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Bæredygtig Bundlinje 2.0
• Vi arbejder for at gøre små og mellemstore virksomheders forretninger mere bæredygtige. 

• Projektet har tidligere rettet sig særligt til oplevelses- og – byggebranchen. Nu alle brancher.

• Det sker sammen med kommuner, videns partnere og brancheorganisationer 

• Ca. 80 virksomheder får udviklet deres forretningsmodeller, så de bliver grønnere og mere cirkulære 
– til fordel for miljøet og bundlinjen. Ca. 40 skal være fra Københavns Kommune.

• Virksomheder får mulighed for at øge deres energi- og ressourceeffektivitet og forbedre deres 
konkurrenceevne – og dermed høste gevinster på bundlinjen.



Et samarbejde mellem…

• Syv kommuner i hovedstadsregionen
• Fem videns partnere (DTU, Aalborg Universitet, Cphbusiness, 

Hotel- og Restaurantskolen samt KEA)
• Tre brancheaktører (Horesta, DI Dansk Byggeri og Wonderful 

Copenhagen)

Gate 21 er overordnet projektleder
Deltagende kommuner:

 Ballerup
 Egedal
 Gentofte
 Hvidovre
 Høje-Taastrup
 København
 Rudersdal
 Brøndby



Op til 
50.000kr i 
rådgivning

35% 
investeringstøtte



- Prolog Culture Book for our staff.
- Job descriptions for everyone.
- Together with Alexander Elsner CphBusiness and created an 

Environmental Management program for Prolog.
- Open reporting on the financial state to everyone in the 

team.
- Gone through a project with the state of Denmark on 

optimizing the sustainability in our company: Bæredygtig 
Bundlinje. 

- Changed our coffee bags to a version you could recycle with 
plastic and to a version that uses a lot less ink.

- Together with Technological Institute of Denmark analyzed 
the environmental impact of our coffee bags. 

- Initiated work with two companies that works on a reusable 
take away cup.





Københavns Kommune og bæredygtighed

• Vi køber 90% økologiske fødevarer og har klimavenlige menuer
• Vi har en grøn ”Indkøbspolitik” og en ”Miljømærkepolitik”
• Vi har miljøledelse - efter ISO 14001
• Vi cykler samt kører el- eller brintbiler 
• Vi affaldssorterer til genbrug og genanvendelse 
• Vi har fjernvarme - produceret primært på affald og biobrændsel
• Vi bygger bæredygtigt - nybyggerier over 20 mio. kr. skal være 

DGNB certificeret efter guldmærket (inkl. miljø minimumskrav)
• Vi skal være CO2 neutrale i 2025



Vil du være med i Bæredygtig Bundlinje 2.0?

Læs mere og ansøg på:

https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/

Kontakt: Sarosh Qureshi
Tel: 2138 0483
Mail: i447@kk.dk

https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/
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