KLIMAKLAR PRODUKTIONSVIRKSOMHED
DI og Industriens Fond tilbyder alle produktionsvirksomheder et nyt lærings- og rådgivningsforløb, der styrker vækst og konkurrenceevne gennem CO2-beregning, klimastrategi og kommunikation.

En klimaklar produktionsvirksomhed er konkurrenceklar

Gennem programmet vil du bl.a. blive i stand til at:

Er din virksomhed klar til at blive klimaklar?

De store virksomheder kræver i stigende grad overblik over
CO2–udledning og konkrete reduktionsplaner. De
forpligter sig til at reducere CO2-udledninger fra hele
værdikæden – også fra deres underleverandører.

❖ få et solidt overblik over jeres CO2-aftryk med afsæt i
internationale standarder.

Er du interesseret i at deltage, beder vi dig udfylde en
meget kort tilmelding, der hjælper os med at forstå din
virksomhed. Det er en forudsætning for at deltage i
programmet, at I er en produktionsvirksomhed.

Derfor kræver både de store virksomheder i Danmark og
kunder på eksportmarkederne nu, at I som
underleverandører har viden om jeres CO2-aftryk.
Produktionsvirksomheder kommer dermed i højere grad i
konkurrence om både gamle og nye kunder.
Programmet Klimaklar Produktionsvirksomhed vil sikre, at
alle danske produktionsvirksomheder inden udgangen af
2025 får adgang til viden og værktøjer, der gør dem i stand
til at forstå og beregne eget CO2-aftryk og
reduktionsmuligheder med henblik på at styrke deres
konkurrenceevne.

❖ benchmarke CO2-aftryk og reduktionsmål op mod
industrien.
❖ tilgå store kunder med afgørende viden om CO2-aftryk,
reduktionsmål og konkrete indsatser og derved
imødekomme det øgede pres fra BtB-kunder.
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❖ anvende et videns- og faktabaseret datagrundlag i
markedsføring og branding med henblik på øget
konkurrencefordel.
❖ bidrage til essentiel vidensdeling om praksis for CO2beregninger og reduktionsmål i industrien.
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KLIMAKLAR PRODUKTIONSVIRKSOMHED
Baggrundsviden: Kort introduktion til opgørelse af CO2-aftryk

Hvordan opgøres udledninger i et CO2-regnskab

Hvad er indeholdt i scope 1, 2 og 3?

CO2-aftrykket udgøres af de samlede CO2-udledninger fra jeres virksomhed, og bliver
opgjort i et årligt CO2-regnskab. Det angiver udledningen af klimagasser fra aktiviteter
forbundet med produktion og drift af virksomheden, fra udvinding af råmaterialer,
transport, forarbejdning og produktion samt salg, brug og bortskaffelse af produktet.

Scope 1 udledninger stammer fra driftsaktiviteter i jeres virksomhed, f.eks. fra
forbrænding af brændsler forbundet med fremstilling af materialer og produkter og fra
transport af materialer, produkter m.v. i egen transportflåde.

Den vigtigste og mest anerkendte internationale standard for udførelse af CO2regnskabet er Greenhouse Gas (GHG) protokollen, der beskriver, hvordan udledninger
skal kvantificeres og rapporteres. Ifølge GHG-protokollen udarbejdes regnskabet i CO2ækvivalenter og jeres CO2-udledninger skal opgøres under tre forskellige typer
udledninger, der anviser, at direkte udledninger rapporteres under scope 1, og indirekte
udledninger under hhv. scope 2 og scope 3, som illustreret og beskrevet på denne side.

Scope 2 udledninger stammer fra produktion af el, fjernvarme og køling, som jeres
virksomhed køber og forbruger fra forsyningsnetværket, f.eks. elektricitet til drift af
processer og fjernvarme til opvarmning af bygninger.
Scope 3 udledninger stammer fra den del af jeres virksomheds driftsaktiviteter, som I
ikke selv ejer eller har kontrol over, f.eks. upstream-udledninger fra udvinding og
forarbejdning af råmaterialer og forbrug og bortskaffelse af jeres virksomheds produkt og
service.
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