
Rådgivning
ved Naboskab

Find ressourcerne  
i jeres affald

2.0

Få et gratis rådgivningsforløb
I Bæredygtig Bundlinje 2.0 tilbyder vi nu 
virksomheder et forløb med fokus på jeres 
affaldshåndtering. Sammen med rådgiveren 
Naboskab, kan I undersøge reststrømme, og 
finde svar på, hvordan I bedre kan udnytte 
affaldet som ressourcer. Vi arbejder cirkulært 
med fokus på at minimere affald og spild, og 
sikre mere genbrug og genanvendelse af det 
affald, I har. 

Hvem er Naboskab? 
Naboskab kan rådgive jeres virksomhed 
om udvikling af en grøn og cirkulær 
forretningsmodel, der fokuserer på det 
output, der i dag udgør jeres affald. 

Der er mange gode grunde til at dykke ned 
i affaldsstrømmen og overgå til en cirkulær 
forretningsmodel, hvor man eksempelvis 
udnytter restproduktet i produktion af nye 
produkter. 

Enten i egen virksomhed eller i partnerskaber 
med andre. Cirkulære initiativer kan resultere 
i både CO2-besparelser og økonomiske 
besparelser, men også åbne op for nye 
forretningsmuligheder, samarbejder og 
innovation.

Det får I ud af forløbet
• Analyse af affaldsfraktioner og 

nye muligheder for afsætning til 
genanvendelse, genbrug eller upcycling

• Forslag til sortering og affaldsminimering
• Fokus på inddragelse af og adfærd hos 

jeres medarbejdere
• Konkrete anbefalinger til grønnere indkøb
• En handlingsplan, hvor Naboskab gør det 

nemt for jer at kvalificere beslutninger og 
prioritere indsatser. Handlingsplanen vil 
rumme skræddersyede anbefalinger til 
løsninger

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. 
Virksomheden skal sætte tid af til 1-2 møder 
med rådgiver.

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

Reducerer I jeres 
affaldsmængder 
til fordel for mere 
genbrug eller 
genanvendelse, 
støtter I op om FN’s 
verdensmål nr. 11 & 12.  


