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Konsulentprofil 

Branchefokus: 

Branche: Kommentar – Hvordan er I fokuserede her? 

Byggeri 

Træ, tekstil og mode 

Elektronik 

Plast og emballage 

Fødevarer 

Andre: 
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Navn:_______________________

Mobil:_______________________ 
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 Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er 

Fagligt fokusområde 

Område: Kommentar – Hvordan er I eksperter her? 

Designtænkning 

Design to disassembly / 
Design for recycling 

Kemisk ekspert 

Take-back 

Certificeringer 

Servicedesign 

Strategiske samarbejder 

IT, data og cirkulær 
økonomi 

Life Cycle Assesments 

FN’s Verdensmål 

Andre områder:


	Primær kontakt: Birgit Munck-Kampmann
	CVR: 37295728
	Mobil: 60261891
	Senest opdateret: 19.12.2019
	Virksomhed: NIRAS
	Branche_Byggeri: Ja
	Branche_Fødevarer_tekst: Stor viden om processer (kød, mejeri, øl)
	Branche_træ-tekstil-og-mode: Ja
	Branche_Elektronik: Ja
	Branche_Plast-og-emballage: Ja
	Branche_Fødevarer: Ja
	Branche_Byggeri_tekst: Stor erfaring med bæredygtigt nybyggeri, renovering og genanvendelse af materialer. Bistand til certificering: DGNB, LEED, BREAM
	Branche_Elektronik_tekst: Stor viden genanvendelse og genbrug af brugt elektronik
	Branche_Plast_tekst: Indsigt i miljøkrav ved indkøb af plast, engangsartikler. Erfaring med EPR på emballager.
	Branche_træ_tekst: Miljøkrav til bæredygtige tekstiler (Linned, arbejdstøj) samt anvendelse af brugt beklædning (affald)
	Fokus_design: Off
	Fokus_design2: Off
	Fokus_kemi: Ja
	Fokus_take-back: Ja
	Fokus_certificeringer: Ja
	Fokus_service: Off
	Fokus_samarbejder: Ja
	Fokus_IT: Off
	Fokus_lifecycle: Ja
	Fokus_SDG: Ja
	Fokus_design-tekst: 
	Fokus_design2-tekst: 
	Fokus_kemi-tekst: Faglig bistand til Miljøstyrelsen vedr. Center for Cirkulær Kemi
	Fokus_take-back-tekst: Bistået Novo Nordisk med kortlægning af barrierer for etablering af et take-back-system for udvalgte produkter i DK og udlandet
	Fokus_certificeringer-tekst: Kendskab til kriteriet for Svanen og EU's blomsten. Kan yde bistand til certificering inden for byggeri
	Fokus_servicedesign-tekst: 
	Fokus_samarbejder-tekst: Erfarne proces- og managementkonsulenter, der kan formidle samarbejdsrelationer til fordel for alle involverede parter
	Fokus_IT-tekst: 
	Fokus_lifecycle-tekst: Massiv erfaring med udarbejdelse af LCA på såvel produkter som systemer - for private virksomheder
	Fokus_SDG-tekst: Har udviklet et free ware, SDG Capture, der kan anvendes ved vurdering af et projekts påvirkning af de 17 verdensmål og delmål
	Fokus_andet: 
	Branche_andre: Mange års erfaring med bistand til ressourceoptimering, rest-til-ressourcer og udvikling af grønne forretningsmodeller. NIRAS har specialistviden inden for de fleste brancher.
	Erfaringer: Valgt af Erhvervsstyrelsen som hovedrådgiver på Rest-til-Ressource.Arbejdet for Partnerskab for grønne offentlige indkøb og Forum for bæredygtige indkøb med udvikling af miljøkriterier på legetøj, kontorartikel, tekstiler og byggeri.Arbejder for Miljøstyrelsen som sekretariat for Center for Cirkulær Kemi
	Email: bmk@niras.dk
	Website: https://www.niras.dk 


