager skal sætte tid af til 
1-2 møder med rådgiver og stille data til rådighed. 
Det drejer sig for eksempel om indkøbs- og 
affaldsdata og økonomiske nøgletal. 

Kontakt
Er du blevet nysgerrig på dine muligheder for 
at deltage i Bæredygtig Bundlinje 2.0, så tøv 
ikke med at kontakte os.

Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, 
Seniorprojektleder i Gate 21
lft@gate21.dk // +45 5369 7008

Ved at sikre mere 
genbrug og bedre 
genanvendelse i 
byggeriet, støtter I op 
om FN’s verdensmål 11 
og 12.  


