
Billede: Erhvervsstyrelsen

2020-09-17 10:06 CEST

Virksomhedsguiden lancerer nyt tema om
grøn omstilling og bæredygtighed

Målrettet digital vejledning om grøn omstilling og bæredygtighed skal
inspirere virksomhederne til at anvende de grønne udviklingsmuligheder i
deres forretning.

Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen lancerer i dag et tema på platformen
Virksomhedsguiden. Temaet er en hjælp til virksomheder, der vil arbejde med
grøn omstilling i deres forretning og ønsker overblik over de mange
muligheder, der er for at få konkret hjælp i den enkelte virksomheds
omstilling. Temaet er udviklet i samarbejde med erhvervshusene og Dansk



Standard.

Virksomhederne er en central del af samfundets grønne omstilling, og derfor
er det vigtigt, at de let kan finde hjælp og inspiration til at udvikle en grøn og
bæredygtig forretning. Temaet er både en hjælp til dem, der finder det svært
at gå i gang med at omstille sin forretning, og dem som allerede er i gang,
men mangler at finde ud af, hvordan de fx skal kommunikere om deres
grønne indsats.

Der er mange forskellige aspekter, som virksomheder skal være opmærksom
på, når de arbejder med at udvikle en grønnere forretning. Derfor kan
virksomhederne finde information på Virksomhedsguiden, der hjælper dem
med grøn omstilling på tværs af deres forretning og med konkrete værktøjer
til at reducere deres klimaaftryk.

Temaet Grøn og bæredygtig virksomhed tilbyder ved lancering:

• 5 nemme skridt til at blive grøn, der giver virksomhederne en
nem måde at komme i gang på.

• Inspiration til, hvordan virksomhederne kan reducere deres
klimaaftryk ved fx at reducere deres energiforbrug, deres spild af
materialer, vælge grøn energi eller ved at lade materialer
cirkulere og indgå i en ny forretningsmodel.

• Målrettede grønne tilbud til virksomheder, der har brug for hjælp
og inspiration til at udvikle en grøn og bæredygtig forretning. 

Find temaet Grøn og bæredygtig virksomhed på Virksomhedsguiden

Temaet bliver løbende opdateret med vejledning om regler og grønne
forretningsmodeller, et redskab til at beregne virksomhedens klimaaftryk og
mulige greb til at reducere energiforbrug og ressourcespild.

Om Virksomhedsguiden

Virksomhedsguiden er en fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform, der
tilbyder viden og værktøjer om start, drift og udvikling af virksomhed. For
effektivt at matche virksomhedernes behov med relevante ydelser arbejder
Virksomhedsguiden med løbende udvikling af temaspecifikke ydelser
målrettet bestemte virksomhedsgrupper som fx virksomheder, der ønsker at

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/groen_omstilling/


bidrage til den grønne omstilling. 

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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