
Få et gratis rådgivningsforløb
I Bæredygtig Bundlinje 2.0 tilbyder vi virksomheder 
et forløb med fokus på plast, pap og generelt 
emballagetyper.  
 
Fremtidens emballage skal bestå af genanvendte, 
bæredygtige eller bionedbrydelige materialer. 
Sammen med Teknologisk Institut kan I sætte 
fokus på mere bæredygtig emballage, som kan 
medføre en række miljøgevinster, og samtidig 
styrke jeres brand og give jer konkurrencefordele. 
Rådgivningen kan også ruste jer til det kommende 
producentansvar, som påbydes alle EU’s 
medlemslande fra 2025. 
 
Hvem er Teknologisk Institut?
Teknologisk Instituts emballagesektion tilbyder 
test, rådgivning og udvikling inden for emballage. 
De assisterer virksomheder med rådgivning om 
emballagestrategi og produkttilpasning, udfører 
materialeprøvning og procesoptimering og 
udvikler koncepter.

Med et rådgivningsforløb hos Teknologisk Institut 
kan I få udviklet en strategi og en handlingsplan 
for, hvordan jeres emballage bliver mere 
bæredygtig. Via rådgivningen får I også indsigt i, 
hvordan denne nye grønnere forretningsmodel kan 
reducere jeres CO2-udledning. 

Det får I ud af forløbet
• Viden om og anbefalinger til håndtering af 

jeres emballage 
• Forslag til nye og mere miljøvenlige typer af 

emballage, herunder fokus på genanvendt 
materiale. I får konkrete forslag til at 
reducere og optimere materialeforbrug og 
affaldsstrømme knyttet til jeres emballage. 

• Viden og indsigt i specielle forhold vedrørende 
fødevareemballage, blandt andet lovkrav

• En rapport, der tydeliggør mulighederne for 
mere cirkulære emballage-løsninger og som 
anviser en handlingsplan for det videre forløb. 
Rapporten indeholder også vurdering af de 
miljømæssige og økonomiske potentialer

Hvad kræver det at være med?
Rådgivningen er gratis for virksomheder, der 
deltager i Bæredygtig Bundlinje 2.0
Virksomheder skal sætte tid af til 1-2 møder 
med rådgiver og stille sine data til rådighed, fx 
indkøbs-, affalds- og økonomiske nøgletal. 

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

Ved at arbejde med bæredygtig 
optimering af emballage, kan I bidrage 
til FN’s verdensmål nr. 12, 13 og 14
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