SERVICE, IT OG RÅDGIVNING

Påvirker andre i en klimavenlig
retning
KLIMAPARTNERSKABET for ”Service, it, rådgivning og turisme” består brancher, som ikke udleder
særlig meget drivhusgas. Deres rolle er i højere grad at levere grøn rådgivning, service og it til kunder, som
dermed bliver klimarigtige.
SEKTOREN omfatter virksomheder inden for brancher som hotel og restauration, rengøring,
ejendomshandel, it- og videnservice, rådgivning, kommunikation, kreative erhverv mv. Sektoren udgør cirka
23 procent af dansk økonomi.
SERVICE
Servicebranchen har mulighed for at optimere forbruget af energi. Flere rengøringsfirmaer har fokus på at
bruge mindre vand, så de skal bruge mindre energi på opvarmning. Kantine- og cateringfirmaer kan gennem
mindre madspild reducere udledningen af drivhusgasser, og vagtbranchen kan for eksempel skif te til elbiler. Flere servicevirksomheder arbejder på at genanvende tekstiler og plast i stedet for at sende det til
forbrænding.
IT
It-branchen kan reducere sit eget klimaaf tryk ved at vælge grøn energi. Men branchen kan især med ny
teknologi bidrage til CO2-reduktion og energioptimering i andre brancher. For eksempel kan brug af cloud
løsninger, big data og kunstig intelligens vise, hvordan produktionsvirksomheder bedst kan tilrettelægge
deres produktion, så de kan spare energi. Big data og analyse af data kan også bruges i Smart City-løsninger,
hvor det kan være med til at regulere trafikken.
RÅDGIVNING
Rådgiverne er en bred gruppe fra ingeniører over arkitekter, advokater og revisorer til managementrådgivere.
Virksomhederne kan optimere egen praksis gennem energibesparelser, men vigtigere er nok, at de i deres
rådgivning skaber mere klimavenlig produktion hos deres kunder – både i det private og det of fentlige.
TURISME
Hoteller og konferencecentre kan arbejde på at undgå madspild, og forlystelsesparkerne kan blive mere
energief fektive. Festivaller og spillesteder kan for eksempel bruge genanvendeligt plast, og for alle dele af
turist- og kulturerhvervet gælder det om at minimere af fald og øge genanvendelsen.
Krydstogsskibene hører under klimapartnerskabet ”Det blå Danmark” og flyene, som fragter turisterne til
og fra Danmark, hører under luf tfarten.

