
Miljø 
 
VELKOMMEN TIL CPHBUSINESS 
LABORATORIE & MILJØ  
 
Du står med en flyer i hånden, der kan 
hjælpe os med at opretholde vores grønne 
profil. Vi vil gerne være grønne her på 
stedet og vil gerne have dig med i 
processen. Til det har vi et system til 
miljøledelse - ISO 14001. 
 
VORES MILJØPÅVIRKNINGER 
 
Energi: Fra elforbrug og fjernvarme. 
Bidrager til drivhuseffekten. 
Ressourceforbrug (vand): Ved 
laboratoriedrift. 
Luftemissioner: Ved laboratoriedrift. 
Indkøb: Alt indkøb. 
Affald: Fra vores samlede aktiviteter. 
 
I et livscyklusperspektiv skal vi arbejde for, 
at vores studerende får en god 
miljøbevidsthed, de kan tage med, når de 
kommer ud herfra! 
 
ER DU STUDERENDE ELLER 
MEDARBEJDER? 
- Sorter dit affald korrekt. 
- Brug din vanddunk. 
- Brug varer med miljømærkning. 
- Luk stinkskabe, og sluk lyset, når du går. 
- nød . 
 
ER DU HÅNDVÆRKER? 
- Sorter dit affald korrekt. 
- Sluk lyset, når du går. 
- nød . 
 

AFFALDSSORTERING 
I fællesarealer sorterer vi som minimum i 3 
affaldsfraktioner. Nedenfor ses 
affaldsmærkaterne: 
 

 
 
Organisk affald: Madrester, papkopper og 
tallerkener, servietter m.m. 
Dagrenovation: Plastemballage uden pant, 
stanniol, brændbart affald i øvrigt. 
Papir: Papir 
 
 
 
VORES MILJØMÅL 
 
ELFORBRUG 10% reduktion i kWh/år i 

2020 sammenlignet med 
2015 

VANDFORBRUG Nedsættelse af vandforbrug 
i 2017 

AFFALD +5% organisk affald, -5% 
dagrenovation og  
-5% samlet mængde 
organisk affald/ 
dagrenovation i 2021 
sammenlignet med 2017. 

INDKØB 25% flere varegrupper i 
2020 sammenlignet med 
2017 

STUDENTERIND-
DRAGELSE OG 
VIDENSSPREDNING 

5 studenterprojekter/år, og 1 
projekt/år spredt i 
vidensnetværk hvert år frem 
til 2020. 

 
 

NØDBEREDSKAB 
BRAND 

 Advar de umiddelbart truede. 

 Bekæmp ilden om muligt. 
 Tilkald alarmcentralen på 112 samt 

sikkerhedschef på 30 57 96 34. 

 Evakuer stedet, hvis det skønnes nødvendigt. 
 
MILJØUHELD 

 Stands uheldet  sluk ventilation og afbryd el 
og processer. 

 Begræns  dæk kloakriste, luk vinduer og døre 
(men lås ikke). 

 Red  bring personer væk fra farezonen, men 
udsæt ikke dig selv for risiko. 

 Evakuer stedet, hvis der er personfare. 

 Tilkald alarmcentralen på 112 samt områdechef 
på 36 15 47 35. 

 Begynd olie- og kemikaliebekæmpelsen med 
absorberingsgranulat, hvis forsvarligt. 

 
GASSKUR (BRAND) 

 Tilkald alarmcentralen på 112 samt 
sikkerhedschef på 30 57 96 34. 

 Oplys brandvæsnet om trykflasker 
indeholdende acetylen, hydrogen og LPG 
(flaskegas). 

 Hvis muligt, luk for ventiler/regulator.  
 
GASSKUR (UDSLIP) 

 Konstater udslippets art og størrelse. Gå 
aldrig ind i gasskuret, hvis der er tvivl om 
udslippets størrelse og omfang.  

 Ved mindre udslip stoppes udslippet ved at 
lukke regulatoren pa ̊ trykflaskerne.  

 Tilkald alarmcentralen på 112 samt 
sikkerhedschef på 30 57 96 34. 

 Oplys brandvæsenet om gastyperne acetylen, 
hydrogen og LPG (flaskegas). 
 

Plan over nødudgange og brandslukningsudsyr 
er ophængt flere steder, tjek dem! 



Samlingsplads er græsarealet foran 
parkeringspladsen. 

 
 
 
HVORDAN KAN DU BIDRAGE IFT. 
MILJØ? 
 
 Du bidrager ved at agere miljøbevidst i 

din dagligdag på skolen.  
 Du bidrager ved at komme med idéer 

til forbedringer af vores 
miljøpræstation. 

 
MILJØLEDELSESTEAMET 
- Annette Thromsholdt, Områdechef 
- David Christensen, Miljøkoordinator 
- Bettina Dyhr Thomsen, Underviser 
 
HVAD ER EN AFVIGELSE? 
En afvigelse er fx brud på miljøprocedure, 
utilsigtet forbrug, spild af kemikalier, 
forkert affaldshåndtering, manglende 
registreringer m.m. Det er vigtigt, at vi 
håndterer sådanne afvigelser 

 mulighed for at 
rette op og forebygge, at det gentager 
sig. Der er mulighed for, at I hver især kan 
informere om en afvigelse. 

 
David Christensen 

 
 
 

 
 

 
 

 

Miljøpolitik  
 Vi vil gennem vores praktiske tilgang til 

undervisningen samt vidensamarbejde med 
erhvervslivet fremme miljømæssige og 
bæredygtige løsninger.  

 Vi vil skabe miljøbevidste og engagerede 
studerende og medarbejdere, der tænker 
både miljø og arbejdsmiljø ind i studie- og 
arbejdsdagen.  

 Vi vil arbejde struktureret med miljømål 
og forsøge at reducere vores 
miljøpåvirkninger og proaktivt bidrage til at 
sikre løbende miljøforbedringer.    

 Vi vil begrænse miljøbelastningen i driften 
af Erhvervsakademiet, herunder de fysiske 
rammer, samt praktisere indkøb af 
miljøvenlige produkter, hvis muligt.   

 Vi vil i vores virke som 
uddannelsesinstitution overholde gældende 
love og regler inden for miljøområdet.  

 
 
 

Cphbusiness Laboratorie & Miljø 
Peder Oxes Allé 2 
3400 Hillerød 
Tlf: 36 15 45 06 
 
Send os en mail med en idé, en afvigelse eller 
andet miljørelateret på miljoe@cphbusiness.dk, 
eller scan denne med din mobil: 
 

 

  
 

 

 
 

 

INFORMATION TIL 

MEDARBEJDERE, 

STUDERENDE OG 

BESØGENDE 

OM MILJØ 
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