
KLIMAKLAR SERVICEVIRKSOMHED

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

✓ Få et solidt overblik over jeres CO2-udledning og virksomhedens 

klimaaftryk med afsæt i internationale standarder.

✓ Forstå de vigtigste begreber, koncepter og trends i den grønne 

omstilling

✓ Anvende et videns- og faktabaseret datagrundlag i markedsføring 

og branding med henblik på konkurrencefordele.

✓ Forankre virksomhedens grønne målsætninger internt i 

virksomheden gennem virksomhedstilrettelagt undervisning

Samtidig skaber Klimaklar Servicevirksomhed et forum for:

✓ Refleksion, erfarings- og vidensdeling på tværs af servicebranchen

✓ Løbende sparring både på tværs og rettet mod virksomhedens 

konkrete udfordringer og behov

✓ Et tværgående netværk af virksomheder i servicebranchen, som 

ønsker at arbejde med den grønne omstilling.

Er din virksomhed klar til at blive klimaklar?

Klimaklar Servicevirksomhed er et gratis rådgivningsforløb for 

medlemmer af DI Service, men virksomheder som ønsker at 

tilmelde sig skal være forberedt på:

✓ I skal bidrage til vidensdeling i rådgivningsforløbet samt dele 

erfaringer og oplevelser om rådgivningsforløbet på DI Services 

sociale platforme (afstemmes nærmere med virksomheden). 

✓ I skal afse ca. 50 timer ved siden af workshops og den individuelle 

sparring til at indsamle data for at udarbejde jeres CO2-regnskaber.

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvem som bør 

deltage. Det er dog afgørende: 

✓ Minimum én fra den øverste ledelse deltager på alle workshops 

gennem rådgivningsforløbet.

✓ Der tilsidesættes tid til, at den dataansvarlige kan indsamle relevant 

data.

✓ Der oprettes eller fremfindes et NemID-login for virksomheden. 

Dette skal benyttes for at logge på Klimakompasset.

Er du interesseret i at deltage, beder vi dig udfylde en kort 

tilmeldingsformular, der hjælper os med at forstå din virksomhed.

En klimaklar servicevirksomhed 

er konkurrencedygtig

Danmarks offentlige institutioner og 

private virksomheder stiller højere og 

højere krav til bæredygtighed i deres 

valg af leverandører.

De danske servicevirksomheder ønsker 

at bidrage til den grønne omstilling, 

men efterspørger konkrete redskaber, 

der kan understøtte dem. Det gælder 

både beregning af nuværende CO2-

udledning, målsætning og 

reduktionstiltag, men også målrettede 

kommunikationsindsatser, der sikrer, 

at servicevirksomhederne kan 

kommunikere omkring deres 

klimainitiativer.

Det er Klimaklar Servicevirksomhed 

sat i verden for at hjælpe sine 

servicevirksomheder med.

DI Service tilbyder alle medlemmer et gratis skræddersyet rådgivningsforløb, der styrker vækst og konkurrenceevne gennem CO2-
beregning, klimastrategi og kommunikation. Forløbet bygger på erfaringer fra Klimaklar SMV, som Industriens Fond og Dansk Industri står bag.

https://www.danskindustri.dk/brancher/di-service/klimaklar-service/tilmelding/


Hvordan opgøres udledninger i et CO2-regnskab?

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, service og drift af virksomheden, fra

udvinding af råmaterialer, transport, forarbejdning og produktion til service i

andre bygninger, salg, brug og bortskaffelse af produktet.

Den vigtigste og mest anerkendte internationale standard for udførelse af CO2-

regnskabet er Greenhouse Gas (GHG) protokollen, der beskriver, hvordan

udledninger skal kvantificeres og rapporteres. Ifølge GHG-protokollen

udarbejdes regnskabet i CO2-ækvivalenter og jeres CO2-udledninger skal

Hvad er indeholdt i scope 1, 2 og 3?

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.

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 indkøb af materialer,

forbrug og bortskaffelse af jeres

virksomheds produkt og service.

opgøres under tre forskellige typer

udledninger. Scope 1 der anviser direkte

udledninger, og indirekte udledninger

anvises under hhv. scope 2 og scope 3,

som illustreret og beskrevet på denne

side.
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