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FÅ HJÆLP TIL 
HÅNDTERING 
AF PLAST OG 
EMBALLAGE I 
OPLEVELSES-
BRANCHEN
DTU holder to workshops 
om miljøvenlig emballage og 
plast for hoteller, restauranter, 
caféer og andre virksomheder i 
oplevelsesbranchen.

Er du en lille eller mellemstor virksomhed i oplevelsesbranchen, og vil du lære mere 
om miljøvenlig emballage og plast? Så kan du i forbindelse med projektet Bæredygtig 
Bundlinje 2.0 deltage i to gratis workshops arrangeret af DTU. Den første workshop 
finder sted ultimo november 2019, mens den anden vil finde sted medio november 2020. 

Indholdet i de to workshops vil være ens, dog tilpasset de virksomheder, der deltager. 

INDHOLD AF WORKSHOPS:

De to workshops varer 2-3 timer og indeholder:
• En introduktion til emballage- og plastproblematikken i branchen
• Oplæg fra to virksomheder, som har arbejdet med miljøoptimering af emballage og/

eller plast 
• Forslag til proces for håndtering af emballage og plast i virksomhederne  

– blandt andet baseret på Plastindustriens anbefalinger og Miljø- og 
Fødevareministeriets plastikhandlingsplan.

• Eksempler på miljøvurdering af emballage baseret på konkrete virksomheds-
eksempler - eventuelt fra de deltagende virksomheder

• Guidet miljøvurdering af egen praksis og materialer 

Den første workshop finder sted d. 27. november 2019 og er åben for alle interesserede.  
Tilmelding senest d. 15. november via www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje.
For at deltage i en workshop forudsætter det, at virksomheden forinden har dannet sig 
et overblik over nuværende forbrug og håndtering af emballage.

  MILJØOPTIMERET EMBALLAGE

http://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje
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RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I BÆREDYGTIG BUNDLINJE 2.0

Virksomhederne i Bæredygtig Bundlinje 2.0 tilbydes gratis rådgivning i arbejdet for en grønnere 
virksomhed. Det kan være
• Kvalitetstjek af arbejdet fra workshops og studerende
• Udarbejdelse af: Grøn forretningsplan, business case, investeringsbudget, beregning af 

miljøeffekter og handlingsplan for gennemførelse af tiltaget.

STUDERENDE LAVER MILJØVURDERING

DTU kan formidle kontakt til studerende, 
som kan hjælpe interesserede virksomheder 
med at miljøvurdere deres praksis og 
materialer. Det sker med henblik på at 
identificere, hvilke tiltag der vil have de 
største miljøfordele.

Det kan være bachelor- eller 
kandidatstuderende, som kan arbejde 
med virksomheden som en del af deres 
afgangsprojekt. Det forudsætter naturligvis, 
at nogle studerende fatter interesse for 
projektet. 

Virksomheden kan også bruges som case 
på et kursus i livscyklusvurdering. Her 
gennemfører en gruppe studerende en 
miljøvurdering af et konkret produkt.

VIRKSOMHEDSFORLØB

Et virksomhedsforløb vil typisk starte med, 
at virksomheden gerne vil reducere eller 
ændre sin emballage af miljømæssige, 
økonomiske eller lovgivningsmæssige 
årsager. DTU vil hjælpe med at formulere 
en problemstilling og finde en eller flere 
studerende, som vil arbejde med dette. 

De studerende gennemfører projektet i 
samarbejde med virksomheden og med 
vejledning fra DTU-forskere – dette vil 
foregå i perioden august til december 2019 
eller januar til juni 2020. 

Projektets resultater vil typisk være 
en identifikation af, hvor de største 
miljøeffekter opstår og forslag til løsninger. 
Derefter kan virksomheden få hjælp fra 
rådgivere til at finde de bedste løsninger ud 
fra et teknisk og økonomisk perspektiv.  

       

Kontakt:
Sarosh Qureshi
l447@kk.dk / 21380 483
Københavns Kommune 

Københavns Kommune og DTU er partnere i Bæredygtig Bundlinje 2.0 og står bag dette tilbud

Læs mere og tilmeld dig på:

www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje 

ØVRIGE TILBUD FRA DTU


