
Strategisk fokus
Har din virksomhed konkrete klimamål og måler I jeres udvikling?

Jern og metalvare- 
og metalindustri

  26 %%

  24 %%

  20 %%

  25 %%

  5 %%

20 %
Andel med over 

100 ansatte

21 %
 Branchens andel af de 

samlede besvarelser

Primære 
materialer

Top 3: Stål og jern, 
aluminium og plast

153
Antal svar

34 %
har den nødvendige 

viden og føler sig rustede 
til at arbejde med den 

grønne omstilling 

31 %
 Andel med eksportandel 

over 50%

 Generelt

 Jern og metal

  26 %%

  22 %%

  13 %%

  28 %%

  10 %%

Ja, vi har konkrete klimamål  
med tilhørende baseline måling  

og måler vores udvikling løbende

Ja, vi har konkrete klimamål  
men måler ikke vores  

løbende udvikling

Nej, vi har ikke konkrete klimamål, 
men er igang med at 

udarbejde dem

Nej

Nej, og vi ved ikke hvordan vi 
kan gøre det



Generelt

Generelt

29  %%

6  %%
1  %%60  %%

4  %%

Energieffektivisering
Har din virksomhed fået foretaget energisyn med 
henblik på at finde energisparepotentialer?

Barrierer
Har I den nødvendige viden og er I rustede til at 
omstille jeres produktion til en mere klimavenlig?

49  %%

34  %%

17 %%

Jern og metal

 Ja, og vi har i forvejen levet op til kravene

 Ja, og vi har måttet foretage ændringer pga. kravene

 Ja, vi har oplevet at blive afvist pga. kravene

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Bæredygtige løsninger
Har I inden for det seneste år oplevet, at kunder har 
stillet krav om klimavenlighed til jeres virksomhed?

 Ja

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Transport og teknologi
Har I ladestandere til elbiler 
hos din virksomhed?

 Generelt

 Jern og metal

 Generelt

 Jern og metal

Jern og metal

24  %%

5  %%
1  %%

68  %%

2  %%

Ja, som følge 
af lovkrav

Ja, frivilligt

Nej, men vi 
overvejer det

Nej

Ved ikke

  4  %%

  24 %%

  22 %%

  3  %%

  47  %%

  10  %%

  17  %%

  33 %%

  3  %%

  37  %%

Nej

Nej, men vi 
er i gang…

Ja

  65  %%

  23  %%

  13 %%

  65  %%

  22  %%

  13 %% 44 %%

34  %%

22  %%



Ja, vi har konkrete klimamål  
med tilhørende baseline måling  

og måler vores udvikling løbende

Ja, vi har konkrete klimamål  
men måler ikke vores  

løbende udvikling

Nej, vi har ikke konkrete klimamål, 
men er igang med at 

udarbejde dem

Nej, og vi ved ikke hvordan vi 
kan gøre det

Nej

  26 %%

  22 %%

  13 %%

  28 %%

  10 %%

  16 %%

  26 %%

  16 %%

  34 %%

  8 %%

Maskiner, udstyr 
og reparation af 
maskiner

Strategisk fokus
Har din virksomhed konkrete klimamål og måler I jeres udvikling?

19 %
Andel med over 

100 ansatte

19 %
 Branchens andel af de 

samlede besvarelser

Primære 
materialer

Top 3: Stål og jern, 
elektriske komponenter og 
elektroniske komponenter

140
Antal svar

24 %
har konkrete klimamål, 
hvoraf 16% måler deres 

udvikling løbende

54 %
 Andel med eksportandel 

over 50%

 Generelt

 Maskiner, udstyr og reparation



Energieffektivisering
Har din virksomhed fået foretaget energisyn med 
henblik på at finde energisparepotentialer?

Barrierer
Har I den nødvendige viden og er I rustede til at 
omstille jeres produktion til en mere klimavenlig?

 Ja, og vi har i forvejen levet op til kravene

 Ja, og vi har måttet foretage ændringer pga. kravene

 Ja, vi har oplevet at blive afvist pga. kravene

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Bæredygtige løsninger
Har I inden for det seneste år oplevet, at kunder har 
stillet krav om klimavenlighed til jeres virksomhed?

 Ja

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Transport og teknologi
Har I ladestandere til elbiler 
hos din virksomhed?

Generelt

Generelt

29  %%

6  %%
1  %%60  %%

4  %%

38  %%

31 %%

31  %%

Maskiner, udstyr og reparation

 Ja

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Ja, som følge 
af lovkrav

Ja, frivilligt

Nej, men vi 
overvejer det

Nej

Ved ikke

  10  %%

  17  %%

  33  %%

  3  %%

  37  %%

  9  %%

  21  %%

  37  %%

  4  %%

  29  %%

Nej

Nej, men vi 
er i gang…

Ja

  74  %%

  18  %%

  9  %%

 Generelt

 Maskiner, udstyr og reparation

 Generelt

 Maskiner, udstyr og reparation

Maskiner, udstyr og reparation

23  %%

7  %%
1  %%66  %%

3  %%

  65  %%

  22  %%

  13  %% 44 %%

34  %%

22  %%



Strategisk fokus
Har din virksomhed konkrete klimamål og måler I jeres udvikling?

Anden produktion/
fremstillings-
industri

  21 %%

  12 %%

  31 %%

  10 %%

23 %
Andel med over 

100 ansatte

25 %
 Branchens andel af de 

samlede besvarelser

Primære 
materialer

Top 3: Plast, 
andre halvfabrikata 

samt stål og jern

180
Antal svar

42 %
har fået foretaget energisyn 

med hen blik på at finde 
energi spare potentialer

37 %
 Andel med eksportandel 

over 50%

 Generelt

 Anden produktion

  26 %%

  22 %%

  13 %%

  28 %%

  10 %%

  26 %%

Ja, vi har konkrete klimamål  
med tilhørende baseline måling  

og måler vores udvikling løbende

Ja, vi har konkrete klimamål  
men måler ikke vores  

løbende udvikling

Nej, vi har ikke konkrete klimamål, 
men er igang med at 

udarbejde dem

Nej

Nej, og vi ved ikke hvordan vi 
kan gøre det



Energieffektivisering
Har din virksomhed fået foretaget energisyn med 
henblik på at finde energisparepotentialer?

Barrierer
Har I den nødvendige viden og er I rustede til at 
omstille jeres produktion til en mere klimavenlig?

Anden produktion

 Ja, og vi har i forvejen levet op til kravene

 Ja, og vi har måttet foretage ændringer pga. kravene

 Ja, vi har oplevet at blive afvist pga. kravene

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Bæredygtige løsninger
Har I inden for det seneste år oplevet, at kunder har 
stillet krav om klimavenlighed til jeres virksomhed?

 Ja

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Transport og teknologi
Har I ladestandere til elbiler 
hos din virksomhed?

Anden produktion

Generelt

Generelt

29  %%

6  %%
1  %%60  %%

4  %%

Transport og teknologi
Har I ladestandere til elbiler 
hos din virksomhed?

 Generelt

 Anden produktion

 Generelt

 Anden produktion

Ja, som følge 
af lovkrav

Ja, frivilligt

Nej, men vi 
overvejer det

Nej

Ved ikke

  8  %%

  12  %%

  44  %%

  2  %%

  33  %%

  10  %%

  17  %%

  33  %%

  3  %%

  37  %%

Nej

Nej, men vi 
er i gang…

Ja

  65  %%

  22  %%

  14  %%

  65  %%

  22  %%

  13  %% 46  %%

29  %%

25  %%

28  %%

6  %%
2  %%62  %%

3  %%

44 %%

34  %%

22  %%



Strategisk fokus
Har din virksomhed konkrete klimamål og måler I jeres udvikling?

Fødevarer 
og drikkevarer

  28 %%

  15 %%

  18 %%

  22 %%

  17 %%

35 %
Andel med over 

100 ansatte

11 %
 Branchens andel af de 

samlede besvarelser

Primære 
materialer

Top 3: Landbrug og fiskeri, 
papir og pap samt andre 

halvfabrikata

78
Antal svar

41 %
har inden for det seneste år 
oplevet, at kunder har stillet 
krav til dem om klimavenlig 

produktion

25 %
 Andel med eksportandel 

over 50%

 Generelt

 Fødevarer og drikkevarer

  26 %%

  22 %%

  13 %%

  28 %%

  10 %%

Ja, vi har konkrete klimamål  
med tilhørende baseline måling  

og måler vores udvikling løbende

Ja, vi har konkrete klimamål  
men måler ikke vores  

løbende udvikling

Nej, vi har ikke konkrete klimamål, 
men er igang med at 

udarbejde dem

Nej

Nej, og vi ved ikke hvordan vi 
kan gøre det



Energieffektivisering
Har din virksomhed fået foretaget energisyn med 
henblik på at finde energisparepotentialer?

Barrierer
Har I den nødvendige viden og er I rustede til at 
omstille jeres produktion til en mere klimavenlig?

 Ja, og vi har i forvejen levet op til kravene

 Ja, og vi har måttet foretage ændringer pga. kravene

 Ja, vi har oplevet at blive afvist pga. kravene

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Bæredygtige løsninger
Har I inden for det seneste år oplevet, at kunder har 
stillet krav om klimavenlighed til jeres virksomhed?

 Ja

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Transport og teknologi
Har I ladestandere til elbiler 
hos din virksomhed?

 Generelt

 Fødevarer og drikkevarer

 Generelt

 Fødevarer og drikkevarer

Fødevarer og drikkevarer

Generelt

Generelt

29  %%

6  %%
1  %%60  %%

4  %%

Ja, som følge 
af lovkrav

Ja, frivilligt

Nej, men vi 
overvejer det

Nej

Ved ikke

  15  %%

  14  %%

  39  %%

  3  %%

  30  %%

  10  %%

  17  %%

  33  %%

  3  %%

  37  %%

Nej

Nej, men vi 
er i gang…

Ja

  63  %%

  19  %%

  18  %%

  65  %%

  22  %%

  13  %% 53  %%

32  %%

15  %%

37  %%

4  %%51  %%

8  %%

Fødevarer og drikkevarer

44 %%

34  %%

22  %%



Strategisk fokus
Har din virksomhed konkrete klimamål og måler I jeres udvikling?

Gummi og plast

  34 %%

  20 %%

0 %%

  28 %%

  18 %%

16 %
Andel med over 

100 ansatte

7 %
 Branchens andel af de 

samlede besvarelser

Primære 
materialer

Top 3: Plast, 
diverse kemiske materialer 

samt papir og pap

50
Antal svar

62 %
svarer, at de har den nødvendige 
viden og er rustede til at arbejde 

med den grønne omstilling

44 %
 Andel med eksportandel 

over 50%

 Generelt

 Gummi og plast

  26 %%

  22 %%

  13 %%

  28 %%

  10 %%

Ja, vi har konkrete klimamål  
med tilhørende baseline måling  

og måler vores udvikling løbende

Ja, vi har konkrete klimamål  
men måler ikke vores  

løbende udvikling

Nej, vi har ikke konkrete klimamål, 
men er igang med at 

udarbejde dem

Nej

Nej, og vi ved ikke hvordan vi 
kan gøre det



Energieffektivisering
Har din virksomhed fået foretaget energisyn med 
henblik på at finde energisparepotentialer?

Barrierer
Har I den nødvendige viden og er I rustede til at 
omstille jeres produktion til en mere klimavenlig?

 Ja, og vi har i forvejen levet op til kravene

 Ja, og vi har måttet foretage ændringer pga. kravene

 Ja, vi har oplevet at blive afvist pga. kravene

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Bæredygtige løsninger
Har I inden for det seneste år oplevet, at kunder har 
stillet krav om klimavenlighed til jeres virksomhed?

 Ja

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Transport og teknologi
Har I ladestandere til elbiler 
hos din virksomhed?

 Generelt

 Gummi og plast

Generelt

Generelt

44 %%

34  %%

22  %%

29  %%

6  %%
1  %%60  %%

4  %%

Gummi og plast
Ja, som følge 

af lovkrav

Ja, frivilligt

Nej, men vi 
overvejer det

Nej

Ved ikke

  10  %%

  18  %%

  22  %%

  2  %%

  48  %%

  10  %%

  17  %%

  33  %%

  3  %%

  37  %%

Nej

Nej, men vi 
er i gang…

Ja

  59  %%

  22  %%

  18  %%

  65  %%

  22  %%

  13  %% 62  %%

32  %%

6  %%

32  %%

10  %%52  %%

6  %%

Gummi og plast

 Generelt

 Gummi og plast



Strategisk fokus
Har din virksomhed konkrete klimamål og måler I jeres udvikling?

Træ og møbler

  26 %%

  24 %%

  3 %%

  29 %%

  19 %%

16 %
Andel med over 

100 ansatte

10 %
 Branchens andel af de 

samlede besvarelser

Primære 
materialer

Top 3: Plast,
diverse kemiske materialer 

samt papir og pap

70
Antal svar

44 %
svarer, at de inden for det 

seneste år har oplevet, at deres 
kunder har stillet krav om 

klimavenlig produktion

44 %
 Andel med eksportandel 

over 50%

 Generelt

 Træ og møbler

  26 %%

  22 %%

  13 %%

  28 %%

  10 %%

Ja, vi har konkrete klimamål  
med tilhørende baseline måling  

og måler vores udvikling løbende

Ja, vi har konkrete klimamål  
men måler ikke vores  

løbende udvikling

Nej, vi har ikke konkrete klimamål, 
men er igang med at 

udarbejde dem

Nej

Nej, og vi ved ikke hvordan vi 
kan gøre det



Energieffektivisering
Har din virksomhed fået foretaget energisyn med 
henblik på at finde energisparepotentialer?

Barrierer
Har I den nødvendige viden og er I rustede til at 
omstille jeres produktion til en mere klimavenlig?

Træ og møbler

 Ja, og vi har i forvejen levet op til kravene

 Ja, og vi har måttet foretage ændringer pga. kravene

 Ja, vi har oplevet at blive afvist pga. kravene

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Bæredygtige løsninger
Har I inden for det seneste år oplevet, at kunder har 
stillet krav om klimavenlighed til jeres virksomhed?

 Ja

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Transport og teknologi
Har I ladestandere til elbiler 
hos din virksomhed?

 Generelt

 Træ og møbler

Træ og møbler

Generelt

Generelt

29  %%

6  %%
1  %%60  %%

4  %%

Ja, som følge 
af lovkrav

Ja, frivilligt

Nej, men vi 
overvejer det

Nej

Ved ikke

  9  %%

  13  %%

  29  %%

  4  %%

  46  %%

  10  %%

  17  %%

  33  %%

  3  %%

  37  %%

Nej

Nej, men vi 
er i gang…

Ja

  69  %%

  16  %%

  15  %%

  65  %%

  22  %%

  13  %% 56  %%

24  %%

20  %%

34  %%

10  %%50  %%

6  %%

 Generelt

 Træ og møbler

44 %%

34  %%

22  %%



Strategisk fokus
Har din virksomhed konkrete klimamål og måler I jeres udvikling?

Elektrisk udstyr

  38 %%

  28 %%

  10 %%

  21 %%

  3 %%

35 %
Andel med over 

100 ansatte

4 %
 Branchens andel af de 

samlede besvarelser

Primære 
materialer

Top 3: Elektroniske 
komponenter, stål og jern 

samt elektriske komponenter

29
Antal svar

39 %
svarer, at de har opstillet 

ladestandere til elbiler 
i deres virksomhed

66 %
 Andel med eksportandel 

over 50%

 Generelt

 Elektrisk udstyr

  26 %%

  22 %%

  13 %%

  28 %%

  10 %%

Ja, vi har konkrete klimamål  
med tilhørende baseline måling  

og måler vores udvikling løbende

Ja, vi har konkrete klimamål  
men måler ikke vores  

løbende udvikling

Nej, vi har ikke konkrete klimamål, 
men er igang med at 

udarbejde dem

Nej

Nej, og vi ved ikke hvordan vi 
kan gøre det



Energieffektivisering
Har din virksomhed fået foretaget energisyn med 
henblik på at finde energisparepotentialer?

Barrierer
Har I den nødvendige viden og er I rustede til at 
omstille jeres produktion til en mere klimavenlig?

 Ja, og vi har i forvejen levet op til kravene

 Ja, og vi har måttet foretage ændringer pga. kravene

 Ja, vi har oplevet at blive afvist pga. kravene

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Bæredygtige løsninger
Har I inden for det seneste år oplevet, at kunder har 
stillet krav om klimavenlighed til jeres virksomhed?

 Ja

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Transport og teknologi
Har I ladestandere til elbiler 
hos din virksomhed?

Generelt

Generelt

34  %%

29  %%

6  %%
1  %%60  %%

4  %%

 Generelt

 Elektrisk udstyr

Elektrisk udstyr
Ja, som følge 

af lovkrav

Ja, frivilligt

Nej, men vi 
overvejer det

Nej

Ved ikke

  21  %%

  14  %%

  31  %%

  10  %%

  24 %%

  10  %%

  17 %%

  33  %%

  3  %%

  37 %%

Nej

Nej, men vi 
er i gang…

Ja

  54  %%

  39  %%

  7  %%

  65  %%

  22  %%

  13  %% 45  %%

31  %%

24  %%

24  %%

4  %%

10  %%

59  %%

3  %%

Elektrisk udstyr

 Generelt

 Elektrisk udstyr

44 %%22  %%



Strategisk fokus
Har din virksomhed konkrete klimamål og måler I jeres udvikling?

Kemiske produkter

Strategisk fokus
Har din virksomhed konkrete klimamål og måler I jeres udvikling?

  45 %%

  20 %%

  10 %%

  15 %%

  10 %%

40 %
Andel med over 

100 ansatte

3 %
 Branchens andel af de 

samlede besvarelser

Primære 
materialer

Top 3: Diverse kemiske 
materialer, plast samt diverse 

kemiske halvfabrikata

20
Antal svar

45 %
svarer, at de har konkrete 
klimamål og måler deres 

udvikling løbende

50 %
 Andel med eksportandel 

over 50%

 Generelt

 Kemiske produkter

  26 %%

  22 %%

  13 %%

  28 %%

  10 %%

Ja, vi har konkrete klimamål  
med tilhørende baseline måling  

og måler vores udvikling løbende

Ja, vi har konkrete klimamål  
men måler ikke vores  

løbende udvikling

Nej, vi har ikke konkrete klimamål, 
men er igang med at 

udarbejde dem

Nej

Nej, og vi ved ikke hvordan vi 
kan gøre det



Energieffektivisering
Har din virksomhed fået foretaget energisyn med 
henblik på at finde energisparepotentialer?

Barrierer
Har I den nødvendige viden og er I rustede til at 
omstille jeres produktion til en mere klimavenlig?

 Ja, og vi har i forvejen levet op til kravene

 Ja, og vi har måttet foretage ændringer pga. kravene

 Ja, vi har oplevet at blive afvist pga. kravene

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Bæredygtige løsninger
Har I inden for det seneste år oplevet, at kunder har 
stillet krav om klimavenlighed til jeres virksomhed?

 Ja

 Nej

 Ved ikke / ikke relevant

Transport og teknologi
Har I ladestandere til elbiler 
hos din virksomhed?

 Generelt

 Kemiske produkter

Generelt

Generelt

44 %%

34  %%

22  %%

29  %%

6  %%
1  %%60  %%

4  %%

Kemiske produkter
Ja, som følge 

af lovkrav

Ja, frivilligt

Nej, men vi 
overvejer det

Nej

Ved ikke

  30 %%

  5  %%

  10  %%

0  %%

  55  %%

  10 %%

  17  %%

  33  %%

  3  %%

  37 %%

Nej

Nej, men vi 
er i gang…

Ja

  45  %%

  45  %%

  10  %%

  65  %%

  22  %%

  13  %% 50  %%

30  %%

20  %%

55  %%

Kemiske produkter

 Generelt

 Kemiske produkter

45  %%


