
Gå-hjem-møde hos PPG Coatings i Søborg 

 
Er din virksomhed klar til vækst gennem cirkulær økonomi? 

Kom og hør, hvordan PPG Coatings (tidligere Dyrup A/S) har øget konkurrenceevnen og 
fastholder arbejdspladser i Danmark ved at satse på bæredygtighed og cirkulær økonomi.  

Cirkulær økonomi handler om at skabe økonomisk vækst uden merforbrug af jordens råmaterialer. 
Det opnår vi ved at gentænke måden, vi designer og udvikler, køber, forbruger og genanvender 
materialer på. Det kan f.eks. være gennem recirkulering af ressourcer, hvilket forlænger 
ressourcernes levetid og reducerer materialeforbruget. Unødigt stort forbrug af ressourcer og 
materialer øger omkostningerne og mindsker dermed konkurrenceevnen. 

Vær med til en spændende eftermiddag, hvor du udover at høre Dyrups historie, vil blive 
præsenteret for Erhvervsstyrelsens projekt ”Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller”, 
der f.eks. omfatter støttemidler og støtte i form af rådgivning. Vi skal også høre MATChE/DTU 
fortælle om et værktøj, de har udviklet til vurdering af din virksomheds parathed til cirkulær 
økonomi. Du vil i denne session selv få lov at prøve en parathedsvurdering. 

Hvornår: 9. maj 2019 kl 14.00-16.30 
Sted: PPG Coatings, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg 
Målgruppe: Små og mellemstore produktionsvirksomheder 
Tilmelding til Bibbi Walsh, bibwal@gladsaxe.dk senest 25. april 2019 
 

Program: 

Kl 14.00 – kl 14.05 Velkomst og intro til dagen, v. Bibbi Walsh, Gladsaxe Kommune 

Kl 14.05 – kl 14.35 PPG Coatings (tidligere Dyrup A/S) om bæredygtighed og cirkulær 
økonomi, v. Martin Hammerich Lund, Head of Manufacturing og 
Katrine Marker, EHS Manager 
Gennem årene har PPG Coatings foretaget mange miljø- og energitiltag 
og haft konstant fokus på spild og unødigt forbrug af ressourcer og 
materialer. Tiltagene har mindsket driftsomkostningerne til et meget lavt 
niveau i forhold til andre fabrikker i udlandet. 
 

Kl 14.35 – kl 14.45 Pause 

Kl 14.45 – kl 15.15 Rundvisning på fabrikken 

Kl 15.15 – kl 15.45 ”Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller”, v. Christian 
Aage Lundsgård, Viegand og Maagøe 



 Præsentation af Erhvervsstyrelsens projekt ”Øget vækst gennem 
cirkulære forretningsmodeller”, samt gennemgang af mulige støttemidler 
og støtte i form af rådgivning. 

 
Kl 15.45 –kl 16.30 Hvor parat er din virksomhed i omstillingen til cirkulær økonomi? v. 

Nicklas Christian Funk, MATChE/DTU 
MATChE er et program, drevet af DTU, der effektivt støtter dansk industri 
i omstillingen mod en cirkulær økonomi. Med udgangspunkt i en 
parathedsvurdering af virksomheder og deres strategiske drivere, 
anbefales en effektiv omstillingsrute, der baner vejen for en accelereret 
omstilling mod cirkulær økonomi. Programmets formål er at støtte danske 
virksomheder i at øge konkurrenceevnen, vækste og skabe nye 
arbejdspladser. 
 

Kl 16.30 Tak for i dag! 

 

Mødet er arrangeret af Natur- og Miljøsamarbejdet. 

 


