
MILJØTEKNOLOG
DEN NYE TEKNIKER I DIN VIRKSOMHED

En miljøteknolog er en tekniker med hands-on-erfaring, som 
er uddannet til at varetage miljø- og kvalitetsmæssige arbejds-
opgaver i private og offentlige virksomheder. Miljøteknologen 
deltager i den daglige drift af miljø-, arbejdsmiljø- og sikker-
hedsopgaver, og kan arbejde selvstændigt med prøvetagning 
og datahåndtering. 

En miljøteknolog har kendskab til arbejdet på lovgivnings-
området og er uddannet til at varetage sagsbehandling af 
miljøopgaver i kommuner. En miljøteknolog implementerer og 
vedligeholder certificeringer og kan bidrage med praktiske 
færdigheder i forhold til miljø- og kvalitetsmæssige arbejdsop-
gaver i internationale sammenhænge.



EFTER UDDANNELSEN
De færdiguddannede miljøteknologer forventes at kunne 
løse en kombination af følgende arbejdsopgaver:

Miljøteknologi, forvaltning og kommunikation 
 ■ Planlægge, styre og realisere miljøforbedringer, 
herunder anvendelse af miljøteknologier (Best 
Available Technologies, BAT) inden for forskellige 
brancher.

 ■ Varetage overvågning og overholdelse af virksom-
hedens miljøgodkendelse og indgå i en dialog med 
kommunen og virksomhedens interessenter om det.

 ■ Holde virksomheden opdateret om relevant lovgivning 
på miljøområdet, herunder BAT.

 ■ Sikre overensstemmelse med miljølovgivning både i 
virksomheder og kommuner.

 ■ Medvirke i tilsynsopgaver over for virksomheder, land-
brug og forsyningsvirksomheder.

 ■ Kommunikere og lave kampagner på miljøområdet i 
kommuner.

 ■ Behandle klagesager fra borgere.

Kemikalier
 ■ Holde styr på virksomhedens kemikalier og registre-
ring i databaser.

 ■ Kontrollere kemikalieanvendelsen i relation til kemika-
liets faremærkning.

 ■ Klassificere stoffer og blandinger.
 ■ Udarbejde og opdatere sikkerhedsdatablade og 
arbejdspladsbrugsanvisninger.

 ■ Anmelde produkter til Produktregisteret.
 ■ Medvirke i virksomhedens arbejde med kemikaliesty-
ring og substitution.

Affald
 ■ Klassificere husholdnings- og erhvervsaffald.
 ■ Planlægning af og praktisk arbejde i forbindelse 
med gennemførelse af kommunens affaldsplaner 
i henhold til kommunens affaldsregulativer og 
affaldsbekendtgørelsen.

 ■ Bidrage til indsats for affaldsminimering.
 ■ Vejlede borgere og driftsmedarbejdere i håndteringen 
af affald og genbrug.

 ■ Udarbejde informationsmateriale om affald.
 ■ Dataindsamling og analyse af data på affaldsområdet.
 ■ Håndtere indrapportering af affaldsmængder.
 ■ Planlægning og gennemførelse af virksomhedens 
affaldshåndtering, herunder virksomhedens indsats for 
affaldsforebyggelse og ressourcebesparelse.

1. semester
 ■ Naturen og miljøeffekterne: Forurening af vandmiljøet, 
feltundersøgelser og laboratoriemålinger.

 ■ Kemikalier: Miljøfremmede stoffer og deres miljø- og 
sundhedsegenskaber, kemikalielovgivning, miljørisiko-
vurdering, klassifikation og faremærkning, sikkerheds-
datablade, arbejdspladsbrugsanvisninger, kemikalie-
styring og substitution.

 ■ Miljøteknologi, forvaltning og kommunikation: 
Miljøteknologisk værktøjskasse fra ”omtanke” til 
højteknologiske løsninger, miljøforvaltningen i kommu-
nerne, miljøøkonomi og forandringskommunikation. 

2. semester
 ■ Ressourcer og affald: Lovgivning, affald- og ressource- 
strategier og kommunens affaldsforvaltning, cirkulær 
økonomi, virksomhedens håndtering af affald og 
indsats for affaldsforebyggelse, ressourceminimering 
og mærkning af affald.

 ■ Energi og klima: Klimaforandringer og årsager, energi- 
og klimapolitik og strategier, opgørelse af virksom-
hedens klimapåvirkning, metoder til nedbringelse af 
energiforbrug og CO2-udledning og luftkvalitet. 

 ■ Prøvetagning, forurening og rensning: 
Prøvetagningsprincipper inden for jord, vand, luft 
og støj, klassificering af jordforurening og V1 og V2 
kortlægning. Principper for og metoder til rensning 
af forurenet vand, jord og luft, opbygning og funktion 
af rensningsanlæg, målemetoder og kvalitetskrav til 
udledning af renset vand og til anvendelse af slam. 

3. semester
 ■ Miljøregulering: Miljøgodkendelser og miljøredegø-
relser, herunder BATs indflydelse. Sagsbehandling i 
forbindelse med godkendelser. 

 ■ Miljøledelse, CSR og renere produkter: Internt klima 
og arbejdsmiljø, miljø- og arbejdsmiljøledelse, virk-
somhedens samfundsmæssige ansvar (CSR), miljøfor-
bedring af produkter og serviceydelser, leverandørkæ-
deansvar og offentlig grøn indkøbspolitik.

 ■ Valgfrit uddannelseselement: Forskellige linjer med 
tilhørende virksomhedsprojekter fx videregående 
prøvetagning, kemikalier, affald eller virksomhedens 
miljøarbejde. 

4. semester
 ■ Praktik og afsluttende eksamensprojekt.

UDDANNELSENS INDHOLD OG TEMAER

Miljøteknologuddannelsen er en 2-årig 
videregående erhvervsakademi- 
uddannelse, der giver en bred  
indføring i miljøområdet. 

Uddannelsen har stor fokus på at give 
de studerende konkrete værktøjer. 
Virksomheder inddrages for at give de 
studerende størst mulig praksisnærhed 
og hands-on-erfaring.



Prøvetagning og drift
 ■ Deltage i den daglige drift af renseanlæg med 
indgående kendskab til renseteknikker og 
processer.

 ■ Deltage i den daglige drift af genbrugsstationer.
 ■ Drifts- og kommunikationsopgaver på 
forbrændingsanlæg.

 ■ Deltage i miljøteknologiske optimeringsopgaver  
af drift.

 ■ Håndtere prøvetagning af jord, spildevand og 
grundvand.

 ■ Håndtere prøvetagning i relation til arbejdsmiljø  
fx støjmålinger og indeklima.

 ■ Databehandling af prøvetagningsresultater, 
herunder klassifikation af jordforurening. 

Klima og energi
 ■ Beregning af virksomhedens CO2-udledning.
 ■ Gennemgang og kortlægning af virksomhedens 
energiforbrug.

Virksomhedens miljøarbejde
 ■ Kortlægge virksomhedens miljøbelastninger i 
relation til EMAS og ISO 14001 certificeringer.

 ■ Deltage i løsning af arbejdsmiljøproblematikker 
og arbejdsmiljøledelse i henhold til OHSAS 
18.001/ISO 45.001.

 ■ Deltage i virksomhedens kvalitetsarbejde.
 ■ Håndtere intern og ekstern kommunikation  
af virksomhedens miljø/arbejdsmiljø og 
CSR-aktiviteter.

 ■ Sikre gennemførelse af virksomhedens miljømål 
via udarbejdelse af handlingsplaner for imple-
mentering og miljørapportering af virksomhedens 
miljøindsats.

 ■ Bidrage til at forbedre virksomhedens produkter 
og service i forhold til miljø.

 ■ Overvåge om virksomheden overholder øvrige 
miljøcertifikater, fx energi- og miljømærker.

 ■ Ansvarlig for CSR-arbejdet i mindre virksomheder 
med overskuelig leverandør og kundekæde.

 ■ Deltage i uddannelsesstedets ISO 14001 miljøcer-
tificering, gennem deltagelse i miljøkortlægnings 
og –overvågningsopgaver samt udarbejdelse af 
konkrete miljøforbedringsforslag.


