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Transport

» Strategisk fokus i ledelsen
» Grønne kompetencer i bestyrelsen
» Grøn forretningsplan/nye forretningsmodeller

» Kortlægning af ressourcer & affaldsstrømme
» Organisering – ansvarlige og rollefordeling
» Rekruttere nødvendige kompetencer

» Partnerskaber/samarbejdsrelationer
» Kommunikation, videndeling & branding
» Viden

» Produkter af genbrugte/genanvendte materialer
» Produkter, der kan adskilles efter brug
» Kan services/virtuelle løsninger erstatte fysiske produkter?

» Reparation, vedligeholdelse, opgradering
» Leje-, lease- og deleordning
» Forlænge produktets holdbarhed

» Lavere energiforbrug ved produktanvendelse
» Mærkning af produkter
» Certificering og kvalitetssikring

» Smartere og mindre transport
» Grøn logistik

» Miljøvenlig kørsel
» Miljøvenlig rejse

Råvarer

» Ublandede materialer, som kan gå i kredsløb
» Sunde materialer uden farlige stoffer
» Genbrugte og genanvendte råvarer
» Minimer mængden af råvarer og emballage
» Lokale råvarer (minimér transport)
» Grønne krav til leverandører

Produktion

Fra affald til ressourcer

» Forbrug af vand, varme, brændsel og el
(f.eks. lys, køling, ventilation, maskiner og processer)
» Digitalisering/Industri 4.0
» Grøn energi
» Løbende opsamling og sortering af restprodukter
» Bæredygtige rammer for virksomheden (f.eks. bygning)

» Sortering af affald og restprodukter til genbrug/genanvendelse
» Skånsom nedrivning
» Retursystem/take back-ordning
» Istandsættelse og salg af reservedele
» Partnerskaber/samarbejdsrelationer (udveksling af affald,
restprodukter og overskudsenergi)
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Gevinster

» Nye forretningsmuligheder
» Omdømme og brand
» Imødekomme kunders efterspørgsel

» Adgang til kapital
» Økonomiske besparelser
» Medarbejdertilfredshed

» På forkant med lovgivning
» Miljø- & klimavenlig
» Andet

