
Bæ
redygtighed i D

I



Velkommen i 
Industriens Hus 
Her i folderen kan 
du læse om, hvor-
dan vi arbejder med  
bæredygtighed i DI, 
og hvad det betyder 
for dig som gæst i 
Industriens Hus. 



Globalt Compact og FN’s Verdensmål

I DI arbejder vi med Global Compacts principper og 
FN’s Verdensmål.

Det betyder, at: 
 — Vi er i tæt dialog med vores leverandører om,  

hvordan vi alle kan blive mere bæredygtige.

 — Vi sætter den faglige stolthed højt, og vi tester 
løbende nye råvarer og metoder.

 — Vi bidrager til en god arbejdsplads og sikrer et 
sundt arbejdsmiljø samt plads til forskellighed.

 — Vi minimerer vores affald, madspild og vandfor-
brug, og vi udnytter råvarerne fuldt ud.

 — Vi gør det sunde og bæredygtige valg attraktivt  
for dig som gæst i Industriens Hus.



Økologi og dyrevelfærd
 — Vi køber fortrinsvis line-fanget fisk eller bæredyg-

tigt opdræt. Vores leverandør har en stærk bære-
dygtighedsprofil, og vi tager aktive til- og fravalg af 
typer af fisk med tanke på bæredygtighed.

 — Vi køber primært kød fra fritgående dyr.

 — Vi bruger dansk produceret kød, og vores svinekød 
er økologisk.

Mad med omtanke
 — Vi bruger lokale råvarer i sæson, blandt andet for 

at mindske omfanget af flytransport. Vi bestræber 
os på, at mindst 80 pct. af alle de grøntsager, vi 
serverer, skal være i sæson.

 — Vi serverer mere grønt og mindre kød. 

 — Vi bruger primært økologisk frugt. Alle citrusfrug-
ter er økologiske, ligesom 95 pct. af vores mejeri-
produkter er økologiske.

 — Vi bruger sæsonens råvarer og lokalt producerede 
produkter både i DI’s eget køkken og til konferen-
cer.



Stærke leverandører
 — Vi stiller store krav til vores leverandører inden for 

bæredygtighed. De skal hele tiden udvikle sig, 
være på forkant med nye tendenser og tilbyde os 
de mest bæredygtige produkter.

 — Vi samarbejder tæt med vores leverandører om at 
blive mere bæredygtige sammen.

Mindre affald og madspild
 — Vi har et meget lavt madspild af allerede tilberedt 

mad. Det skyldes blandt andet vores ordning om, 
at medarbejderne kan tage madrester med hjem 
fra arbejde.

 — Vi bruger så vidt muligt hele råvaren. Eksempelvis 
bruger vi stokke fra broccoli og stilke fra persille til 
juice.

 — Vi sorterer al vores affald. I bio, hård plast, blød 
plast, pap og papir. 



Mere miljørigtige produkter
 — Vi bruger ikke engangsklude. Vi arbejder på at 

nedbringe vores forbrug af rengøringsmidler. Alle 
vores rengøringsmidler er Svanemærket.

 — Vi undersøger hele tiden mulighederne for at skifte 
mindre bæredygtige produkter ud med bedre 
alternativer.

Større biodiversitet
 — Vi vil understøtte større biodiversitet. Vi har for 

eksempel anlagt bistader på husets terrasser.

 — Vi dyrker vores egne krydderurter på terrasserne 
og arbejder på at dyrke flere urter selv.

Et mangfoldigt køkken
 — Vi bestræber os på altid at have både kokke- og 

caterelever blandt kantinens medarbejdere.

 — Vi har i øjeblikket medarbejdere af fem forskellige 
nationaliteter ansat i køkkenet.

 — Vi har stort fokus på at kunne fastholde vores med-
arbejdere så længe som muligt og tilrettelægge ar-
bejdet, så der tages hensyn til fysik og arbejdstid.







Industriens Hus

Det Industriens Hus, du 
står i nu, blev færdigt i 
2013 efter en omfattende 
renovering. Det nye In-
dustriens Hus er en langt 
mere miljøvenlig bygning. 
Og vi arbejder løbende på 
at gøre det endnu bedre.



Genbrug
 — Vi opsamler nedbør gennem et regnsvandsbassin på 

taget, og vandet genbruges til toiletskyl. Mængden 
af nedbør varierer fra år til år, men vi har i flere peri-
oder været i stand til at dække alle husets toiletskyl 
med regnvand.

 — 51 pct. af husets beton er genbrug fra den gamle 
DI-bygning. Gulvene i den nye bygning består af 
genanvendt affaldstræ.

Grøn strøm
 — Vores elforbrug dækkes af miljøvenlig el produceret 

af danske vindmøller. 

 — Huset har 471 m2 solceller, som hvert år producerer 
i omegnen af 35.000 kWh strøm. Det svarer til elfor-
bruget i otte enfamilieshuse.

Bæredygtig facade
 — Husets dobbeltfacade fungerer som isolering, der 

mindsker vores varmeforbrug. Samtidig har isolerin-
gen en lyddæmpende effekt, som skaber et støjsvagt 
arbejdsmiljø til gavn for husets medarbejdere.

 — Aktivitetssensitiv lys og ventilation reguleres efter 
aktivitetsniveauet på kontoret. Det hjælper os med 
at reducere vores el- og varmeforbrug.



Denne tryksag er produceret under standarderne:
DS 49001 CSR, ISO 14001 Miljø, ISO 9001 Kvalitet og ISO 

45001 Arbejdsmiljø. Tryksagen er derudover Svanemærket, 
FSC®-Certificeret og Klimakompenseret.




