
1
2
4

Styrk din forretning 
gennem grønne indsatser

Bidrage til at løse nogle af virksomhedens forretningsmæssige udfordringer. 

Være velimplementeret i virksomheden og forstået af alle medarbejdere. 

Formidles til kunder og interessenter, så de forstår, hvad jeres virksomhed 
gør for verden omkring jer.

BetterGreen hjælper danske virksomheder med at styrke forretningen gennem bæredygtige indsat-
ser. For at få fuld forretningsmæssig værdi af de grønne forbedringer, skal miljøarbejdet:

BetterGreens ydelser

Derfor har BetterGreen fokus på både forretning, miljø, kommunikation og mennesker. Vi har 
miljøfaglige ekspertise, men også solid erfaring med kommunikation, ledelse og strategi. 

Og så har vi stor erfaring i at gøre det komplekse enkelt og forståeligt.

Kontakt
Birgitte Larsen, Miljø og procesoptimering. 
Telefon: 20724106 Mail: bl@bettergreen.dk 

BetterGreen ApS, Under Lien 3, 9000 Aalborg CVR. 37679909

Hvis I ikke er certificerede endnu: BetterGreen gør det overskueligt for jeres virksom-
hed at opnå en certificering. Vi sikrer, at den bliver implementeret ordentligt i virksomheden. 

Hvis I allerede ER certificerede: Har I fået certifikatet, men har udfordringer med fx procedu- 
rerne, at der sker ændringer til certifikatet eller jeres medarbejdere ikke er klædt godt nok på til 
opgaven, kan BetterGreen fx:

Hvis I selv kan og vil det meste, men ønsker den overordnede vejledning, så leverer vi blot 
skabelonerne, så I når sikkert i mål.

BetterGreen arbejder også med flere andre certificeringer som fx; GMP+ foder, Arbejdsmil-
jøledelse og Kvalitetsledelse.

Certificeringer som 
FSC® og PEFC™, 

miljø- og energiledelse

Introduktion til den certificering i skal i gang med. 

Oversættelse af kravene i standarden, så de er til at forstå.

Tilrettelæggelse af de procedurer, der skal til, for at I lever op til standarden.

Beskrivelse af, hvordan jeres virksomhed lever op til kravene, i en håndbog.

Deltagelse i audit.

Adgang til et større marked/mulighed for at byde på flere opgaver.

Overblik over din værdikæde.

Mulighed for optimering af produktionsprocesser og administrative processer.

En mere bæredygtig virksomhed og et signal om, at I tager ansvar.

Ro ved at vide, at BetterGreen sikrer, at I lever op til kravene.

Frigjort tid til daglig drift fordi, BetterGreen udfører meget af processen og 
sørger for I har et velfungerende system.

Sikre at I har etableret de nødvendige procedurer og at relevante medar-
bejder kender dem.

Opdatere procedurerne i en håndbog, der er overskuelig og til at forstå. 

Formidle til og træne medarbejdere. 

Forløbet kan fx være:

Hvad kan du få ud af en certificering og af at få ekstern hjælp?

BetterGreen
Become

Grønt 
udviklingsforløb1

BetterGreen er specialiseret i at udvikle virksomheder i en mere bæredygtig 
retning. 

Vi tilrettelægger korte og effektive udviklingsforløb, hvor virksomheden iden-
tificerer 1-3 indsatser, der flytter virksomhed mest. I forhold til aftryk på miljø 
og klima og forretning.

Grønt udviklingsforløb

3

Kortlægning af virksomhedens aftryk på miljø, klima og FN’s Verdensmål – 
sammenholdt med forretningsmæssige mål og udfordringer. 

Opsamling på udfordringer/muligheder og identifikation af max tre indsat-
ser, der styrker miljø og forretning her og nu. En indsats kunne fx være at 
forlænge et eller flere produkters levetid (cirkulær økonomi) eller en plan 
for at reducere anvendelse af hjælpestoffer, materialer og energi. 

Køreplan for hvem, der gør hvad, hvornår. Hvad er omkostningen – hvad er 
værdien af hver enkelt indsats?

Plan for intern og ekstern kommunikation, så alle forstår, hvor virksom-
heden er på vej hen.

Implementering. BetterGreen kan hjælpe med at implementere tiltag som 
cirkulær økonomi, processer for reduktion i anvendelse af ressourcer, cer-
tificeringer og andet. 

Forløbet omfatter typisk:

Besparelse ved at reducere mængden af anvendte ressourcer og optimere 
processer.

Øget omsætning gennem tilpassede produkter, ydelser og produktionspro-
cesser.

Mulighed for at søge eksterne midler til dele af processen.

Engagerede medarbejdere og et godt udgangspunkt for at tiltrække ny ar-
bejdskraft; employer branding.

Hvad kan du få ud af forløbet:
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2 Certificeringer som 
FSC® og PEFC™, 
miljø- og energiledelse

Generel 
miljørådgivning

Strategi, implemente-
ring og kommunikation

Generel 
miljørådgivning
BetterGreen løser små og store opgaver inden for mil-
jørådgivning. Det kan fx være: 

Ansøgninger om miljøgodkendelse.

Forestå ansøgninger om tilladelse til CO2 kvote udled-
ning for virksomheder omfattet af kvoteloven.

Nedrivningstilladelser og PCB screening.

Strategi, implementering og 
kommunikation
Strategi, implementering og kommunikation. Vi bidrager til, at den bæredygtige indsats får 
værdi – ved at virke og ved at være kendt internt og eksternt.

En strategi skal ikke være lang og ordrig. En strategi er blot et skriv, der forklarer virksom-
hedens mål (forhold til miljø/klima/globale udfordringer) og en køreplan for, hvordan I når 
derhen. Vi bringer jer gerne gennem processen som i grove træk er:

Implementeringsdelen går nogle gange af sig selv. Men når den ikke gør, kan det være en 
god idé, at hente eksterne ressourcer til at få projektet på rette vej.

Det er enkelt nok bare at kommunikere; sige og skrive noget. Men BetterGreen går efter, at 
I som virksomhed kommunikerer, så det bliver hørt, forstået og handlet på. 
Vi hjælper med at lave en velovervejet og tydelig plan for jeres interne og eksterne kommu-
nikation, så I kan arbejde målrettet og systematisk med relevante målgrupper. I forhold til fx 
at forandre, træne, sælge eller motivere.

Strategi

Implementering

Kommunikation – internt og eksternt

Indhente relevant information.

Kortlægge problemstillinger og mål.

Udarbejde kort strategi som er til at forstå for alle.

Vi hører til både på Sjælland og i Jylland og vores kunder er placeret over hele landet. 

www.bettergreen.dk

Anne Larsen, Kommunikation og FSC/PEFC certificeringer. 
Telefon: 22900068 Mail: al@bettergreen.dk
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