
 

EKSEMPLER PÅ PLANMILJØS YDELSER 
• Udvikle og implementere cirkulære forretningsmo-

deller, der udnytter ressourcerne til højest mulige 
værdi eller afklarer mulige ressourcebesparelser.

• Miljømærkning eller -certificering, der dokumenterer 
virksomhedens bæredygtighedspræstation

• Udvikling af strategi, der kan tage afsæt i verdens-
målene, cirkulær økonomi, teknologiudvikling eller 
noget helt fjerde.

• Afklare efterspørgsel og forbrugermønstre ved 
hjælp af antropologiske metoder - fokusgruppe, 
kvalitative interviews eller observationstudier.

• Undersøge forudsætninger for forbedret miljø- eller 
bæredygtighedspræstation og understøtte adfærds-
ændringer blandt medarbejdere. 

• Kortlægge leverandørkæder og nye potentielle 
partnerskaber.

• Understøtte og projektlede teknologiske udviklings- 
og demonstrationsprojekter.

HVORDAN KAN PLANMILJØ 
HJÆLPE DIN VIRKSOMHED?
B æ r e d y g t i g  f o r r e t n i n g s u d v i k l i n g  f o r  s m å  o g  
m e l l e m s t o r e  v i r k s o m h e d e r

TIDLIGERE PROJEKTER
PlanMiljø har mere end 30 års 
erfaring. Bare i løbet af de se-
neste fem år har vi hjulpet flere 
end 70 virksomheder med bæ-
redygtig forretningsudvikling. 
Et udpluk af vores kunder:

HVEM ER PLANMILJØ?
PlanMiljø er et konsulentfirma, der yder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder in-
novativ, erfaringsbaseret og situationstilpasset bistand inden for bæredygtighed. Vi har over 30 års 
erfaring i rådgivning inden for bæredygtighed – de seneste fem år har vi bl.a. rådgivet over 50 SMV’er 
i bæredygtig forretningsudvikling. Vi har forskellige ekspertiser og fagligheder; antropologer, miljøplan-
læggere, LCA-eksperter, teknologer, kommunikatører, politologer, socio-økonomer. Med vores brede 
tilgang sikrer vi at ramme det område, der giver mening for virksomheden. 

KONTAKT 
Mail: planmiljoe@planmiljoe.dk

www.planmiljoe.dk



SCREENING OG VURDERING AF GRØNNE 
FORRETNINGSMULIGHEDER
Ved indledende afdækning af virksomhedens 
behov for - og udfordringer ved - bæredygtig-
hedsarbejdet benyttes ‘PlanMiljøs model for Bæ-
redygtig omstilling’, der med sin brede tilgang til 
bæredygtighed tydeligt vurderer de største ge-
vinstpotentialer (økonomisk, miljømæssigt 
og socialt) samt hvorvidt virksomhe-
dens bæredygtige omstilling skal 
være drevet af interne og/eller 
eksterne faktorer.

UNDERSØGELSE OG 
ANALYSE 
Undersøgelsesdesig-
net tilpasses de valg-
te indsatsområder. 
PlanMiljø har særde-
les omfattende erfa-
ring og et stærkt hold 
af  teknologer, antro-
pologer, kommunika-
torer, økonomer og 
sociologer. Vores soli-
de metodiske værk-
tøjskasse udvikles lø-
bende og tilpasses den 
specifikke indsats.

BESKRIVELSE AF GRØN FOR-
RETNINGSMODEL
Beskrivelsen af virksomhedens nye grønne for-
retningsmodel vil tage udgangspunkt i værktøjet 
Business Model Canvas, som PlanMiljø ofte be-
nytter, bl.a. i projekter for Erhvervshus Hoved-
staden, SMV:Grøn og GCO-programmet. 
Virksomheden og PlanMiljø udarbejder sammen 
businesscasen med fokus på de prioriterede ind-
satser. Mulige initiativer vurderes ud fra en ræk-
ke parametre:
- Udviklings- og implemente-

ringsomkostninger
- Markedsinteresse
- Reduceret miljøpåvirkning
- Reduceret klimapåvirkning
- Mulige samarbejdspartnere 

og leverandører
- Salgsstrategi
- Mulig investeringsstøtte. 

HANDLINGSPLAN   
Udarbejdelsen af en detaljeret handlingsplan gør 
det nemt og overskueligt for virksomheden at 
arbejde videre med implementering af projektets 
resultater.
Handlingsplanen opbygges som et logisk mål-
træ, hvor det sikres, at de oplistede aktiviteter 

fører til de ønskede resultater, der sam-
let realiserer målet for den nye for-

retningsmodel. Forudsætnin-
gerne for planens vellykkede 

gennemførelse drøftes og 
analyseres. 

OPSAMLINGS- 
RAPPORT
PlanMiljø bistår med 
udfyldelse af den 
obligatoriske afrap-
portering til puljen.

IMPLEMENTERING
PlanMiljø kan også 

facilitere implemente- 
r ingen af den nye 

grønne forretningsplan 
og støtte op med erfa- 

ringsbaseret indsigt og de 
mange forskellige fagligheder, 

som vi råder over samt eventuel 
inddragelse af vores brede netværk. 

MÅLING OG KOMMUNIKATION
Forretningsmodellen indeholder indikatorer, som 
gør det muligt at måle fremskridtene. Vi bistår 
gerne med evaluering, ligesom vores kommuni-
kationseksperter kan hjælpe med at få den gode 
præstation viderebragt til medarbejdere, vær-
dikæde og omverden. 

FLERE DETALJER
For flere detaljer om hvordan PlanMiljø 
kan hjælpe din virksomhed - besøg: 

www.planmiljoe.dk/virksomheder 

SKITSERING AF PROJEKTFORMATER


